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De malas aviadas para os EUA

Basquetebolista Edna Langa despede-se 
da Presidente da AT

A Presidente da AT, Amélia Muendane, 
recebeu, ontem, 02 de Setembro, no 
seu gabinete de trabalho, a jogadora 

de basquetebol Edna Langa, que está de 
malas aviadas para os EUA, onde deverá 
evoluir nos próximos anos.

Na ocasião, Amélia Muendane encorajou 
a jovem basquetebolista a usar todo o seu 
potencial para dignificar a modalidade e o 
País.
Mais do que dar tudo pela modalidade, 

Muendane exortou a jogadora a aliar a 
prática desportiva aos estudos.

À jovem atleta, que ganhou, recentemente, 
uma bolsa de estudos para os Estados 
Unidos de América, através da Associação 
Lazio, a Presidente da AT desejou sucessos e 
determinação. Alertando acerca dos perigos 
que podem minar a carreira da atleta e 
comprometer os objectivos que a levam aos 
EUA, Muendane apelou-a a concentrar-se 
nos estudos. “A mocidade não volta atrás. Não 

se distraia com as demais coisas”, disse, para 
depois acrescentar, “brilhe e dedique-se ao 
máximo”.

Edna Langa, cujo talento despontou na 
Escola Secundária Nelson Mandela, integrou 
a equipa de basquetebol da AT entre 2016 e 
2017, no âmbito da campanha de educação 
fiscal e popularização do imposto, com 
recurso ao desporto. Esta atleta, de 18 anos 
de idade, que vinha se destacando no Clube 
Associação Lazio, conta com as medalhas de 
Prata,2016-2017 (AT), Prata, 2017 (Lazio), 
Ouro Euro Liga, 2018 (ESNM), Ouro, no 
Torneio de Preparação para o Nacional 2018, 
tendo sido a jogadora mais valiosa (MVP) e 
Ouro, Taça Maputo 2019 (ABCM).

Refira-se que na senda das despedidas a 
atleta foi recebida, recentemente, pelo 
Secretário de Estado de Desporto, Carlos 
Gilberto Mendes.

Por:    Bernardino Manhaussane
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Diálogo de alto nível sobre Política Fiscal

“Precisamos de avançar céleres para a digitalização das 
nossas economias” - Defende Anibal Mbalango, Coordenador 
Geral da Unidade de Tributação da Indústria Extractiva

O Coordenador Geral da Unidade de 
Tributação da Indústria Extractiva na 
Autoridade Tributária de Moçambique, 

Anibal Mbalango, aponta para a digitalização 
das economias como sendo um desafio 
que se impõe ao processo de mobilização 
das receitas internas em África, tendo em 
vista, entre outros aspectos, a melhoria 
da eficiência na cobrança. Mbalango, que 
falava em representação da Presidente 
da Autoridade Tributária de Moçambique, 
Amélia Muendane, defendeu este 
posicionamento no decurso do 4º Diálogo 
de Alto Nível Sobre Política Fiscal, uma 
conferência virtual que decorreu entre os 
dias 26 e 27 do mês em curso.

De acordo com Mbalango, a digitalização 
requer elevados investimentos, o que 

exigirá uma maior união dos africanos para 
assegurar a implementação de um Plano 
Diretor de médio prazo, harmonizado e 
baseado no estágio de desenvolvimento das 
diferentes administrações tributárias.

Na sua intervenção, no painel que debateu 
em torno do tema “Mobilização das 
Receitas Internas em África: Principais Lições 
da Pandemia da Covid-19”, partilhou a 

experiência de Moçambique, no âmbito 
da política tributária, tendo destacado 
as reformas estruturais e legislativas e a 
modernização tecnológica em curso na 
administração tributária, como as principais 
estratégias adoptadas pela AT. Por outro 
lado, elencou, no rol das acções em curso, 
o aprimoramento da auditoria à indústria 
extractiva, bem como os projectos de 
selagem de bebidas alcoólicas e tabaco 
manufacturado, marcação de combustível e 
selagem de mercadoria em trânsito.

O evento, que congregou importantes 
intervenientes dos Ministérios das Finanças 
e das administrações tributárias africanas, 
foi organizado pelo Fórum Africano das 
Administrações Tributárias (ATAF) em 
colaboração com a Comissão da União 
Africana. O mesmo tem por objectivo 
criar uma plataforma que permita aos 
formuladores de políticas fiscais,ao nivel 
do continente,cooperarem, no sentido de 
melhorar as decisões relativas às políticas 
tributárias, com impacto na mobilização de 
receitas fiscais nacionais.

Por:    Bernardino Manhaussane
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Na senda das visitas de trabalho que 
efectuou à Província de Nampula, a 
Comissão do Plano e Orçamento (CPO) 

da Assembleia da República, escalou, semana 
passada, a Delegação da AT de Nampula.

Os parlamentares tinham como agenda 
verificar o grau de implementação das 
acções do Plano Económico e Social (PES) 
e da execução do Orçamento do Estado da 
Província, durante o primeiro semestre do 
presente ano, bem como avaliar o impacto da 
recessão económica mundial, provocada pela 
COVID-19, nas receitas fiscais e aduaneiras.

A Comissão, constituída por 10 deputados e 2 
assistentes, foi recebida pelo Delegado da AT 
em Nampula, Clayton Johnam, a quem coube 
apresentar o informe relativo à execução do 
Plano de Actividades e Orçamento Anual, com 
enfoque para as  estratégias de arrecadação 
da receita, medidas de incremento de 
receita através das fiscalizações e auditorias, 
combate ao contrabando e controlo de 
mercadorias em circulação.

No mesmo âmbito, os representantes 
do povo, escalaram a Direcção Regional 
Norte da AT, tendo, na pessoa do Chefe 
da Comissão, António Niquice, elogiado o 
esforço empreendido pela AT no suporte ao 
Orçamento do Estado.

Em Nampula

Comissão do Plano e Orçamento da 
Assembleia da República escala AT

Por:    Sérgio Leonardo
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fiqueemcasa

Em Niassa

Lançada campanha de regularização de 
viaturas com matrícula estrangeira

O Director Geral Adjunto das Alfândegas, 
Inocêncio Mota, procedeu, no dia 
24 de Agosto último, na Cidade de 

Lichinga, ao lançamento da campanha 
de regularização de viaturas ostentando 
Matrícula Estrangeira, denominada “CHAVE 
LEGAL, CHAVE SEGURA”. 

O acto contou com a presença de várias 
instituições do Estado ao nível daquela 
parcela do País, com destaque para PRM, 
Procuradoria Provincial, SERNIC e INNATER.  O 
mesmo constitui uma réplica do lançamento 
oficial da campanha, cujo remate foi 
dado, em Maputo, pelo Director Geral das 
Alfândegas de Moçambique, Taurai Tsama.

Com esta campanha, lançada a 14 de Agosto 
último com término previsto para 14 de 
Fevereiro de 2021, espera-seimpulsionar 
a arrecadação de receita para os cofres do 
Estado.

Por:    Ana Merciana

Inocêncio Mota
Director Geral Adjunto das Alfândegas
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Decorreu, na manhã de ontem, 26 de 
Agosto, no Edifício-sede da Autoridade 
Tributária de Moçambique, um 

encontro de consertação entre a AT e as 
associações de micro-importadores, na 
sequências das últimas manifestações 
ocorridas na fronteira comercial de Ressano 
Garcia, vulgo Km4.

De acordo com o Presidente da Associação 
Mukhero, Sudecar Novela, a inquietação 

Manifestações de importadores em Ressano Garcia

AT mantém encontro com as associações 
para consertação

dos seus associados resultou do facto 
das Alfândegas estarem a proceder ao 
acompanhamento fiscal das viaturas a partir 
do ponto de entrada, no Posto Fronteiriço 
de Ressano Garcia, até a fronteira comercial, 
o que no seu entender mostra a falta de 
confiança entre a AT e os operadores de 
comércio externo.

Entretanto, os representantes das outras 
associações distanciaram-se daquelas 

manifestações, alegando que as mesmas 
foram encabeçadas por membros recém-
filiados às agremiações, que exercem as suas 
actividades sem, contudo, conhecerem as 
regras de jogo, devido à falta de transmissão 
de conhecimentos sobre como proceder para 
a nacionalização das mercadorias.

Para estes, o acompanhamento fiscal das 
viaturas é bem vindo, na medida em que 
confere maior segurança aos importadores, 
visto que, por vezes, as mercadorias são 
sujeitas a roubos naquele percurso. Com 
efeito, comprometeram-se a sensibilizar os 
seus membros para que situações similares 
não voltem a acontecer.

Falando em nome da instituição, o Chefe 
cessante da Unidade de Coordenação de 
Assuntos Jurídicos e Económicos, Benjamim 
Massocha, fez lembrar aos participantes que 
a AT rubricou memorandos de entendimento 
com as associações, tendo em vista, entre 
outros objectivos, salvaguardar a boa 
convivência entre as partes, pelo que lançou 
o apelo para que estas usem os canais 
apropriados, caso se sintam lesadas.

Quanto ao acompanhamento fiscal das 
viaturas tranportando mercadorias, referiu 
tratar-se de um procedimento legal das 
autoridades alfandegârias, a quem compete 
proceder ao controlo da entrada e saída de 
bens, mercadorias e meios de transporte, 
tendo em vista garantir o cumprimento dos 
procedimentos de desambaraço aduaneiro.

É de salientar que o nº 2 do artigo 22 do 
Regulamento do Desembaraço Aduaneiro 
de Mercadorias, aprovado pelo Diploma 
Ministerial nº51/2019, de 24 de Maio prevê 
o acompanhamento fiscal como uma das 
medidas de cautelas fiscais para impedir a 
violação dos volumes e recipientes de carga 
e assegurar o controlo do meio de transporte.
É de salientar que o encontro contou 
com a participação dos representantes 
das associações AMEMG, AMIM, AMOPSI, 
COOPAMIM, FRESCATA e MUKHERO.

Por:    César Monjane
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