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Falando em Maputo, no âmbito da palestra 
subordinado ao tema “Ética, Integridade, 
e Deontologia Profissional-Desafios 

da Função Pública, em particular da 
Autoridade Tributária”, realizada quarta-feira, 

31 de Maio, no auditório da instituição, o antigo 
1º vice-presidente da Assembleia da República 
(1999-2000), Abdul Carimo Issa, afirmou que 
a corrupção é um mal que deve ser combatido, 
pois põe em causa o funcionamento normal de 

Por: Fenias Zimba

Combate a Corrupção
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qualquer administração pública, na medida em 
que nenhum país no mundo está imune a este 
mal e aos efeitos que ela provoca.

Numa plateia constituída maioritariamente pelos 
funcionários da Autoridade Tributária, a vários 
níveis, Abdul Carimo, sublinhou que a luta em 
manter a corrupção sobre controlo, evitando que 
este ataque instituições públicas deve ser causa 
de todos, incluindo a administração tributária. “A 
corrupção é um problema sistémico, e todo problema 
sistémico não deve ser combatido de forma isolada.
Urge a necessidade de tomar medidas estruturais 
para estancar este mal”, explicou Carimo.

Num outro desenvolvimento, o palestrante 
apontou a impunidade, e a não aplicação das leis, 
como sendo os grandes entraves no combate à 
corrupção, em Moçambique, e afirmou que se 
deve avançar com a simplificação dos processos 
na administração pública, com vista a reduzir as 
oportunidades que propiciem a corrupção e as 
vantagens ilícitas.

Por sua vez, o Director do Gabinete de 
Planeamento, Estudos e Cooperação Internacional 
(GPECI), Horácio Simão, em representação da 
Presidente da AT, disse que a realização da palestra, 
enquadra-se nas actividades desenvolvidas pela 
AT, no âmbito da promoção da ética, integridade e 
combate a corrupção no seio da instituição.

“Acreditamos e estamos convictos que a 
palestra proporcionou um momento não só de 
aprendizagem, mas também, de profunda reflexão, 
introspecção, debates e troca de experiências sobre 
a matéria, permitindo que cada um se reveja como 
indivíduo, e a todos como um grupo que deve ser 
homogéneo, coeso e com a mesma identidade e 
valores”, finalizou Simão.

De referir que, no domínio profissional, para além 
de ter ocupado o cargo de 1º vice- presidente 
da Assembleia da República, o Dr Abdul Carimo, 
ocupou entre vários cargos, o de Director da 
Unidade Técnica da Reforma Legal de 2002 a 
2013, onde sob sua direcção e supervisão foram 
elaborados e revistos vários Códigos e Leis.

Horácio Simão
Director Geral do GPECI
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A Autoridade Tributária de Moçambique (AT) 
apreendeu, no dia 31 de Maio do ano em 
curso, num armazém localizado no bairro 

de Malhampsene, Município da Matola, elevadas 
quantidades de bebidas alcoólicas, dentre 
elas as espirituosas (Whisky), vinhos, licores 
e outras. Trata-se de 3975 caixas de bebidas, 
de reconhecidas marcas internacionais, tais 
como: Moet & Chandon, Moet Imperial, Grant´s, 
Firswatch Whisky, Glanbrynth, Jack Daniels, 
Stretton´s Gin, Glenfiddich, Russian Bear, entre 
outras. É apontada como causa, para a apreensão 
destas bebidas, a falta de documentos que 
comprovam a importação e/ou a sua aquisição 
legal, no território nacional.

De acordo com Elias Comar, Director de Ordem 
e Disciplina Paramilitar, na Direcção Geral das 
Alfândegas e Coordenador de Fiscalização 
da Campanha “EU SOU FISCAL, NãO AO 
CONTRABANDO”, no âmbito do Processo da 

Por: Ricardo Nhantumbo

Selagem Obrigatória de Tabaco Manufacturado 
e de Bebidas Alcoólicas, o acto resultou de um 
trabalho de investigação e da inteligência da 
AT, sem excluir a colaboração de populares que, 
segundo ele, tem respondido positivamente aos 
apelos da instituição, para seu envolvimento 
na campanha, acompanhando todas as 
movimentações de agentes económicos que 
operam nestas áreas.

“Por se tratar de mercadoria que se encontra 
no armazém, a AT solicitou, junto ao Tribunal 
Aduaneiro, um mandado de busca e apreensão. 
Quando chegamos ao local, aferimos a legalidade 
dos produtos, solicitando os comprovativos da 
importação ou da aquisição da mercadoria, no 
mercado interno, o que não nos foi apresentado   
pelo operador. Na sequência disso, lavramos o auto 
de apreensão, e neste momento estão em curso 
diligências para avaliação do produto, cálculo das 
imposições sonegadas, identificação dos pontos da 

AT apreende cerca de 4 mil caixas de bebidas 
alcoólicas

entrada, bem como o modis operandi e prováveis 
implicados, na introdução da mesma”, frisou Comar.

Numa outra abordagem, a fonte disse que a fase 
subsequente seria a de remessa dos autos ao 
Ministério Público que, por sua vez, desenvolverá 
os termos ulteriores para dedução da acusação e 
canalização dos autos ao Tribunal competente, 
neste caso o da Cidade de Maputo.

Elias Comar
Director de Ordem e Disciplina Paramilitar

Por falta de documentos que comprovam sua legalidade
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Decorreu na manhã da Sexta-feira, 26 de 
Maio, no Anfiteatro da Autoridade Tributária 
de Moçambique (AT), em Maputo, uma 

palestra subordinada ao tema “OS GUIDLINES DO 
IVA DA SADC: Problemas e Prespectivas”, com 
vista a partilha de conhecimentos sobre matérias 
fiscais, particularmente sobre o IVA na prespectiva 
da SADC. A ceremónia que contou com a presença 
de convidados internos e parceiros da AT, teve 
como palestrante, Sérgio Vasques, consultor do 
Banco Mundial e Professor na Faculdade de Direito 
da Universidade Católica de Lisboa.

O Director Geral do Gabinete de Planeamento, 
Estudos, e Cooperação Internacional (GPECI), 
Horácio Simão, falando na ocasião em jeito de 
abertura, e em representação da Presidente da AT, 

Por: Fenias Zimba

Amélia Nakhare, referiu que o IVA é um imposto 
considerado estratégico para a Autoridade 
Tributária, avaliado pelo seu potencial no que 
concerne a contribuição na carteira fiscal, bem 
como pelo impacto que este tem para com os 
outros impostos.

“Este evento é oportuno e de extrema importância, 
pois, permitirá aos presentes em particular, 
e a instituição no geral, a desmistificar os 
conhecimentos sobre o imposto em alusão, abrindo 
deste modo, espaço para a troca de conhecimentos 
e experiências entre os vários segmentos do saber 
no seio da sociedade moçambicana”, referiu Simão.

Por sua vez, Sérgio Vasques, intervindo na 
qualidade de palestrante, afirmou que falar de 

AT realiza palestra sobre os Guidelines do IVA 
na SADC

Em Maputo

guidelines do IVA da SADC em matéria do IVA, 
é falar de grandes orientacões para os estados 
membros, na forma como irão estruturar o seu 
IVA, com intuito de criar-se um modelo comum 
entre os estados membros da região.

Num outro desevolvimento, Vasques explicou que, 
os guidelines do IVA da SADC são um instrumento 
muito importante, aprovado em 2015, que 
permite estabelecer um mercado comum na 
região, permite aos estados membros a captarem 
investimentos e facilitar as trocas de mercadorias, 
a circulação das mesmas no espaço regional, 
respeitando as especifidades de cada estado. 

Prossiguindo, o palestrante alertou aos actores 
da Administração Tributária nos seguintes 

Sérgio Vasques
Consultor do Banco Mundial
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termos: “há uma necessidadede de se olhar não 
só nas vantagens que esse instrumento oferece, 
más tambem nos riscos que podem advir desse 
processso”.

“O processo ora referido, carrega consigo uma 
responsabilidade acrescida para a Autoridade 
Tributária, que se resume em garantir que o processo 
de harmonização se traduza na implementação 
de regras que protejam os interesses financeiros 
de Moçambique, bem como assegurar que deste 
processo resulte melhor apetrechamento da 
administração tributária no que concerne a troca 
de informações, cooperação com outros estados 
membros, de forma a poder controlar a base 
tributável”, finalizou

De referir que os guidelines do IVA da SADC, 
surgem pela necessidade de adoptar as medidas 
necessárias para maximizar a cooperação entre 
os Estados-Membros em matéria de tributação 
e coordenar os seus regimes fiscais através de 
princípios conceptuais e da aplicação do IVA 
comum.

Marcos Miguel (Projecto Máquinas Fiscais) 
intervindo na sessão de debate
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No âmbito da campanha de divulgação do 
Regulamento de Selagem de Bebidas Al-
coólicas e de Tabaco Manufacturado, em 

curso na Autoridade Tributária de Moçambique, 
a Delegação da Províncial de Gaza tem estado a 
realizar visitas a agentes económicos dos difer-
entes ramos de actividade, para esclarecimento 
de dúvidas relacionadas ao processo e contagem 
de stock.

Por: Belton Impula

Assim, a semana de 22 a 26 de Maio do corrente 
ano, foi dedicada a realização de visitas, às estân-
cias turísticas do litoral, naquela parcela do País. 
Esta escolha prende-se com o facto de se tratar 
de lugares bastante frequentados por turistas es-
trangeiros, que habitualmente trazem para o País, 
produtos abragidos pelo processo de selagem.

Com efeito, foram visitadas estâncias de Chiden-

Delegação da AT de Gaza visita estâncias 
turísticas

No âmbito da Campanha de Selagem de Bebidas Alcoólicas 
e Tabaco Manufacturado

guele e Chizavane no Distrito de Mandlakazi, 
Zonguene no Distrito de Xai-Xai e Praia do Bilene, 
onde os agentes turísticos louvaram a iniciativa e 
prometeram disseminar a informação junto aos 
seus clientes.
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Realizou-se, na Delegação Provincial de 
Cabo Delgado, uma acção de capacitação 
no âmbito da campanha de Educação Fiscal 

e Aduaneira, inserida no processo de Selagem 
Obrigatória de Tabaco Manufacturado e Bebidas 
Alcoólicas. 

Coube ao Director Regional Norte Adjunto, 
Anastácio Magombe, proceder à sessão de 
abertura da palestra. Magombe agradeceu a 
presença dos jornalistas e reiterou a importância, 

Por: César Sucute

destes, para o sucesso da campanha em alusão.

Usando da palavra, o Delegado Provincial, 
Júlio Mazembe, informou aos presentes que, 
a nível da província, várias actividades estão 
sendo realizadas com vista a operacionalização 
desta campanha, tendo apontado como 
destaque a realização de palestras nos postos 
administrativos e localidades, e em particular nos 
estabelecimentos de ensino superior, mercados 
e outros locais de venda de bebida e tabaco 

AT capacita Jornalistas em matérias de Selagem 
de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado

Em Cabo Delgado

manufacturado. Paralelamente às acções acima 
referidas, a Delegação Provincial tem alastrado 
o seu campo de acção na divulgação desta 
campanha, fazendo a sensibilização porta a porta 
nos estabelecimentos de venda de produtos 
abrangidos pelo processo de selagem.
 
De referir que a apresentação do tema foi 
feita pelo Director dos Serviços Provinciais das 
Alfandegas de Cabo Delgado, Anselmo Fumo, 
que na ocasião explicou, de forma sumária, os 



Folha da AT 9

objectivos da campanha.

Falando aos jornalistas, após o término da palestra, 
Anselmo Fumo reafirmou que esta campanha não 
é apenas da AT, mas sim de todos moçambicanos, 
havendo necessidade de todos juntarem esforços 
para que se alcancem os objectivos pretendidos. 

A finalizar, Fumo convidou aos jornalistas locais a 
usar da sua capacidade de persuasão, com vista a 
influenciar, positivamente, na consciencialização 
dos moçambicanos sobre a importância do 
processo da selagem.

Em coordenação com o Conselho Municipal 
de Pemba, Vodacom e uma Organização Não 
Governamental denominada SAMCom, a 
Delegação da AT em Cabo Delgado, realizou no dia 
12 de Maio, do ano em curso, um Road-Show com 
vista a popularização de Imposto, naquele ponto 
do País. O evento contou com participação de 

Road-shows de popularização 
de impostos

vários músicos e grupos culturais locais.
 
Na ocasião, a AT, para além da divulgação do 
Diploma nº 59/2016 de 14 de Setembro que 
aprova o Regulamento de Selagem Obrigatória 
de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado, 
passou mensagens sobre a importância da 
emissão e pedido de factura a quando das 
transacções comerciais e da importância sócio 
económica do imposto.
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O Posto Fiscal e de Cobrança de Marracuene 
localizado na zona do mesmo nome, na 
periferia da Província de Maputo, já pode 

executar as suas operações em pleno uma vez 
configurado aos sistemas e – Tributação e NUIT – 
WEB. Trata-se de uma infra – estrutura construída 
de raiz cuja materialização circunscreve-se no 
âmbito do redimensionamento das áreas fiscais, 
sendo mais um serviço público disponibilizado 
aos cidadãos de modo a reduzir a distância entre a 
Administração Tributária e o cidadão assim como 
o custo de deslocação.

Importa realçar que, o sistema e-Tributação 
é um serviço electrónico que a AT está a 
desenvolver com vista a melhorar o processo de 
gestão de contribuintes através de atribuição 
flexível do NUIT e gestão de impostos internos, 
nomeadamente, do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado – IVA, Imposto Simplificado para 
Pequenos Contribuintes - ISPC, Imposto sobre 
Rendimento de Pessoas Singulares – IRPS, 
Imposto sobre Rendimento de Pessoas Colectivas 
- IRPC, Reembolsos e tantos outros.

Por: Liége Vitorino

Seguindo orientações do Gestor do Projecto 
e - Tributação, Tomé Moiane, que antecedeu ao 
programa de inauguração do Posto Fiscal e de 
Cobrança de Marracuene, uma equipa chefiada 
pelo Gestor do Escritório, António Essumaila, 
deslocou-se ao local, para fazer o levantamento 
das condições de comunicação dos equipamentos 
ora instalados.

Integraram a equipa, Neyma Tamimo, Gestora 
da Central de Atendimento, Abrahão Tembe, 
Técnico de Infra-Estrutura do Projecto, Liége 
Vitorino, Gestora da Comunicação e Imagem, Júlio 
Luís, Coordenador de Formação, Maria Helena 
dos Santos, Coordenadora de Testes e Suporte 
Funcional e Francisco Give, técnico do Suporte 
Funcional.

No local, o técnico das Infra-Estruturas, Abrahão 
Tembe, em coordenação com a Gestora Neyma 
Tamimo, fizeram trabalhos relacionados com 
a configuração da rede do posto, acesso e 
disponibilização dos sistemas (NUIT Web e 
e-Tributação), instalação e partilha de impressoras 

Posto Fiscal e de Cobrança com acesso 
ao e-Tributação 

No Distrito de Marracuene

e os respectivos testes de diagnóstico do sistema 
com o intuito de aferir o grau de desempenho dos 
mesmos.

Segundo Tembe, a intervenção técnica visa 
garantir que o Posto Fiscal e de Cobrança funcione 
em pleno uma vez disponibilizado o acesso aos 
sistemas e- Tributação e Nuit-Web.

A Coordenadora de Testes e Suporte Funcional, 
Maria Helena dos Santos, informou que, uma vez 
que cinco das funcionárias já tinham tido contacto 
com a aplicação no âmbito de utilizadores, a 
equipa de Suporte Funcional avançou com um 
processo de reciclagem por forma a aferir o 
nível de capacidade de navegabilidade de cada 
utilizador no sistema.

Outra actividade não menos importante consistiu 
na criação de novas senhas de acesso, redefinição 
e actualização das senhas já existentes. O Suporte 
Funcional realizou também testes de visualização, 
emissão e impressão de cartas de NUIT.
 Maria Helena dos Santos assegurou que, todas 
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Reina boa expectativa
- Segundo Chefe do Posto, Beatriz Faduco Mabote

as funcionárias estão credenciadas para aceder 
ao e-Tributação na componente do Registo de 
Contribuinte. 

De acordo com o Coordenador de Formação, Júlio 
Luís, das seis técnicas afectas àquela Unidade de 
Cobrança apenas duas beneficiaram de formação 
sobre o Módulo de Receita do Estado para a 
implementação do IVA/ISPC e Processos Comuns 
da fase I, do e-Tributação.

Observou que, estas técnicas formadas, nunca 
utilizaram o sistema para cobranças, em virtude 
de terem estado numa unidade cujo processo de 
cobranças era feito na unidade mãe.

Assim, analisada esta questão da falta de 
formação, foi recomendada a Chefe do Posto Fiscal 
para submeter formalmente um pedido sobre 
esta matéria, no qual deverá propor as datas de 
realização da formação e juntar a relação nominal 
das funcionárias, com os respectivos NUIT´s, bem 
como a menção do que cada uma faz, (se é técnica 
do Registo, técnica das Cobranças, Recebedora 
ou Chefe do Posto) de modo a permitir o 
cadastramento, tendo em conta os perfis de cada 
uma.

A instalação do sistema e – Tributação no Posto 
Fiscal e de Cobrança de Marracuene, poderá ditar 
o incremento da carteira fiscal de contribuintes, 
considerou a Chefe do Posto Fiscal e de Cobrança 
de Marracuene, Beatriz Alberto Faduco Mabote, 
quando abordada pela nossa Repórter.

Apuramos que, em termos de recursos humanos 
a nova Unidade de Cobrança de Marracuene, 
herdou parte do efectivo oriundo do Posto Fiscal 
do Zimpeto, que contava com uma carteira fiscal 
de 1500 contribuintes no regime ISPC. 
 
Feitas as contas, Beatriz Mabote, espera que, 
possam imigrar do Posto Fiscal do Zimpeto um 
total de 412 contribuintes inscritos no regime do 
ISPC que vão perfazer a carteira fiscal naquela 
Unidade de Cobrança do Distrito de Marracuene.

Justificou que, tais contribuintes sendo de 
Marracuene cumpriam as suas obrigações fiscais 

Porque o Posto de Cobrança reúne condições para 
se realizar uma formação no local, em ambiente 
de sala, seguida de implementação do sistema 
no local (rollout), julgamos que a formação, 

estando a decorrer nas suas instalações, poderá 
ter a duração de cinco dias consecutivos, incluindo 
a componente de implementação do sistema no 
local (rollout), afirmou o Coordenador Júlio Luís.

Beatriz Mabote interagindo com a nossa repórter

Coordenadora de Suporte Funcional, Maria Helena dos Santos (ao fundo), explicando o 
funcionamento do sistema e-Tributação aos colegas
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no Zimpeto antes da abertura da nova Unidade de 
Cobrança.

Refira-se que, a nova Unidade de Cobrança dista 
aproximadamente 34 quilómetros do centro 
da Cidade de Maputo e da Cidade da Matola, 
na Província. Nos últimos anos, o Distrito de 
Marracuene foi contemplado com alguns 
empreendimentos de grande magnitude, tais 
como, a construção da estrada circular de Maputo 
e a ponte que liga o Distrito de Marracuene à 
localidade da Macaneta que impulsionaram o 
desenvolvimento sócio – económico nesta região 
através da criação de diversas infra – estruturas 
viradas para o comércio e indústria hoteleira, 
outros serviços, para além de bairros residenciais 
transformando-o em zona de expansão.

Dados facultados pela nossa entrevistada indicam 
que, estão inscritos no Sector de Actividades 
Económicas do Distrito de Marracuene um total 
de 948 agentes económicos, sendo que, 650 estão 
no ramo do Comércio, 70 no ramo da Indústria, 62 
no ramo do Turismo, 164 na área de Prestação de 
Serviços e 4 no ramo da Agricultura.

Manifestou-se optimista com a abertura da nova 
Unidade de Cobrança naquela região, porque é 

um sinal evidente para o incremento de mais 
contribuintes na carteira fiscal.

Constatámos que, porque o Posto Fiscal de 
Marracuene abriu as suas portas há duas semanas, 
por enquanto, o movimento ainda é fraco. Em 
média diária, afluem àquele Posto Fiscal apenas 
cinco pessoas que procuram informar-se dos 
procedimentos para a obtenção do NUIT, disse.

Mas, entanto que recebimento ainda não há 
contribuintes, sublinhou, para acrescentar 
que, “na verdade, tratando-se de um posto novo 
pedimos todo o apoio técnico necessário para que 
possamos responder com satisfação às exigências 
dos contribuintes, atendendo que nos encontramos 
numa zona de expansão”.

A funcionária Anabela Mutemba recebe assistência técnica 
do técnico do e-Tributação, Francisco Give
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Flash

Flash
GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM

MAY 27, 2017

Eugénio Nhacota
Maputo Cidade
No âmbito da campanha ‘EU SOU FISCAL, NãO AO CONTRABANDO’, a Delegação de Maputo Cidade reúne na DRS, 
um grupo de 30 vendedores de bebidas alcoólicas do famoso mercado informal “Estrela Vermelha”, para quem o Dir. 
dos SPA de Maputo Cidade falou sobre a selagem. Das questões apresentadas pelos vendedores, destacar o facto de 
estarem preocupados com a selagem dos seus stocks, uma vez que não têm documentos comprovativos da aquisição 
das mercadorias por via legal e aspiram por uma medida excepcional.

Amido Abdala
Tete
No seguimento da Campanha da Selagem Obrigatória de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado, decorre a 
01.06.2017 na Sala de Conferência da AT Tete, uma palestra direccionada a Polícia Municipal e secretários dos bairros 
da Cidade de Tete. O encontro foi dirigido pelo Director do SPA Tete e a palestra foi apresentada pelo Chefe das 
Operações do SPA Tete.

Amido Abdala
Maputo
Uma equipa composta pelo signatário, Directora Provincial das Alfândegas, Directora da UGC, chefe de RSC de 
RH, além de 2 técnicos afectos a delegação aduaneira de Namaacha, visitou hoje o colégio nossa senhora Maria 
Auxiliadora em Namaacha, com objectivo de entregar alguns produtos de géneros alimentícios e brinquedos 
adquiridos com o fruto de contribuição dos funcionários da província de Maputo. Está entrega visa proporcionar um 
dia 1 de Junho diferente aquela pequenada. O internato alberga 101 meninas órfãs ou abandonadas e são crianças 
oriundas de todos os cantos do país. As irmãs cuidam delas desde a roupa, as refeições, a dormida e a escola. Foi 
gratificante. Bem-haja todos os quadros da província.

Júlio Mazembe 
Cabo Delgado 
Visita efetuada de 29 a 30 do corrente mês, nos postos fiscais de Negomano, Ngapa e Namatil, com objectivo de 
divulgar a implementação da Selagem de Tabaco Manufacturado e Bebidas Alcoólicas. Durante a visita foram 
deixadas recomendações no sentido de se aumentar os níveis de arrecadacao de receitas. A luta Continua.

Niassa
Ainda na senda da selagem de bebidas e tabaco manufacturado, a equipa da AT a nível de Niassa falou, ontem 
(29/05/17) para os oficiais da PRM, no comando provincial em Lichinga.
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Flash

Flash
GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM

JUN 02, 2017

Niassa
No âmbito da campanha de Selagem de bebidas alcoólicas e tabaco manufacturado, Director do SPA de Niassa, 
Remígio Guiamba, ministra uma palestra no Comando Provincial da PRM.

Maputo
Com vista a sensibilizar, e desencorajar a venda de bebidas e tabaco sem o selo, DRS reúne-se com agentes 
económicos que exercem actividade no mercado Estrela Vermelha.

Belton Impula
Gaza 
Com vista a divulgação da lei sobre selagem, delegação Provincial de Gaza, realiza palestras nos distritos de Chókwe, 
Xai-Xai, Mandlakazi, Chibuto e Bilene.

Manica 
Funcionários da Delegação Provincial oferecem cesta básica às crianças do Orfanato São Gabriel, por ocasião do dia 
internacional da criança.

Manuel Quinze
Manica
Mais uma acção da Campanha “EU SOU FISCAL, NãO AO CONTRABANDO” realizada pela Equipa da Delegação 
Provincial e FAST. Disseminação Porta a Porta sobre a Implementação da Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco 
Manufacturado, no Mercado da Vila de Catandica.

Amido Abdala  
Maputo
Ainda no âmbito da Campanha de Selagem Obrigatória de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado, decorreu 
na localidade da Ponta d’Ouro, uma palestra direccionada a agentes económicos e membros do governo local. O 
encontro teve como oradores a directora do SPAM e o técnico afecto ao SPAM, e foi dirigido pelo Director do SPAM.


