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No quadro de monitoria das actividades do 
Governo, no que tange ao cumprimento 
do Plano Económico e Social, bem 

como, avaliar o desempenho das instituições 
relativamente à organização, funcionamento e a 
interacção entre os funcionários, o Governador da 
Província de Manica, Manuel Rodrigues Alberto, 
visitou, recentemente, as unidades orgânicas da 
Autoridade Tributária (AT).

Acompanhado por quadros seniores da AT, a 
nível da província, Manuel Rodrigues recebeu 
explicações sobre os níveis da cobrança de receita, 
bem como das dificuldades que a instituição tem 
enfrentado para o seu funcionamento naquele 
ponto do País.

 Na sua interacção com os funcionários ali afectos, 
o Chefe do Executivo Provincial, agradeceu a 
hospitalidade demonstrada pelos funcionários da 
instituição e desafiou-os a melhorar a capacidade 
da colecta de receitas para os cofres do Estado, de 
modo a reverter o cenário desfavorável que o país 

atravessa, no que diz respeito a economia.

Para o dirigente, a província dispõe de recursos 
humanos capazes de reverter a situação em que 
se encontra, em termos de alcance das metas.

“Se todos trabalharmos de forma sincronizada, 
comprometidos com o trabalho que nos foi 
incumbido, garantiremos a auto sustentabilidade 
da província, e, consequentemente, contribuiremos 
para a redução da dependência externa do País.”

Adiante, o timoneiro da província referiu a 
necessidade de se aprimorar a organização 
dos arquivos e assinatura do livro de ponto, 
como parte dos pressupostos básicos para o 
cumprimento do alcance dos níveis de cobrança. 
Aliado a isso, apelou à necessidade de maior 
dinamismo na resolução dos processos junto do 
Tribunal Aduaneiro, relativamente às viaturas 
apreendidas que se encontram no parque das 
Alfândegas de Manica.
Posteriormente, Manuel Rodrigues efectuou uma 

visita à Fronteira de Machipanda, onde interagiu 
com os colegas e outras forças ali presentes, 
encorajando aos funcionários ali afectos, a 
trabalhar com zelo e dedicação e pautar pela 
eficiência no atendimento dos cidadãos que 
cruzam aquela fronteira.

A terminar, o timoneiro da Província e sua 
comitiva visitaram algumas empresas que se 
dedicam a exploração mineira no Distrito de 
Manica, nos postos administrativos de Chazuka e 
Penhalonga onde manifestou seu desagrado pelo 
facto de as empresas não estarem a contribuir de 
maneira justa com os impostos.

“As empresas devem declarar justamente aquilo 
que produzem, não devem poluir as águas e 
devem cumprir estritamente com as Leis vigentes 
no campo de exploração mineira”. Concluiu o 
Governador. REDACÇÃO.

Em Manica

Manuel Rodrigues escala Unidades 
Orgânicas da AT
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O Director Geral de Imposto, Augusto Tacarindua, 
proferiu, na semana finda, no Instituto Superior 
de Administração Pública (ISAP), em Maputo, 
uma palestra, dirigida aos funcionários daquela 
instituição e ao público, em geral.

Subordinada ao tema “Papel da Tributação 
no Desenvolvimento das Actividades do 
Estado”, a palestra serviu para socializar os 
participantes sobre a pertinência da tributação 
para o crescimento da economia nacional, e 
consequente melhoria da vida dos cidadãos.

Tacarindua avançou que a tributação 
desempenha um papel preponderante no 
financiamento do Orçamento do Estado para a 
despesa pública através da colecta de receita.

Num outro desenvolvimento, o timoneiro dos 
impostos internos clarificou aos presentes sobre 
finalidade da Autoridade Tributária, afirmando 
que esta não se restringe apenas a cobrança de 
impostos, mas sim estende-se a outras acções 
extra fiscais como é o caso de desencorajamento 
e penalização por via do Imposto Sobre Consumo 

Especifico (ICE), de certos consumos socialmente 
nocivos.

Como nota de fecho, Tacarindua, avançou 
que a instituição que representa é um esteio 
fundamental na redistribuição da riqueza através 
do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas 

Singulares (IRPS).

Recordar que esta palestra enquadra-se num rol 
das actividades que a AT tem levado a cabo, com 
vista consciencializar o cidadão sobre as matérias 
ora referenciadas. REDACÇÃO.

Papel da tributação leva quatros da AT ao ISAP
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Comércio Externo

Nampula testemunha o encerramento da 
capacitação sobre OEA

Terminou, na manhã da Sexta-feira do dia 
08 de Março, na Cidade de Nampula, o ciclo 
de capcitação sobre “Operador Económico 

Autorizado” (OEA), uma figura criada através 
do Diploma Ministerial nº 314/2012 de 23 de 
Novembro e que constitui parte envolvida nas 
transacções internacionais de bens.

A acção que envolveu parte dos funcionários 
aduaneiros afectos às Regiões Sul, Centro e Norte, 
membros do sector privado, bem como outros 
intervenientes no processo de desembaraço 
aduaneiro, foi organizado pela Autoridade 
Tributária (AT), em parceria com o Projecto 
SPEED+, uma organização não governamental, 
financiada pela USAID.

Segundo os coorganizadores, pretendia-se 
com esta capacitação, entre vários aspectos, 
harmonizar os processos de trabalho com os 
diversos sectores envolvidos no comércio externo, 
bem como elevar o nível de confiança por parte 
dos operadores económicos no relacionamento 
com a AT.

O Director Geral das Alfândegas, Aly Mallá, a 

quando da abertura deste ciclo de capacitação 
reiterou o compromisso da AT com a realização 
deste tipo de encontros, por entender que 
estes são de extrema importância, uma vez 
que, através dos mesmos é possível encorajar a 
participação massiva dos agentes económicos e 
demais intervenientes e interessados no processo 
de desembaraço.

Por sua vez, o Delegado Provincial da AT - 
Nampula, Lino Almeida, refiriu que a realização 
daquele ciclo de capacitação representa um 
ganho no que concerne ao estreitar de realizações 
entre a AT e demais intervinientes envolvidos 
nas cadeias de abastecimento internacional, 
por conta disso apela, a quem de direito, que 
promova regularmente estas capacitações.

Aly Mallá
Director Geral das Alfândegas

Por: Fenias Zimba
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Em Manica

Melhoria do ambiente de negócios junta 
AT e parceiros

A Autoridade Tributária de Moçambique (AT), 
a nível da Província de Manica, participou, 
no passado mês de Fevereiro, na Cidade de 

Chimoio, numa palestra destinada às mulheres 
empreendedoras e empresários locais.

A palestra sob a égide da Confederação das 
Associações Económicas de Moçambique (CTA), 
em Manica, decorreu sob o tema “Melhoria 
do ambiente de negócios das mulheres 
empreendedoras e empresárias”, contou 
com a participação de empresários filiados  
à CTA, funcionários da AT, e demais convidados.

Intervindo na ocasião, Manuel Quinze, Delegado 
Provincial da AT naquele ponto do País, mostrou-
se visivelmente feliz pela iniciativa do organizador 
e usou da ocasião para encorajar à CTA e demais 

instituições a replicarem este acto, em diversos 
pontos do território nacional, pois, no entender 
deste dirigente, é com a conjugação destas 
acções e vontade de todos, que a instituição por 
si representada irá consciencializar os cidadãos 
sobre a importância do fisco, garantindo, deste 
modo, a cobrança efectiva dos impostos para o 
financiamento da despesa pública.

Quinze, foi mais longe ao afirmar que o 
desenvolvimento de Moçambique depende, em 
parte, da contribuição de cada cidadão, e para tal, 
o empresário joga um papel importante.

“Sendo a mulher uma educadora por excelência, 
mãe e condutora da família, acreditamos que as 
mulheres empreendedoras e empresárias têm um 
papel preponderante na popularização do imposto 

e na disseminação da cidadania fiscal”, avançou.

Por último, referiu que a instituição tem total 
abertura para prestar qualquer apoio tributário à 
todas as mulheres empreendedoras e empresárias 
da província, bem como à população, em geral.
De referir que, durante o decurso da palestra a 
AT - Manica foi convidada a falar dos impostos, 
seus procedimentos, importância e sua 
funcionalidade, com destaque para o ISPC, IRPS 
e IVA.

Por sua vez, a associação das mulheres 
empreendedoras e empresárias de Manica 
levantou várias questões que foram respondidas, 
prontamente, pelos representantes da AT 
naquele encontro.

Por: Fenias Zimba
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A Autoridade Tributária de Moçambique lançou, recentemente,para todo 
o país, vagas para Estágios Pré-Profissionais e Curriculares. O processo que 
irábeneficiarestudantes finalistas do ensino técnico médio e universitário, 
decorrerá, nesta primeira fase, de Abril à Junho próximo.
Para o efeito, os interessados deverão submeter àscandidaturasna Sede da 
Autoridade Tributária de Moçambique (sita na Av. 25 Setembro, nº 1235, 
R/C), nas Direcções Regionais da ATe nas suas Delegações Provinciais, entre os 
dias 05 a 15 de Março do ano corrente.

No acto da submissão os candidatosdevem reunir osseguintes documentos: 
Requerimento dirigido à Presidente da AT;Credencial da instituição de ensino 
que comprovam os dados académicos e indicam os objectivos do estágio;Cópia 
de BI; e Declaração ou cópia do cartão do NUIT.

A selecção dos estagiários será efectuada por um Júri, nos termos do Artigo 8 
do Regulamento de Estágios Pré-Profissionais e Curriculares da AT, aprovado 
no passado dia 25 de Abril.

 Os resultados do escrutínio, que visa seleccionar 337 estagiários, serão afixados 
nos locais da submissão das candidaturas, a partir do dia 27 de Março de 2019.

Refira-se que os estágios na AT, são gratis e não representam garantias para o 
ingresso, mas sim, uma contribuição da instituiçãono processo de formação 
e desenvolvimento humano, na medida em que, os benefeciários terão 
oportunidade para conciliar a prática e a teoria adquirida nas instituições de 
proveniência.

Nestes termos, a AT apela a todos os interessados, a reunir apenas os 
documentos acima referenciados, evitando, deste modo, possível oportunismo 
de oferta de emprego, a luz deste processo.

Para mais esclarecimentos, queira, por favor, contactar a Sede Nacional, as 
Sedes Regionais, as Delegações Provinciais da AT ou pelo gcimagemat@gmail.
com.

Maputo, 07 de Março de 2019
A Directora

Natércia Manhenje

Lançados Estágios Pré-Profissionais e Curriculares na AT‘

‘
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Em Maputo

Delegação Provincial de Manica

Maria Machicoa visita unidades orgânicas da AT

PCA do Terminal Internacional Rodoviário de Tete visita AT

A Delegada da Autoridade Tributária na 
Província de Maputo, Maria Machicoa, 
procedeu, na semana finda, uma visita 

de trabalho às Unidades Orgânicas da AT 
da província de Maputo, tendo escalado as 
Delegações Aduaneiras de Ressano Garcia e 
Namaacha.

A visita de trabalho tinha em agenda, aferir o 
grau de preparação dos funcionários afectos às 
unidades ora referenciadas, no que concerne ao 
cumprimento do plano de trabalho para 2019.

Por outro lado, Machicoa prtendia, com a visita, 
partilhar os desafios da delegação, no geral, para 
o cumprimento dos objectivos preconizados para 
o presente ano, sem descorar a capitalização 

No âmbito do processo de troca de informação 
entre a Administração Tributária e as demais 
entidades que participam no processo do 
desembaraço, a Delegação Provincial da AT 
Manica recebeu, na segunda quinzena de 
Fevereiro último, o Presidente do Conselho 
de Administração do Terminal Internacional 
Rodoviário de Tete, Davide Marizane, com vista 
a trocar impressões que possam gerar soluções 
para um trabalho harmonizado entre as partes.

A visita, iniciada nas instalações da sede da 
Direcção da Área Operativa dos Impostos 
Externos (DAOIE), em Manica, contemplou, 
sucessivamente, o Terminal Privado de 
Camiões, Fronteira de Machipanda, terminando 
no Terminal Internacional Rodoviária de 
Machipanda (TIRO-Machipanda) onde os 

do factor humano, elemento primordial para a 
realização de todas as actividades.

Abordar e discutir matérias ligadas a violência 
doméstica e suas consequências no desempenho 
institucional, constituia outra parte da agenda 
da Delegada, o que de persi, justifica inclusão na 
comitiva, de funcionários ao serviço do Gabinete 
de Atendimento à criança e mulher vítima de 
violência doméstica da Província.

Dos dados que passaram em revista, o destaque 
foi, também, para o desempenho positivo, 
pelo segundo mês consecutivo na Delegação 
Aduaneira de Namaacha.

Em jeito de balanço, Maria Machicoa, deixou 

visitantes interagiram com os funcionários sobre 
o funcionamento daquelas instalações.

No seu discurso afirmou que o funcionário da AT é 
umbrella da governação, fazendo alusão a missão 
que os funcionários desta instituição têm, no que 
tange ao capítulo de cobrança de receitas. “Vocês 
são os que devem dar pujança financeira ao País, 
como jovens que são, não devem ficar a deriva e 
não podem ser como cata-ventos”, concluiu

Ao terminar, Davide Marizane, proferiu uma 
palestra aos funcionários subordinada ao tema: 
“A integridade dos funcionários tributários no 
processo de maximização da receita pública para 
os cofres do Estado”.

Por seu turno, o Delegado da AT Manica, Manuel 

palavras encorajadoras para a equipe 
de Namaacha pelos feitos e incentivou a 
continuarem a empreender a mesma energia nos 
meses seguintes.

No geral, todos se comprometeram a continuar 
a trabalhar arduamente para o alcance de 
resultados positivos nas suas unidades e 
contribuir de forma positiva para o desempenho 
da Delegação.

Quinze, agradeceu à comitiva pela visita ao 
TIRO Machipanda, Delegação e DAF Chimoio, 
tendo apelado aos funcionários para acatar os 
conselhos e experiências transmitidas pelo PCA 
do TIRTE tudo na perspectiva de fazer com que 
a Delegação Provincial consiga cumprir com o 
alcance das metas previstas para o ano em curso. 
REDACÇÃO.
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Em Maputo

ATAF debate novos modelos de capitalização da 
colecta de receita

Mais de dezanove países africanos 
debateram, recentemente, em Kigali, 
capital de Ruanda, novos modelos 

de capitalizar a colecta de receitas fiscais no 
continente. Questões como fuga ao fisco ou fraca 
colecta de impostos, resistência aopagamento do 
imposto por partedos cidadãos, constituiram o 
leque das perguntas que os jornalistas procuram 
responder. 

A ATAF, uma plataforma, criada em 2009, 
que agrega diferentes autoridades tributárias 
africanas, incluindo Moçambique, juntou na 
quele país dos Grandes Lagos,profissionais de 
comunicação social de Áfricapara encontrar 
formas de contribuir cada vez melhor na educação 

fiscal do cidadão e das grandes empresas.

Igualmente, pretende-se com a acção, melhorar 
os mecanismos de monitorar da aplicação, pelo 
governo, dasreceitas colectado em impostos. 

Para os jornalistas moçambicanos, o encontro, 
foi uma grande oportunidade para discutir 
aspectos candentes da sociedade moçambicana, 
particularmente, no queàdescoberta de recursos 
minerais, diz respeito.

No entender destes profissionais da comunicação 
social, com o surgimento das grandes empresas, 
Moçambique deve melhorar o desempenho na 
colecta de receitas, mas, mais do que isso, urge 

a necessidade de continuar a consciencializar 
o cidadão sobre a importância de pagamento 
de imposto. Para tal, “A media deve continuar a 
desempenhar o seu papel, informando e formando 
o cidadão, em matérias fiscais, com clareza e 
imparcialidade”, disse Saimon Kabwe, da RM.

Na abertura do workshop, o Comissário da 
Autoridade Tributária de Ruanda, país anfitrião, 
deu o seu testemunho ao afirmar que a Media é 
um parceiro estratégico para o desenvolvimento 
das nações, daí que juntar jornalistas em fóruns 
similares ao de Kigali, é muito produtivo, e eleva 
o nível de debate sobre as matérias ora em 
discussão.
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“Em Ruanda, a história nos ensinou que a 
comunicação social é capaz de assegurar 
o crescimento. Sabem que a contribuição 
dos jornalistas na reconstrução desta nação 
é inquestionável e maravilhou o mundo,” 
reconheceu Aimable Kayigi.

No âmbito do debateda tributação nos países 
africanos, a ATAF (sigla inglesa), organizou no 
ano trasacto (2018), um encontro do genero, em 
Joanesburgo, na África do Sul. 

De referir que dos dezanove países 

participantes,do encontro este ano, dez 
são membros da Comunidade para o 
Desenvolvimento da África Austral, SADC 
REDACÇÃO.

O Fórum Africano de Administração Tributária (ATAF) é uma organização 
internacional que fornece uma plataforma para a cooperação entre 
autoridades fiscais africanas. Primeiramente concebido durante uma 
reunião de 30 comissários fiscais africanos com representantes da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico em 
Agosto de 2008, foi lançado em Novembro de 2009, em Kampala, 
Uganda. Através da cooperação mútua entre os estados membros, 
o ATAF trabalha no sentido de aumentar o nível de cumprimento 
voluntário de impostos, ao mesmo tempo que combate a fuga ao fisco 
e evasão fiscal.

fonte: wikipedia

‘
‘
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A Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique 
comunica, com dor e consternação, a perda dos 
seguintes colegas

Necrologia

Data de Ocorrência: 04 de Janeiro de 2019
Nome: Renato Camela Rafael
Afectação: Delegação Regional Norte - Alfândega de Nacala
Causa: Doença

Data de Ocorrência: 02 de Fevereiro de 2019
Nome: Alfano Taíbo
Afectação: Delegação Regional Norte
Causa: Doença

Data de Ocorrência: 02 de Fevereiro de 2019
Nome: Domingos Pulseira
Afectação: Projecto e-Tributação
Causa: Doença

Data de Ocorrência: 13 de Fevereiro de 2019
Nome: Manuel Júlio Monteiro
Afectação: Delegação Provincial de Maputo
Causa: Doença

Data de Ocorrência: 16 de Fevereiro de 2019
Nome: Henriques Vasco Mabunda
Afectação: Delegação Regional Sul - TIMAR
Causa: Doença

Data de Ocorrência: 21 de Fevereiro de 2019
Nome: Tabacane Mussá
Afectação: Pré reforma
Causa: Doença

Data de Ocorrência: 06 de Março de 2019
Nome: Cristina Moreira
Afectação: Pré reforma
Causa: Doença

Data de Ocorrência: 09 de Março de 2019
Nome: Manuel Júlio de Jesus Maria
Afectação: Divisão de Auditoria pós Desembaraço
Causa: Doença

Às famílias enlutadas as mais sentidas 
condolências. Paz às suas almas
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A construção do nosso país
depende da contribuição
de cada um de nós,
paguemos imposto
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