
O Fórum Africano das Administrações Tributárias (ATAF) e a Iniciativa Fiscal de Addis (ATI) têm o prazer 
de convidá-los a participar do evento paralelo sobre tributação e gênero na 7a Assembleia Geral do ATAF. 

Contexto e objetivos
A relação entre tributação e igualdade de gênero ganhou maior atenção nos últimos anos. Face à pandemia 
e ao seu impacto socioeconômico desproporcional para as mulheres, há uma crescente necessidade de 
se tratar da questão da igualdade de gênero na mobilização de receitas internas (MRI). Assim, uma MRI 
eficiente requer a adoção de sistemas tributários progressivos que promovam a igualdade de gênero e que 
visem grupos vulneráveis na sociedade como mulheres, crianças e idosos. 

De acordo com o Compromisso 1 da Declaração da ATI 2025, os países parceiros da ATI comprometeram-
se a “melhorar a MRI com base em políticas fiscais equitativas bem como uma administração tributária 
eficiente, eficaz e transparente, enquanto que os parceiros de desenvolvimento da ATI se comprometeram 
a apoiar essas reformas”. O envolvimento da ATI no tópico da tributação e gênero tem origem nesse 
compromisso e nos princípios gerais da parceria que promovem ações voltadas a questões de gênero.  

Algumas organizações tributárias regionais como o ATAF, uma organização de apoio da ATI, têm 
desempenhado um papel crucial de trazer tais questões de gênero para o centro do debate sobre 
tributação. Com base no trabalho do ATAF, da rede “ATAF Women in Tax Network “(AWITN) e de outras 
iniciativas existentes, o objetivo geral deste evento paralelo é avançar o debate sobre  políticas relativas às 
interconexões entre tributação e a igualdade de gênero. O evento pretende trazer à tona os vários tipos 
de vieses nos sistemas tributários que impactam a participação das mulheres no mercado de trabalho 
e destacar experiências de organizações de apoio à ATI na coleta e uso de dados desagregados de 
gênero. Como resultado, o objetivo é de que o evento possa orientar o trabalho futuro da ATI e do ATAF na 
promoção de políticas tributárias que ajudem a eliminar as disparidades de gênero e que contribuam para 
o desenvolvimento social e econômico dos países parceiros da ATI.

Programa 

14:00 – 14:10 Boas-vindas e observações iniciais 

Jeneba J. Bangura, Copresidente da ATI e comissária adjunta  
da Autoridade Nacional de Receitas, Serra Leoa

Mary Baine, Secretária executiva adjunta, ATAF

14:10 – 14:25 Definindo a agenda: Enviesamentos dos sistemas tributários 

Apresentação das principais conclusões do estudo da ATAF “São as políticas tributárias 
desenvolvidas para reduzir a desigualdade de gênero nos países membros da ATAF?” 
Varsha Singh, Membro do conselho da AWITN e Diretora de estratégia, planeamento

e cooperação internacional do ATAF

Apresentacao do manual do FCDO 
Berni Smith, Líder em Gênero e Tributação no Foreign, Commonwealth & Development 
Department (FCDO)
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Evento paralelo ATAF-ATI na 7a Assembleia Geral do ATAF
Uma abordagem de gênero na tributação:  
Melhorando a equidade e eficiência da MRI



Painel de discussão:
Enviesamentos dos sistemas tributários e participação das mulheres no mercado de trabalho

14:25 – 15:05 Emily Muyaa, Gabinete de financiamento para o desenvolvimento sustentável, 
Departamento das Nações Unidas de assuntos económicos e sociais (UNDESA)

Veronique Herminie, Comissária geral, Comissão de Receitas de Seicheles e

Membro da Direcção da AWITN

Nana Mensah, Autoridade Fiscal do Gana

Ehile Aibangbee, membro da Direcção dos Serviços Federais de Impostos (FIRS)

15:05 – 15:15 P&R 
Moderadora: Varsha Singh 

Sessão “Spotlight” :
Dados desagregados por gênero na elaboração de políticas

15:15 – 15:45 ATAF/African Tax Outlook (ATO) 
Frankie Mbuyamba, Gestor: Pesquisa aplicada e estatística, ATAF

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)/Estatísticas de 
receitas 
Sarah Perret, Divisão de política fiscal e estatística, Centro de administração  
de política fiscal, OCDE

Fundo Monetário Internacional (FMI) 
Alexander Klemm, Responsável da divisão de política fiscal, Departamento de questões 
fiscais, Fundo Monetário Internacional (FMI)

15:45 – 15:55 P&R 
Moderadora: Jeneba J. Bangura, Copresidente da ATI

15:55 – 16:00 Conclusões 
Chenai Mukumba, Vice-presidente, AWITN e Gestor de investigação e defesa política,  
Tax Justice Network Africa (TJNA)

Jeneba J. Bangura, Co-presidente da ATI

O evento terá formato híbrido, permitindo a participação presencial dos delegados do ATAF presentes 
na Assembleia geral, bem como dos membros da ATI não presentes na reunião, por meio de conexão 
online. O evento paralelo será realizado em inglês, com interpretação simultânea para o francês 
e português. Caso você não tenha recebido o link inscrição e quiser em participar, por gentileza 
contacte a Secretaria da ATI (secretariat@taxcompact.net). 


