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Idai e Kenneth contribuiram para aumento
acentuado de uniões prematuras em Moçambique
- Isso, efectivamente, constitui um duplo desastre com consequências ao longo da vida –
alerta estudo conjunto da Save the Children e da Girl Child Rights, lançado ontem por
ocasião da celebração, hoje, 11 de Outubro, do Dia Internacional da Rapariga
Beira (O Autarca) – Por ocasião da celebração esta sexta-feira (11
Out19) do Dia Internacional da Rapariga, que coincide com o 30º Aniversário
da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e a apenas
um passo para a promulgação da lei
que define a idade legal para o casamento em Moçambique em 18 anos,
sem excepção, a Save the Children e a
Girl Child Rights instam o governo, a-

gências da ONU, doadores, partes interessadas e profissionais a adoptarem as
recomendações contra os casamentos
prematuros.
Em estudo realizado recentemente e tornado público ontem, quintafeira (10Out19), as duas organizações
internacionais especializadas para
questões que tem a ver os direitos das
crianças, alertam que a combinação de
uma alta prevalência de casamentos

Frase: É preciso estimular que a criança vá a escola e conclua os estudos,

prematuros com extrema vulnerabilidade à desastressnaturais e mudanças climáticas faz de Moçambique um país
de alto risco para meninas.
Após a passagem do ciclone
tropical Idai, que devastou a região
centro do país, com maior gravidade à
cidade da Beira, na província de Sofala, a Girl Child Rights refere que seus
activistas estão a relatar um aumento
no abandono escolar de muitas raparigas devido a uniões prematuras e forçadas; e realça que os casos de casa-

para que ela tenha acesso a mais oportunidades no futuro!■
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mento prematuro são especialmente difíceis nas comunidades mais remotas.
“Em 12 aldeias do distrito de Mossurize, na província central de Manica,
mais de 124 meninas foram forçadas a
se casar desde o rescaldo do ciclone Idai” – destaca a organização e assinala
que “esta é apenas a ponta de um iceberg”.
O relatório conjunto da Save
the Children e da Girl Child Rights frisa que as consequências devastadoras
para essas meninas são inestimáveis:
ainda sofrendo com a perda de casa,
pertences e, às vezes, até membros da
família, elas são forçadas a abandonar
a escola e se casar com um homem
muitas vezes muito mais velho, constituindo, efectivamente, um duplo desastre com consequências ao longo da vida.
Entre as recomendações específicas destinadas ao governo moçambicano, as duas organizações de âmbito
internacional sugerem, a promulgação,
o mais cedo possível, da lei contra o
casamento prematuro, considerando

O casamento prematuro e forçado é uma violação dos direitos humanos,
uma prática nociva e uma forma de violência de género – denuncia relatório recente
do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos

que uma estrutura legal vinculativa que
defina a idade mínima para o casamento aos 18 anos, sem excepção, ajudará
a proteger as meninas em risco de casamento prematuro e permitirá que os

autores sejam responsabilizados no tribunal. Refira-se que, a Assembleia da
República já deu um passo importante
ao aprovar esta legislação, que agora
precisa ser convertida em lei.■ (R)
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@ 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

Os 15 maiores NAVIOS do mundo poluem MAIS
do que TODOS os Automóveis do Planeta!
Caros Interessados nas medidas restritivas a Favor
de Reduzirmos os mais graves impactos poluentes no planeta e as bruscas variáveis Climáticas, com pesados prejuízos, infelizmente a recaírem sobre os povos mais pobres e
nomeadamente em África.
Para termos uma noção de que há muita coisa que
nos é apresentada como altamente critica, mas infelizmente no objectivo desviando-nos por interesses de alguns grupos e nomeadamente aplicativos contribuintes fiscais, escondem-se as pesadas outras,… que na verdade representtam ainda um muito maior impacto no objecto poluente a
provocar bruscas variáveis no ambiente em prejuízo caustico e mortífero em tudo que vive.
Esta constitui a parte malvada da história política
do Homem, desde sempre assim age e continua a fazer na
Terra!
Acerca de Emissões poluentes: Os 15 maiores navios do
mundo emitem mais NOx do que todos os automóveis
do planeta
Numa altura em que se coloca cada vez mais pressão sobre a indústria automóvel, a Carbon War Room (organização sem fins lucrativos) publica um estudo com resultados surpreendentes (e preocupantes...).

De acordo com a Carbon War Room (CWR), mais
de 90% do comércio mundial é articulado por intermédio
de transporte marítimo ao longo da sua cadeia logística.
Navios gigantes, autênticos leviatãs de aço alimentados a fuelóleo (o desperdício do processo de refinação do
petróleo) que transportam toneladas de carga, e que são responsáveis por colocar a economia do mundo em movimento.
O teu automóvel, o teu telemóvel e até alguma da
fruta que comes é transportada por estes navios. Da China
para a Europa, ou da Europa para os EUA, o transporte marítimo é a peça chave nas trocas comerciais em todo o mundo.
O problema é que de acordo com a CWR, uma
ONG que se dedica ao combate às emissões poluentes, os
15 maiores navios do mundo, sozinhos, emitem mais
NOx e enxofre para a atmosfera do que os 1.300 milhões
de automóveis a circular em todo o mundo.
Como dissemos anteriormente, estes navios alimentam-se de fuelóleo. Um combustível derivado do petroleo, muito menos refinado do que a gasolina ou o gasóleo
que colocamos nos nossos carros.
Embora esta frota da marinha emita apenas 3% dos
gases de efeito estufa, a quantidade de óxidos de azoto (o
famoso NOx) emitidos para a atmosfera é preocupante: ultrapassa as emissões dos 1.300 milhões de veículos que circulam actualmente em todo o mundo.
E vamos todos ter de alinhar na onda dos interesses
comerciais pelos carros eléctricos?.... por enquanto digo rigorosamente,.... Não constitui ainda, a melhor solução,
muito obrigado!
Preocupante? Sem dúvida
Como temos visto, a pressão ambiental sobre a in-
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dústria automóvel tem crescido, ano após ano. Veja-se as
repercussões do caso Dieselgate e as constantes discussões
em torno da viabilidade das motorizações Diesel perante o
novo quadro regulatório ambiental.
Uma pressão que tem feito a carga fiscal e o custo
dos automóveis aumentar. Junto da indústria naval e das
empresas de transporte marítimo a pressão também
tem aumentado, mas de forma menos intensa.
De acordo com o The Economist, o preço do trans-

porte marítimo está em mínimos históricos. A enorme oferta que existe no sector tem feito os preços diminuírem. Perante este cenário, as empresas de transporte marítimo não
têm incentivos nem margem para reduzir a pegada ecológica da sua actividade. Um processo lento do ponto de vista
técnico, e muito dispendioso do ponto de vista económico.
Neste quadro negro, há no entanto um aspeto importante que importa ressalvar: grande parte das emissões
dos navios ocorrem em alto mar, causando menos danos à
saúde publica que os automóveis nas cidades.
Cenário futuro
O Parlamento Europeu votou no mês passado a inclusão das emissões dos navios no Esquema de Comércio
de Emissões de Gases de Efeito Estufa da União Europeia
(ECE da UE).
Na mesma linha, a Organização das Nações Unidas
concordou em impor restrições à poluição destes navios até
2020. Medidas que poderão aumentar a pressão sobre o
sector, e que deverá ter reflexos no preço dos produtos para
o consumidor final. Afinal de contas, 90% do comércio
mundial é feito por intermédio do transporte marítimo.■
Fonte: The Economist

OBRIGAÇÕES FISCAIS MENSAIS – OUTUBRO 2019
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 Ministerial 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.

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

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

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

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.

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

ATÉ DIA
15

ATÉ
ÚLTIMO
DIA DO
MES

IVA

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

FONTE: BDO – NEWSLETTER OUTUBRO 2019

Artº65º CIRPS

Artº 33 do CIVA
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STAE assegura estarem criadas condições para a
realização de eleições na terça-feira (15 de Outubro)
Maputo (O Autarca) – É já
na próxima terça-feira (15Out19) que o
país realiza as sextas eleições gerais
multipartidárias (presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais).
Ontem, quinta-feira, o Secretariado
Técnico de Administração Eleitoral
(STAE), através do seu porta-voz,
Claúdio Langa, apresentou o balanço
dos preparativos do pleito, tendo assegurado que estão criadas as condições
para a realização de eleições da próxima semana.
Estão inscritos para as eleições
de 15 de Outubro corrente, 12 milhões,
045 mil e 921 eleitores.
Irão funcionar 20 mil e 570
mesas de assembeleias de voto, das
quais 20 mil e 162 no território nacional e 408 nos nove países que compõem os dois círculos eleitorais previstos para a diáspora, nomeadamente o
círculo eleitoral de África e do resto do
mundo.
A formação dos candidatos à
membros das mesas de assembleias de
voto decorre normalmente desde a dias
e termina esta sexta-feira (11Out19),
para permitir que seja feita imediatamente a selecção e a respectiva afectação em todas mesas de assembleias de
voto. Segundo o porta-voz do STAE,
estão a ser formados cerca de 160 mil
candidatos, para serem seleccionados
143 mil e 990 brigadistas.
Refira-se que cada mesa de assembeleia de voto será composta por
sete membros, quatro dos quais provenientes de concurso público e os restantes três indicados pelos partidos políticos com assentos na Assembleia da

República, representando um membro
para cada um dos três partidos integrantes, nomeadamente FRELIMO,
RENAMO e MDM. Os presidentes das
mesas terão direito a subsídio no valor
de 3.700,00 Mts, vice-presidentes 3.
500,00Mts, secretário 3.200,00Mts, igual valor que será pago aos restantes
membros da mesa (discurtinadores). O
elemento de segurança irá receber 1.
700,00Mts.
O porta-voz do STAE referiu
que a distribuição do material de votação já decorre a três semanas, com a
distribuição das urnas, cabines de voto
e das malas metálicas consideradas elemento chave no processo de afectação
do material para garantir que o mesmo
chegue em condições.
Relativamente aos cadernos de
recenseamento eleitoral, fez saber que
já foram impressos em número de dois
para cada mesa de assembleia de voto
(uma versão original que estará na posse dos membros que estarão no interior
da mesa da assembleia de voto e uma

réplica que irá circular no exterior, de
modo a facilitar que de forma antecipada os eleitores possam obter a informação necessária para assegurar a celeridade do processo).
Os boletins de voto, actas e editais começaram a ser distribuídos a
quatro dias atrás, prevendo-se a conclusão da distribuição até hoje na zona
sul do país. As províncias centrais de
Sofala, Manica e Tete começaram a receber esses materiais ainda ontem e o
processo sera concluído em tempo útil.
As províncias que sofreram os
efeitos dos ciclones tropicais Idai (centro) e Kenneth (norte) e que enfrentam,
por conseguinte, dificuldades de acesso
serão reforçadas com meios aéreos. As
províncias de Sofala, Manica, Tete e
Zambézia (centro) terão cada uma delas três helicópteros. Cabo Delgado,
Niassa e Nampula terão um helicóptero
cada, prevendo-se reforço com mais
um à província de Nampula, por sinal a
mais populosa e o maior círculo eleitoral do país. (Redacção)

Credenciados 19.900 observadores
nacionais, 320 internacionais; 2.010
jornalistas nacionais e 85 internacionais
Maputo (O Autarca) – Até ontem, quinta-feira (10Out19) – a cinco dias
das eleições, o STAE já havia credenciado 19.900 observadores nacionais, 320
observadores internacionais; 2.010 jornalistas nacionais e 85 jornalistas internacionais. O porta-voz do STAE, Claúdio Langa, referiu que o órgão continua a registar uma demanda elevada de pedidos de credenciação, sobretudo por parte da
observação nacional. “Estamos a articular com os colegas ao nível das direcções
provinciais e ao nível das comissões provinciais de eleições para assegurarem a
flexibilização do processo de emissão das credenciais” – afirmou Langa.■ ®
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