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Abdul Razak apela o redobrar do esforço por 
parte dos funcionários da AT

O Governador da Província da Zambézia, 
Abdul Razak, saudou, recentemente, na 
cidade de Quelimane, o trabalho que a 

Autoridade Tributária (AT) tem realizado com 
vista ao cadastro e popularização do imposto a 
nível da Província central da Zambézia. Razak 
reconheceu que apesar das condições adversas 
que enfrentam no dia-a dia, tudo tem feito 
para atribuir o Número Único da Identificaçãio 
Tributária a toda populaçã deste ponto do país, 
independentemente da sua localização.

Na mesma ocasião instou aos funcionários 
a redobrarem cada vez mais o seu esforço 
na consciencialização da população sobre 

a pertinência de serem portadores do Nuit, 
bem como da importância do pagamento 
do imposto para o desenvolvimento do País. 
Prosseguindo, disse acreditar na capacidade 
e vontade dos funcionários da instituição 
para o cumprimento do desiderato da AT, em 
particular, e do País como um todo. “Eu sei, 
voçês estão sempre presentes em feiras e eu os 
tenho visto. Estão de parábens, continuem a 
fazer o vosso bom trabalho e atribuam NUIT’s a 
toda população da Zambézia”, enfatizou.

Num outro desenvolvimento, Abdul Razak, 
condenou as práticas de corrupção praticadas 
por funcionários públicos na província que 

dirige, tendo apelado a Procuradoria Provincial, 
a ser implacável e sem contemplações no 
seguimento dos casos a que tiver conhecimento. 
O número um da província fez esses 
pronunciamentos à margem da visita que 
efectou aos stand’s da Autoridade Tributária, na 
Feira de Exposição de Produtos e Serviços que 
teve lugar na Cidade de Quelimane, no âmbito 
das comemorações do Dia Internacional da 
Função Pública.

Por sua vez, os expositores, falando em 
nome da instituição, agradeceram as 
palavras de apreço vindas do timoneiro 
provincial, e comprometeram-se a continuar a 

Para o alcance dos objectivos institucionais

Por: Pio Cassicasse
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desempenhar, com zelo e profissionalismo, as 
missões que lhes são incumbidas.

A feira em que a AT fez-se representar 
através dos funcionários afectos ao sector de 
Comunicação e Imagem, na da Província, foi 
marcada pelas premiações aos funcionários 
agraciados nos diversos sectores da função 
pública. 
Importa referir que em todo país, bem como na 

Zambézia, esforços tendentes à massificação do 
NUIT decorrem a um ritmo muito encorajador, 
pese embora os números estatíscos estejam 
longe do desejado, tomando em conta o censo 
geral da população e habitação de 2007, a 
província tinha uma população de 3.890.453 
habitantes, ao que até Maio do ano em curso, 
somente 368.480 habitantes têm o NUIT, o que 
perfaz uma percentagem de 9,5.

Em jeito de despedida, Abdul Razak deu a 
conhecer aos presentes na feira, a boa nova 
presidencial, que é a criação do projecto 
denominada “Um Distrito, um Banco”, uma 
iniciativa lançada pelo PR aquando da sua visita 
à Província da Zambézia, Distrito de Molumbo, 
em Junho último, e que culminou com o 
lançamento da 1ª pedra para a instalação de 
uma agência bancária.
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Por: Samira Amodo

Numa iniciativa do Ministério da Cultura e 
Turismo, em coordenação com Autoridade 
Tributária, através da Delegação da AT da 

Cidade de Maputo, decorreu, recentemente, em 
Maputo, o 1º de Encontro de Culturas envolvendo 
diversos fazedores da cultura em Moçambique. 

O evento, que contou com a presença do Ministro 
da Cultura, Silva Dunduru, na presença de quadros 
da Autoridade Tributária, representando vários 
sectores da instituição, tinha como objectivo a 
troca de experiência entre diversos artistas de 
várias expressões culturais, e o público, em geral, 
da Cidade de Maputo.

O encontro, caracterizado pela realização de 
exposição de feiras de gastronomia, artesanato, 

AT participa no 1º Encontro de culturas em Moçambique

Na Cidade de Maputo

actividades de várias expressões culturais, 
actividades promocionais de marcas de empresas 
e produtos diversos, serviu ainda para atribuição 

de NUIT, exposição de produtos/serviços da 
instituição, abertura de contas no BCI, INSS, 
artistas, músicos e outras entidades.
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Decorreu, recentemente, no Posto 
Administrativo de Machangulo, Distrito 
de Matutuine, uma acção de formação de 

disseminadores fiscais no âmbito da Campanha 
de Educação Fiscal e Popularização de Impostos, 
levada a cabo pela Delegação da Província de 
Maputo e Gabinete de Comunicação e Imagem 
(GCIm), em parceria com a Associação AKK.

Discursando na ocasião, o chefe do posto local 
louvou o esforço e a iniciativa da AT, tendo 
enorajado, de seguida, disseminadores ali 
formados a replicarem aquela acção às outras 
pessoas em escolas, igrejas e até no seio da 
família.

No mesmo âmbito, decorreu, no Auditório da AT, 
a capacitação em Matérias Fiscais e Aduaneiras 
dirigida aos estudantes do Instituto Técnico de 
Moçambique. Trata-se de uma acção realizada por 
uma equipe composta por funcionários afectos ao 

AT capacita disseminadores fiscais

GCIm, DIFOR e DGA onde  foram abordados temas 
que versam sobre a importância socio-económica 
do imposto, composição do sistema tributário 
moçambicano, Pauta e Desembaraço Aduaneiro 
e JUE.

O evento contou ainda com a animação do grupo 
NOMO, que, de forma animada e humorada, 
“cantou” o imposto, mostrando, deste modo, que 
a cultura também é um veículo de transmissão de 
matérias de índole tributária.

Por: Elisio Massangaie



Folha da AT6

Por: Pio Cassicasse

A Autoridade Tributária, na cidade de 
Mocuba, província central da Zambézia, 
prevê incrementar, nos próximos 11 meses, 

os níveis de arrecadação da receita por via do IRPS, 
derivado do início da implantação, naquele ponto 
do país, da Central Solar de Mocuba - (CESOM). A 
conclusão da construção deste empreendimento 
em alusão, está prevista para daqui há 11 meses 
e, empregará, como mão-de-obra (somente) 
durante esta fase de implantação, cerca de 330 
trabalhadores nacionais e 17 estrangeiros, na 
fase operativa esperando-se que empregue cerca 
de 25 trabalhadores nacionais e 2 Estrangeiros.

Segundo Francisca Lourenço, Directora da 
Área Fiscal de Mocuba, a implantação deste 
empreendimento é de extrema importância no 
que a arredação de receita diz respeito, para a 

AT prevê incrementar os níveis de arrecadação 
da IRPS

Na Zambezia 

sua direcção, em particular, e para a Autoridade 
Tributária como um todo. Para aquela dirigente 
são visíveis os ganhos da AT em relação a esta 
área, uma vez que das empresas ligadas ao 
consórcio, a Scatec Solar Mozambique, Lda, 
domiciliada naquela Área Fiscal, canaliza as suas 
contribuições de IVA e IRPS, tendo contribuído,  
nos últimos anos, com pouco mais de 16 milhões 
de meticais.

A Directora da Área Fiscal pronunciou-se nestes 
termos, à margem do lançamento, recentemente, 
na cidade de Mocuba, da 1ª pedra para a 
construção da CESOM, uma empresa que nasce 
da associação/participação da Electricidade 
de Moçambica (EDM) com 25%, Norfund com 
22.5% e a Scatec Solar com 52.5%. A acção 
contou com a participaçã de diversos dirigentes 

(membros do governo), autoridade tradicional 
(régulos), e a população em geral.

Espera-se que a CESOM produza 
aproximadamente 77. 000 MWh de energia, 
por ano, para incorporação na rede nacional 
de distribuição à fonte da EDM, a partir da 
Subestação de BIVE, que irão beneficiar a região 
centro e norte do país.
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Cabo Delgado
AT na Feira de Exposição Económica

Alusivo às comemorações da semana da função 
pública, a Direcção provincial de indústria e 
Comércio de Cabo Delegado organizou de 22 a 
24 de Junho, uma feira de exposição económica, 
com objectivo de realçar os potenciais produtos 
e serviços da província.

Na ocasião foram expostos vários produtos 
agrícolas e serviços quea província oferece. 
A Autoridade Tributária, Delegação de Cabo 
Delegado, fez parte do standard com alguns 
serviços.

Niassa
Avaliação do 1º semestre

Decorreu, na primeira semana de Julho, do ano 
corrente, no recinto dos Serviços Provinciais 
da Alfândega de Niassa, uma Parada Conjunta 
que teve como pontos fulcrais a apresentação 
do desempenho da delegação, refernte ao 1° 
Semestre do ano. Foi também apresentada a 
situação dos Recursos Humanos e Assuntos 
Sociais, Logística.

O delegado fez o uso da palavra tendo 
congratulado a todos os funcionários da 
delegação, pelo desempenho alcançado 
na colecta de receitas que culminou com a 
execução em cerca de 110% com referência ao 
semestre, não obstante os 97% referentes ao 
mês de Junho.

Foram também referência as actividades 
que o sector de logística tem desenvolvido, 
no sentido de, com poucos recursos que a 
delegação dispõe, criar condições razoáveis de 
comodidade em condomínios ou residências 
dos colegas nas diferentes unidades orgânicas. 
Mais, o delegado convidou a todos para mais 
uma vez, continuarem, cada um no seu sector 

de actividade, envidar esforços para o alcance 
dos resultados, com enfoque ao alcance das 
metas programadas para 2018.

Na Zambézia
ATZ escala Morrumbala 

A Vila Sede do Distrito de Morrumbala foi 
palco , recentemente, de uma Feira de Saúde 
e Acção Social. Tratou-se de Segunda Feira de 
Saúde e Acção Social de uma série de três que 
decorrerão naquele ponto da província.

A feira foi promovida pela Direcção Provincial 
do Género, Criança e Acção Social da Zambézia 
em parceria com a AMME (Associação 
Moçambicana Mulher e Educação).

Tinha como propósito a promoção de saúde e 
tratamento de documentos (NUIT’s e registos de 
nascimento), para idosos e seus dependentes, 
beneficiários (grupo alvo) do Programa de 
Subsídio Social Básico (PSSB) que se prevê 
que futuramente aufiram esse subsídio por via 
bancária.

Sofala
Delegação Provincial recebe visita da 
procuradora

No âmbito da preparação da visita da PGR 
à Sofala em meados do mês em curso, a 
Procuradora - Chefe de Sofala visitou os 
Serviços Provinciais das Alfândegas de Sofala.

Para além da Procuradora Chefa, fez parte 
desta visita o Juiz do Tribunal Aduaneiro de 
Sofala e os Procuradores da Secção Aduaneira.

Manica
Balanço do 1º Semestre

Decorreu no dia 3 de Julho corrente, na 
Delegação de Manica, o Conselho Directivo 

alargado a todos os chefes e responsáveis de 
Terminais, Fronteiras e Postos. 

O encontro teve dois momentos: o do Balanço 
de Transição de Pastas entre o Director cessante 
e o Director nomeado da DAF Chimoio; e o de 
Avaliação do Desempenho da Delegação no 
Primeiro Semestre do ano em curso, onde 
foi destaque a situação da receita e as acções 
seguintes para sua maximização. 

Apelou-se o redobrar do esforço para o 
incremento da receita e a entrega abnegada 
dos funcionários.

Maputo
AT fecha as festividades do mês da 
criança

No âmbito da responsabilidade social e no 
contexto do mês da criança, os filhos dos 
funcionários da DPM-AT proporcionaram um 
momento de confraternização no último dia do 
mês de Junho, com as crianças do Orfanato LAR 
NOVA ESPERANÇA e crianças assistidas pelo 
Gabinete do Combate à Violência Doméstica na 
província de Maputo.

Para além do almoço servido aos petizes, os 
mesmos tiveram a oportunidade de brincar 
no pula - pula cedido pela Lizha Só Festas e 
receberam brinquedos oferecidos pelo tio 
Mustak, empresário e proprietário de lojas de 
brinquedos.

Foi deslumbrante a alegria estampada no rosto 
dos petizes, tendo agradecido pelo momento 
de diversão que lhes foi proporcionado.

Um olhar Fiscal pelas províncias 
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