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Presidente da AT trabalha nas Unidades Orgânicas

A Presidente da Autoridade Tributária de 
Moçambique, Amélia Nakhare, iniciou, 
na semana finda, visitas de trabalho às 

unidades orgânicas da instituição com intuito 
de aferir os níveis de arrecadação de receitas 
ao longo do primeiro semestre e o estágio de 
saúde de funcionário. Com efeito, a dirigente 
trabalhou, na manhã do dia 20 de Julho, 
na fronteira de Ressano Garcia, Distrito de 
Moamba, Província de Maputo, onde orientou 
uma parada a pouco mais de 80 funcionários 
afectos àquela que é a maior e mais importante 
fronteira rodoviária do país.

No mesmo âmbito, Amélia Nakhare, trabalhou, 
no dia 23 de Julho, no Terminal Internacional 
Marítimo de Maputo (TIMAR), onde orientou 
uma parada para os funcionários da área 
aduaneira, afectos aos postos sob jurisdição da 
Delegação de AT de Maputo Cidade.

Nestes encontros, a presidente tem falado dos 
desafios que a instituição tem no processo de 
arrecadação de receitas, de modo a garantir 
que, até 31 de Dezembro do ano em curso, 
a AT consiga cumprir com o estabelecido na 
Lei Orçamental de 14 de Dezembro de 2017, 

que fixa como meta para 2018, cerca 222 
mil milhões de meticais. Por outro lado tem 
ouvido as preocupações e constrangimentos 
que os funcionários têm tido na sua missão de 
arrecadar o imposto.

Outro aspecto destacado pela dirigente 
máxima da AT tem a ver com a saúde dos 
funcionários no seio da instituição, que, no seu 
entender, é deveras preocupante a medir pelo 
número de óbitos e de funcionários acamados. 
“Reconhecemos que, pela natureza dos nossos 
serviços, os nossos funcionários trabalham 

Para o alcance dos objectivos institucionais
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expostos à riscos de vária ordem, sobretudo os da 
área aduaneira alocados nos postos fronteiriços”. 

Foi em reconhecimento desse aspecto que a 
Presidente da AT apelou aos colegas a tomarem 
precauções com a saúde, acima de tudo, 
evitando comportamentos de risco que possam 
prejudicar a saúde. 

Na ocasião, Nakhare fez saber que só no 
primeiro semestre a instituição já perdeu 
20 funcionários que padeciam de diversas 
enfermidades, algumas das quais seria possível 
evitar. Igualmente, a fonte que temos vindo a 
citar, apelou aos funcionários para aderirem 
ao Fundo Social da AT, assim que se aprovarem 
os estatutos, como forma de mitigar carências 
financeiras quando arrostados pelas doenças.

Adiante, a presidente falou das progressões 
e promoções, no âmbito da implementação 
da Carreira Única da AT, que dependia, em 
princípio, da publicação da matéria no Boletim 
da República, situação já ultrapassada com a 
publicação da Resolução número 21/2018 de 
11 de Julho, aguardando-se, neste momento, 
procedimentos ulteriores. 

Naquilo que marcou o início do seu périplo 

pelo país, Amélia Nakhare, visitou o Complexo 
Residencial de Ressano Garcia, tendo, de 
seguida, visitado três funcionários doentes, dos 
quais dois em tratamento ambulatório e um 
hospitalizado. 

Importa referir que a AT tem vindo a 
organizar várias palestras sobre saúde para 
os funcionários e tem estado a trabalhar com 

o Hospital Central de Maputo, Hospital Geral 
de Mavalene e José Macamo nas feiras de 
saúde, aconselhamento e rastreio de doenças 
cancerígenas e outras doenças como a pressão 
arterial, que tem estado ligada ao stress, 
diabetes, entre outros. Por outro lado, a AT 
iniciou com um programa de ginástica para 
combater o sedentarismo e promover uma vida 
saudável para o funcionário. REDACÇÃO 
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Por: Carolina Tonitos 

Com o objectivo  de  fazer face às 
recomendações dadas  pela direcção 
máxima da AT, à margem da realização da 

Reunião Nacional de Balanço das Actividades 
da instituição no primeiro  semestre do ano em 
curso, decorreu na manhã do dia 17 de Julho, 
na cidade de Pemba, a sessão extraordinária 
do Colectivo de Direcção alargado aos chefes de 
Divisão, ao nível da província nortenha de Cabo 
Delgado.

Falando na ocasião, Júlio Mazembe, Delegado 
Provincial da AT naquele ponto do país, 
reconheceu que a AT registou, no primeiro 
semestre do ano em curso, níveis baixos de 
arrecadação de receitas, em relação ao esperado 
no periodo em referência. O que, no seu 
entender, implica um redobrar de esforço por 
parte dos gestores das unidades e assumirem, 
com precisão, o compromisso de cobrar 100% da 
receita  neste segundo semestre.

Mazembe afirmou, ainda, que apesar das 
condições adversas que condicionaram o 
incumprimento das metas do primeiro semestre, 
todo o colectivo da delegação por si liderada, 
deve estar pronto para juntar sinergias e dar o 
seu máximo no cumprimento daquela que é a 
prioridade número um da institição, a arrecadção 
de receitas para os cofres do Estado.
Mais adiante afirmou que, para o presente 

AT realiza sessão extraordinária do Colectivo de Direcção

Em Cabo Delgado

período a maior preocupação para a delegação é  
atingir  os 100% da meta, bem como capacitar 
os funcionários em colectivo das unidades no 
estudo da legislação e outros  instrumentos de 
trabalho.

Parelalamente, o chefe da Casa de Despacho, 
Celso Bila, ministrou o tema sobre o Código de 
Imposto sobre Consumo Específico  (CICE) que 
altera os artigos relacionados com a franquia 
de produtos tais como hospitalar, serviço de 
ambulância e bombeiros, bem como do Diploma 
Ministerial n° 12/2002, de 30 de Janeiro.

No âmbito da melhoria do ambiente de 
trabalho que a instituição tem levado a cabo, os 
funcionários da AT e os contribuintes no Distrito 
de  Montepuez mostram-se satisfeitos com a 
reabilitação do edíficio onde funciona a Direcção 
da Área Fiscal local, pois, representa  mais-valia 
para os objectivos traçados para o ano  de 2018. 

No entender destes, a reabilitação do património 
vai melhorar a imagem da instituição, bem como 
proporcionar melhores condições de trabalho 
para o desempenho das actividades.
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Realizou-se, recentemente, em Maputo, uma 
palestra subordinada ao tema “Nutrição 
Holística, Saúde e Bem-Estar”, dirigida aos 

funcionários da Delegação da AT - Cidade de 
Maputo, no âmbito das acções que este sector da 
inastituição tem desenvolvido, visando promover 
bons hábitos alimentares e, por via disso, 
promover a saúde e bem-estar no seio dos seus 
colaboradores.

Valia Pompova, nutricionista de origem Belga de 
larga experiência e residente em Moçambique há 
mais de 20 anos, é conhecedora da realidade dos 
hábitos alimentares da população nacional, sendo, 
por isso, que sua terapia baseia-se no estudo dos 
diferentes grupos sanguíneos, focalizando-se, 
essencialmente, no tipo de alimentos que cada 
um destes grupos precisa ou regeita.

De acordo com aquela nutricionista, aquilo que se 
faz como corpo, afecta a mente e o espírito, daí a 
razão de ter muitas precauções com o organismo 
e a dieta alimentar. “É importante respeitarmos 
as regras gerais para o funcionamento normal do 
organismo humano, nos três períodos diferentes 
durante as 24 horas do dia” explicou.Das 4 horas 
de madrugada ao meio dia é o momento propício 
para as actividades físicas; do meio dia às 20 horas, 
para a alimentação e o tempo remanescente é de 
descanso e regeneração.

No tocante aos grupos sanguíneos cientificamente 
definidos, a nutricionista relembrou que existem 
quatro (O, A, B e AB), com características 
suigéneres, particularmente no que toca à forma 
como devem se alimentar, como a seguir se 
explica.

1 - Grupo O é o mais antigo de todos, com cerca 
de 60 por cento da população da terra, é também 
designado de “caçador”, carnívoro por natureza.
Seu sistema digestivo é estável, com adaptação 
difícil a mudanças da alimentação e meio 
ambiente;

2 - Grupo A “Agricultor”, vegetarianos com sistema 
digestivo sensível, imunosistema tolerante, 
adaptação fácil às mudanças da alimentação e 
meio ambiente, resulta da migração dos primeiros 
humanos para Médio Oriente e mais tarde para a 
Europa Ocidental;

3- Grupo B “Nómada” imunosistema forte, com 
sistema digestivo tolerante, adaptação muito fácil 
à mudança de alimentação, tolerante ao leite e 
seus derivados; 

Por: Ricardo Nhantumbo

Valia Pompova profere palestra na AT

Nutrição holística
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4-Grupo AB “Misterioso” associação dos 
grupos sanguíneos Ae B, com sistema digestivo 
sensível, reacção às mudanças alimentares e do 
meio ambiente, imunosistema extremamente 
acessível, é o grupo considerado um segredo por 
descobrir na evolução humana.

A nutricionista recomendou, ainda, que em todos 
os casos é sempre bom privilegiar alimentos 
naturais, que não tenham sido processados, 
pulverizados com produtos químicos ou que 
contenham produtos químicos adicionados 
para sua conservação, ou seja, usar alimentos 
classificados como orgânicos.

Refira-se que Valia Pompova tem experiências 
bem sucedidas de tratamento aos funcionários 

da instituição, na sua maioria com problemas de 
obesidade sendo que, actualmente, desenvolve 

suas actividades no Centro Holístico, na Cidade de 
Maputo.

No dia 21 de Julho corrente, a Cidade de 
Mocuba foi anfitriã de uma Feira de Saúde 
e Acção Social. Tratou-se da segunda Feira 

de Saúde e Acção Social de uma série de três 
que irão decorrer naquele ponto da Província da 
Zambézia.

A Feira foi organizada pela Direcção Provincial de 
Género Criança e Acção Social da Zambézia em 
parceria com Associação Moçambicana Mulher e 

Decorreu, a 20 de Julho de corrente ano, na 
Cidade de Mocuba, o balanço das actividades 
desenvolvidas pela Delegação da Zambézia, onde 
os pontos mais relevantes para além das palestras 
Combate a Corrupção e Promoção de Integridade 
Institucional dirigida pelo Digníssimo Procurador 
Provincial, Edson Henriques Pene e Palestra sobre 
Macro Diagnóstico da Situação Tributária na 
Província da Zambézia 2013-2017 e Estratégia 
para alavancar os níveis de Arrecadação de 
Receitas do Estado. Uma visão da Sociedade Civil, 
ministrada pelo Paulo Bonde.

AT Participa na Fira em Mocuba

Balanço Semestral

Por: Benjamim Domingos

Na Zambézia

Educação.

Teve como propósito de saúde, o tratamento de 
documentos tais como: Registos de nascimento 
(Cedula Pessoal), NUIT para idosos e seus 
dependentes e outros beneficiários do programa 
de Subsídio Social Básico que se pretende 
subsidiarem por via bancária para além de 
medição de tenção arterial, aconselhamento e 
planeamento familiar.

O Balanço cingiu-se em diversos pontos que 
ditam a sSaúde profissional da Delegação da 

Zambézia, tendo em conta a Missão, Visão e 
Valores da AT.  
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Niassa
De 25 a 30 de Julho corrente, a província 
de Niassa recebe a visita presidencial de S. 
Excia. Filipe Jacinto Nyusi que, dentre outras 
actividades, irá orientar as cerimónias centrais 
de celebração dos 50 anos da realização do 
II Congresso, o primeiro em solo pátrio, em 
Matchedje, Abertura oficial do X Festival 
Nacional da Cultura, para além de visitas 
sucessivas aos distritos de Sanga, Muembe 
e Lago, incluindo algumas localidades. A 
Delegação Provincial da AT - Niassa, foi 
convidada a fazer parte do programa.

Sofala
Delegação Provincial recebe visita da 
PGR

Está de visita à cidade da Beira a Digníssima 
PGR. Ontem após apreciar o Relatório Semestral 
da AT Sofala, visitou o sector de Investigação da 
DRC, a Casa de Despacho, o Scanner/Kudumba 
junto aos SPAS, o Armazém de Leilões e o 
Parque de Viaturas Apreendidas pela AT.
Neste último lugar congratulou as actividades 
da AT e orientou ao Tribunal Aduaneiro para 
a flexibilidade dos trâmites legais e que se dê 
rapidamente destino às viaturas antes que 
estas se tornem obsoletas.
No sector de Scanner questionou sobre a 
aleatoriedade do processo de inspecção não 
intrusiva (facto em suma explicado pela grande 
demanda de camiões e pelo único scanner 
disponível) e no Armazém de Leilões voltou a 
exortar a celeridade do Tribunal Aduaneiro.
De seguida, reuniu-se com o Juízo Privativo das 
Execuções Fiscais, tendo dispensando outros 
todos os Quadros da Direcção da AT em Sofala.

Manica
Feira Agro-pecuária (de 19 a 21 de Julho)

A abertura da Feira foi dirigida por Sua 

Excelência Governador da Província de 
Manica, Alberto Ricardo Mondlane, sendo 
acompanhado pelos Membros do Governo 
Provincial.
A AT Manica, como tem sido apanágio, foi 
representada por uma equipa de funcionários 
que respondem pela Comunicação e Imagem. 
No quadro das actividades da AT, foram 
apresentados serviços como (1) Atribuição 
de NUIT, (2) Educação Fiscal Aduaneira e 
Popularização do Imposto, e (3) Divulgação dos 
Serviços da AT, no geral.
A Feira está a decorreu num ambiente salutar 
e com forte presença de Agentes Económicos 
representados por todos os distritos da 
província, assim como algumas províncias que 
também se fazerem representadas.

Inhambane

No âmbito do projecto factura na Escola, 
realizou-se hoje o sorteio das facturas, 
na Escola Primária e Secundária SOS de 
Inhambane. O evento contou com a presença 
do Delegado da Província de Inhambane, que 
procedeu a abertura da urna na escola, tendo 
sido premiados 2 alunos do turno da manhã 
e da tarde.

Gaza
Se o Cidadão não vai ao NUIT, o NUIT 
vai ate ele

Decorreu, na Cidade de Xai-Xai em Gaza, desde 
o dia 23 de Julho corrente, uma campanha de 
atribuição de NUIT, Registo de Nascimento e 
Bilhetes de Identidade.
A mesma surge no âmbito da Responsabilidade 
Social do Standard Bank, e é realizada em 
parceria com a AT - Gaza, DIC e Conservatória 
do Registo Civil de Xai-Xai. 
Os documentos acima descritos são emitidos 
gratuitamente, a Campanha terminou no 

dia 27 e importa referir que foi bastante 
concorrida.

Maputo
AT participa na Feira de Saúde no 
Distrito Municipal de Namaacha

No âmbito do alargamento da base tributária, 
a DPATMP participou, no dia 18 de Julho de 
2018, na “Feira de Saúde”, na Vila Municipal de 
Namaacha.
O evento contou com a participação da Sra. 
Anabela Mendes, em representação do 
Presidente do Conselho Municipal da Vila de 
Namaacha (com cerca de 314 participantes).
No local, para além da atribuição de NUIT, a 
população beneficiou de serviços tais como:
i. Testagem voluntária de malária e HIV; ii. 
Pressão arterial; iii. Gastronomia; iv. Nutrição.
Para além do Show-mício, houve espaço para 
diversos grupos culturais abrilhantar com o 
teatro, música, poesia e concursos animando 
aos participantes

Administradora do Distrito de Boane 
visita o Posto de Cobrança de Boane

Decorreu hoje, por antecipação da marcada 
visita de amanha, 26 de Junho, de sua 
Excelência Sra. Administradora do Distrito de 
Boane ao Posto de Cobrança de Boane.
Houve um encontro de cortesia com a chefe do 
Posto para se inteirar da saúde dos funcionários, 
actividades desenvolvidas e constrangimentos 
dos mesmos. 
Depois de visitar as instalações, lamentou a 
perda da sala de sessões.
Dirigiu-se aos funcionários e deixou uma 
mensagem de felicitação pelos níveis 
de crescimento na receita cobrada e de 
encorajamento para continuar a trabalhar sem 
se deixar vencer pelos constrangimentos.
Declarou prontidão para interceder em tudo 
que for possível para melhorar as condições de 
trabalho.

Um olhar Fiscal pelas províncias 
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Com muita pompa e circunstância 
celebrou-se, recentemente, em todo o 
mundo, o centenário do nascimento de 
Nelson Mandela, ícone da luta contra 
o regime segregacionista do Apartheid, 
sistema racista vigente na África do Sul 
entre 1948 à 1993, e tendo como 
protagonistas a minoria branca.

O dia 18 de Julho, data natalícia de 
Madiba, instituída pela Organização das 
Nações Unidas, o “Mandela Day”, é 
celebrado anualmente, como forma de 
valorizar a luta que Mandela teve para 
a resolução de conflitos, relação entre 
as raças, promoção e protecção dos 
direitos humanos.

Madiba, Nobel da Paz em 1993, 
reconhecido como um grande 
repercursor da democracia internacional 
e da promoção da 
cultura da paz mundial, 
morreu no dia 05 de 
Dezembro de 2013, 
aos 95 anos. 
Em Moçambique as 
cerimónias centrais 
das celebrações do 
“Mandela Day”, 
tiveram lugar na Escola 
Secundária Nelson 
Mandela, na Cidade de 

Maputo e foram dirigidas pelo Cônsul 
daquele país vizinho.
 Para o efeito, a Autoridade Tributária 
de Moçambique participou das 
cerimónias através da feira da cidadania, 
organizada, em coordenação com 
outras instituições. 
Foi uma cerimónia carregada de 
simbolismo e muita emoção, com as 
expressões culturais, discursos e outras 
actividades organizadas para o efeito, a 
convergirem na grandiosidade do “ ex 
inquilino” da Iland Roben.

Dirigindo se aos presentes, o Cônsul 
Charles Nqakula começou por saudar 
a amizade e a irmandade existente 
entre os dois povos, moçambicano e 
sul-africano, que, segundo ele, foram 
criadas num contexto conturbado, da 
história dos dois países.

Sobre Mandela, o Cônsul recuou no 
tempo e no espaço, tendo falado da 
vila pacata e da família humilde em 
que o Ícone Mundial dos direitos 
humanos, nasceu. Tendo dito que o 
local e as origens dos indivíduos, não 
determinam o carácter muito menos a 
sua grandeza. “Nelson Mandela nasceu 

nestas condições, mas se tornou uma 
figura que hoje todo o mundo para, com 
propósito único, homenageá-lo. Quando 
Morreu Mandela, levou o Mundo para 
a sua pacata vila, Amsma, que hoje se 
tornou num Património da Humanidade”.

Continuando, e dirigindo-se aos 
estudantes daquela escola, o Cônsul 
exortou os jovens moçambicanos 
a seguirem o caminho trilhado pelo 
Nelson Mandela, porque só assim 
estarão a construir um Mundo onde 
reina a igualdade, harmonia e o bem-
estar dos povos.

O Governo de Moçambique foi 
representado na ocasião pelo Director 
da Educação e Desenvolvimento 
Humano da Cidade de Maputo, Artur 
Bombo, que na ocasião, enalteceu a 
figura do Nelson Mandela, para o seu 
povo, e para o Mundo Inteiro.

A terminar, o Cônsul Charles Nqakula 
comprometeu-se, a fazer de tudo 
em prol de desenvolvimento daquela 
escola, como forma de imortalizar os 
feitos de Nelson Mandela.

Por: Ricardo Nhantumbo

Celebrados em todo o Mundo 
os 100 anos de Nelson Mandela


