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A Autoridade Tributária de Moçambique 
efectuou, no último Sábado, 2 de Junho, em 
Ressano Garcia, a apreensão de 36 vagões 

contendo 28.800 sacos de cimento de construção, 
provenientes da vizinha África do Sul.

É apontada como causa desta apreensão, a falta 
de apresentação de documentos de exportação 
do País de origem, violando desta forma, o 
estipulado na Lei vigente no território nacional, 
no que a estas matérias diz respeito.
Segundo esta Lei, toda mercadoria em 
circulação no território moçambicano, deve 

Apreendidos mais de duas mil toneladas de 
cimento de construção

Na Província de Maputo

se fazer acompanhar por guia de circulação, 
facturas, documentos de importação ou outros 
equivalentes, pois, a falta destes, constitui 
infracção às regras básicas de desembaraço 
aduaneiro e de mercadorias em circulação no país. 
A mercadoria, ora apreendida, é avaliada em 
pouco mais de 1.5 milhões de Randes. Da 
avaliação preliminar feita, e tendo como base o 
processo normal de importação, esta mercadoria 
devia pagar, de direitos aduaneiros e demais 
imposições, mais de 4.5 milhões de Meticais.

Referir que após apreensão, foram lavrados os 

respectivos autos de apreensão e remetidos às 
entidades competentes para os procedimentos 
ulteriores.

Por: Fenias Zimba
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Por: Ricardo Nhantumbo

No âmbito das comemorações do Dia 
Internacional da Criança, a Autoridade 
Tributária de Moçambique, organizou, 

na manhã do dia 02 de Junho, uma recepção 
aos filhos dos funcionários, com o objectivo de 
socializá-los com o dia-a-dia dos seus pais. As 
cerimónias centrais tiveram lugar no edifício 
sede desta instituição, e replicada em todas as 
Delegações Provinciais do país.

As crianças tiveram oportunidade de visitar 
e receber explicações sobre o funcionamento 
de vários sectores da AT, onde os seus pais 

 “Vovó Amélia” confraterniza com filhos de funcionários

Dia Internacional da Criança

desenvolvem as actividades diariamente.

O momento mais alto do evento foi marcado 
pela interacção entre a Presidente da AT, “vovó 
Amélia” e as crianças. 

Na sua interacção com a pequenada, a anfitriã, 
“vovó Amélia”, no seu gesto característico, de 
boa alocução, transformou o Auditório numa 
verdadeira lareira, onde os netinhos escutavam 
atentamente as lições de vida por si transmitidas, 
recorrendo para o efeito, ao conto do Guerreiro 
Tshaka Zulu. 

Foi fantásatico ver a dirigente a encarnar este 
género literário, narrando de uma forma didática 
e em líguagem típica para aquela facha etária, 
acontecimentos sobre o Tshaka, que, como se 
sabe, transformou os zulus, de uma etnia com 
pouca expressão territorial, em um império que 
ensombrou os desígnios coloniais britânicos. 

E em entre linhas, a “vovó Amélia”, como 
carinhosamente foi tratada pela pequenada, 
deixou ensinamentos sobre o valor da família, 
os direitos e deveres da criança, a importância 
da data e o papel da instituição que dirige para o 



Folha da AT4

desenvolvimento sócio económico do país. 

A “vovo” não deixou seus créditos em mãos 
alheias ao quebrar o protocolo, deslocando-se 
ao encontro dos petizes, para a habitual entrega 
de brindes, como uma verdadeira avó faz, dando 
carinho aos seus netos. 

Para o gaúdio da pequenada, a “vovó Amélia” 
cortou o apetecível bolo, tendo sido servido um 
lanche, de seguida.

O evento foi marcado, também, por muita 
brincadeira entre as crianças e os seus pais, com 
diversos jogos tais como a corrida do saco, jogo 
da cadeira, do ovo e diversos concursos, que 
entreteram os convidados. 

Como de prache, a cultura e a gastronomia 
moçambicanas estiveram em peso, sendo de 
destacar a dança de xigubo, as actuações dos 
músicos como Cleide Ngoma, As Gatas, Big 
Mucata o dono do éxito nacional “teka”, entre 
outros cantores que alegraram aos presentes.

A folha da AT congratula e encoraja os 
organizadores do evento e em particular à 
“vovo Amélia”, por ter encontrdo espaço, na 
sua carregada agenda para festejar com a 
pequenada.
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Por: Ricardo Nhantumbo 

Junta AT e Parceiros de Cooperação

Fundo Comum 

A Presidente da Autoridade Tributária, 
Amélia Nakhare, presidiu, recentemente, 
em Maputo, um encontro de concertação 

entre a Administração Tributária e Parceiros 
de Cooperação que apoiam o Fundo Comum 
e os parceiros de apoio à capacitação técnica 
institucional, no quadro da cooperação 
existente entre estes.

O encontro tinha como principal objectivo fazer 
o diagnóstico do estágio actual de cooperação 
e traçar um plano de acção com vista a manter 
a parceria existente, contribuindo, deste modo, 

para o desenvolvimento institucional, não 
só do ponto de vista material, bem como do 
desenvolvimento do capital humano da AT.

Tratou-se de um memento de grande 
interacção, onde as partes manifestaram, sem 
rodeios, as suas preocupações sobre o estágio 
da cooperação que, infelizmente, nos últimos 
anos, com a questão da críse económica 
mundial e em particular de Moçambique, não 
tem registado avanços dignos de realce.
Na sua primeira intervenção, Amélia Nakhare, 
manifestou a disponibilidade da instituição em 

continuar a colaborar com os países amigos 
que apoiam a AT, através do Fundo Comum. 
Prosseguindo, disse que existem condições 
para receber outras formas de apoio, desde 
que sejam definidos e aceites os termos de 
referência para o efeito. 

Nakhare defendeu na ocasião que as partes 
devem encontrar um mecanismo que permite 
a continuidade dos projectos existentes 
e financiados pelos parceiros, mesmo 
em situações que se registem tribulações 
económicas. 



Folha da AT6

“Nós temos a percepção de que para uma 
avaliação realista da nossa cooperação, se tome 
como referência, o período que vai de 2009 a 
2014, visto que foi neste período que, registamos 
grandes realizações em termos de cooperação 
propriamente dita. De 2014 até os dias que 
correm, houve uma retracção desta parceria”, 
explicou a dirigente.

Por seu turno, os representantes dos 
parceiros de cooperação concordaram com 

o posicionamento da Presidente da AT, 
tendo defendido, de uma forma unânime, a 
necessidade de se estabelecer uma nova forma 
de cooperação, baseada no respeito mútuo 
e, acima de tudo, o assumir de compromissos 
pelas partes. Para estes parceiros, a cultura de 
prestação de contas, promove a transparência, 
cria um clima de confiaça e concorre para o 
desenvolvimento harmonioso das instituições 
e, por esta via, o desenvolvimento dos países e 
das comunidades.

O encontro serviu, igualmente, para a 
apresentação da nova composição da Comissão 
de Parceria e Executiva do Fundo Comum da AT, 
que integra 7 membros, com Amélia Nakhare a 
presidir o órgão e o Director Geral de Impostos, 
Augusto Tacarindua na Presidência Executiva do 
mesmo. Do lado dos parceiros, a coordenação é 
liderada pela Suiça, em subistituição do Reino 
Unido (dfid). 
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Por: Ovasse Campine

AT atribui NUIT’s na igreja

Cerca de 150 NUITs foram atribuídos as 
crentes da Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias, no dia 19 de Maio 

último, na cidade da Beira, por uma brigada da 
Autoridade Tributaria de Moçambique (AT).

A acção enquadra-se no programa CASA ABERTA, 
um programa daquela congregação religiosa 
que visa o exercício da Responsabilidade Social 
da igreja. Segundo o representante da mesma, 
a esta acção da igreja passa por incentivar as 
comunidades ao exercício pleno de cidadania, 
concretamente a importância do pagamento 
do imposto.

“Queremos ter uma sociedade cada vez mais 
justa e honesta no cumprimento das suas 
obrigações”- afirmou a fonte.
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Por: Ricardo Nhantumbo

Apreendidas bebidas e frangos em Ressano Garcia 

Na rota de fuga ao fisco

Equipas de fiscalização das alfândegas, 
afectas na Delegação Aduaneira de 
Ressano Garcia, Distrito de Moamba, na 

Província de Maputo, frustraram, na noite do 
dia 27 e na tarde do dia 28 de Maio corrente, 
acções de tentativas de contrabando de 
bebidas alcoólicas e frango que, na altura, 
eram transportados em três viaturas ligeiras.

Em causa estavam cerca de 210 caixas de 
uísque de marca Clan MacGregor e 183 de 
frango. Dada a sua localização e pelo volume 
do comércio transfronteiriço que ocorre entre 
Moçambique e África do Sul, a fronteira de 
Ressano Garcia é a que regista maior número 
de casos de tentativa de contrabando e outras 
formas de fuga ao fisco, no país, o que coloca 
grandes desafios para o seu controlo, por parte 
da administração aduaneira e de outras forças 
de defesa e segurança que nela actuam. 

A apreensão dos produtos referidos é o culminar 
de um trabalho aturado de investigação, 
inteligência e fiscalização levado a cabo pelas 
alfândegas ao nível daquela que é a maior 
fronteira terrestre do país, quer em termos do 

movimento migratório, quer em termos de 
volume de carga que por lá passa.
Só para a clarificar, a apreensão de bebida, foi 
feita numa via clandestina e de difícil acesso, 
aberta nos arredores das matas daquela 
fronteira, com objectivo de contornar o posto 
de fiscalização do quilómetro 4, localizado 
no desvio da entrada da fronteira comercial. 
Por seu turno, os frangos foram apreendidos 
após o capotamento da viatura em que eram 
transportados, numa tentativa de fuga em alta 
velocidade do condutor, através do Bay Pass, 
(uma via alternativa usada exclusivamente 
para camiões de grande tonelagem, que vão 
directamente à fronteira comercial, no âmbito 
do projecto da fronteira de paragem única).

A avaliação preliminar indica que as bebidas 
deviam pagar, de direitos e outras imposições 
aduaneiras, pouco mais de 1 milhão de 
meticais. 

Refira-se que nestas situações de descaminho 
e/ou contrabando, caso o dono queira recuperar 
a sua mercadoria, deve pagar, para além 
de direitos aduaneiros e outras imposições, 

avultadas somas em multas que vão até ao 
perdimento de mercadoria, a favor do Estado.
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Manica
Primeiro de Junho junta funcionários 
da at e petizes de Chimoio

No âmbio das festividades dia 1 de Junho, 
dia das Crianças, a Autoridade Tributária - 
Delegação de Manica confraternizou com os 
petizes daquela cidade, tendo entre vários 
acções, distribuido a cada uma das 100 petizes 
presentes, um kit contendo material escolar, 
bombons, rebuçados sortidos, bolachas e 
balões.

O almoço foi antecedido por uma visita a 
Fronteira de Machipanda e TIRO de Machipanda, 
onde as crianças se familiarizaram com os 
trabalhos levados a cabo pela instituição 
naqueles pontos.

Na ocasião, foi também dada a conhecer 
a Missão da AT, importância do imposto, 
bem como, a importância da criança no 
desenvolvimento económico do país. 

Delegado da AT visita SPAM

O Delegado Provincial de Manica escalou, 
no passado dia 30 de Maio, o SPAM, com 
vista ao acompanhamento das acções que 
visam a maximização da receita, bem como 
o seguimento das recomendações deixadas 
pela Presidente da AT, a quando da reunião de 
balanço de actividades referentes ao primeiro 
trimestre do ano 2018 realizada na Província de 
Maputo, Distrito de Moamba.

O Delegado foi recebido em parada, tendo 
de seguida se dirigido aos funcionários, onde 
destacou a necessidade do aprimoramento do 
trabalho conjunto, incremento de fiscalizações, 
bem como a postura e integridade a todos os 
níveis.
Os trabalhos decorreram de forma positiva, 

capitalizando-se as várias intervenções dos 
funcionários relativamente às recomendações 
deixadas pela Presidente na última reunião 
nacional, assim como a necessidade de 
entrega de todos os funcionários no combate 
ao contrabando e no alcance dos objectivos 
preconizados.

Paralelamente a visita, a Delegação da AT-
Manica acolheu a capacitação dos funcionários 
afectos a Delegação de Manica, em matérias 
relacionadas com o Acordo de Parceria 
Economico SADC e UE. 

A segunda e última parte da formação foi 
alargada aos demais intervenientes do 
processo da economia provincial (Produtores, 
Exportadores, Importadores, Despachantes, 
Transitarios, Comerciantes, Estudantes, MIC 
Manica, APIEX Manica, INAE Manica, DPEF 
Manica, CEP Manica, Sociedade Civil Manica, 
e outras instituições e individualidades da 
Província de Manica).

Feira de Cidadania em Chimoio

Mais de 2500 pessoas, entre elas, líderes 
tradicionais, estudantes e população no geral, 
participaram, recentemente, no campo do 
Zagato, arredores da cidade de Chimoio, na 
feira de Cidadania Fiscal e Aduaneira, da qual, 
para além da AT, estiveram presentes, como 
convidados, o Hospital Provincial de Chimoio, 
INSS, Serviços de Notariado e Identificação Civil 
e alguns Bancos da praça.

Foram atribuídos 526 NUIT’s e divulgados os 
serviços da AT, desde o desembaraço aduaneiro 
até a Selagem de Bebidas Alcoólicas e tabaco 
Manufacturado. Para além da AT, as outras 
instituições apresentaram seus serviços que 
também foram acolhidos de forma positiva.

Sofala
Unidades orgânicas recebem 
Delegado Provincial

No âmbito da monitoria do processo de 
elaboração da Estratégia de Combate ao 
Contrabando a submeter dia 8/6/2018, a AT- 
Sofala tem efectuado visitas porta-a-porta 
junto de cada unidade orgânica da AT Sofala.

Estas acções serviram, igualmente, para o 
aprofundamento da divulgação dos resultados 
do retiro de 18 e 19 de Maio último, sobre o 
Balanço do Desempenho da Instituição no I 
Trimestre, bem como traçar as perspectivas 
para o peródo que se avizinha.

Na Zambézia
Director provincial da economia e 
finanças visita unidades orgânicas

Para se inteirar do funcionamento e do nível de 
desempenho, o Director Provincial da Economia 
e Finanças da Zambézia, visita às Unidades 
Orgânicas da AT na província. O direigente 
escalou sucessivamente às “novas instalações” 
da Delegação Provincial da AT, SPAZ, e a 
DAF Quelimane, onde também auscultou 
os funcionarios sobre as estratégias para o 
aumento dos níveis de arrecadação de receitas. 
Em jeito do Balanço o Director, prometeu 
continuar a dar todo apoio em meios sempre 
que possível, e encorajou os funcionários 
a continuar a envidar esforços para o 
cumprimento das metas de arrecadação da 
receita.

Um olhar Fiscal pelas províncias 



Folha da AT10

Gaza
AT no fórum dos Comunicadores do 
Governo
A Autoridade Tributária, através do Gabinete 
de Comunicação e Imagem, participou, de 30 
de Maio a 2 de Junho, no Distrito de Bilene, 
Província de Gaza, no Fórum dos Comunicadores 
do Governo.

O evento, que decorreu sob o lema “Por 
uma Boa Comunicação Institucional”, tinha 
como objectivo a harmonização e troca de 
experiências sobre o tratamento interno de 
informações nas instituições públicas e serviu 
para perceber e clarificar, através da partilha 
de experiências, questões relativas ao papel do 
comunicador institucional no exercício das suas 
funções nas instituições do Estado, a relação 
entre o assessor e o assessorado, bem como 
entender a dinâmica da comunicação e relação 
com a mídia em momentos de crise.

Participaram, do encontro, comunicadores 
afectos aos Ministérios, Governos Provinciais, 
Comandos Gerais e Provinciais da PRM, e 
delegados do Instituto de Comunicação Social 
ao nível do país.

De referir que a Autoridade Tributária esteve 
representada por uma equipe do Gabinete 
de Comunicação e Imagem, liderada pela 
respectiva directora.

Maputo
AT escala Instituto Comercial de 
Maputo

Uma equipa multi sectorial da Autoridade 
Tributária de Moçambique escalou, na terça-
feira, 5 de Maio, o Instituto Comercial de 

Maputo.

Para além da importância social do imposto, os 
estudantes desta unidade de ensino, tiveram 
a oportunidade de ficar a saber mais sobre a 
Pauta Aduaneira e os seus contornos, Janela 
Única Electrónica e Sistema Tributário Nacional.
Importa referir que esta é uma actividade 
enquadrada na Campanha de Educação Fiscal 
e Popularização do Imposto e visa percorrer 
os estabelecimentos de ensino do país, com 
intuito de abordar a temática do Imposto e os 
seus contornos.

Nampula
ISabel Nhantumbo promove Código 
de Conduta em Nacala

A Directora Geral do Gabinete do Controlo 
Interno na AT, Isabel Nhantumbo, fazendo-se 
acompanhar pelo Chefe de Divisão de Prevenção 
de Infrações, Lemos Formiga,  escalou, no 
passado dia 6 de Junho corrente, a Cidade de 
Nacala Porto, em visita a Direcção Regional 
Norte da AT, com objectivo de obter o ponto de 
situação das actividades da instituição neste 
ponto do País, bem como reforçar a divulgação 
o Código de Conduta da instituição, combinado 
com a EGFAE e Lei da Probidade Pública entre 
outros instrumentos legais.

Como pontapé de saída,  a Directora Geral 
orientou uma parada militar que juntou 
dezenas de funcionários de ambas carreiras, 
incluindo quadros que desempenham funções 
à diversos níveis.

Na sequência, os funcionários tiveram a 
honra de participar também, no Instituto de 
Finanças Públicas e Formação Tributária,  de 

uma palestra subordinada ao tema Ética e 
Integridade onde, para além dos palestrantes 
da casa, palestrou o *Digníssimo Procurador 
Geral da República à nível de Nacala Porto, José 
Tonela, que, percorrendo artigos competentes 
do Código Penal, abordou sobre a corrupção 
nos seus mais variados prismas.

Num outro desenvolvimento, a Directora Geral 
aprofundou a divulgação do Mapa Estratégico 
da AT, bem como auscultou as preocupações 
dos funcionários, tendo esclarecido algumas 
pontualmente.

Em suma, a dirigente sublinhou a necessidade 
de pautarmos por um comportamento íntegro, 
tendo como foco a Missão, a Visão e os Valores 
da AT principalmente agora que os desafios 
são maiores tendo em conta a conjuntura que 
a instituição e país enfrentam. Por outro lado, 
a timoneira do conteo interno felicitou Nacala 
pelas realizações alcançadas até o momento, 
entretanto enfatizou a necessidade de fazer 
mais e melhor.

Após o término das actividades em Nacala, a 
delegação rumou à Cidade de Nampula para 
dar continuidade à visita a Região Norte que, 
por sinal, iniciou na Província de Niassa e 
deverá terminar na Província de Cabo Delgado.

Niassa
No ambito das acções da promoção da ética 
e integridade institucional para o alcance dos 
objetivos estratégicos, a Directora Geral do 
Gabinete do Controlo Interno Isabel Nhantumbo 
realiza visita de trabalho à Província de Niassa.
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Missão

Visão

Valores

Autoridade Tributária de Moçambique
 Av. 25 de Setembro, nº 1235 • Tel: 21  34 42 00

www.at.gov.mz

todos juntos fazemos moçambique


