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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

Ministério da Economia e  Finanças 

Autoridade Tributária de Moçambique 

GABINETE DE COMUNICAÇÃO IMAGEM 

 

Relativo a Educação Fiscal e Popularização do Imposto 

AT e UNA assinam Memorando de Entendimento  

 
CONVITE 

Autoridade Tributária de Moçambique (AT) e a Universidade de Nachingwea (UNA),  assinam 

amanhã, dia 12 de Maio, do corrente ano, pelas 11h00, um Memorando de Entendimento, 

Relativo à Educação Fiscal, Aduaneira e Popularização do Imposto. O acto terá lugar nas 

instalações da Universidade de Nachingwea, sita na Rua 7 de Abril (Ex-Rua das Buganvilias), nº 

132, Bairro Machava-Sede, Cidade da Matola, Pronvíncia de Maputo, e são protagonistas do 

mesmo Rosário Fernandes e Luís Covane  Presidente da AT e Reitor da UNA, respectivamente. 

O evento insere-se na Campanha de Educação Fiscal, Aduaneira e Popularização do Imposto em 

curso no país, desde 2010, e visa o alargamento da base tributária e  a maximização de colecta de 

receitas, para o financiamento das despesas públicas, bem como estabelecimento de uma 

cooperação académica, científica e cultural entre ambas instituiçoes. 

 

Refira-se que a AT já rubricou mais de 100 memorandos de entendimento com o mesmo fim, 

envolvendo várias instituições e organizações de diversos segmentos sociais.  No acto, estarão 

presentes diversas personalidades, com destaque para o Secretário Geral da Frelimo, Eliseu 

Machava, Presidente do Conselho Municipal da Cidade da Matola, Calisto Cossa, Lideres 

Comunitários, parceiros de cooperação, entre outras.  

 

Na ocasião, far-se-á igualmente a entrega dos certificados aos estudantes daquela Universidade 

que beneficiaram da formação em matérias de disseminação do Imposto bem como os seus   

cartões de NUIT. 
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Está garantido transporte para a deslocação que irá partir da entrada principal do Edifício Sede 

da AT,  sito na Av. 25 de Setembro, nº 1235, na baixa da cidade de Maputo pelas 10:00 horas. 

 

Nestes termos, o Gabinete de Comunicação e Imagem serve-se da presente para convidar o 

Órgão de Comunicação Social que V.Excia dirige, para proceder à cobertura do evento. 

 

Para mais informações, queira, por favor, contactar o GCIm (Gabinete de Comunicação e 

Imagem) através dos números 829144290  843804041/2 ou gcimagemat@gmail.com. 

 

TODOS JUNTOS FAZEMOS MOÇAMBIQUE 

Maputo, 11 de Maio de 2015 

 

 O Director do Gabinete 

__________________________________ 

Lemos Formiga 


