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COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Assinatura de memorandos e realização de palestras 

Marcam a deslocação de Rosário Fernandes à Província de Niassa 

 

O Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, Rosário Fernandes, 

trabalha de 25 a 28  de Maio corrente, na província de Niassa onde, para além 

de realização de palestrar aos Estudantes da Universidade Pedagógica, irá 

protagonizar a assinatura de memorandos de intenções, referente à 

campanha de Educação Fiscal, com a banda musical “Os Massukos”, com 

organização “Concern” e com a organização “Estamos”.  

O programa de visita de trabalho do Presidente da AT à Niassa inclui, 

igualmente, a participação na cerimónia de lançamento de viaturas de marca 

“Matchedje”, a ser presidida por Sexa Governador da Província, visita ao Posto 

Fiscal de Matchedje, Nova Madeira, Metangula e outros sectores do interesse 

da Administração Tributária.  

A palestra, assim como a assinatura de memorando de inteções, enquadra-se 

na estratégia da Autoridade Tributária de envolver todos os segmentos da 

sociedade, como interlocutores válidos, na campanhã de Educação Fiscal e 

Aduaneira e Popularização do Imposto, em curso em todo o país, desde 2010, 

com o objectivo de alargamento da base tributária e consequente maior 

arrecadação de receitas para os cofres do Estado.  
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Nestes termos, o Gabinete de Comunicação e Imagem (GCIm) serve-se da 

presente, para convidar a todos os Órgãos de Comunicação Social, baseados 

na província de Niassa a procederem à cobertura jornalística dos eventos 

acima referidos. 

Para mais informações, queiram, por favor, contactar o GCIm através dos 

números  829144290, 843804041/2, 845378331 ou gcimagemat@gmail.com. 

 

Maputo, 22 de Maio de 2015. 

O Director 

____________________________ 

Lemos Formiga 
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