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Em Ressano Garcia

O Presidente da República de Moçambique, 
Filipe Jacinto Nyusi, procedeu a inauguração da 
Terminal Internacional Rodoviário de Ressano 
Garcia, no posto administrativo de Ressano 

“Esperamos que este Terminal venha responder cabalmente na redução dos encargos asso-
ciados ao comércio internacional” - afirmaChefe de Estado, Filipe Nyusi

Por: Fenias Zimba

Garcia, distrito de Moamba, provícia de Maputo, 
no âmbito da visita que efectuou semana finda, 
àquela província. O evento juntou membros de 
Governo Central eProvincial, Administração local, 
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quadros da Autoridade Tributária a vários níveis e 
demais convidados.

O empreendimento quefoi implantado numa 
área de 37,2 hectares, resulta da pretensão dos 
governos, da República de Moçambique e da 
Africa do Sul, em criarem o Posto Fronteiriço de 
Paragem Única, com vista a melhorar as condições 
de desembaraço aduaneiro das mercadorias 
objecto de importação, exportação e trânsito 
naquela fronteira, reduzindo deste modo o tempo 
de espera no processo.

Como tem sido habitual em ceremónias do 
género, a inauguração do Terminal Internacional 
Rodoviário (TIRO) de Ressano Garcia não fugiu a 
regra, iniciou com a ceremónia tradicional dirigida 
pelos líderes locais, seguida pelo descerramento 
da lápide. Após este acto, Filipe Nyusi percorreu 
várias unidades onde funcionam os diversos 
serviços que compõe o terminal, com destaque 
para a área de inspecção não intrusiva, tendo se 
inteirado sobre o seu funcionamento.

Nyusi dirigindo-se aos presentes, afirmou queo 
empreendimento ora inaugurado, é de extrema 

importância na medida em que, com o seu 
funcionamento “pretende-se dar vida à economia 
nacional, respondendo as exigências dos padrões 
internacionais de facilitação do comércio defenido 
no contexto da Organização Mundial do Comércio, 
da qual Moçambique é membro activo”.

O estadista moçambicano enalteceu a convivência 
salutar entre as diferentes entidades que 
alioperam. Segundo o Presidente, aliado ao 
modelo operacional adotado irá tornar mais celere 
e flexível o processo de desembaraço aduaneiro 
das mercadorias declaradas nos diversos regimes.
“Esperamos que este Terminal venha 
responder cabalmente os anseios dos 
agentes económicos e contribuir na redução 
dos encargos associados ao comércio 
internacional, maximizando a eficiência no 
processo de desembaraço de mercadoria. 
É acreditando na importância deste tipo 
de empreendimentose na melhoria da 
competividade no fluxo do comércio regional 
e internacional com impacto para o bem-
estar da população, que o nosso Governo está 
já a implantar um terminal Rodoviário em 
Machipanda, na Província de Manica”, afirmou 

Nyusi.

Prosseguindo, encorrajou aos moçambicanos a 
introduzirem reformas que visam conferir maior 
compectividade ao País no comércio regional e 
internacional, sem, contudo deixar de defendê-lo 
contra a evasão fiscal, e demais crimes conexos.
Na mesma senda, Nyusi felicitou e encorrajou a 
AT a continuar com a sua árdua missão de colectar 
receita que permite com que o Estado realize as 
necessidades públicas.

Por sua vez, a Presidente da Autoridade Tributária 
de Moçambique, Amélia Muendane Nakhare, 
disse que esse empreendimento vem trazer uma 
mais-valia à economia mocambicana e mais-valia 
para a região da SADC no sentido de que vem 
dinamizar a facilitação do comércio internacional. 
Por outro lado, Nakhare disse que o terminal vem 
diminuir o tempo de desembaraço em cerca de 
meia dúzia de horas, o que certamente, associado 
a outros aspectos, representa uma grande 
vantagem para os operadores económicos.
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Com vista a pôr em prática o processo de divulgação 
da campanha “Eu sou Fiscal, não ao Contrabando”, 
lançada na Província de Inhambane, no mês de 
Abril do ano em curso, pela Presidente da AT, 
Amélia Nakhare, a Delegação Provincial da AT 
em Nampula realizou, no dia 20 de Abril, do ano 
em curso, na Faculdade Pedagógica, mais uma 
palestra relativa à selagem de bebidas alcoólicas 
e tabaco manufacturado e facturação.

A palestra, que foi proferida pelos senhores 
Viriato Ronda e Carlos Mussa, os quais falaram 
da selagem e facturação, respectivamente, 
contou com a presença de agentes económicos, 
estudantes e corpo docente da UP, quadros da AT a 
vários níveis, entre outros convidados.

Por: Jovita Biacuane

Após a apresentação, que consistiu em explicar 
aos participantes sobre a importância da selagem 
e facturação, várias questões foram levantadas 
em torno dos temas, e culminaram com um 
debate aceso, levando a acreditar que os temas 
acima referenciados não só interessam à AT, mas 
também ao público em geral.

Os participantes, questionados sobre a pertinência 
da palestra, foram unânimes em afirmar que 
eventos desta natureza devem acontecer 
regularmente, versando sobre vários temas 
como a legislação aduaneira e fiscal, de forma a 
consciencializar os cidadãos sobre a importância 
da disseminação e fiscalização.

AT promove palestra na Província de Nampula

Com vista a promoção da campanha
“Eu Sou fiscal, Não ao Contrabando”

Director da DAF de Nampula, Carlos Mussa



Folha da AT4

O novo Gestor do Projecto e – Tributação, Tomé 
Bernardo Moiane, manifestou interesse em ver 
operadas mudanças a curto prazo no concernente 
a redução do tempo de resposta por parte 
dos técnicos ligados ao suporte funcional às 
unidades de cobrança, orientandopara que, sejam 
proactivos na dinamização de plataformas de 
interação, na vertente de procedimentos entre os 
técnicos do projecto e o fisco, no sentido de todos 
serem parte integrante do processo.

Aliás, conforme observou, tem sido notória uma 
profunda falta de conhecimento de procedimentos 
por parte de alguns técnicos a nível das unidades 

orgânicas, o que concorre alegadamente para a 
prática de desmandos.

Dentre as várias situações anómalas, destacou 
a alegada atribuição de senhas por parte de 
certos técnicos que supostamente negligenciam 
deliberadamente os procedimentos impostos 
legalmente, tendo apelado à sua equipa 
de trabalho a seguir rigorosamente com o 
preceituado na lei.

Moiane, falava no decurso da cerimónia formal 
da entrega de pastas, que teve lugar no pretérito 
dia 4 de Abril do corrente ano, na sala de reuniões 

Novo Gestor do e-Tributação exige sintonia entre os técnicos e o fis-
co - trata-se de Tomé Bernardo Moiane, quadro da AT
Por: Liége Vitorino

do Projecto e – Tributação, acto testemunhado 
pelo Director das Tecnologias de Informação e 
Comunicação, DavárioMuthuque, que se fazia 
acompanhar pelo Gestor do Projecto Máquinas 
Fiscais, Bruno Couto e técnicos do projecto.

Refira-se que, em Março último, o Gestor do 
e – Tributação trabalhou na região Norte, e 
percorreu as Províncias de Nampula (Angoche) e 
Niassa (Cuamba) no âmbito da implementação 
do e-Tributação no tocante aos módulos já 
operacionalizados (NUIT/IVA) de comunicação nas 
Direcções de Áreas Fiscais (DAF’s).
 

Tomé Bernardo Moiane, novo Gestor do e-Tributação
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Tomé Bernardo Moiane substitui na função 
o EngºCarlos Fafetine, que passa a exercer a 
função de Chefe de Repartição de Tecnologias de 
Informação e Comunicação, na Região Sul.

O quadro recém - nomeadoque é formado em 
Engenharia Informática, vinha exercendo nos 
últimos anos a função de Chefe de Repartição 
de Tecnologias de Informação e Comunicação, 
na Região Norte, e foi nomeado ao abrigo da 
Circular nº 09/AT/DGSC/023.5/2017, emanada 
da Presidente da Autoridade Tributária, para 

desempenhar as funções em regime de comissão 
de serviço, como Gestor do Projecto e – Tributação.
Acto imediato à entrega das pastas, o Gestor Tomé 
Moiane, iniciou com o trabalho de auscultação 
junto dos Coordenadores das áreas, com o 
intuito de em conjunto identificar alguns nós de 
estrangulamento, mormente na parte estrutural 
do projecto, propondo algumas acções que visam 
viabilizar o curso das actividades.

Ao usar da palavra, o Director da DTIC, disse 
esperar que o e – Tributação seja um projecto de 

sucesso e os constrangimentos ora enfrentados 
possam galvanizá-lo, pois o fundamental é a 
interacção das equipas em prol de um objectivo 
comum. 
Davário Muthuque, alertou à gestão sobre a 
necessidade de se imprimir celeridade aos 
aspectos atinentes ao pagamento via banco como 
um meio de optimização dos processos de colecta 
de receita. 

Parte dos técnicos do Projecto e-Tributação na cerimónia de entrega de pastas ao novo Gestor

Acto formal de ntrega de pastas ao novo Gestor Director da DTIC, Davário Muthuque
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No dia 11 do corrente mês, o Gestor do Projecto e 
– Tributação, Tomé Moiane, manteve um encontro 
multi - sectorial com a área do Cadastro, na sala 
de reuniões do projecto, com a finalidade de 
identificar os principais nós de estrangulamento 
que de uma ou de outra forma concorrem 
negativamente no desempenho do projecto.

Tomaram parte no encontro membros de direcção 
do Cadastro, destacando-se Atumane Muenhe, 
que se fazia acompanhar pelo técnico Vlademiro 
Bimbe, para além do Gestor para a Área de 
Tecnologias no CEDSIF, Hermes Aniceto, técnicos 
do Suporte Funcional e da Infra- Estrutura do 
projecto e - Tributação.

Na ocasião, os membros de ambas equipas 

esboçaram um cronograma de acções a serem 
executadas a curto prazo que consiste na 
priorização do NUIT com Início de Actividade no 
processo de eliminação dos NUITs duplicados no 
sistema.
De acordo com o gestor Tomé Moiane, a equipa do 
Cadastro em articulação com a equipa técnica do 
CEDSIF deverá efectuar a verificação ao nível das 
base de dados dos sistemas intervenientes, para 
efeitos de extracção, validação de dados para o 
sistema e – Tributação para posterior migração.

Refira-se que, desde a sua chegada ao Projecto 
e – Tributação, no pretérito dia 6 do corrente 
mês, Tomé Moiane, está a desencadear encontros 
de carácter técnico, com os vários sectores de 
actividade da Autoridade Tributária (AT) ligados 

Projecto e-Tributação mantém encontro técnico 
com o Cadastro
Por: Liége Vitorino

ao fisco, propondo soluções com vista a melhoria 
dos procedimentos inter - sectoriais e incentivar 
a comunicação entre ambas equipas técnicas 
independentemente da sua localização. Pois, o 
objectivo é que haja um contacto permanente 
entre os técnicos do projecto e os técnicos 
das unidades de cobrança, factor que poderá 
impulsionar o incremento da receita. 

Técnico de uma Unidade de Cobrança em plena operação
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No dia 11 do corrente mês, teve lugar na sala 
de reuniões do projecto e –Tributação,  uma 
reunião de trabalho entre o respectivo Gestor 
Tomé Moiane, e o seu homólogo para a área de 
Tecnologias no Centro de Desenvolvimento de 
Sistemas de Informação e Finanças – CEDSIF, 
Hermes Aniceto, com o intuito de se abordar 
alguns aspectos técnicos que enfermam o 
desempenho do projecto.
 
Tomaram parte no encontro, técnicos ligados ao 
Suporte Funcional, à Infra – Estrutura bem como 
o representante da área operacional do CEDSIF.
Refira-se que, o e – Tributação é um projecto da 
Autoridade Tributária (AT), e foi criado para em 
parceria com o CEDSIF desenvolver um sistema 
electrónico que visa a facilitação do cumprimento 
das obrigações fiscais.
 
O encontro surgiu após várias constatações 
feitas pela equipa técnica do e – Tributação no 
concernente as limitações no sistema que não 
efectua leitura óptica e certificação do cheque,  
a baixa disponibilidade de “performance” do 
sistema o que origina lentidão, e por vezes queda 
do próprio sistema nas unidades de cobrança, 
a inoperacionalidade da linha do contribuinte, 
entre outras. 

Conforme foi dito, há problemas de sincronização 
aliada à indisponibilidade do NUIT genérico, o que 

cria embaraços na identificação do contribuinte. 
Segundo aferição feita pelos técnicos da área 
do Suporte Funcional, o processo de migração 
de dados do Número Único de Identificação 
Tributária (NUIT) integra fases de triagem manual 
no sistema NUIT Legado, o que torna o processo 
lento e arriscado na geração de duplicados, caso 
os utilizadores não cumpram todos os passos.
 
Outra questão abordada está relacionada com a 
inoperacionalidade da Central de Atendimento, 
que foi criada no âmbito da modernização de 
Serviços do Contribuinte, visando a aproximação 
do contribuinte ao fisco através do uso da linha 
grátis 1266.

A propósito, o Gestor do Projecto, Tomé Moiane, 
falou exaustivamente sobre procedimentos no 
que tange ao tempo de resposta, para questões 
técnicas que vão emergindo sobretudo nas áreas 
fiscais situadas na periferia relacionadas com a 
lentidão e/ou queda do sistema. Acrescentou 
que, quando solicitada a intervenção por parte 
da equipa do Suporte Funcional do projecto e –
Tributação que actua em simultâneo com a equipa 
técnica do CEDSIF a solução para o problema tarda 
a ser resolvida.

“Por exemplo, uma simples consulta de processos 
normais, que carece de determinada informação, 
a resposta que nos dão os nossos colegas após 

Gestão do e-Tributação discute
questões técnicas do projecto  
Por: Liége Vitorino

muita insistência é que estão a trabalhar no 
assunto,”, explicou, para sublinhar que torna-
se imperioso organizar o projecto, para que no 
futuro haja resultados concretos com a vinda do 
novo implementador.

Moiane, considerou que, o objectivo é melhorar 
com base na experiência do passado. “ Sentimos 
alguns problemas que achamos que devem 
ser ultrapassados. A componente do Suporte 
Funcional é a vertente que urge melhorar os 
procedimentos”, disse. 

Em jeito de resposta, o Gestor do e-Tributação 
para a área de Tecnologias no CEDSIF, Hermes 
Aniceto, disse que, estão a envidar esforços no 
sentido de dar soluções aos diversos problemas 
que enfermam o projecto, que vão atendendo em 
função das prioridades. “São várias solicitações 
e atendemos consoante a sua importância. Nos 
últimos anos melhoramos bastante e houve muita 
coisa corrigida”, acrescentou.

Reconheceu, no entanto, que a melhoria de “ 
performance” não só afecta o e – Tributação mas 
também o CEDSIF. Referiu que, neste momento 
está em curso um trabalho aturado que implica o 
desenvolvimento de uma ferramenta denominada 
por “scripts”, o que obviamente passa por variados 
testes, o que leva o seu tempo. e - Tributação  
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Na sequência, das reuniões que a 
Exma. Sra Presidente da AT manteve 
com os quadros da instituição, a nível 
central, nomeadamente os Directores 
de Serviços, Chefes de Divisão, 
Coordenadores de Projectos, Chefes 
de Repartição e Técnicos Superiores, 
foi deliberado, hoje, em sede da 3ª 
Sessão Ordinária do Conselho Directivo, 
o seguinte:

        1. Todas as Sextas-Feiras 
passarão a ser o Dia de Fiscalização, no 
âmbito da campanha “EU SOU FISCAL, 
NÃO AO CONTRABANDO”, a decorrer a 
nível nacional;
        2. Nestes termos, exorta-se à 
todos os funcionários da Autoridade 
Tributária de Moçambique, a trajar, a 
partir de amanha, sexta-feira, dia 28 
de Abril de 2017,a camisete “EU SOU 
FISCAL, NÃO AO CONTRABANDO”;
        3. Os colegas interessados 
deverão contactar o sector de Logistica 
e Infraestruturas para aquisição das 
camisetes;
        4. Importa referir que a 
participação é voluntária e não 
obrigatória.

Para mais detalhes, queiram, por favor, 
contactar a DLI, Divisão de Protocolo no 
GPAT ou GCImagem.

Estimados Colegas
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Na Província da Zambézia...

Galeria
Educação Fiscal

 Aos membros do Governo Distrital de Moatize

 Aos estudantes do ensino superior em Nacala Porto

Palestra realizadano Distrito de Gondola, Prov. de Manica


