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O Presidente Eugênio Antunes, acompanhado dos seus Diretores, recebeu Comitiva da 
República de Angola composta de 13 Técnicos do Serviço de Tecnologia da Informação e 
Comunicação das Finanças – SETIC-FP , que é o órgão responsável pela integração dos 
Sistemas de Informação e a Administração Geral Tributária- AGT, que será a principal 
operadora do Sistema Tributário e que são subordinadas ao Ministério das Finanças do 
Governo de Angola.

A SETIC-FP está em processo de construção de um novo Sistema Integrado de Gestão 
Tributária, que engloba o desenvolvimento de softwares e a Comitiva tem o objetivo de 
buscar a experiência brasileira que está a frente neste tipo de serviço há muito tempo. A 
empresa só tem dois anos de atuação. 

A Comitiva, passou o dia na empresa, tendo pelo período da manhã os gestores participado 
de uma reunião com o Presidente e os Diretores, onde na ocasião foram apresentadas as 
ações da empresa voltadas para a administração municipal, como o desenvolvimento de 
sistemas e a manutenção de redes e infraestrutura de informática, e os voltados para o 
cidadão, como o serviço de internet wi-fi gratuita, Conecta Recife.

No auditório, o Diretor da DSI, Homero Sampaio, junto com Cristiane Gomes transmitiram 
em uma apresentação detalhada, a tecnologia e os processos utilizados pela Prefeitura do 
Recife para processar os tributos, principalmente o ISS, IPTU e a Nota Fiscal Eletrônica. 

Para Eugênio Antunes “a troca de experiências é sempre muito positiva. Nossa empresa é 
consolidada e tem 45 anos de atuação. Para nós, também é muito importante reuniões 
como esta, pois temos a oportunidade de ver como o país está se organizando. A Emprel foi 
criada para processar os tributos municipais e hoje a Secretaria de Finanças ainda é o 
nosso maior cliente”.

Assessoria de Comunicação da Emprel

                                               Comitiva de Angola visita a Emprel
Fotos:Inês Dowsley 


	Slide 1

