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Especial 
Fim de Ano

Presidente da AT leva 
alegria à 3ª Idade
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A Presidente da Autoridade Tributária de 
Moçambique (AT), Amélia Nakhare, 
proporcionou a 19 de Dezembro, uma 

tarde memorável aos inquilinos do Centro de 
Acolhimento de Idosos de Lhanguene. Trata-se 
de uma acção de responsabilidade social da sua 
iniciativa, inserida no âmbito das comemorações 
da quadra natalícia. Para o efeito, Amélia 
Nakhare, mobilizou funcionários da instituição 
que dirige, a título voluntário, a abraçarem a 
causa.

Imbuídos pelo espírito de solidariedade, os 
funcionários à escala nacional abraçaram a 
causa e, tendo sido representados por um grupo 
de voluntários de nível central e da cidade e 
província de Maputo.No local, estes deixaram 
patente aos presentes, que não é só de imposto 
que a instituição vive.

De avental, capulana e lenço na cabeça, Amélia 
Nakhare e a sua equipa, não se fizeram de 
rogados, e lá se fizeram a cozinha daquela 

Na quadra festiva

Amélia Nakhare promove acção beneficente

pequena infra-estrutura física, e maior pela 
acção na qual se dedica.

Nakhare, como se diz na gíria, pôs as mãos na 
massa, comandou a equipa, e de fogão á fogão 
foi “caprichando” o almoço, dando o seu toque 
final. Não era caso para menos, nem os 42 graus 
que se faziam sentir na Cidade capital, acrescidos 
ao calor interno da cozinha fez a Chefe de cozinha 
desembaraçar-se da causa.

Para quem está perante a classe idosa, crê 
que eles já viram de tudo. Porém, quem assim 
pensa, engana-se, pois, para o espanto de todos, 
Nakhare “monopolizou”, num bom sentido da 
palavra, as panelas com a comida já preparada, 
e de prato a prato, foi servindo aos presentes. Em 
abono da verdade, foi um gesto merecedor de 
repetição, a vários níveis.REDACÇÃO
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Instada a tecer comentários sobre aquele acto 
solidário que acabara de protagonizar, Amélia 
Nakhare, visivelmente emocionada e parca em 
palavras, começou por apresentar sua gratidão 
a todos que tornaram o acto em uma realidade. 
De seguida disse que o evento superou as 
expectativas. “Foi fantástico, foi uma experiência 
sem igual. Nós vínhamos com uma expectativa, 
e a expectativa ultrapassou os limites da nossa 
dimensão. Temos uma grande gratidão, por estes 
momentos que passamos com eles”, reconheceu.

Aos beneficiários, a Presidente da AT, deixou uma 
mensagem de paz, amor, saúde e sobretudo 
tolerância. Ao mesmo tempo em que reconheceu 
que, os 53 idosos acolhidos naquele centro, 
representam apenas uma minoria de tantos que 
sofrem pelo País, fora. “Eu posso dizer que estes 
que estão neste centro são mais abençoados, do 
que esses outros tantos. Os momentos que eles 
partilharam connosco, são momentos que nos 
mostram que tudo passa, eles foram jovens ontem, 
hoje são mais velhos do que eram, e podem menos. 
Então, é importante que nós saibamos que a vida 
não é apenas o presente, mas temos um futuro que 
nos espera. E, saber partilhar estes momentos com 
os mais velhos,dá-nos mais energia acrescida”, 
aconselhou Amélia Nakhare.

O evento coroado com a entrega aos idosos, de 
presentes, desde capulanas, T-Shirts, material 
de limpeza, de higiene pessoal e géneros 
alimentícios, contou com uma animação musical, 
dos funcionários da AT, o que contribuiu para um 
ambiente memorável, próprio destas alturas do 
ano. REDACÇÃO

Nesta 
Quadra 
Festiva não 
dê presente, 
seja um 
presente
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Uma comitiva liderada pelo Delegado 
Provincial Raimundo Mapanzene, 
procedeu, uma visita de cortesia a 

CORNELDER, um dos maiores Contribuintes da 
Autoridade Tributária em Sofala.

Da agenda que norteiou a visita ora mencionada, 
destaca-se a apresentação de novos quadros 
na Província, a questão da segurança interna 
no recinto portuário, de gestão de carga, sua 
fiscalização, mecanismos electrónicos de controlo 
de contentores/carga, a avaliaçao das sugestões 
dos utentes do interland do Corredor da Beira 
decorrentes dos recentes eventos, de Harare e 
Lusaka, com vista a promoção deste, para além 
da necessidade de actualização permanente da 
base de dados de todos os Operadores no Recinto 
Portuário da Beira. 

No mesmo âmbito, estebeleceu-se, que 
mensalmente, as partes passem a ter encontros 
matricializados para a monitoria das decisões 
de interesse comum, que afinal convergem na 
maximização da arrecadação de receitas.

De salientar que, o Porto da Beira devia já estar a 
operar 24h por dia, tal como o de Maputo, mas a 
questão da exiguidade de recursos humanos, por 

Na Cidade da Beira

Comitiva da AT visita Cornelder de Moçambique

IMAGEM DO ANO

Presidente da AT no acto da medição de 
combustível, na Terminal de Combustíveis da 
Petróleos de Moçambique - PETROMOC

parte da AT, constitui impecílio. ‘‘Seria necessário 
um reforço de 46 funcionarios aduaneiros, o que 
está em trâmite em coordenação com os serviços 
centrais’’, disse Raimundo Mapanzene Prevalece 

de parte a parte o sentimento de um ambiente 
cortêz de trabalho e de dever de cumprimentos 
de metas quer da Cornelder quer das Alfandegas. 
REDACÇÃO
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Em Inhambane

AT no Fórum Distrital de Investimentos de Panda 

A Autoridade Tributária participou recentemente 
no distrito de Panda, província de Inhambane, 
no Fórum Distrital de Investimento de Panda. 
O evento que decorreu sob o lema “Castanha 
de Caju, Gado Bovino e hortícolas vectores 
de desenvolvimento de Panda”, contou com 
a participação do Director Regional Sul da 
AT, Amilcar Mulungo, em representação da 
presidente da AT, e do Delegado de Inhambane, 
e de outros quadros da instituição.

No evento foram apresentadas as oportunidades 
de investimentos na cadeia de valor do caju e 
do gado bovino, bem como em outras áreas, 
tais como, a de produção de batata-doce e reno, 

piscicultura, exploração da madeira e mineira 
(pedra).

Relativamente a cadeia de valor do caju, o 
Instituto Nacional de Fomento do Caju(INCAJU), 
entidade responsável em promover a plantação 
e aindústria de Caju, destacou a necessidade de 
instalação de unidades de processamento do 
mesmo, como forma de impulsionar e dinamizar 
a sua produção no Distrito.

Como forma de incentivar os investidores 
a aplicarem seus recursos em Panda, o 
representante da Agência Para Promoção de 
Investimento e Exportação(APIEX), explicou aos 
presentes, os mecanismos através dos quais, 
pode se obter o registo e licenciamento dos 
projectos, bem como, deu a conhecer as isenções, 
benefícios fiscais e garantias atribuídos aos 
investidores.

Na esteira do fórum ora referido, o Director 
Regional Sul moderou o II painel, no qual 
foram apresentados e debatidos dois temas: 
contribuição da castanha de caju para 
desenvolvimento de Panda, e Papel do gado 
bovino na dinamização da economia do Distrito.
Ainda na margem deste encontro,Amilcar 
Mulungo manifestou a disponibilidade da AT, 
em prestar esclarecimentos aos interessados 
sobre os procedimentos tributarios e convidou os 
investidores para investirem no distrito de Panda. 
REDACÇÃO. 
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A luz da parceria existente

Capacitados quadros da AT e da IGAP

No âmbito da parceria existente entre a AT 
e IGAP (Inspecção Geral da Administração 
Pública) decorreu, no passado mês 

de Outubro, em Maputo, uma acção de 
formação envolvendo funcionários de ambas 
as instituições, em matérias de Fiscalização e 
Inspecção Administrativa, Código de Conducta 
do Inspector Admnistrativo, entre outras.

Com duração de 5 dias, a formação beneficiou aos 
funcionários da AT, afectos ao Gabinete do Control 
Interno, e Divisão de  Inspecção Admnistrativa.
Por sua vez, a AT encarregar-se-á de capacitar 
funcionários da IGAP sobre procedimentos de 
Fiscalização Tributários, Processo de Transgressão 
Fiscal e outras matérias inerentes aos sectores.

A sessão de abertura foi dirigida pela Directora 
Geral do Gabinete do Control Interno, Isabel 
Nhantumbo, em representação da Presidente da 

AT.

Na ocasião, Isabel Nhantumbo, destacou a 
importância de accões de capacitação para as 
instituições, tendo realçado que, para o caso em 
apreço, a acção se revela pertinente, visto que a 
Inspecção Administrativa ajuda na verificação 
e implementação de boas práticas de actos 
administrativos nas instituições.

Num outro desenvolvimento, Nhantumbo 
exortou os beneficiários a tirarem o máximo 
proveito da formação, de modo a aprefeiçoar a 
sua forma de actuação, no desenvolvimento das 
suas actividades.

Refira-se que a AT e IGAP rubricaram um 
Memorando de Entendimento, que entre 
várias matérias prevê a troca de infomação e a 
capacitação inter institucional.REDACÇÃO

A equipa do Gabinete de Comunicação e Imagem 
deseja à todos leitores da Folha Feliz Ano Novo
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Especial final de ano

Manica

Maputo

Niassa Tete
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