1

2

OCAM e CCM unem-se para
dinamizar sector empresarial
A Ordem dos Contabilistas e Auditores de
Moçambique (OCAM) e a Câmara de Comércio de Moçambique (CCM) assinaram um
memorando de entendimento que tem como
principal objectivo reforçar a capacidade na
dinamização do sector empresarial no país.
Por outro lado, o acordo visa também a partilha de informação de mercado que ajude a
melhoria do ambiente de negócios; formação
e capacitação em matéria ligada à gestão, fiscalidade, ética, contabilidade e auditoria.

Falando durante a cerimónia de assinatura
do memorando que teve lugar na sede da
OCAM, o Bastonário da Ordem, Prof. Dr.
Mário Vicente Sitoe disse na ocasião que
o memorando deve contribuir para que o
ambiente do mercado de capitais continue a ter fundamentos sólidos e coerentes
com a evolução da sociedade.
Por sua vez, o Presidente da Câmara de
Comércio de Moçambique, Prof. Dr. Julião Dimande disse que o acorde vai permitir que a câmara alcance a promoção do
desenvolvimento harmonioso de activi-

dades comerciais dos seus associados e
garantir a participação efectiva nas actividades económicas do país.
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PM QUER VER OCAM ENVOLVIDA NA REESTRUTURAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS
O Primeiro-Ministro de Moçambique S.Excia
Carlos Agostinho do Rosário manifestou à vontade de de ver maior envolvimento da Ordem
dos Contabilistas e Auditores de Moçambique
(OCAM) envolvida no processo da reestruturação das empresas públicas.
Este desejo foi manifestado durante uma audiência concedida pelo governante a direcção
da OCAM tendo na ocasião felicitado a Ordem
pelo excelente trabalho que tem vindo a realizar
em prol dos contabilitas e auditores moçambicanos em particular e do país no geral.
Por sua vez o Bastonário Prof. Dr. Mário Vicente agradeceu a confiança manifestada pelo
Primeiro-ministro
tendo
garantido total apoio da
OCAM ao governo em diversas matérias como por
exemplo a certificação de
Contabilistas do Sector
Público, uma medida que

pode promover confiança
e credibilidade as Finanças
Públicas bem como na busca de soluções que restituam o equilíbrio na avaliação
das contas públicas e quiçá
a credibilidade junto dos organismos internacionais e
não só.

Num outro desenvolvimento o Bastonário frisou que a
Ordem tem acompanhado
com serenidade os esforços
do Governo, na busca de
soluções para os problemas
que afligem a sociedade
moçambicana, em particular
a questão da dívida públi-
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ca e da baixa produtividade da economia.
“A Este esforço a nossa
classe
assume
particular
responsabilidade como garante da accountability, acompanhada da
necessária certificação
das
Demonstrações
Financeiras por Auditores
Certificados,
pressupostos
que
podem trazer contribuição
decisiva
para a melhoria significativa das Finanças
Públicas”,
explicou.
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Segundo a secretária do Colégio dos Contabilistas

Pagamento de cotas ainda é um
“calcanhar de Aquiles”

T

A

secretária executiva

com as suas obrigações.

periência

do Colégio dos Con-

Falando em entrevista ao

como secretária no Colé-

tabilistas, da Ordem dos

nosso “Boletim Informati-

gio

Contabilistas e Auditores

vo”, Atália Mangave disse

Atália Mangave (AM) - A

de Moçambique, (OCAM)

existir uma grande fran-

minha experiência de tra-

Atália Mangave disse que

ja de contabilitas filiados

balho na OCAM, iniciou

o pagamento de quotas

que não pagam quotas, e

em 2013, altura em que

por parte dos contabilis-

outros que tem exercido

era a CEOCAM - Comissão

tas certificados continua

ilegalmente

profissão

Eleitoral e posteriormente a

sendo um grande “calca-

acompanhando o exercício

CIOCAM – Comissão Insta-

nhar de Aquiles”, porque

fiscal de algumas empresas.

ladora, o que me permitiu

nem

OCAM- Fala-nos da ex-

testemunhar vários momen-

todos

cumprem

a

dos

de

trabalhar

Contabilistas?

6
tos pelos quais a Ordem atravessou. A
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Quantos membros têm o Colégio dos Contabilistas?

AM- O Colégio dos Contabilistas tem a
nível nacional um total de 4500 membros contabilistas, e 130 empresas de
contabilidade.
E sinto me realizada ao ver o número de
membros aumentar e a implementação
dos mecanismos para elevar as competências dos membros e notou que os
membros e sociedade reconhece o nosso
trabalho e o nosso esforço.

Como tem feito a gestão deste Colégio?
AM- Não faço a gestão do Colégio, isso
compete aos órgãos sociais eleitos para
efeito, o meu papel é Secretariar, e criar condições para que as estratégias
e propósitos definidos pelo Conselho
Geral, possa materializar-se.
O facilitador nesse processo tem sido os
Delegados. Estes têm tido um papel crucial a nível do atendimento e satisfação

das questões e necessidades a nível local. Não posso também deixar de reconhecer o apoio dos meus colegas nesse
processo, e demais órgãos sociais do
colégiodos contabilistas certificados.
Os membros também têm ensinado-me
enumeras coisas sobre as necessidades
requeridas para o exercício da profissão e uma experiência enriquecedora.
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Quais tem sido as dificuldades?
AM- Relativamente aos pagamentos de
Quotas não é nada fácil, pois temos contabilistas que pagam as quotas mensalmente, alguns trimestralmente e outros
anualmente, mais temos membros que
não pagam com regularidade quotas.
Entretanto, uma parte dos membros

não tem enviado os comprovativos e temos estado a promover e solicitar que o
faço sobre o risco de perca de direitos conforme o despacho do Conselho Geral. Temos alguns profissionais que exercem ilegalmente.

Quais são os principais desafios?
AM- O grande desafio é o cumprimento
dos requisitos previstos no regulamento de Ética, lealdade profissional, celebração de contratos com clientes e entre outros.
A implementação dos Regulamentos de

formação contínua, que obriga os membros a realizar 120 créditos de formação
em 3 anos; a implementação dos regulamentos de admissão, exames e estágios
para adesão ao colégio dos contabilistas.
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OCAM NO FORÚM DOS CONTABILISTAS
E AUDITORES DE ANGOLA
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ELEIÇÕES NA OCAM MARCADAS PARA
JULHO
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