
 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO DE CALAMIDADES 

DIRECÇÃO DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 
 

Acta Nº 3 

Grupo Técnico de Trabalho de Logística 

(MOU – INGC & PMA – 2019) 

 

DATA: 6 de Novembro de 2019 

LOCALIZAÇÃO: Escritório do INGC 

PARTICIPANTES:  

Ver folha de presença anexa. 

 

AGENDA: 

1. Analise dos termos de referência do grupo de logística 
2. Ponto de situação de preparação do seminário  
3. Aprovação da lista de participantes do seminário de logística 

    
 Sobre a agenda foram feitas as seguintes intervenções: 

 

• Resumos das reuniões anteriores; 

• Apresentação do cronograma de actividades deste a data de assinatura do  MOU 
até a data actual; 

• Breve apresentação da versão final dos Termos de Referência do Grupo de 
Logística; 

• Breve informação sobre o Seminário de Logística de 18, 19 e 20 de Novembro 
2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 -  RESUMO DOS ENCONTROS ANTERIORES 

 

• O grupo técnico de logística foi reunido pela primeira vez no dia 17 de Outubro no 
escritório do INGC: apresentação do INGC, do Cluster Logístico e do projeto nacional de 
preparação logística  em situação de emergência. Referiu também que  Moçambique foi 
selecionado entre 24 Países para beneficiar deste apoio, que já beneficia o Malawi, 
Madagascar e Bangladesh. 

• Foram apresentados os novos membros do grupo, representantes da Direcção Geral de 
Alfândegas, CENOE, MISAU/CMAM, GHSC-PSM e OMS; 

• Foi feito o resumo de todas actividades realizadas desde a criação do Grupo de Logística. 
Basicamente referentes a criação do Grupo Técnico, reuniões de preparação do 
seminário com objectivo final o Plano de Acção de Logística; 

• Foi feita apresentação e discussão dos termos de referência do Grupo de Logística que 
foram aprovados por todos participantes presentes. 

• Foi também acordado que a versão final dos termos de referência do grupo de Logística 
deverão ser apresentados a Direcção Geral do INGC e o PMA, e deve-se partilhar (por  
email) para todos os membros do Grupo; 

• A finalizar a representante do PMA informou aos presentes que o PMA tem 
disponibilidade de apoiar a área logística na coordenação de actividades de Resposta a 
Emergência bem como para a divulgação de ações realizadas e a ser realizadas no País, 
e na elaboração do Plano de Acção de Logística de Moçambique (PAL).  

 

2-  SEMINÁRIO DE LOGÍSTICA  

• Foi comunicado que o seminário de Logística está agendado para os 18,19 e 20 de 
Novembro 2019; 

• Foram proposta participação de representantes de instituições que muito envolvidos nas 
operações do ciclone IDAI e KENNETH (chefe dos armazéns da Beira CMAM, aeroporto 
de Beira e Alfândegas da Beira) que deveriam participar no seminário, ver a possibilidade 
do PMA apoiar as despesas de viagem.  CMAM e o INGC vão informar o PMA o mais 
breve possível com os nomes das pessoas. 

 

3 -  DESEMBARAÇO ADUANEIRO DE DONATIVOS 

• O representante das Alfândegas ao intervir mostrou alguma inquietação sobre a partilha 
de despesas de recepção de donativos no País, dado que alguns doadores são 
instituições de caridade e doam de boa fé. Contudo referiu que deverá ser melhorado o 
controlo dos benefícios fiscais de donativos para garantir que os bens importados 
cheguem aos reais necessitados, e não haja desvios para outros fins; 

• Sugeriu também que os intervenientes de logística devem disponibilizar informação com 
vista as alfândegas melhor garantirem o seu papel de fiscalização de todos bens que 
entram no país como donativos cheguem aos destinos finais; 



• Referiu que todos intervenientes de Logística de Emergência devem disponibilizar toda 
informação útil e necessária que permita que as Alfândegas melhorem e façam o seu 
trabalho de Fiscalização; 

• Também informou que é imperioso que os Doadores, intervenientes e/ou seus 
representantes apresentem informação prévia  e antecipada sobre o interesse de importar 
donativos, isto com vista a melhorar a fiscalização e evitar desvios.   

• A finalizar informou aos presentes que há 2 categorias de bens importados  (a) Bens de 
importação Proibida (b) Bens com importação condicionada sobre importação 
condicionada referiu que são os que carecem de parecer da instituição responsável; 

 

4 -  DIVERSOS 

• Referiu-se que já foi criada a página de Moçambique na Website do Cluster Logístico 
https://logcluster.org/preparedness/moz19. onde serão publicados e encontrados todas 
informações sobre o projecto de preparação a emergência em Moçambique;     

• A finalizar foi informado aos presentes que será enviado aos participantes o local e 
agenda do seminário a partir do dia 11 de Novembro. 
 

 

 

 

 

 

CONTACTOS 

Esselina Muzima Chefe da logística – INGC/DPM emuzima19@gmail.com  

Maud Rivoire Supply Chain Officer - Planning maud.rivoire@wfp.org  
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