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O Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi procedeu no passado mês de 
Fevereiro, no distrito de Moamba, 

Província de Maputo, a inauguração do 
Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros 
da Autoridade Tributária de Moçambique.  
Trata-se de um empreendimento com uma 
capacidade para 800 alunos (internos e 
externos) financiado, na sua plenitude, pelo 
orçamento do Estado.

Como tem sido apanágio nas cerimonias do 
genero, antes do descerramento da lápide, 
houve espaço para a tradicional cerimónia 
para evocar os espirítos, vulgo  kupahla, 
dirigida pelos lideres da autoridade local. 

Falando após a inauguração, o estadista 
moçambicano foi categórico ao afirmar 
que o Centro ora inaigurado é de extrema 
importância, tomando em consideração 
que foi concebido para dar resposta ao 
sistema tributário nacional e regional, no 

que a formação de quadros qualificados diz 
respeito, especificamente, na tecnólogia, 
pesquisa e investigação.

Para além da formação de quadros da 
instituição, Nyusi referiu que, por forma 
a aproximar a AT ao público em geral,  o 
Centro deve ter como uma das prioridades, 
a formação de agentes económicos, sujeitos 

Por: Fenias Zimba

Inaugurado o Centro de Estudos 
Tributários e Aduaneiros

Em Moamba

passivos e outros intervenientes na cadeia de 
desembaraço aduaneiro.

Para o PR, é com a capacitação destes que, 
a AT consciencializar-á-os  sobre os passos 
a seguir no pagamento de impostos, bem 
como, garantir o aumento da base tributária  
e dos níveis de arrecadação  de receita.

Na mesma orbita, Filipe Nyusi exortou a 
instituição a servir-se do Centro para capacitar 
os funcionários em matéria da indústria 
extrativa e negociação dos respectivos 
contractos, de modo a catapultar a economia 
nacional.

Testemunharam o acto,  membros do governo 
central, provincial, distrital, funcionários da 
AT e demais convidados.

De referir que o Centro de Estudos Tributários 
e Aduaneiros é constituido por uma bilioteca,  
repografia, sala de estudo de IT em cada 
bloco, entre outros sectores indispensáveis 
para o decurso normal do processo de ensino 
e aprendizagem.
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No que constituiu a primeira acção, após 
a inauguração, o Centro de Estudos 
Tributários e Aduaneiros (CEPA), em 

Moamba, província de Maputo, acolheu a 03 
de Março corrente, o Retiro da Autoridade 
Tributária de Moçambique envolvendo 
membros do Conselho Directivo, Delegados 
Provinciais, Directores de Serviços, Chefes de 
Divisão, de Repartição e Comissários Gerais.

A iniciativa liderada pela presidente da 
instituição, Amélia Muendane, serviu para 
discutir, em forma de palestras, várias 
matérias candentes da instituição, com 
destaque para matérias de gestão, protocolo, 
etiqueta e boas maneiras, relações públicas, 
comunicação, classificação de expediente e 
arquivo, elaboração de planos e relatórios 
periódicos da AT, técnicas e métodos na 

elaboração de projectos, ciclo de planificação 
na AT, procurment, contratação pública 
e procedimentos, execução orçamental, 
monitoria e avaliação, lições sobre o 
contrabando em Moçambique, entre outras 
matérias técnicas da área aduaneira e 
tributária.

Falando à margem do encontro, a Presidente 
da AT avançou que o encontro, de 4 dias, 
visava, entre vários aspectos, dotar os 
gestores estratégicos, tácticos e operacionais 
de conhecimentos em diversas matérias, 
tendo como fim último, assegurar que os 
mesmos tenham a mesma visão do sistema 
tributário, tendo presente os desafios que se 
colocam para o ciclo de governação em curso.
Amélia Muendane sublinhou, ainda, 
que os conhecimentos e experiências 

AT promove retiro para indução de gestores a vários níveis

Por: Redacção

partilhados, em Moamba, só ganharão corpo 
e consistência para a instituição, se forem 
replicados e discutidos com a mesma abertura 
e sinceridade, junto dos demais funcionários 
da instituição, em toda extensão do País.

“Para termos uma imagem real da instituição, 
devemos nos servir das experiências colhidas 
neste Retiro, para confrontar, analisar e usar 
de forma criteriosa os conhecimentos dos 
nossos técnicos destacados para os diversos 
pontos do País” defendeu.

Refira-se que na abertura do evento em 
alusão, a Presidente da AT proferiu uma aula 
de sapiência sobre solenidade nos eventos.

Em Moamba
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Decorreu, no passado mês de Fevereiro, 
no Auditório do Edíficio Sede da 
Autoridade Tributária (AT), em Maputo, 

a 1ª Sessão Extraordinária do Conselho 
Directivo Alargado aos Delegados, Chefes de 
Divisão e quadros séniores da instituição.

O acto dirigido pela respectiva presidente, 
Amélia Muendane, teve cinco pontos de 
agenda, entre os quais pode se sublinhar, a 
Saúde dos Funcionários em Geral; Estratégia 
de Reforma das Alfândegas; Ponto de Situação 
da Receita e o Balanço das Actividades 
desenvolvidas pelas Delegações provinciais, 
no ano transacto.

No encontro, aquele órgão deliberativo da AT, 
tomou decisões sobre vários pontos de capital 
importância, para um pleno funcionamento 
da instituição.

Falando em sede do encontro, Amélia 
Muendane, recomendou ao colectivo, 
o desenho de estratégias (ainda neste 
1° Semestre) para a operacionalização 
do 1%. Igualmente, recomendou as 
delegações provinciais a desdobrarem-se 
de modo a assegurar a assistência médica 
e medicamentosa para os funcionários, em 
caso de doença.

No concernente a arrecadação da receita, 
Muendane apelou à multiplicação de esforços 
para o alcance dos resultados que a instituição 
almeja, apontando como acções prioritárias, 
as Auditórias, a eliminação de focus de 
contrabando, a necessidade de prestar-se 
especial atenção nas fragilidades existentes 
na JUE, realização de varejos, entre outras.

De referir que, o evento terminou com a 
tomada de posse, de quadros da instituição 
nomeados para em Comissão de Serviço, 

Por: Fenias Zimba

AT realiza sessão extraordinária do 
Conselho Directivo 

exercerem diversos cargos de direcção e 
chefia, na administração tributária, à escala 
nacional.
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Com objectivo de revitalizar a parceria 
existente entre as partes, teve lugar na 
primeira quinzena de Março, em Maputo, um 
encontro entre a presidente da AT e a Alta 
Comissária do Reino Unido, Amélia Muendane 
e NneNne-Iwuji-Eme, respectivamente.

Para além do objectivo acima referido, o 
encontro que contou com a participação dos 
membros da comissão executiva do fundo 
comum, visava avaliar o estágio actual da 
cooperação existente entre o Reino Unido e a 

administração tributária. 

À margem do encontro, NneNne-Iwuji-
Eme reiterou que aquele país europeu tem 
em vista fortificar e estabelecer parcerias 
com Moçambique no âmbito do BREXIT. 
Igualmente, assegurou que o seu país tem 
disponibilidade para financiar diversas 
actividades da AT.

Enquanto isso, a presidente da AT, Amélia 
Muendane enalteceu o papel que o 

Por: Redacção

AT e Reino Unido revitalizam laços 
de cooperação

Reino Unido tem desenpenhado para o 
fortalecimento das actividades na instituição 
através do Fundo Comum.

Paralelamente, agradeceu a disponibilidade 
financeira anunciada e avançou que a 
mesma será priorizada para a capacitação 
institucional, destacando-se a formação de 
funcionários em diversas áreas, entre as quais 
a fiscalização, auditoria, indústria extractiva e 
reforma legislativa. 
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