
Folha da AT 1

Ministro da Economia e Finanças visita a 
Província de Tete

Semanário Informativo

Av. 25 de Setembro, nº 1235 | Tel: 21 34 42 00 | www.at.gov.mz | EDIÇÃO Nº 10 | Junho - 2017

Folha da AT

FICHA TÉCNICA
PROPRIEDADE
Autoridade Tributária de Moçambique

PRESIDENTE
Amélia Muendane Nakhare

GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM

CHEFE DE DIvISÃO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM
Natércia Manhenje

COORDENADOR EDITORIAl
Fenias Zimba

REDAÇÃO
Natércia Manhenje, Fenias Zimba, Ricardo Nhantumbo 

COlABORAÇÃO
Arnaldo Teimoso, Belton Impula, Pio Casse Casse, César Sucute, Danilo 
Manhique, Fadil Ismael

REvISÃO
Bernardino Manhaussane

FOTOGRAFIA
Jordão Mabote 

MAQUETIZAÇÃO
Benedito Chivure

gcimagem@gmail.com

O Ministro da Economia e Finanças, Adriano 
Maleiane, efectuou, no dia 9 do mês em 
curso, uma visita de trabalho à província 

de Tete, com vista a interagir com os funcionários 

da instituição afectos àquela região do País. No 
quadro do trabalho efectuado pelo Ministro da 
Economia e Finanças na Província de Tete, constou 
a visita a Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC) 

Por: Arnaldo Teimoso
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local e a Direcção da Área Fiscal (DAF), bem como 
um encontro que manteve com os funcionários do 
MEF da Província de Tete. 

Falando no encontro, Adriano Maleiane afirmou 
ser necessário que cada funcionário do ministério 
conheça os desafios institucionais e identifique-se 
com elas de modo a ajudar instituição a alcançar 
as metas traçadas. 

Maleiane referiu, ainda, que existem termos 
anteriormente assinados e constantes entre 
Governo da República de Moçambique e o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), e que se traduz 
num grande desafio para todo funcionário, que 
passa, necessariamente, em devolver a confiança 
no país e a todos àqueles que, no passado, 
apoiaram o Orçamento do Estado.

Segundo Maleiane este desafio, só será 
minimizado se o Governo moçambicano, por meio 
do MEF, conseguir, para além do esclarecimento 
à solicitação do FMI, criar estratégias para 
reduzir o peso da despesa com remuneração no 
Aparelho do Estado, em relação à despesa total 
dos custos de 11% para 8%, que é o peso médio 
recomendável, sem que haja despedimento. Por 
outro lado, reflectir e trazer o esclarecimento da 
política de subsídios e isenções fiscais, visto que, 
estes, de certo modo, diminuem a capacidade de 
arrecadação de receitas do Estado, bem como a 
flexibilização dos processos de reembolso do IVA.
Num outro desenvolvimento, o Ministro da 
Economia e Finanças alertou aos presentes que, 
para fazer face a estes desafios que actualmente 
constam dos programas e planos do Orçamento 
do Estado de 2017 do Ministério, é necessário que 
cada funcionário assuma e abrace a causa como 
sua prioridade número um. 

Para terminar, Adriano Maleiane reconheceu o 
trabalho que a AT vem realizando com vista a 
aumentar os níveis de arrecadação de receita, 
garantindo desta forma o funcionamento normal 
do Estado. 

De referir que esta visita enquadra-se no âmbito 
das actividades desenvolvidas pelo ministério a 
nível do País.
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O Director Geral das Alfândegas, Aly Mallá, 
realizou, no 05 de Junho de 2017, a sua 
primeira visita oficial de fiscalização às 

empresas que se dedicam a produção, importação 
e comercialização de bebidas alcoólicas. 
Trata-se da Red Global e Pernod Ricard, 
produtora e importadora de bebidas alcoólicas, 
respectivamente.

Por: Natércia Manhenje

O Director Geral das Alfândegas explicou que 
este processo, que começou em 2009, vem para 
combater os índices de contrabando de bebidas 
alcoólicas e tabaco manufacturado. Acrescentou, 
ainda, que estas visitas tem como principal 
objectivo a fiscalização, para aferir de perto, até 
que ponto os importadores e produtores estão 
a cumprir com o regulamento e verificar se há 
cumprimento das instruções que tem vindo a ser 

Director Geral das Alfândegas efectua visitas 
de fiscalização, na Província de Maputo

emanadas.

“Os importadores que têm bebidas em armazém, 
ou seja que tinham o sctok antes da entrada em 
vigor da selagem obrigatória de bebidas alcoólicas, 
estão a selar a sua bebida e só depois de selada é 
que irão colocar no mercado.” Esclareceu Mallá.

Formalmente este processo que vai até o dia 15 

Para melhor se inteirar da implementação da selagem 
obrigatória de bebidas

Director Geral das Alfândegas no acto da fiscalização
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Helena Dionísio
Representante da Pernod Ricard 

de Julho, isto quer dizer que, a partir do dia 16 de 
Julho já não será permitida a circulação de bebida 
não selada e, todo o produto que aparecer no 
mercado sem selo será apreendido.

“Para garantir a implementação desta medida, 
existem equipas formadas a nível nacional que 
estão a fazer a fiscalização, bem como a contagem 
das bebidas, em stock, para posterior selagem, de 
modo que seja possível que todos os importadores, 
produtores, comerciantes e, até retalhistas, possam 
ter até a data estipulada, todos os seus produtos 
selados,” garantiu Mallá.
Helena Dionísio, representante da Pernod Ricard 
disse que o impacto deste processo é bastante 
positivo e que se sentiam orgulhosos por serem 
os primeiros importadores de bebida destilada a 
receber e a efectuar a selagem. “Convido os outras 
operadores a aceitar e a entrar rapidamente para 
este formato. Sentimos que é muito positivo, não 
só para os operadores que estão no mercado, mas 
também, para as autoridades, pois haverá maior 
justiça em termos de preços, no mercado, e maior 
controlo sobre os produtos que entram nas nossas 
fronteiras evitando, inclusivamente, problemas 
de saúde pública, pois muitas vezes entravam 
produtos que não sabíamos qual era a origem,” 
afirmou Helena Dionísio

Em outro desenvolvimento acrescentou, a 
representante da Pernod Ricard que “esta é uma 
medida de louvar e acho que devemos todos apoiar. 
Sentimos que, os nossos clientes e distribuidores, 
ao comprarem os nossos produtos saberão que é 
uma garantia de um investimento e que os mesmos 
nunca serão confiscados, pois terão o selo de 

controlo fiscal e desta maneira, em pouco tempo, 
poderemos ter mercado uniformizado, o que será 
uma vantagem para todos”.

Por seu turno, Madhu Reddy, da Red Global, 
visivelmente emocionado, pelo facto de, as 
autoridades terem visitado e aprovado o processo 
de selagem, na sua firma, minimizou o impacto 
do selo no custo de produção, tendo dito que, 
nesta primeira fase, encara o custo de aquisição 
de selo fiscal, como se de investimento se tratasse. 

“Não estamos preocupados com os custos de 

aquisião do selo, visto que não irá influenciar 
em nada, no preço final do nosso produto, o que 
podemos destacar é que o processo deve ser para 
todos os agentes económicos que operam no ramo 
de bebidas abrangidas pela medida de selagem, de 
modo a evitar a concorrência desleal no mercado”, 
concluiu Madhu.  

De referir que esta visita vem no âmbito da 
implementação da selagem obrigatória, em 
cumprimento do Diploma Ministerial nº59/2016, 
que aprova o Regulamento de Selagem de 
Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado.
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Com vista a capacitar mulheres 
empreendedoras inseridas no sector 
informal, visando a migração destas para 

o sector formal, o Gabinete de Comunicação 
e Imagem, em articulação com a Ideialab, 
uma empresa vocacionada à divulgação de 
temas relativos à importância de realização 
de actividades no sector formal, realizou no 
passado dia 31 de Maio do ano em curso, na 
Cidade de Maputo, uma palestra subordinada ao 
tema “Importância social do pagamento de 
impostos”.
 
No encontro, o palestrante explicou, aos 
presentes, a importância de pagamento de 
impostos para o desevolvimento do País, referindo 
que o desevolvimento do mesmo depende 
exclusivamente da acção de cada moçambicano.

Numa outra vertente, o palestrante afirmou que 

Redação

a migração dos comerciantes do sector informal 
para o formal é importante para a economia 
mocambicana, razão pela qual a AT dicidiu levar 
a cabo, uma campanha de capacitação dos 
operadores deste ramo, em matérias ligadas ao 
IVA, IRPS, IRPC e ISPC. Finalizando, o palestrante 
debruçou sobre os contornos da selagem de 
bebidas alcoólicas e tabaco manufacturado.

Por sua vez, a representante da Ideialab, 
Sofia Menezes, reafirmou o comprimisso da 
organização que representa em, junto com a AT, 
capacitar e sensibilizar os actores de comércio 
informal a aderirem ao formal.

As beneficiárias, instadas a pronuciarem-se sobre 
a acção, enalteceram a iniciativa da Autoridade 
Tributária de Moçambique, levado a cabo pelo 
Gabinete de comunicação e imagem, de dotá-
las de conhecimentos nas matérias supracitadas. 

AT capacita mulheres empreendedoras

“Agradecemos a vossa iniciativa, e estamos 
convictas que esta capacitacação é de capital 
importância, pois irá preencher o vázio existente 
no nosso seio, como mulheres empreendedoras 
deste ponto de País, visto que se verifica em nós, 
fraco conhecimento nessas matérias, o que de certa 
forma nos acomoda no sector informal” afirmou 
uma das representantes dos formandos. 
Foi nesta senda que no passado dia 03 de junho 
corrente, houve uma cerimónia de graduação 
do 1º grupo de participantes do programa 
BUSINESS M+, um projecto levado à cabo por 
aquela agremiação, com o intuíto de capacitar 
mulheres empreendedoras em matérias de 
gestão de negócios.

De referir que a AT vem trabalhando em parceria 
com a Ideialab, na capacitação de jovens e 
mulheres empreendedoras em matérias fiscais, 
desde 2014.
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A delegação Provincial de Maputo Cidade, 
através da Repartição dos Serviços Comuns 
para Área de Recursos Humanos e Assuntos 

Sociais (RRHAS), realizou na passada quarta feira, 
07 de Junho do ano em curso, nas instalacões da 
Direccão Regional Sul (DRS), uma palestra com o 
tema “Higiene e Segurança no Local de Trabalho”. 

O evento que foi dirigido pelo Delegado Provincial 
da AT a nível da Cidade de Maputo, Eugénio Nha-
cota, e contou com a participacao dos funcionári-
os das divesas Unidades Orgânicas da  Delegação 
Provincial de Maputo Cidade ( DPMC).

Eugenio Nhacota, dirigindo aos presentes referiu 
que se sentia honrado, pelo facto de a delegação 

Por: Danilo Manhique

por ele dirigida ter tomado a iniciativa de realizar 
uma palestra que versa sobrehigiene e segurança 
no local de trabalho, pois no seu entender, o mo-
mento não foi somente de transmissão de conhe-
cimentos, mas também, serviu para uma reflexão 
profunda sobre a materia em causa no seio da 
Instituição.

Num ambientedescontraido, o palestrante Ama-
deu Magule, docente de HST na Universidade 
a Politécnica, começou por agredecer a opor-
tunidade que lhe foi concedida para, juntos com 
os funcionários, partilhar os seu saber sobre a 
matéria.

Num outro desevolvimento, Magule afirmou que 

Funcionários da AT capacitados  em matérias 
de Higiene e Segurança de Trabalho

Na Cidade de Maputo

falar de HST, é nada menos, nada mais, que falar 
da obrigatoriedade de uso de equipamento de se-
gurança, ou eliminação das condições impróprias 
para realização de um determinado trabalho. 
E fanalizou apelando aos presentes, de modo a 
verificar estreitamente as medidas de segurança 
no exercicio das suas funções, de modo a evitar 
acidentes no local de trabalho.
De referir que esta acção, foi realizada na pre-
spectiva de melhorar a qualidade de vida dos fun-
cionários no âmbito psicológico, moral, e social no 
local de trabalho, e consequentimente proporcio-
nar um maior comprometimento no desempenho 
das suas funções,.



Folha da AT 7



Folha da AT8

Flash

Flash
GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM

JUN 03, 2017

Danilo Manhique
Maputo Cidade
No âmbito da campanha “Eu sou Fiscal, não ao contrabando”, a Delegação Provincial da AT Maputo Cidade realiza 
palestra na sala do Distrito Ka Mpfumo.

Pio Cassicasse
Zambézia
Com vista à atribuição de NUIT´s e popularização do imposto, a DPAT Zambézia participa nas cerimónias dos 51 anos 
de elevação a categoria de Vila de Gilé.

Subordinada ao tema “documentos fiscalmente aceites, no âmbito das finanças Públicas”, DPAT Zambézia ministra 
palestra no FGH dirigido a quadros séniores da Direcção Provincial de Saúde da Zambézia para área financeira, 
directores distritais de saúde e demais.

Manuel Quinze
Manica
Delegação Provincial da AT em Manica realiza trabalho porta a porta com comerciantes, vendedores ambulantes e 
fixos, nos mercados Messica Central e Aldeia, com vista a divulgação da Campanha de Selagem de Bebidas Alcoólicas 
e Tabaco Manufacturado.

Subdelegação de espungabeira realiza trabalho de divulgação da campanha “Eu Sou Fiscal, Não ao Contrabando” em 
Mussurize, no mercado local.

Júlio Mazembe 
Cabo Delgado 
No prosseguimento da divulgação da campanha de selagem de bebida alcoólicas e tabaco manufacturado a equipe 
da DPATCD, ministra uma palestra de formação de dessiminadores na UP-delegação de Montepuez.

Lemos Formiga
Maputo Cidade
No âmbito das acções de promoção da Ética e Integridade no seio dos funcionários da AT, a Exma. Directora do 
Gabinete do Controlo Interno, Isabel Nhantumbo, orienta uma parada a um número considerável de funcionários 
afectos a DRS.
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Flash

Flash
GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM

JUN 12, 2017

Ivone Cossa
Inhambane
Com vista à apresentação da alteração do código de IVA e implementação de selagem de bebidas alcoólicas e tabaco 
manufacturado, Delegação Provincial da AT em Inhambane participa na primeira sessão de coordenação Provincial, 
alargado aos conselhos municipais, Orgãos de administração de Justiça, empresas Púbvlicas, e Universidades.

Amido Abdala
Maputo Província
Delegação Provincial da AT em Maputo realiza nas instalações da Procuradoria Provincial de Maputo, mais uma 
actividade sobre procedimentos de selagem de bebidas alcoólicas e tabaco manufacturadocujo público-alvo é a 
comissão de legalidade da Província, onde faz parte titulares dos tribunais provinciais, Admnistrativo, fiscal da 
Procuradoria, Comando da PRM, e Direcção Provincial da justiça.

Pio Cassicasse
Zambézia
Subordinada ao tema “documentos fiscalmente aceites, no âmbito das finanças Públicas”, DPAT Zambézia ministra 
palestra no FGH dirigido a quadros séniores da Direcção Provincial de Saúde da Zambézia para área financeira, 
directores distritais de saúde e demais.

César Sucute
Cabo Delgado
Delegação Provincial da AT em C. Delgado realiza palestra sobre selagem de bebidas alcoólicas e tabaco 
manufacturado, dirigida aos membros do governo, funcionários e agentes económicosdo Distrito de Montepuez. 

Fadil Ismael
Manica
No âmbito da divulgação da campanha de selagem de bebidas alcoólicas e tabaco manufacturado, equipe da DPAT 
Chimoio escala o Distrito de Sussundenga onde realiza trabalho porta a porta por forma a consciencializar aos 
comerciantes sobre a obrigatoriedade do selo.
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Com um título, tanto quanto sugestivo, e em 
letras garrafais, o jornal considerado de maior 
circulação da praça, o Noticias, trouxe à ribalta, na 
sua edição da sexta-feira, 09 de Junho corrente, 
as declarações do Presidente da República, Filipe 
Nyusi, segundo as quais Moçambique está de 
volta. 

Estes pronunciamentos que foram proferidos, a 
quando do encerramento do fórum sobre infra-
estruturas, que teve lugar semana finda, na 
cidade de Tete, directa ou indirectamente serve 
de encorajamento para que, cada moçambicano 
dê o máximo de si no seu trabalho, com vista à 
engrandecer o seu ramo de actividade, bem como 
do país, como um todo.

A área desportiva não ficou isenta e fez jus as 
declarações do PR tendo, a resposta, vindo 

de Ndola, Região Central da Zâmbia, onde o 
combinado Nacional, comandado pelo luso-
moçambicano, Abel Xavier, obteve uma vitória 
histórica contra a selecção local, com um golo 
solitário de Ratifo, jogador que milita nas terras 
Germânicas. Esta partida contava para a jornada 
inaugural de qualificação para a Taça das Nações 
Africanas de 2019, a realizar-se nas terras 
camaronesas.

Vitória tangencial, mas carregada de muito 
simbolismo, por ser a primeira, em jogos oficiais, 
que os Mambas levam de vencida à selecção 
dos “Chipolopolos”, nome de guerra da selecção 
zambiana. Há que enaltecer, de viva voz, o 
empenho desta rapaziada, pois, este resultado por 
si só, espelha o trabalho árduo por eles realizado, 
caracterizado pelo espírito lutador, de sacrifício e 
de entre ajuda, no seio do combinado nacional.

Não é caso para menos! Este triunfo, que veio 
colorir mais de 25 milhões de corações, abre 
uma nova página no desporto moçambicano. 
Só para se ter ideia do histórico dos confrontos 
entre as duas selecções, segundo buscas feitas na 
plataforma digital Google, os dois combinados 
defrontam-se desde o longínquo ano de 1975, 
onde realizaram 21 jogos, nos quais Moçambique 
averbou 17 derrotas, e 4 empates, o último caseiro 
a uma bola, em 2015.

É caso para gritar, alto e bom tom, Moçambique 
está de volta.

Mocambique esta de volta”


