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Fronteira de Machipanda ainda não está a funcionar 
na sua plenitude 
 Chimoio (O Autarca) – Há 
denúncias recorrentes dando conta que 
a Fronteira de Machipanda, vital para o 
Desenvolvimento das actividades inte-
gradas na cadeia logística do Corredor 
da Beira ainda não está a funcionar em 
pleno.  
 Isso contraria a decisão anun-
ciada pelo Presidente da República há 
uma semana, sobre a reabertura das 
fronteiras terrestres do país, no contex-
to da flexibilização das 19  medidas  da 
  
   

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 29/09/2020 
Compra Venda Moeda País 

83.46 85.12 EUR UE 

71.45 72.87 USD EUA 

4.18 4.27 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: Felicidade é quando o que voce pensa, o que voce diz e o 

que voce faz estão em harmonia.■ – Mahatma Gandhi 
.■ 
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Presidente Filipe Nyusi.  
 Relatos de utentes da referida 
fronteira, entre Machipanda (Moçam-
bique) e Mutare (Zimbabué) referem 
que a fronteira ainda não está aberta 
para todos e no terreno observa-se lon-
gas filas de camiões aguardando a tra-
vessia nos dois sentidos; filas de ca-
miões em trânsito para que chegam a 
quatro ou cinco quilômetros de exten-
são. 
 “A fronteira de Machipanda 
em Manica ainda não retomou total-
mente as operações para todas as cate-
gorias de tráfego” – denunciou uma 
fonte anónima. 
 Informação avançada pela Rá-
dio Moçambique e republicada pelo 
magazine Club of Mozambique indica 
que a situação surge porque as autori-
  

los dos operadores do Corredor da Bei-
ra para os governos de Moçambique e 
Zimbabué concertarem posições para o 
bom funcionamento do posto daquele 
travessia. 
 Diariamente calcula-se que 
transitam pela fronteira de Machipan-
da, nos dois sentidos, milhares de via-
turas sobretudo camiões de transporte 
de caerga diversa. Todo o constrangi[-
mento que ocorre na referida fronteira 
é prejudicial para as economias de Mo-
çambique, Zimabuée e outros países do 
interland que servem-se dsa via. Mas 
os maiores prejuízos recaem-se aos o-
peradores do Corredor da Beira, espe-
cialmente proprietários de frotas e a-
gentes transitários que acabam acarre-
tando custos acima do normal devido o 
prolongado tempo de espera desneces-
sária.■ (Redacção) 
 

dades do Zimbabué ainda estão a ob-
servar contramedidas mais restritivas 
da covid-19 do que Moçambique. 
 Um porta-voz dos Serviços de 
Migração em Manica é citado como 
tendo ditto que a situação estava a ter 
um impacto negativo na arrecadação 
de receitas e a limitar o movimento de 
pessoas de Moçambique para o Zimba-
bué e vice-versa. 
 A fronteira de Machipanda, a 
cerca de 300 kms da cidade portuária 
da Beira é uma das mais movimernta-
das do país, e é estratégica fundamen-
talmente para o abastacimento dos paí-
ses do ionterland que servem-se do 
Porto da Beira. 
 Não é a primeira vez que rela-
tos circulam sobre a precariedade de 
serviços prestados na fronteira aos u-
tentes, não obstante os incessantes ape- 

OBRIGAÇÕES FISCAIS MENSAIS – OUTUBRO 2020 
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 2020 

 
ATÉ 

ÚLTIMO 
DIA DO 

MES 
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melhores condições para o agronegócio 
 Nhamatanda (O Autarca) –
Um total de 25 novas bancas foram es-
ta terça-feira (06OUT2020) inaugural-
das e entregues à 45 associações de 
produtores da localidade de Lamego e 
Tica, no distrito de Nhamatanda, pro-
víncia central de Sofala. O acto foi pre-
sidido pelo Governador da província 
de Sofala, Lourenço Ferreira Bulha, 
que na ocasião enalteceu o papel que a 
ADPP e seus parceiros têm vindo a de-
sempenhar na melhoria de vida dos a-
gricultores que foram severamente a-
fectados pelo ciclone idai em 2019 e 
cheias de 2020, incluindo o impacto 
negativo vida social e económica im-
posto pela pandemia da covid-19. 
 No seu discurso, Bulha referiu-
se às várias realizações que a ADPP 
tem vindo a realizar para a melhoria 
das condições de vida no seio das refe-
ridas comunidades desde 2015, com 
maior enfoque na luta contra a fome e 
na manutenção de um desenvolvimen-
to sustentável dos agricultores. 
 As infra-estruturas foram cons-
truídas no âmbito do projecto Clube de 
Agricultores de Nhamatanda, imple-
mentado pela ADPP e financiado pela 
ExxonMobil, que está em curso desde 
Maio último, beneficiando a um total 
de 2.250 agricultores de pequena esca-
la. Este apoio é uma extensão do pro-
jecto Clube de Agricultores que a orga-
nização implementou durante quatro a-
nos com os mesmos grupos de benefi-
ciários. 
 Nhamatanda é um dos prince-
pais distritos produtores ao nível da 
província de Sofala.■ (Redacção/ ADPP) 
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 NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO PARA MULHERES NA CIÊNCIA 
PARA O MUNDO EM DESENVOLVIMENTO (OWSD) DA UNESCO 
Biologa moçambicana Raquel Matavele Chissumba 
agraciada com uma Bolsa em Início de Carreira  
  Maputo (O Autarca) – A bió-
loga moçambicana Raquel Matavele 
Chissumba foi agraciada com uma 
Bolsa em Início de Carreira no âmbito 
da Organização para Mulheres na 
Ciência para o Mundo em Desenvolvi-
mento (OWSD) da UNESCO – Orga-
nização das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura, uma a-
gência especializada da ONU com sede 
em Paris, fundada em 16 de Novem-
bro de 1945 com o objectivo de contri-
buir para a paz e segurança no mundo 
mediante a educação, ciências naturais, 
ciências sociais/humanas e comunica-
ções/informação 
 A bióloga e investigadora mo-
çambicana Raquel Matavele Chissum-
ba está vinculada ao Instituto Nacional 
de Saúde (INS). 
 O OWSD é uma unidade da 
UNESCO, o primeiro fórum interna-
cional a unir mulheres cientistas emi-
nentes do mundo em desenvolvimento 
e desenvolvido com o objectivo de for-
talecer seu papel no processo de desen-
volvimento e promover sua represent-
tação na liderança científica e tecnoló-
gica. 
 “Dr. Matavele Chissumba está 
avaliando o potencial da árvore morin-
ga, Moringa oleifera, para controlar a 
resposta inflamatória exacerbada que 
ocorre em casos graves de covid-19”, 
diz a declaração do OWSD. “O sistema 
imunológico tropical é diferente do sis-
tema imunológico ocidental predomi-
nantemente descrito  na  literatura.  As- 

 
 

Foto de arquivo: Instituto Nacional 
de Saúde de Moçambique 

 
sim, as informações disponíveis sobre 
os processos pelos quais o SARS-
CoV-2 causa doenças no contexto afri-
cano são limitadas ”, continua. 
 “A pesquisa da Dra. Matavele 
Chissumba identificará biomarcadores 
potenciais da progressão de covid-19 e 
eficácia do tratamento que informarão 
o desenvolvimento de protocolos tera-
pêuticos e preventivos especificamente 
orientados para as populações Africa-
nas. Irá identificar abordagens eficazes 
em termos de custos para a gestão de 
pacientes com covid-19, incluindo o u-
so de moringa ou outra bio-terapêutica 
abundante e facilmente aplicável em 
contextos moçambicanos / africanos. 
Também contribuirá para novos méto-
dos de monitoramento de doenças”, a-
crescenta a mesma fonte. 
 “Com o financiamento do Ear-
ly Career Fellowship, a Dr. Matavele 
Chissumba poderá contratar dois assis-
tentes de  pesquisa  em  tempo  integral 

durante o projecto, bem como comprar 
consumíveis e equipamentos de labora-
tório e cobrir os custos do trabalho de 
campo. 
 Os bolsistas em Início de Car-
reira 2020 foram seleccionados de um 
grupo altamente competitivo de candi-
datos com base na força de suas pro-
postas de pesquisa e sua comprovada 
excelência científica, bem como habili-
dades de liderança. 
 Este ano, foram premiadas 23 
mulheres cientistas, vindas de 15 paí-
ses da África e da região da Ásia-Pací-
fico, incluindo Mongólia, Moçambi-
que, Mianmar, Togo e Zâmbia pela 
primeira vez nos três anos da bolsa. 
 Cada um deles receberá até US 
$ 50.000 para projectos de pesquisa em 
seus institutos de origem e para formar 
grupos de pesquisa que atrairão visi-
tantes internacionais. O financiamento 
da bolsa é fornecido pelo Centro de 
Pesquisa para o Desenvolvimento In-
ternacional do Canadá (IDRC). 
 Cientistas e pesquisadores de 
cerca de 60 países se inscreveram para 
as bolsas de 2020 em início de carreira. 
 Raquel Chissumba é Cientista 
Biomédica e Chefe do Programa de 
Endemias de Grande Impacto Sanitário 
do Instituto Nacional de Saúde (INS). 
É formada em Ciências Biológicas pela 
UEM, possui mestrado em Biologia 
Celular e Molecular pelo Instituto O--
swaldo Cruz Foundation no Brasil, e 
doutorado em Ciências Biomédicas pe-
la Universidade de Antuérpia, Bélgica.
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