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 Ano XIX – Nº 3569 – Sexta-feira, 12 de Outubro de 2018 

 

  

  

EDITORIAL EXTRA 
 

Professores devem assumir a influência da condução 
dos destinos do país 
 

Beira (O Autarca) – Por ocasião do 12 de Outu-
bro, Dia do Professor Moçambicano, que se assinala hoje, 
sexta-feira, O Autarca reconhece a grande utilidade desta 
classe profissional no processo de revolução nacional. O 
facto de ser o grande transformador humano confere ao 
professor um estatuto de alto mérito e privilégio social. 
Sendo responsável pela transformação, o professor deve se 
dedicar um pouco mais no processo de revolução nacional. 
Todas as nações e todos os povos precisam passar por pro-
cessos de revolução para se desenvolverem e assim alcan-
çarem as suas metas.  
  

 Dada a sua alta capacidade de influência sócio-hu-
mana, é hora de o professor  assumir  a  vanguarda  sobre  a
  
  

condução dos destinos do país. Através das suas transmis- 
sões diárias na sala de aula, o professor deve ensinar o alu- 
no/ estudante a assumir coragem no enfrentamento de todos 
os processos que o permitem tornar-se homem livre, dono 
do seu próprio destino. O aluno, o estudante ou todo apren-
diz é alguém que tem o privilégio de saber do professor o 
que é bom e o que não é bom na sociedade.  
 Como o estado da nossa sociedade inequivocamen-
te não é bom, é tarefa do professor iluminar ao aluno, ao 
estudante ou ao aprendiz sobre o que está errado para ser 
corrigido. Explicar está errado porquê e mostrar o caminho 
que deve ser trilhado para se sair do ambiente desagradá-
vel. Referimos que o estado da sociedade moçambicana i-
nequivocamente não é bom porque a maioria do cidadão 
nacional ainda se sente ou, efectivamente, está excluído do 
caminho conducente ao seu bem-estar, incluindo  o  próprio 

professor   e  a  comunidade  estudantil 
      

 
 

Frase: 

 

O soriso mais bonito é aquele que já enfrentou tristezas, 
mas nunca parou de brilhar.■  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 09/10/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.55 69.92 EUR UE 

59.87 61.07 USD EUA 

4.01 4.09 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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sujeito a estudar sentado no chão, na pior das hipóteses ao 
relento.  

 

Uma sociedade que se guia sem entendimento, sem 
harmonia, sem justiça, sem liberdade, sem paz, sem demo-
cracia; enferma de corrupção, de doenças, de ódio, de dis-
criminação fundamentalmente baseada na ideologia política 
(...) jamais o seu estado pode ser bom. O país vive uma cri-
se de valores sociais, políticas, económica e cultural sem 
precedentes. Predomina o ambiente de insegurança com 
tendência ao retorno a guerra.  

Os membros da sociedade moçambicana não só 
precisam saber porque estão passando por essa situação 
mas, fundamentalmente, precisam identificar a raiz do mal 
e saber como corrigir o mal e todos devemos aprender que 
o mal a sua eliminação definitiva só é possível cortando a 
própria raiz. Essa responsabilidade de ensinar a sociedade 
sobre como proceder num ambiente deste cabe a mais nin-
guém se não ao professor. Nem o político e todas outras ca-
tegorias sociais tem a mesma influência de moldar o cida-
dão quanto o professor é capaz. Aliás, o próprio político e 
todos outros intervenientes sociais são o que são por in- 
fluência do professor. Então, para termos uma sociedade 
pura como desejamos convém ao professor começar a  “tor- 
 

 
Praça dos Professores na cidade da Beira com monumento monumental 

construído pelo Conselho Municipal da Beira em 2016, em reconhecimento 
da grandeza da classe profissional. Importa salientar que os professores são a 

primeira classe profissional a beneficiar do magnífico gesto da edilidade  
 
cer o pepino de pequeno”.  

Desafiamos aos professores a acordarem para assu-
mir a influência da condução dos destinos do país. O país 
precisa muito de si professor.  

Por último, deixamos registada a nossa manifesta-
ção de solidariedade e encorajamento e que o 12 de Outu-
bro seja mais uma ocasião para o professor reflectir sobre a 
contribuição que precisa dar para o endereitamento da so-
ciedade moçambicana.■ (Redacção)   
 

@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia  - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Toneladas Derramadas por Dia - PINGO a Pingo - a 
Sinistralidade rodoviária SOBE e o meio Ambiente Baixa! 

 

 Do interesse de Todos, 
 Apontamento sobretudo auxiliar e facilitador para 
Gestores, no entanto dedicado a Motoristas Profissionais, 
Condutores e Mecânicos, e distintamente importante para 
a Equipa técnica que actua na Prevenção do Risco agindo 
nas  áreas  de  HSE  ou  SSMA  (Saúde  Segurança  e  Meio  
 
  

Ambiente); 
 ...Mas também,.. 
 Do interesse da Comunidade, como Preventivo pe-
la Segurança Rodoviária,  meio Ambiente e redução do 
alto desperdício desnecessário em custos! 
  Prezados interessados,  
  

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA           
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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Continuado da Pág. 02  
 Cientes dos impactos que estamos sofrendo em 
consequência das alterações climáticas, directamente rela-
cionadas com os excessos e abusivas emissões, importa fa-
zermos cada um,.. e todos alinhados ao nosso trabalho de 
casa!  
 Na certeza de que TODOS observamos PINGOS 
de ÓLEOS e DIESEL constantemente derramados nas vias 
de circulação rodoviárias, porem, sobretudo e apesar bem 
visíveis em TODAS as áreas dedicadas a estacionamentos 
de veículos rodoviários de todas as categorias,..nas empre-
sas e espaços públicos,... 
 Vai convencer-se de que a Frota que Dirige, encon-
tra-se fora deste Critico ambiente? 
 ?Que actos efectivamente preventivos observamos 
aplicados? 
 Os Condutores & profissionais seguem o habito 
de disporem certas pequenas porções de óleos de reser-
va no carro, bem arrumados, para quando necessário, 
nas viagens longas, repor os níveis!!  
 Admite-se esta medida como razoável? 
 Re:  NEGATIVO!!! 
 Por motivos óbvios de respeito para com o meio 
Ambiente, consumos irregulares de óleos, significam, im-
pactos causados no Ambiente, representam e transformam-
se em INSEGURANÇA RODOVIÁRIA, pois geram e 
proporcionam desafios arriscados, provocando GRAVES a-
cidentes de afecto causados por reduzida aderência dos P-
neus aos pavimentos, caustico para TODOS os veículos em 
circulação e severos DANOS ao meio Ambiente!... 
 Fugas de Óleos, Gases, Fluidos e ou de Combus-
tíveis ou similares deficiências devem ser diariamente i-
dentificadas, REPORTADAS a QUEM de dever, avalia-
das e prontamente corrigidas! 
 Um veículo auto aceite em condições ao uso/ope-
racional, porem,  com manifesto e evidencias de FU-
GAS, sejam de óleos ou combustíveis, significa que Téc-
nicos de Segurança, Inspectores, Condutores & Mecâni-
cos, não reúnem minimamente capacidade suficiente para 
avaliarem, dirigirem e ou rectificarem esta GRAVE condi-
ção  anómala de uma máquina, por isso,  necessitam de 
Formação  apropriada & capaz alinhada ao desenvolvi-
mento e de activo, regular! 
 Caso para nos questionarmos onde residem os ob-
servadores? 
 Nossos  Chefes?  Gestores?  Operadores?  Inspec- 
 

ção? 
 Nomeadamente, a Fiscalização & Autoridade de 
Segurança rodoviária?... 
 Autoridades preocupadas em constante controlo da 
velocidade, mas desprezam a olhos vistos, óleos derrama-
dos em desafio do Risco, causando directamente sinistra-
lidade & Perigos, exponencialmente multiplicando-se e 
causando GRAVES  prejuízos a todos, mesmo que circu-
lem dentro dos limites de velocidade estabelecidos pelo 
Código da Estrada! 
 Justamente se deve atender muito mais atenção so-
bre aquilo que constitui VELOCIDADE EXCESSIVA , 
pois esta incide directamente na causa efeito do ACIDEN-
TE ou SINISTRO!! 
 Infelizmente registamos que a DISTRACÇÃO vai 
também presente tanto nas autoridades da fiscalização, co-
mo também, na falta de zelo e atento dos nossos ilustres 
Técnicos de Segurança e meio Ambiente! 
 Quem de dever a agirem no caminho preventivo 
desta imensa desgraça sobre os IMPACTOS que este GRA-
VE problema, faz de conta e continua provocando impact-
tos ao meio ambiente, sinistralidade rodoviária, em des-
prezo por Todos?! 
 Efectivamente estimamos, milhares de litros de Ó-
LEOS e combustíveis, pingo a pingo continuamente sendo 
derramados nos pavimentos!! 
 Não  vai considerar que este assunto tem reduzida 
importância? ...Pois Não? 
 Ou prefere  alinhar no impacto distraído em tudo 
bem, desde que o meu carro circule e entregue as Mercado-
rias em tempo ao cliente, conforme preciso, continuamos 
bem convencidos,.. de bem conduzir?... 
 Se ainda Hoje for ou pedir para verificar e corri-
gir, caso o seu TRANSPORTE apresente fugas,  note, ten-
ho absoluta certeza que Toda a sua estimada Família e mi-
lhões de cidadãos, certamente AGRADECEMOS por tan-
to!!! 
 Bem assim,...os Custos de peso na Empresa, na 
Instituição e sobretudo pela dimensão afecta,.. no bolso pri-
vado,.. 
 Seus custos de mobilidade por Km resultam bene-
ficiados, a RISCO de incidentes e Impactos,. bem MAIS 
reduzidos,..!! 
 Muito dependemos da CULTURA profissional!! 
 Atentos ao Risco,...e sobretudo Prevenindo,... re-
comenda-se, Obg.■ 
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Por: Capitão Manuel Bernardo Gondola 

Sobre a Identidade “Profissional” dos Professores  
(Elementos de Autocrítica) 
 Os Sofistas foram os primeiros professores de ofí-
cio, na Grécia clássica. Eram profissionais liberais, isto é, 
exerciam uma actividade independente, paga directamente 
pelos seus discípulos (seguidores). 

No diálogo platónico Protágoras (nome do mais 
celebre dos Sofistas) Sócrates diz que ele foi o primeiro a 
considerar-se «mestre de educação e de virtude», tendo 
sido também «o primeiro a ousar reclamar um salário» 
pelo ensino. Depois, durante muitos séculos, o ensino foi 
uma activida-de predominantemente clerical. 

Nos tempos modernos, com a progressiva passa-
gem do controlo e organização da instrução para o Estado-
nação, e a constituição do princípio da escola obrigatória, 
ensinar tornou-se uma função social com uma identidade 
nítida. Apôs a segunda Guerra Mundial, a generalização 
do acesso à escola e o fim do monopólio escolar do acesso 
ao saber (devido à concorrência dos médias, nomeadamen- 
te, das novas tecnologias da informação e da comunicação) 
esbateram e complexificaram a identidade profissional 
dos professores. Hoje, a doutrina pedagógica utiliza ex-
pressões como «desprofissionalização», «reprofissionali-
zação», «novo profissionalismo», «simi-profissionalis-
mo», «quase-profissão», «em vias de profissionaliza-
ção», «profissionalismo aberto». 

Seja como for ser professor já não é o que era e 
está longe de ser o que deve. Você vê, no país, os pro-
fessores sofrem de insuficiências de identidade profis-
sional, de degradação do seu estatuto e da consequente 
erosão do prestígio social da profissão.  

Surge então a pergunta: que faz um professor ou 
professores?! 

Uma função consiste num saber-fazer-bem, ou se- 
ja, numa actividade que pressupõe um saber mais ou menos 
complexo e socialmente valorizado. E…, acontece sem 
medo de errar, que em Moçambique para opinião co-
mum, professor é quem ensina alguma coisa.  

Na instituição escolar, é quem ensina uma disci-
plina curricular (matéria de ensino). No entanto, a fun- 
ção de um professor não está circunscrita aos objectivos da 
sua matéria de ensino. Concorre para a realização dos  ob- 

 

jectivos comuns a um ciclo de estudos e de fins gerais da e-
ducação. Quer dizer, exerce sobre os educandos que lhe são 
confiados uma influência geral e permanente, tanto ma-
ior quanto menor for a sua idade. Certamente, o professor 
é com os pais, uma referência privilegiada na formação 
da sua personalidade. Ou seja, mais do que instruir, um 
professor ou professora forma e educa. Você vê, a pouca 
investigação no país neste domínio revela que os profes-
sores têm geralmente consciência de que a sua função não 
se reduz ao ensino de uma disciplina, tem uma dimensão 
moral (relativa à formação do carácter): é educar e não a-
penas instruir.  

Destarte, quem escolher ser professor ou professora 
obriga-se a aceitar, que é uma actividade de grande exi-
gência ética, psicológica, teórica e prática. Tanto…que, 
obriga-se a aceitar, que a competência de um professor 
ou de uma professora, deve ir para lá de um simples ma-
nual. Um professor ou professora deve ser alguém, que 
compra e lê livros, revistas e jornais, para acompanhar 
os progressos do conhecimento na sua área profissional 
e, para estar informado e ter opinião e preocupações sobre 
o que se passa na sociedade e no mundo em que vive.  

 

n/b: Caso contado numa aula na Escola algures 
no país: «Um professor de Matemática chegava à sala de 

aula, sentava-se à sua secretária e dizia aos alunos: “Então 
vá…, vamos começar!”, e cada aluno fazia o que queria na 

aula. Outras vezes, chegava e dizia: Hoje, não tenho 
disposição para dar aula”»■ 

 

CGBpromve Torneio 
“Chiveve Cup” 
 
 Beira (O Autar-
ca) – O Clube de Golfe da 
Beira agendou para aman-
hã, sábado (13Out18) a 
disputa do Torneio “Chi-
veve Cup”. 
 Trata-se de um 
torneio a ser disputado en-
tre   selecções  envolvendo 
 

jogadores nacionais e de a-
tletas de seis nacionalida-
des estangeira, nomeada-
mente as Repúblicas da Á-
frica do Sul, Zimbabwé, 
Swazilândia, Portugal, Ho-
landa e Rússia. 
 O “Chiveve Cup” 
é uma pova tradicional 
promovida pelo Clube de 
Golfe da Beira.■ (R) 
  
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Por: Leonel Marcelino, Lisboa 
 

Ser Professor 
 Ser professor, em qualquer parte do mundo, não é 
fácil, mas, ser professor em Moçambique, é algo de ciclópi-
co. E tudo se torna mais difícil, à medida que nos afastamos 
de Maputo. Não vamos agora escalpelizar os erros que esti-
veram na raiz dessa realidade, pois, hoje, o motivo do nos-
so texto é outro.   

 Hoje, quero falar da minha reacção aos relatos da 
comunicação social sobre as preocupações dos professores 
quanto ao estado do ensino, em Moçambique, proferidas no 
passado dia 12, Dia do Professor. Li tudo o que me chegou 
às mãos, como faço com todos os textos que vêm de um 
país que continua a ter um lugar especial no meu coração. 
Embora, concordando, de um modo geral, com os proble-
mas denunciados, estranhei, contudo, que ninguém se tenha 
preocupado com a origem de todos os males: o problema 
do domínio da língua portuguesa, a língua usada no ensino, 
a língua oficial do País. E, no entanto, está hoje cientifica-
mente provado que uma das primeiras causas do insucesso 
escolar é, precisamente, o reduzido domínio da língua usa-
da na sala de aula. Acrescentarei que, enquanto não resol-
verem o problema da aprendizagem da língua portuguesa, 
dificilmente o ensino moçambicano terá o sucesso que to-
dos desejam. O mesmo acontece em Portugal, onde o domí-
nio da língua também é muito problemático. De um modo 
simplificado, afirmaremos que não se consegue estudar por 
livros escritos numa língua que não dominamos. Não é fá-
cil entender esta situação, sobretudo para quem está nela 
mergulhado. Precisa-se de distanciamento emocional, geo-
gráfico e temporal para o interpretar.   

 Melhorar o ensino do Português em Moçambique 
foi uma das minhas lutas mais empenhadas, desde a chega-
da a Nampula. Tive de vencer muitas guerras, muitas intri-
gas, muitos interesses instalados. Sobretudo, muitas incom-
preensões. Felizmente, pude contar com o empenho e a 
lealdade da Direcção Provincial de Educação. Depois de ter 
recuperado o Curso de Português, no Instituto Médio, e de 
ter organizado um gabinete de assistência e auxílio aos pro-
fessores de Português, em exercício, foi-me pedido um pro- 
jecto de um Bacharelato de Português para a abertura da U- 
niversidade Pedagógica, o que acabou por se revelar um su- 

cesso ampliado actualmente a outras áreas, felizmente. Ho-
je, há centenas de professores de Português com formação 
académica, no Norte de Moçambique. A situação é perfei-
ta? Não é. Diria que se ficou pelo início, truncando-se, à 
partida, um projecto ambicioso. Nas palavras dos responsá-
veis do Instituto Camões, de então, “demasiado ambicio-
so”, pelo que recusaram o apoio prometido em professores 
especializados, em protocolos com Universidades portu-
guesas, em livros, o que levou ao meu pedido de demissão 
e regresso a Portugal. Ainda hoje mantenho a opinião de 
que, enquanto não recrutarem professores com experiência 
na formação de docentes para o ensino do Português, que 
dominem exaustivamente a língua portuguesa, será difícil 
corrigir as falhas que, quem está longe percebe com facili-
dade, mas, que, quem as vive, no terreno, não consegue de-
tectar. Não é por acaso que a História só se escreve depois 
de a poeira assentar.   

 Em jeito de conclusão, acrescento, para ilustrar a 
minha tese, duas situações que vivi.   

 Quando comecei a preparação daqueles que viriam 
a ser os primeiros alunos do Bacharelato de Português, na 
Universidade Pedagógica, recrutados entre professores de 
diversas áreas disciplinares, em exercício nas escolas, dei-
me conta de que o que eu dizia nas aulas era completamen-
te deturpado. Interrogados sobre os conteúdos explicados, 
os alunos davam-me respostas disparatadas. Fui-me aperce-
bendo que a língua que eu usava não era a deles. Simples-
mente, não nos entendíamos. Tomei, então, a iniciativa de, 
por ordem alfabética, encarregar um aluno que fizesse a ac-
ta do que me ouvira dizer na aula. No dia seguinte, antes de 
prosseguirmos com novos conteúdos, lia-se e corrigia-se o 
texto da acta, trabalho duro e doloroso, mas eficaz, pois, a 
dado passo, começámos a entender-nos.   

 Mais recentemente, foi-me pedido que corrigisse 
trabalhos de alunos finalistas de uma das Universidades de 
Nampula. Em conversa com o Reitor, tive de lhe confessar 
que os erros eram tantos e tamanhos que me vi obrigado a 
optar pela sua tradução para Português.   

 Ora, não existindo livros escritos naquela língua 
que os professores e os alunos se habituaram a usar, onde 
podem os professores colher informação? Por onde podem 
os alunos estudar? Acrescento que havia o hábito rotineiro 
de estudar por apontamentos recolhidos nas aulas que, à 
medida que iam sendo usados, seenriqueciam  de  incorrec- 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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gueses. Infelizmente, pelo que vamos lendo na comunica-
ção social, nem todas as instituições de ensino superior 
conseguem realizar um trabalho insuspeito e eficaz, mistu-
rando política com trabalho. Deparei-me com muitos casos 
de licenciados cuja formação se faz em países que querem 
agradar aos africanos e cujos diplomas têm valor político, 
mas pouco ou nada científico.■ 
 

ções. 
 Penso que esta reflexão poderá ajudar a procurar 
uma solução honesta e urgente para o insucesso do ensino 
em Moçambique. O problema do domínio da língua portu-
guesa é assunto muito grave. Ou se domina a língua de en- 
sino, ou não há comunicação possível. E, se não há comu- 
nicação, não há ensino. Um estudo recente, feito em Portu-
gal, prova que o desconhecimento do Português é  uma  das 

Saúde Materno-Infantil Reforçada em Equipamento 
nos Mais de 1.400 Centros de Saúde em Moçambique 
 Beira (O Autarca) – 2018 - Numa cerimónia realizada hoje, no Centro de Abastecimento do Ministério da Saúde, a 
Ministra da Saúde, Nazira Abdula, recebeu um donativo de equipamentos e material médico do Governo dos Estados Unidos 
da América, no valor de US$ 3.2 milhões de dólares.  O Embaixador dos Estados Unidos para Moçambique, Dean Pittman, 
anunciou que este equipamento chegaria a mais de 1.400 unidades sanitárias em Moçambique, para garantir que os hospitais 
moçambicanos tenham recursos necessários para tornar o parto mais seguro, tanto para as mulheres assim como para os re-
cém-nascidos. Esta cerimónia de entrega marcou a conclusão de um compromisso feito ao Governo de Moçambique pela A-
gência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) que visa apoiar o Ministério da Saúde com equi-
pamento médico essencial e de saúde.  Segundo estatísticas oficiais da ONU, a taxa de mortalidade materna em Moçambique 
é ligeiramente alto.■ (Redacção)   

OBRIGAÇÕES FISCAIS MENSAIS – OUTUBRO 2018 
DATA IMPOSTO DESCRIÇÃO BASE LEGAL 

 
ATÉ DIA 10 

 
SS 

 

Entregar as contribuições para a segurança social dos trabalhadores por conta de 
outrem referente ao mês anterior. 

Artº11 do Diploma Mi-
nisterial nº 53/07,  

de 03 de Dezembro 

 

ATÉ DIA 20 
Imposto de 

Selo 
Efectuar a entrega do imposto devido pela emissão de letras e livranças, pela 
utilização de créditos em operações financeiras e pelas apólices de seguros, cuja 
obrigação tributária se tenha constituído no mês anterior. 

Artº 16º, nº 1 do 
Decreto 

nº 6/2004 

 
ATÉ DIA 20 

 
IRPS 

Entregar as importâncias relativas as deduções por retenção na fonte de 
rendimentos da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categorias e as importâncias retidas por 
aplicação de taxas liberatórias. 

 
Artº65º CIRPS 

 

ATÉ DIA 20 
 

IRPC 
 

Entregar as importâncias relativas as deduções por retenção na fonte. 
 

Nº5, Artº67 do CIRPC 

 
ATÉ DIA 20 

Imposto Específico 
sobre a Produção 

de Petróleo 

 
Entregar o imposto devido pela produção do petróleo referente ao mês anterior. 

 

Artº10 do Decreto nº 
4/2008 

 

ATÉ DIA 20 
 

Imposto sobre a 
Produção Mineira 

 
Entregar o imposto devido pela extracção do produto referente ao mês anterior. 

 

Artº10 do Decreto nº 
5/2008 

 
ATÉ DIA 

15 

 
 

 
IVA 

Regime Normal  
Enviar a Repartição de Finanças competente a declaração periódica referente ao 
mês anterior quando se trate de créditos. 
 

Regime Normal 
Enviar a Repartição de Finanças competente a declaração periódica referente ao 
mês anterior acompanhada do respectivo meio de pagamento. Os contribuintes 
que não tenham realizado qualquer operação tributável estão igualmente 
obrigados a entregar a declaração periódica. 
 

Actos Isolados 
Os sujeitos passivos que pratiquem uma só operação tributável de modo 
independente deverão apresentar a declaração respectiva (Modelo E). 
 

 

Artº25º, al. c), nº1, 
Artº 32º do CIVA 

 
 
Artº25º, al. c), nº1, 
Artº 32º do CIVA 

 
 
Artº 33 do CIVA 

FONTE: BDO – NEWSLETTER OUTUBRO 2018 

 
ATÉ 

ÚLTIMO 
DIA DO 

MES 
 



O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 12/10/18, Edição nº 3569 – Página 07/08 
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 

Vodacom distinguida com a Certificação “Top Employer” 
 

- A distinção que é a terceira consecutiva, surge como reconhecimento pelo 
trabalho contínuo  na melhoria dos processos e práticas de Recursos Humanos 
 

 
dores e parceiros de negócio. Esta cer-
tificação confere um impulso positivo 
aos produtos, serviços e à reputação da 

Vodacom”, enalteceu o Presidente do 
Conselho de Administração da Voda-
com, Salimo Abdula.    

 Salimo Abdula anotou ainda 
que a distinção prova o reconhecimen-
to que a Vodacom tem pelo trabalho 
contínuo dos seus colaboradores. “O 
factor humano é a principal prioridade 
da Vodacom, sem o Recurso Humano 
o trabalho não avança”, sublinhou o 
PCA da Vodacom.■ (Redacção) 
 

 

 Maputo (O Autarca) – A Vo-
dacom Moçambique foi distinguida, 
pela terceira vez consecutiva, com a 
Certificação “Top Employer”, na qual 
participam empresas que operam em 
África, incluindo algumas  representa-
das em Moçambique. 
 Trata-se de uma premiação 
que resulta de uma pesquisa exaustiva, 
tendo em conta padrões internacionais, 
dos seguintes processos e práticas: Es-
tratégia de gestão de talentos; Processo 
de recrutamento; Programa de indução 
de novos colaboradores; Planeamento 
de força de trabalho; Formação e de-
senvolvimento do pessoal; Gestão de 
desempenho; Formação em liderança; 
Gestão de carreiras; Remuneração, be-
nefícios e Cultura empresarial. 
 O “Top Employer’s Institute” 
é o responsável global por excelência 
na verificação das condições que as 
empresas oferecem aos seus colabora-
dores. Com este feito, a Vodacom Mo-
çambique tem a oportunidade de usar, 
pelo terceiro ano consecutivo, os Selos 
de Certificação Exclusiva “Top Em-
ployer Moçambique 2019 e Top Em-
ployer África 2019”.  
 Com esta distinção, a Voda-
com reforça a sua posição como refe-
rência, não só em Moçambique, mas 
em todo o continente africano, fruto 
das práticas inovadoras que a operado-
ra de telefonia móvel oferece aos seus 
colaboradores, acrescido por um am-
biente excepcional de trabalho. 
 “Este reconhecimento não só é 
importante para os actuais colaborado-
res, como também constitui um factor 
de atractividade para futuros  colabora- 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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    Muitas vezes somos confrontados com 
feridas que se tornam autênticos obstáculos na 
procura do nosso Santo Graal. Pode tratar-se 
de doenças físicas ou mentais. Podem surgir 
em consequência de uma perda ou luto. Pode 
ser um medo ou angústia, uma separação, um 
insucesso académico ou profissional. Mas tor-
naram-se uma condição depressiva, que acre-
ditamos ser irreparável e sem salvação. 
    Outras vezes, associamos essas angús-
tias a algo intrínseco a nós, como se de uma 
falha ou deficiência interna se tratasse.  
    Estes eventos psicológicos carregados 
de dor e sofrimento funcionam como asas par-
tidas  que  nos  impedem  de  voar, como quem  

quer dizer, que nos impedem de crescer emo-
cionalmente e assim sonhar. 
 Para podermos voar, precisamos que o 
sofrimento psíquico seja manifestado a nível 
afectivo e ideactivo, através de emoções e pen-
samentos experienciados, traduzidos em pala-
vras e gestos, transformados em actos. É es-
sencial elaborar a dor, o medo, a vergonha, a 
culpa ou o ressentimento associado a esses e-
ventos, para que se proporcione a integração 
mental dos acontecimentos traumáticos. Pe-
rante acontecimentos tão difíceis, a dor e os 
restantes sentimentos negativos fazem sentido 
existir pois trata-se de respostas funcionais pe-
rante o impacto do que se passou.■ 

(CONTINUA) 
Dra. Fanisse Craveirinha   
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 No mito da procura do Santo Graal por Parsifal, 
encontramos a história do Rei Pescador, o monarca do 
Castelo de Graal. Em adolescente sofrera um acidente 
que lhe condicionaria a mobilidade para toda a vida…O 
reinado estava condenado porque o seu Rei estava feri-
do e, apesar de não ser capaz de morrer, também não 
poderia sobreviver e fazer prosperar o seu império. Uma 
profecia dizia que ele só se curaria quando um humilde i-
nocente chegasse à corte e fizesse uma determinada 
pergunta…Este mito ainda que bastante antigo, remete-
nos facilmente para os nossos tempos modernos. ■F.C. 

 

 PSICOLOGIA CLÍNICA - PSICOTERAPIA - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – fanisse.psi@gmail.com – 
Consultórios privados em Lisboa e Setúbal. Doenças Tratadas em Transtornos: da Ansiedade; de Estresse; 
de Estresse Pós-Traumático; da Falta de Atenção com Hiperatividade; do Humor; transtorno Obsessivo – 
Compulsivo; da Personalidade; Depressivo Maior; Anorexia Nervosa; Bulimia Nervosa; Ansiedade da Separa-
ção; Depressão Pós-Parto.■  

NEM SEMPRE UMA 
ASA PARTIDA NOS 
IMPEDE DE VOAR 


