
 

Chamada para contribuições 
O Futuro da Tributação dos Recursos 

 

Tem uma ideia que ajudaria os países em desenvolvimento ricos em recursos a maximizar os 
benefícios financeiros da sua riqueza mineral? Gostaria de a poder apresentar a decisores dos 
ministérios das finanças e das minas e das autoridades fiscais de dezenas de países? 

O Fórum Intergovernamental sobre Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável 
(IGF) e o Fórum Africano de Administração Fiscal (ATAF) têm o prazer de convidar as organizações 
não governamentais, as organizações internacionais, as instituições académicas e a indústria para a 
apresentação de ideias de políticas inovadoras ou reformas administrativas destinadas a ajudar os 
países em desenvolvimento ricos em recursos a maximizar as receitas do seu sector mineiro. Tais 
ideias podem envolver reformas incrementais de regimes fiscais existentes já em vigor ou propostas 
de mudanças fundamentais. 

 

Contexto 
O Secretariado do IGF apoia 76 nações-membros empenhadas em potenciar a mineração no sentido 
do desenvolvimento sustentável, com vista a assegurar que os impactos negativos sejam limitados e 
que os benefícios financeiros sejam partilhados. O ATAF, com 40 países-membros africanos 
(administrações tributarias), funciona como uma rede africana que visa melhorar os sistemas fiscais 
de África através de intercâmbios, divulgação de conhecimento, desenvolvimento de capacidades e 
contributos ativos para a agenda fiscal regional e global. A partilha e o desenvolvimento das suas 
ideias com o IGF e o ATAF, que no seu conjunto representam 87 nações-membros, oferecem uma 
oportunidade única para se envolver diretamente com responsáveis governamentais e peritos 
mundiais que dispõe do poder para influenciar políticas fiscais e administrações tributarias em países 
em desenvolvimento ricos em recursos. 

 

O Futuro da Tributação dos Recursos 
Em julho de 2020, o IGF e o ATAF lançaram uma iniciativa conjunta para repensarem os modos como 
os países em desenvolvimento beneficiam financeiramente dos seus recursos minerais. O Futuro da 
Tributação dos Recursos é um diálogo específico para que os governos, a sociedade civil e a indústria 
troquem ideias acerca de como se pode melhorar o atual sistema de tributação da exploração mineira, 
bem como das opções alternativas disponíveis para que os países ricos em recursos maximizem os 
rendimentos da sua riqueza mineral. O Roteiro do Futuro da Tributação dos Recursos, que está 
disponível em inglês, francês e espanhol, explica os motivos pelos quais é agora o momento certo 
para repensar a tributação da exploração mineira. Pode também assistir a este vídeo de apresentação 
do projeto. 

https://www.iisd.org/system/files/2020-10/future-resource-taxation-roadmap.pdf
https://www.iisd.org/system/files/2020-11/future-resource-taxation-roadmap-fr.pdf
https://www.iisd.org/system/files/2020-11/future-resource-taxation-roadmap-es.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pb_lRQPX8lg


 

Página 2 de 4 

 

O projeto tem por objetivo fazer o balanço dos atuais regimes fiscais da exploração mineira e ponderar 
futuros alternativos. Procuramos desafiar construtivamente a situação existente com duas questões 
principais:  

1. Como podem os regimes fiscais dominantes na exploração mineira, baseados em royalties e 
impostos sobre o rendimento, ser melhorados na conceção ou na implementação?  

2. Existem opções alternativas disponíveis para que os países ricos em recursos maximizem os 
ganhos da sua riqueza mineral? 

O resultado final será um manual com uma seleção de ideias para melhorar a cobrança de receitas 
da exploração mineira e um quadro para ajudar os decisores políticos a refletir sobre tais opções. O 
manual será lançado para consulta pública antes de ser apresentado para aprovação pelos governos 
das nações-membros do IGF e do ATAF. 

 

Os nossos valores 
Ao avançarmos neste processo, o nosso objetivo é o de envolver os governos, a indústria, as 
instituições académicas, a sociedade civil e outros grupos de partes interessadas fulcrais num diálogo 
ponderado e respeitoso. Temos em mente realizar um debate inclusivo, permitir que as ideias mais 
interessantes cheguem ao topo e reconhecer que uma seleção de boas opções nos levará mais longe 
do que as afirmações de que uma solução satisfará todas as necessidades. Procuramos um processo 
que tente unir as diferentes partes interessadas em torno de um propósito comum de resultados 
equitativos para todas as partes interessadas, com base em regras mais claras e mais justas para 
todos. Além disso, procuramos resultados que os governos possam implementar eficazmente com o 
apoio das partes interessadas de todo o sector.   

 

Diretrizes de desenvolvimento de propostas 
O IGF e o ATAF convidam todas as partes interessadas para que apresentem as suas ideias novas 
e inovadoras destinadas a melhorar a conceção ou a implementação dos regimes fiscais da 
exploração mineira já em vigor ou a romper com a situação existente e reformular fundamentalmente 
os sistemas que agora temos.  

A sua ideia deve: 

• Ser inovadora – pode ser uma ideia de política inovadora que já esteja a ser implementada 
pelo governo e que gostasse de investigar e desenvolver ou uma ideia totalmente nova que 
gostasse de explorar; 

• Ser voltada para o futuro – a ideia deve ser reativa à forma como o sector mineiro e a 
sociedade estão a mudar. Deve dar resposta a um ou mais dos principais desafios e 
oportunidades que os países em desenvolvimento ricos em recursos irão provavelmente 
enfrentar nos próximos 10 a 20 anos;  

• Ser reativa às questões orientadoras da investigação a que O Futuro da Tributação dos 
Recursos procura responder: como podem os regimes fiscais dominantes na exploração 
mineira, baseados em royalties e impostos sobre o rendimento, ser melhorados na conceção 
ou na implementação? Existem opções alternativas disponíveis para que os países ricos em 
recursos maximizem os ganhos da sua riqueza mineral? 
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• Ser reativa às necessidades contextuais dos países em desenvolvimento – a sua ideia 
deve ser viável para implementação pelos países em desenvolvimento, tendo em conta as 
limitações de recursos humanos e financeiros e outros desafios práticos; 

• Estar em harmonia com os valores acima mencionados – a sua ideia deve revelar 
abertura de espírito e criatividade. 

Os projetos que atenderem aos critérios acima serão selecionados para inclusão no manual final 
ATAF-IGF. O ATAF e o IGF trabalharão, se necessário, com o respondente para desenvolver sua 
proposta de adaptação ao manual. Por exemplo, para ajudá-lo a definir os objetivos de sua ideia; para 
examinar como funciona, ou poderia funcionar, na prática; avaliar seu impacto em termos de 
investimentos; e estudar seu impacto na arrecadação de receitas públicas. Nesse contexto, o IGF e 
o ATAF fornecerão comentários e contribuições de especialistas. 

A proposta deve seguir o modelo do Anexo 1. Não deve ter mais de três páginas. Deve conter uma 
breve descrição da ideia e dar uma resposta explícita aos cinco critérios acima referidos. Mais 
importante ainda, a proposta deve expressar os motivos pelos quais a ideia tem potencial para 
transformar as receitas da exploração mineira nos países em desenvolvimento ricos em recursos 
naturais. 

 

Elegibilidade  
A chamada para contribuições está aberta a todos.  

São bem-vindos os contributos de organizações da sociedade civil, indústria, instituições académicas 
e organizações não governamentais. As ideias podem ser apresentadas por pessoas singulares ou 
coletivas, bem como por parcerias. 

Não exigimos exclusividade sobre a sua ideia. Pode ser extraída de um documento de investigação 
existente, utilizada posteriormente num documento de investigação académica ou apresentar alguma 
sobreposição com um relatório existente. 

 

Apresentação e prazo 
Lançamento da chamada para contribuições: 1 de abril de 2021 

Prazo de apresentação: 30 de abril de 2021 

Para mais informações acerca d’O Futuro da Tributação dos Recursos, visite os sítios web do IGF e 
do ATAF. As propostas devem ser enviadas por correio eletrónico para Secretariat@IGFMining.org e 
Research@ataftax.org. 

Será realizado um webinário informativo em inglês, francês, português e espanhol no dia 13 de abril 
de 2021, terça-feira. Registe-se para se juntar a nós. 

 
 
 
 
 

https://www.igfmining.org/guidance-for-governments/base-erosion-and-profit-shifting/#FutureOfResourceTaxation
https://www.ataftax.org/library
mailto:Secretariat@IGFMining.org
mailto:Research@ataftax.org
https://ataftax-org.zoom.us/meeting/register/tZAvdu2srDItHNxzAvv6dR88zicDel16cFcp
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Anexo 1 – Modelo para ideias 
  
Nome:  
 
Cargo: 
 
Organização(ões):  
 
Endereço eletrónico:  
 
Telefone: 
 
 

1. Descreva a sua ideia de política (texto curto e incisivo): 150 palavras 
2. Descreva o problema a que está a fazer face: 200 palavras 
3. Descreva a sua ideia de política em maior pormenor. Realce também se dá resposta à 

questão 1 ou à questão 2 do projeto: 500 palavras 
4. Pormenorize o impacto potencial que esta ideia de política poderia ter nas receitas da 

exploração mineira em países em desenvolvimento ricos em recursos: 250 palavras 
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