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Por: Ricardo Nhantumbo

A Autoridade Tributária de Moçambique 
participa de 27 de Agosto à 02 de Setembro 
de 2018, em Ricatla, distrito de Marracuene, 

Província de Maputo, na Quinquagésima Quarta 
Edição da Feira Internacional de Maputo (FACIM).

Naquela que é considerada como maior 
montra para os agentes económicos exporem 
as potencialidades económicas, bem como 
estreitarem parcerias, a AT para além de controlar 
as entradas e saídas de produtos destinados à 
exposição, procede a cadastração e actualização 
de NUITs.

Neste âmbito e de modo a dar vazão às possíveis 
solicitações de informações referentes aos 
serviços da AT, foi destacada para o local, uma 
equipa de técnicos aduaneiros e tributários, 
encabeçada por Anchurra Urcy, Gestora de 
Assuntos de Feiras Internacionias. 
Depois da habitual cerimónia de abertura, que 
esteve a cargo do Primeiro-ministro do Governo 

AT na 54ª edição da FEIRA INTERNACIONAL DE MAPUTO

da Républica de Moçambique, Carlos Agostinho 
do Rosário, o stand, localizado no Pavilhão 
Matchedje, junto com outras instituições, 
tuteladas pelo Ministério de Economia e Finanças, 
teve a honra de receber a visita do governante.

Na sua interacção com os funcionários da 
instituição, o Primeiro-ministro mostrou-
se visivelmente satisfeito pelos resultados 
alcançados no primeiro semestre do presente 
ano, tendo, igualmente exortado a AT, através 
dos funcionários ali presentes, a contiunuar 
de forma árdua e abnegada na sua missão de 
arrecadar receita para financiamento da despesa 
pública e proteger a económia e a sociedade.

A anteceder a visita do PM, visitaram o stand da 
AT, o Ministro de Economia e Finanças, Adriano 
Maleane, o Director Geral Adjunto das Alfândegas 
para a Área das Operações, Ambrósio Orrubale, a 
Delegada da AT na Província de Maputo, Maria 
Machicoa, entre outras individualidades.

No seguimento das suas acções na feira, a AT 
organizou no dia 28 de Agosto, uma palestra 
subordinada ao tema “Acordo de Parceria 
Económica (APE) entre a União Europeia e Grupo 
de países da SADC”, na qual foram palestrantes, 
Ilcer Doce, Chefe de Divisão de Regras de Origem 
na AT e Kaluwa Vergamota, adida do sector 
privada e comércio na Delegação da União 
Europeia em Moçambique.

Na ocasião, Ilcer Doce afirmou esperar que 
o acordo, ora assinado, dinamize as relações 
comerciais entre as partes e incrimente a 
importação de diversos equipamentos e 
maquinaria daquele mercado para Moçambique, 
beneficiando-se das facilidades que adveêm do 
acordo. 
Por seu turno,Vergamota destacou que os vários 
procedimentos ligados ao comércio sejam claros 
e perceptíveis aos operadores.
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“Não podemos exercer a nossa função sem aprimorar 
o capital humano”

Este pronunciamento foi feito pela 
Presidente da Autoridade Tributária de 
Moçambique, na última sexta-feira, 24 de 

Agosto 2018, na Província de Sofala dirigindo-
se aos cobradores de impostos, num debate 
cujo pano de fundo era a melhoria do capital 
humano na instituição.

Amélia Nakhare, que se encontrava de visita 
à Região Centro desde a passada quinta-
feira após ter passado pelas Províncias de 
Tete e Manica, disse, na ocasião, que tendo a 
noção da importância da missão da AT para o 
desenvolvimento do país, é muito importante 
capitalizar, cada vez mais, os recursos 
humanos, pois estes é que são os garantes do 
cumprimento das metas de arrecadação da 
receita para os cofres do Estado. 

Nakhare esteve reunida com os funcionários 
para auscultação dos principais 
constrangimentos relativos às formações 
e acções de capacitação dos funcionários, 
promoção e progressão na carreira, carreira 
única da Autoridade Tributária, entre outros 
aspectos referentes a vida dos funcionários que 
a Amélia apelidou de heróis tributários. 

“Vocês são heróis tributários, pois mesmo 
trabalhando em condições precárias e sem 
recursos materiais, residindo, muitas vezes, em 
situações complicadas, não deixam de cobrar a 
receita e lutam para cumprir com as metas pois 
sabem que tem uma grande responsabilidade 
nas costas” disse Nakhare ao saudar o empenho 
de todos e de cada um, no árduo desafio que 
tem estado a travar para o cumprimento 
das metas, referindo-se ao facto de hoje o 

país já não receber o apoio dos parceiros de 
cooperação para o reforço do Orçamento do 
Estado, estando a AT a exercer o seu papel para 
mitigar este défice.

De referir que estas visitas vêm no âmbito da 
monitoria das acções desenvolvidas no âmbito 
do desenvolvimento do capital humano, lema 
elegido para 2018. 

Importa destacar que estas visitas são 
acompanhadas de seminários para reflexão 
em matérias como Estratégias de Incremento 
para Arrecadação de Receitas, Luta contra 
o Contrabando, Integridade e Projectos de 
Modernização da AT, com vista a colher 
subsídios para os desafios que se colocam a 
instituição.

Em visita à Região Centro 

Por: António Camacho
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Para fazer face aos desafios de colecta de 
receita para o segundo semestre e melhorias 
no que tange a estratégias de actuação da 

instituição, a Presidente da Autoridade Tributária 
de Moçambique, Amélia Nakhare, reuniu-se de 
24 a 26 de Julho, com técnicos da instituição 
afectos as diversas unidades da AT. 

Tratou-se de um encontro onde à franqueza 
e frieza foram os denominadores comuns 
no tratamento dos assuntos candentes que 
nortearam todo encontro, o que permitiu que 
se trouxesse à tona questões que mereceram 
reflexão por parte de todos os participantes.
 
Estas reuniões de trabalho, que tinham como pano 
de fundo a avaliação do desempenho do primeiro 
semestre e reflexão sobre os desafios técnicos e 
de funcionamento para a colecta de receitas, 
obedeceram 3 momentos, nomeadamente: 
trabalho com os técnicos aduaneiros, com os 
técnicos tributários e e por último reservou-se o 
dia para o seminário, envolvendo maior parte dos 
funcionários da AT.

Os técnicos aduaneiros fizeram reflexões 
profundas, em pequenos grupos de trabalho, 
onde discutiram e apresentaram propostas e 
recomendações em matérias como mobilidade 
dos funcionários e tempo de serviço nos 
postos; gestão de recursos humanos, logísticos 
e financeiros; distribuição do uniforme; 
procedimentos aduaneiros; fundo social vs plano 
de saúde, entre outros. 

Os técnicos tributários, por outro lado optaram 
por discussões em plenária que também foram 
caracterizadas por abertura e espontaneidade 
nas suas colocações.  

Outros temas que mereceram atenção e foram 
a tónica do debate em plenário, nos dois dias, 
giraram em volta dos desafios no âmbito 
do desenvolvimento do capital humano, 
comunicação, desafios na colecta de receita, 
combate ao contrabando e outros ilícitos fiscais. 

Presidente da AT trabalha com as bases

Com vista a reflectir sobre os desafios técnicos e de funcionamento 

O terceiro dia foi dedicado a seminários que 
tinham como principais temas o ponto de 
situação dos Recursos Humanos e Formação 
dos Funcionários, Estratégias de Cobrança de 
Impostos para o ano 2018; O Contrabando, um 
mal que tende a tomar proporções alarmantes 
e que deve ser visto como uma preocupação 
para a instituição; e-Tributação; e Integridade 
Institucional.

No que respeita ao desenvolvimento do capital 
humano, que por sinal é o lema do presente ano, 
o Director Geral dos Serviços Comuns, Venâncio 
Francisco, informou aos presentes que já tinha 
sido publicado o BR sobre a carreira única da AT, 
apresentou os desenvolvimentos referentes ao 
processo de progressão e promoção na carreira, 
bem como o ponto de situação referente as 
formações e capacitações dos funcionários. No 
mesmo desenvolvimento trouxe à tona a questão 
referente ao fundo social da instituição e o tão 
almejado 1% que mereceu especial atenção e 
discussão, tendo sido remetido a aprovação do 
Conselho Directivo a modalidade de distribuição 
do mesmo. 

Para a Estratégia de Cobrança de Impostos para o 
ano 2018, foram apresentadas algumas linhas de 
orientação pelo Director Geral Adjunto para área 
dos impostos internos, Domingos Muconto, com 
vista a permitir a melhor cobrança e garantia de 
cumprimento das metas. 

De modo geral foram apresentadas como linhas 
estratégicas a segmentação e a criação de 
gestores dos contribuintes e de acompanhamento 
de pagamentos em prestações e liquidações 
adicionais e de cobrança; dar maior atenção 
aos processos de contabilidade; maior controlo 
e tratamento dos pagamentos em cheque; 
intensificação das fiscalizações; fortalecimento 
de recolhas e cruzamento de informações 
entre a JUE, e-Sistafe bem como os notários e 
conservatórias, neste último caso para controlo 
de transacções e cedências que podem resultar 
no imposto. Por outro lado a intensificação 

da fiscalização à facturação, maior controlo 
e tratamento dos pagamentos em cheques e 
pagamentos das sucursais, bem como o controlo 
do cumprimento dos prazos podem permitir que 
haja maior encaixe de receita.

Ao falar do contrabando, o Director da DAII, Elias 
Comar, referiu-se a este mal como sendo milenar, 
mas que, com o tempo, está a atingir novos 
contornos e novas formas de acção pelo que deve 
ser visto e tratado como um mal que prejudica, 
em grande medida, a colecta de receitas, tendo 
apelando aos presentes de modo a encarar esta 
luta como sendo de todos e não de uma parte da 
instituição. 

Por seu turno, o Director da Tecnologia e 
Informação, Davário Mutuque, trouxe, em linhas 
gerais, aquilo que será a estratégia de gestão das 
tecnologias de comunicação e informação da AT 
num futuro muito próximo. Disse estar em curso 
alguns processos que vão permitir uma melhor 
gestão através de tecnologias mais modernas e 
adequadas à nossa instituição.

Estes encontros permitiram que os funcionários, 
de uma forma aberta, pudessem apresentar as 
suas preocupações, opiniões e experiências para 
um melhor funcionamento da instituição.

Importa referir que estes encontros e seminários 
estão a ocorrer a nível nacional onde a Presidente, 
terra a terra, vai se inteirando dos problemas e 
dificuldades dos funcionários, bem como buscar, 
a partir destes, propostas de soluções. “Todos nós 
fazemos parte da instituição e daí somos parte da 
solução dos nossos próprios problemas”, afirmou 
Nakhare no encontro com os funcionários em 
Inhambane.

Refira-se que alguns dos pontos discutidos foram 
levados a aprovação durante o CD alargado aos 
Chefes de Repartição e funcionários a nível 
central.

Por: Natércia Manhenje
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A Autoridade Tributária de Moçambique 
apreendeu cerca de 400 caixas de 
bebidas alcoólicas (espirituosas) de 

diversas marcas, sem Selo de Controlo Fiscal. 
O acto ocorreu no dia 09 de Agosto corrente, 
quando uma brigada da Direcção da Área Fiscal 
de Mocuba, nos seus trabalhos rotineiros de 
fiscalização, escalou povoados localizados ao 
longo da via principal de acesso à estrada que 
liga o Distrito de Milange à Molumbo. 

A equipe deparou-se com uma camioneta 
que fazia carregamento de diversas caixas, 
transportadas por bicicletas até aquele local, 
tendo abordado aos proprietários e feito o devido 
exame efectivo, descobrindo que se tratava de 
bebidas alcoólicas sem selo de controlo fiscal, 

AT apreende cerca de 400 caixas de bebidas espirituosas

Na rota de contrabando

contrabandeadas a partir do vizinho Malawi por 
ciclistas, usando caminhos abertos nas matas 
para o efeito. 

Esta operação permitiu a apreensão de 60 caixas 
de Jamb Gin, 35 de Gin Esplash, 90 de Wow Gin, 
85 de Black Ponda Rum, 45 de Double Punch, 25 
de Right Choice, 20 de Ice Gin, 10 de Win Vodka, 
10 caixas de Shooter Vodka, 14 Safar Brandy, em 
garrafas de 200 ml cada.  

Continuam deligências para descobrir o modus 
operandi dos ciclistas bem como os possíveis 
facilitadores destes, que, com estes actos, lesam 
o Estado em avultadas somas de dinheiro. 
Refira-se que Zambézia possui cerca de 350 
quilometros de extensão de linha de fronteira 

com o Malawi, sendo que dada a sua porosidade 
e reduzido número de efectivo, torna-se difícil 
fazer uma fiscalização efectiva. REDACÇÃO
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A Autoridade Tributária de Moçambique 
(AT), através da Unidade Regional Centro 
do projecto de Selagem de Bebidas 

Alcoólicas e Tabaco Manufacturado, procedeu, 
recentemente na Cidade de Tete, a entrega, 
à Delegação Provincial da AT, de diversos 
equipamentos de verificação da autenticidade 
dos selos fiscais apostos nas bebidas alcoólicas e 
tabaco manufacturado.

Trata-se de um equipamento constituído por 
esferográficas reagentes, lupas e lanternas de 
duas bandas, com o qual facilitar-se-á o trabalho 
operacional das brigadas de fiscalização aos 
produtos abrangidos pelo processo de selagem.

Explicação colhida no local indica que o 

AT reforça a fiscalização no âmbito da selagem

Em Tete

funcionamento, de parte deste material, 
assemelha-se às lanternas de iluminação e de 
raios infra-vermelhos, facilitando, deste modo, a 
verificação da autenticidade do selo fiscal.

Na ocasião, o Coordenador Regional Centro 
da Autoridade Tributária de Moçambique do 
projecto de Selagem de Bebidas Alcoólicas e 
Tabaco Manufacturado, Casimiro Mabota, referiu 
que a entrega daquele material enquadra-se no 
esforço que a instituição tem levado a cabo, com 
vista a melhorar a fiscalização destes produtos.

Mabota disse, ainda, que o gesto é o reafirmar do 
comprimisso que instituição tem em levar a bom 
porto a campanha de selagem e com o mesmo 
espera dar resposta à preocupação que os 

Por: Arnaldo Teimoso

técnicos têm apresentado naquele ponto de país.

A quando da entrega dos equipamentos, assim 
como da sua demonstração, Casimiro Mabota 
apelou ao uso correcto e boa conservação para 
que possa servir por mais tempo.

Por sua vez, o Delegado Provincial da AT de 
Tete, Âmido Abdala enalteceu o esforço da 
direcção máxima da AT, em proporcionar 
melhores condições com vista a garantir um 
bom desempenho dos funcionários da institução, 
como um todo, e das brigadas de fiscalização, em 
particular.

De seguida, uma brigada na qual faziam parte 
o Coordenador Regional Centro e o Delegado 
Provincial, visitou alguns estabelecimentos de 
fabrico e comercialização de bebidas alcoólicas 
e tabaco manufacturado onde procederam a 
testagem do equipamento.

De referir que o momento da entrega dos 
equipamentos ora referenciado, decorrida nos 
Serviços Provinciais das Alfândegas de Tete, 
foi marcado pela realização de indução aos 
funcionários afectos às brigadas de fiscalização 
provincial.
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Sofala recebe instrumentos para detectar selos falsos

Nas bebidas alcoólicas e tabacos

Por: Antonio Camacho

Autoridade Tributária de Moçambique 
(AT) na Província de Sofala participou, 
no passado dia 11de Agosto, duma feira 

universitária com o objectivo de atribuir e 
actualizar NUITs.

Trata-se duma feira anual promovida pela 
Universidade Católica de Moçambique que marca 
a transição do período pré-clínico para o clínico, 
em que os estudantes do curso de medicina que 
se encontrem a frequentar o 4º ano daquele 
curso passam a complementar a sua formação 
com actividades intra-hospitalares.

Participaram da referida feira cerca de 18 
expositores entre bancos comerciais, instituições 
de ensino, organizações governamentais e não 
governamentais.

Segundo o Chefe da Repartição do Imposto 

Cerca de 30 funcionários da Autoridade 
Tributária foram, recentemente, capacitados 
em Sofala em matéria de fiscalização e 

aferição da autenticidade de selos de aposição 
obrigatória, em produtos derivados do tabaco e 
bebidas alcoólicas, no cumprimento do Diploma 
Ministerial nº 54/2016 de 14 de Setembro. A 
capacitação consistiu no teste prático, onde foi 
possível distinguir as principais características 
que o selo autêntico deve conter.

A formação decorreu à margem da entrega de 
instrumentos de testagem que irão auxiliar 
aos agentes do fisco, durante as fiscalizações 
de rotina. Trata-se de canetas de filtro com 
características especiais, lanternas infra-
vermelhas e lupas de precisão.

Mais de 200 novos NUITS atribuídos aos estudantes 
de medicina na Beira

para Pequenos Contribuintes (ISPC), José John 
Chamba, a participação da AT naquele evento 
constituiu oportunidade para difundir o a 
imagem da AT e esclarecimentos aos futuros 
médicos sobre as várias matérias fiscais 
“constatamos que há, ainda, muitas lacunas sobre 
materias fiscais no seio dos estudantes ao avaliar 
pelo fluxo de dúvidas apresentadas por eles”, disse 

“Com estes instrumentos já é possível detectar 
casos de falsificação, o que antes da chegada dos 
mesmos não era possível”, disse Casimiro Mabota, 
Coordenador Regional da Selagem de Bebidas 
e Tabacos Manufacturados na região centro do 
país. 

Estes equipamentos chegam numa altura em 
que já circulam rumores da existência de selos 
não autênticos bem como de casos de selos 
autênticos em posse de pessoas não autorizadas 
que, provavelmente, os tenham adquiridos de 
terceiros por vias ilegais. Doravante será possível 
aferir, igualmente, para além da autenticidade, 
identidade do adquirente na fonte legal através 
dos números de série e o nome da província para 
onde deve ser usado.

Por: Antonio Camacho

a nossa fonte. Deste evento foi possivel inscrever 
cerca de 180 novos potenciais contribuintes e 
atribuição de mais de 250 cartões de NUIts aos 
utentes.

De referir que o pavilhão da AT foi dos mais 
visitados naquela feira.

Casimiro Mabota
Coordenador Regional Centro da Selagem 
de Bebidas e Tabacos Manufacturado
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