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A semelhança do que aconteceu por 
todo o país, a Autoridade Tributária de 
Moçambique, assinalou a passagem de 

“7 de Abril, Dia da Mulher Moçambicana”, com 
muita pompa e circunstância, com as mulheres 
tributárias a darem um show de actividades 
físicas, numa demonstração clara de que estão 
firmes no seguimento dos passos iniciados pelas 
heroínas, que tombaram na nobre causa de 
libertação do país do jugo colonial.

A aeróbica, zumba, spinning, actividades culturais, 
feiras de saúde, de gastronomía e exposição de 
diversas criações artísticas de funcionárias e de 
parceiras da AT, deram corpo às celebrações do 
dia da Mulher Moçambicana, quer nos serviços 
centrais, quer nas delegações provinciais da AT.

AT celebra dia da mulher com pompa e circunstância

Na Cidade de Maputo

Por: Ricardo Nhantumbo

Numa breve alocusão por ocasião da data, a 
Presidente da AT, Amélia Nakhare, felicitou todas 
as mulheres moçambicanas e, em particular as 
tributárias que, segundo ela, diferentemente das 
heroínas que tombaram no campo da batalha, 
as mulheres tributárias tem outros desafios, 
que passam pela conquista da independência 
económica de Moçambique.“Já é tradição na nossa 
instituição juntar as mulheres para comerarmos 
esta data. Hoje, achamos que tinhamos que dar 
alguma animação neste projecto de exaltação 
da mulher, bem como dar enfoque às questões 
de saúde. Tivemos apoio do Hospital Central de 
Maputo que nos deu recomendações muito claras, 
de como devemos proceder doravantete”, concluíu.

Ainda no âmbito da comemoração do dia da 
mulher, o Ministério da Economia e Finanças, 

juntou no Auditório da Autoridade Tributária, 
funcionários deste Ministério e das instituições 
tuteladas, para a exaltação do 7 de Abril, num 
evento que contou com a participação do Ministro 
do pelouro, Adriano Maleiane.

O momento mais alto desta efeméride foi a 
realização de palestra subordinada ao tema: 
“Mulher Moçambicana: Da Luta pela Conquista 
da Independência à Luta pelo Desenvolvimento 
Económico”, proferida pela Esperança Machavela, 
antiga Ministra da Justiça, do Governo de 
Moçambique.

Machavela começou por saudar o facto de 
estar numa sala repleta de uma audiência 
predominamente femenina, tendo de seguida 
afirmado que, o sector das finanças e em 
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particular a área alfandegária foi tida durante 
muito tempo, como domínio de trabalho 
exclusivamente masculino. Hoje, quase 2000 mil 
mulheres trabalham em instituições do Estado 
ligados ao pelouro de economia e finanças.

De acordo com a palestrante, este facto por si 
só ilustra o avanço trilhado pela Mulher para 
sua afirmação, por um lado e por outro, atesta 
a eficácia das políticas do Governo para que a 
Mulher possa ter pleno exercício da cidadania.

“Parabéns minhas companheiras, algumas de vós 
integram a AT e tiveram que passar por um treino 
militar, isso remete-nos à memória, a temeridade 
daquelas 25 meninas que a 4 de Março de 1967, 
aceitaram o desafio de passar a acção directa na 
luta armada de libertação nacional.Para a vossa 
geração o direito de exercício de qualquer profissão 
é um dado adquirido”, assegurou Machavela.

Numa outra abordagem, a palestrante reconheceu 
o papel preponderante desempenhado pelo 
MEF, numa altura em que o país atravessa uma 
conjuntura económica menos favorável, contudo, 
as mulheres lado a lado com o homem, têm 
se engajado no trabalho de modo a prover o 

funcionamento regular das instituições do Estado.
Ao terminar, a antiga Ministra de Justiça disse 
que, com aquele encontro celebram-se todos os 
factos históricos nacionais e internacionais que 
marcaram a epopeia da luta pela emancipação 
da mulher, ao mesmo tempo em que chamou 
a responsbilidade de toda asociedade, para 

participar no processo de desenvolvimento 
económico, social e cultural, no combate aos 
casamentos prematuros, gravidezes precoces 
e no combate a todo o tipo de descriminação e 
humilhação da mulher.

Adriano Maleiane
Ministro da Economia e Finanças

Esperança Machavela
Antiga Ministra da Justiça (Palestrante)
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Através do memorando de entendimento 
assinado entre a Autoridade Tributária 
de Moçambique e o Instituto Nacional 

de Acção Social, cerca de 7000 mil beneficiários 
serão atribuídos NUIT’s para facilitar o processo 
de Digitalização da Base de Dados daquela 
Instituição.

Para o efeito, encontra-se na posse da AT - 
Zambézia Formulários M01S em processo de 
atribuição de NUIT, segundo se pôde depreender, 
estes, precisam do NUIT como parte de um 
processo de facilitação para a abertura de contas 
bancárias onde, futuramente, passarão a receber 
os subsídios a que têm direito de acordo com os 
diversos programas sociais em andamento no 
INAS.

Tráta-se de um lote de 3 (três) viaturas novas, 
“zero quilómetros”, de marca Mahindra, que a 
Delegação Provincial da AT da Zambézia recebeu 
à partir da Direcção Central da Logística da AT 
Maputo. Esta extensa província, possui cerca de 
13 (treze) unidades orgânicas (sendo Direcções de 
Áreas Fiscais e Postos Fiscais e de Cobranças), que 
se encontram muito distantes umas das outras e 
com grande troço de terra batida a percorrer para 
a colecta de receitas.

Nesta fase, deu-se primazia a distribuição das 
3 (três) viaturas deste lote, a DAF de Mocuba; 
DAF de Gurué e a Repartição de Logística, Infra-
estruturas e Finanças, na Delegação Provincial da 
Zambézia. 

Numa cerimónia testemunhada por parte de 
funcionários de toda a província, foram entregues 
as chaves,às Directoras das Direcções de Área Fiscal 
de Gurué e Mocuba respectivamente, e ao Chefe 
da Repartição de Logística local, com o apelo de 
que as viaturas fossem bem usadas e conservadas 
para que perdurem e colmatem a falta de meios 
circulantes com que se debate a instituição no 
geral e em particular a Delegação da Zambézia.

AT e INAS de mãos dadas

AT potenciada em meios circulantes 

Para a cadastração aos Beneficiários dos Programas Socias

Por: Pio Cassicasse

Especial
Zambézia
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Teve lugar, recentemente, numa das instâncias 
hoteleiras da Cidade de Quelimane, o 
seminário sobre Normas e Procedimentos 

Cambiais, co-participado, em termos de 
apresentação temática, pela Autoridade Tributária 
e Banco de Moçambique, filial de Quelimane. O 
encontro contou, para além dos representates da 
AT, com a presença dos funcionários da AT a nível 
da Cidade, agentes económicos, despachantes, 
contabilistas e do público em geral.

O encontro teve como base a aprovação, pelo 
Governo da República de Moçambique, do novo 
Regulamento da Lei Cambial através do Decreto 
nº. 49/2017, de 11 de Setembro, e, consequente 
Aviso nº. 20/GBM/2017, de 27 de Dezembro 
do Banco de Moçambique. No encontro, 
foram abordadas matérias sobre as principais 
alterações aos procedimentos cambiais, termo de 
compromisso e seu impacto nos procedimentos 
aduaneiros. 

Na ocasião, o representante do BM afirmou que o 
regulamento, ora aprovado, visa essencialmente, 
ajudar na flexibilização da regulação cambial 
em função da dinâmica da economia; reforçar a 
concretização do princípio da liberalização das 
transacções correntes; flexibilizar a realização de 

Discutidas normas e procedimentos cambiais

Na Cidade de Quelimane

Por: Pio Cassicasse

algumas operações de capitais; descentralizar a 
realização do registo cambial e concentração de 
esforços na supervisão das operações. 

A margem deste debate, a AT explicou aos 
presentes sobre os procedimentos a observar 
no processo de importação de mercadorias, 

mais concretamente, no que concerne ao 
termo de compromisso a partir da JUE - Janela 
Única Electrónica, (nos termos do Aviso nº. 20/
GBM/2017, de 27 de Dezembro); pagamento 
antecipado, funcionalidades do Sistema JUE, 
entre outros.

Arrancou o recenseamento eleitoral em todo 
o território nacional, tendo em vista os 
próximos pleitos eleitorais a decorrer no 

país, e os órgãos gestores do processo (CNE/STAE) 
na Zambézia, em coordenação com a Autoridade 
Tributária, viabilizaram o processo de atribuição 
e actualização de dados de NUIT de todos os 
Brigadistas e Agentes de Educação Cívica Eleitoral 

nesta parcela do Índico, tudo tendo em vista  
melhorar atendimento e prestação de serviço a 
este grupo de cidadãos envolvidos no processo.

Numa campanha sem precedentes, a equipe 
de trabalho da AT na Zambézia esteve em todos 
os Gabinetes do STAE, nas regiões/distritos 
municipalizados para atender esse chamamento. 

Garantida atribuição e actualização de dados de NUIT

Para Brigadistas e Agentes de Educação Cívica Eleitoral 

Por: Pio Cassicasse

Foram preenchidos os formulários de atribuição 
e actualização de dados de NUIT (Modelo 01S) 
nos Distritos de Alto Molócuè, Gurué, Milange, 
Mocuba, Maganja da Costa e Cidade de Quelimane, 
contribuindo assim para o alargamento da base 
tributária e elevação da carteira da cadastração 
fiscal.
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Em cumprimento do plano anual de 
actividades, o Delegado Provincial da AT 
na Zambézia, Herculano Cintura, efectuou 

recentemente, visitas de trabalho às Direcções 
das Áreas Fiscais (DAF´s) de Gurué, Mocuba e 
Quelimane. As visitas que tinham como ponto 
de agenda auscultar os funcionários sobre 
o funcionamento destas direcçõesas, serviu 
também para enaltecer o esforço realizado por 

Delegado Provincial da AT efectua visitas 
de trabalho às Unidades Orgânicas

Na Zambézia

Por: Pio Cassicasse

todos funcionários, com vista ao alcance das 
metas estabelecidas.

Cintura, afirmou que a arrecadação da receita para 
os cofres do Estado é missão de todos fucionários 
tributários, sem discriminação da categoria, cargo, 
ou género, por isso, instou-os a se engajarem nas 
tarefas que lhes são incumbidas, tendo em vista o 
cumprimento das metas para o presente ano de 

2018.

Na derradeira fase da sua visita,  houve, na DAF 
de Quelimane, um encontro com os funcionários 
onde partilhou-se, dentre vários assuntos, 
aspectos discutidos na reunião nacional de 
auscultação, havida em Maputo.

Beneficiários do Programa de Subsidio Social Básico (PSSB) 
abrangidos com atribuição de NUIT.

A Delegação Provincial da Autoridade Tributária 
na Zambézia, procedeu, na semana finda, o 
cadastro e atribuição de NUIT aos beneficiários 
do programa de subsídio social básico, numa feira 
organizada pela Associação Moçambicana da 
Mulher e Educação, em parceria com a Direcção 
Provincial do Género, Criança e Acção Social da 
Zambézia, e co-financiadas pela UNICEF e Reino 
dos Países Baixos.

Este acto decorreu no âmbito das Feiras de Saúde 
e Acção Social que teve lugar na Província da 

Zambézia, mais concretamente nos distritos 
de Morrumbala, Maganja da Costa e Pebane, 
tendo como publico alvo idosos (do PSSB) e seus 
dependentes, em situação de vulnerabilidade, 
bem como a população circunvizinha.

Para além de prestação de serviços de saúde 
(consultas, testagens, medição de tensão entre 
outras), houve registos para atribuição de Cédulas 
Pessoais, Bilhete de Identidade, e AT como 
convidada tinha a missão de cadastração fiscal 
para o alargamento da base tributária.
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