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REDE AFRICANA DE INVESTIGAÇÃO EM TRIBUTÁRIA (ATRN) 

6º  Congresso Anual 
 

Maximizar o potencial de receitas das contribuições prediais através da digitalização 
 

Local : Nairobi, Quénia 

Data: 06-08 de Septembro, 2021 

PRIMEIRA CHAMADA DE COMUNICAÇÕES 

É com prazer que o Fórum Africano das Administrações Tributárias (ATAF) e a Rede Africana de Investigação em Tributária 
(ATRN) convidam todos os interessados a submeter propostas de comunicações para o 6º Congresso Anual da ATRN, que 
apresenta uma oportunidade para académicos, investigadores, administradores de entidades tributárias, estudantes, 
técnicos na área dos impostos, consultores e decisores sobre políticas fiscais e tributárias em África, se reunirem e 
discutirem diferentes aspectos relacionados com questões em matéria tributária a nível nacional, regional e internacional. 

 

1. TEMA 
 

O tema do 6º Congresso Anual é “Maximizar o potencial de receitas das contribuições prediais através da 

digitalização.” 
 

Os prospectivos autores, tanto académicos como praticantes, são convidados a apresentar comunicações originais e 
inovadoras sobre qualquer tema relacionado com a temática acima referida e tópicos indicativos. 

 

2. SUBTEMAS 
 

A. As TIC e as reformas das contribuições prediais em África 
1. O papel das TIC e da digitalização na administração das contribuições prediais em África: identificação da base 

tributária, avaliação da base tributária, cobrança de impostos, execução fiscal, contencioso e atendimento ao 
contribuinte 

2. Concepção de um quadro de conformidade baseado nas TIC para as contribuições prediais em África 
B. Impostos sobre imóveis em África: Práticas administrativas 

1. Obstáculos a reformas administrativas eficientes 
2. Vitórias rápidas da tributação dos imóveis em África 
3. Métodos modernos de identificação, avaliação e reavaliação de imóveis; manutenção de um cadastro e 

registos de contribuintes actualizados 
C. Políticas e legislação para reformas eficientes das contribuições prediais em África 

1. Questões fundiárias (posse de terra, títulos, procedimentos de regularização), aglomerados informais e 
mercado imobiliário nos países africanos 

2. Reformas da contribuição predial no contexto das leis de descentralização política e fiscal em África 

3. Sistemas de contribuição predial conforme a legislação em países africanos 
4. Concepção de uma estratégia de reforma das contribuições prediais para a África Subsaariana: o papel das 

estruturas fiscais intergovernamentais e das transferências fiscais intergovernamentais (quadro institucional) 
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5. Impostos relacionados com imóveis: imposto sobre a transmissão de propriedade, tributação da transferência 
de capital, imposto sobre mais-valias, etc. 

6. Questões de equidade associadas à contribuição predial: a mudança na distribuição da carga fiscal da 
contribuição predial entre as várias categorias de propriedade; áreas rurais versus áreas urbanas 

D. A contribuição predial na prática em África 
1. Tendências da contribuição predial como fonte de receitas em África e a importância do imposto municipal 

sobre imóveis para as finanças do governo local 
2. Avaliação do potencial da captação de receitados provenientes das contribuições prediais em África 
3. Estratégia de reforma da contribuição predial em África Subsariana: quais são as melhores práticas? 
4. A contribuição predial na prática: opções políticas, ou seja, base tributária, estrutura de taxa de imposto e 

políticas de isenção 
5. A contribuição predial nas zonas rurais: repensar as abordagens de tributação de terrenos agrícolas 
6. Factores determinantes das receitas das contribuições prediais em África 
7. Países francófonos e anglófonos: Diferenças nas políticas e administração das contribuições prediais? 
8. A elasticidade da contribuição predial em África 

9. A estabilidade/volatilidade da contribuição predial em África 
E. Os aspectos políticos associados à reforma da contribuição predial em África 

1. Rumo à reforma da tributação dos imóveis em África: A importância da vontade e do apoio político 
2. Redefinição do papel da política nacional de desenvolvimento em matéria da contribuição predial: p. ex. um 

imposto sobre o património imobiliário, um estímulo para a melhor utilização de terras, apoio à estratégia de 
descentralização fiscal, etc. 

3. Tributação dos indivíduos com elevado património líquido: o papel das contribuições prediais 

 

3. TIPOS DE COMUNICAÇÕES 
 

SERÃO ACEITES APENAS COMUNICAÇÕES RELACIONADAS COM A TEMÁTICA PRINCIPAL. 

 
O Comité Científico da ATRN aceita propostas de comunicações a serem apresentadas por via oral no Congresso Anual em duas 
categorias principais: 

 

• Trabalhos académicos: Estes trabalhos farão objecto de revisão por membros do Comité Científico. Os que forem 
aceites, serão convidados a serem apresentados no Congresso Anual da ATRN. 

• Apresentações baseadas em trabalhos não académicos: Esta categoria inclui sínteses de políticas, boas práticas e 

breves estudos de caso. 
 

o São aceites comunicações nas línguas inglesa e francesa e português. 
 

4. NOTAS E REQUISITOS IMPORTANTES RELACIONADAS COM A SUBMISSÕES DE COMUNICAÇÕES 
 

o Apenas serão aceites comunicações ORIGINAIS (não serão aceites documentos previamente apresentados 
ou publicados em quaisquer revistas, documentos de trabalho ou conferências) 

o Deve ser enviado em separado uma página de título e um resumo (anónimo) 
o Comunicações plagiadas serão automaticamente desqualificadas e rejeitadas 
o A notificação da aceitação da comunicação completa será enviada aos autores por correio electrónico 

após um processo de revisão duplo-cego (double-blind peer-review) até 31 de Julho de 2021 
o Todas as comunicações submetidas devem observar as directrizes de formatação contidas no sítio Web da 

ATRN. As comunicações que não satisfaçam os requisitos mínimos serão rejeitadas. O link para a 
submissão de comunicações está agora disponível  

o Os trabalhos de alta qualidade serão reconhecidos através do Programa de Prémio de Melhor Trabalho. 

 

Prazo para a submissão de comunicações, taxas de inscrição e outros prazos: 
 

Prazo para apresentação final de documentos de investigação completos: 05 de Junho de 2021 

 
Abertura das inscrições: 13 de Março de 2021 

 
Prazo para inscrição e pagamento antecipado: 17 de Julho 2021 

 

Prazo para inscrição e pagamento a preço normal: 21 de Agosto de 2021 
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o Taxa de inscrição antecipada para membros: US$ 180 
o Taxa de inscrição antecipada para não membros: US$ 330 

o Taxa padrão de inscrição a preço normal para membros: US$ 280 

o Taxa padrão de inscrição a preço normal para não membros: US$ 430 
o Taxa de inscrição para pós-graduandos: US$ 100* 

* A taxa de inscrição para pós-graduandos aplica-se ao longo de todo o período de inscrição mediante 
comprovativo de inscrição. Todos os pós-graduandos deverão ser membros da ATRN. Queira consultar 
o sítio Web da ATRN para mais informações sobre a adesão à ATRN e benefícios. 

 
 

Política de cancelamento: 
 

1. Os cancelamentos recebidos por e-mail pelo endereço atrncongress@ataftax.org antes de 21 de Agosto 2021 
incorrerão numa taxa de cancelamento de 20%. 

2. Cancelamentos recebidos a partir de 22 de agosto de 2021 incorrerão numa penalização de 100% de 

cancelamento. 
 

AVISO IMPORTANTE 
Após cada Congresso Anual da ATRN em Setembro, os investigadores são convidados a apresentar os seus trabalhos revistos 
e finais para eventual publicação na série “Documentos de Trabalho” e “Policy Briefs”, bem como na Revista Multidisciplinar 
em Matéria Fiscal em África da ATAF, que será lançado oficialmente em 2020. Todos os trabalhos serão submetidos a um 
processo de revisão double-blind, sendo apenas os trabalhos da mais alta qualidade, relevância e originalidade serão 
considerados para publicação na Revista para garantir a mais elevada qualidade e originalidade. 

 
Em paralelo com o Congresso Anual, foi lançada, em 2018, uma Competição Africana de Redacções em Tributação que será 
realizada anualmente. Os vencedores serão anunciados durante o Congresso da ATRN. Fique atento à comunicação separada 
a este respeito. 

 
Para mais informações sobre o Comité Científico, o Local do Congresso Anual e as Taxas do Congresso, ou se estiver interessado 

em participar no Congresso Anual sem apresentar uma comunicação, consulte a página Web da ATRN: http://atrnafrica.org/ 
 

Todas as perguntas a respeito da submissão de comunicações, inscrição e outros aspectos relacionados com o 6º Congresso 
Anual da ATRN podem ser dirigidas a: 

 
Organizadores da Conferência 

E-mail: ATRNCongress@ataftax.org 
Telefone: +27 12 451 8800 

 
 

Ficamos na expectativa de o/a acolher no nosso Congresso Anual da ATRN 2021 subordinado ao tema “Maximizar o 
potencial de receitas das contribuições prediais através da digitalização.” 

 

Drª Nara Monkam 

Directora de Investigação da ATAF, Presidente da ATRN 
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