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Parque Nacional da Gorongosa gradua primeiro grupo 
de estudantes de mestrado em Biologia de Conservação 
  Chitengo (O Autarca) – O 
Parque Nacional da Gorongosa (PNG), 
localizado  na  província central de So- 
 

fala, concretizou na última sexta-feira 
(28Fev20) a graduação do primeiro 
grupo de estudantes de mestrado em 
Biologia de Conservação. São doze 
moçambicanos (sete homens e cinco 
mulheres)  que concluíram o curso, que  
 

durou dois anos, no Laboratório E-
dward O. Wilson, no  Parque  Nacional  
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Frase: 

 

Preservar a natureza não é mais uma opção; é a 
única alternativa para o futuro do planeta. 
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sados, isolamento, angústia, cansaço, 
dias de campo e as noites passadas em 
claro no laboratório. Enfim, valeu a pe-
na cada momento vivido aqui no Par-
que Nacional da Gorongosa. Agora, 
embora distante um de outro caminha-
remos todos juntos em prol da conser-
vação da nossa bio-diversidade”. 
 

 Victor Américo, outro gradua-
do, afirmou que sai da Gorongosa com 
sentimento de missão cumprida e pron-
to para contribuir naquilo que a con-
servação da natureza necessita no país 
e na diáspora. “Foram dois anos de 
muita luta, muito sacrifício... tivemos 
uma experiência única aqui no Parque 
Nacional da Gorongosa”.  
 

 O curso de mestrado em Bio-
logia de Conservação ministrado no 
Parque Nacional da Gorongosa surge 
de uma iniciativa do consórcio bio-e-
ducação, constituído pelo Parque Na-
cional da Gorongosa, Instituto Politéc-
nico de Manica, Universidade Nova de 
Lisboa, UniZambeze e UniLúrio. 
 

 “A nossa vocação é esta, fazer 
as coisas acontecerem. O nosso foco é 
este. Estamos totalmente concentrados 
na produção e disseminação do conhe-
cimento e no desenvolvimento deste 
país. E espero dos estudantes aqui gra-
duados que continuem a produzir con-
hecimentos para o crescimento deste 
país” – Nobre dos Santos, Reitor da U-
niZambeze e representante do consór-
cio bio-educação que está a implemen-
tar o programa de mestrado em Biolo-
gia de Conservação na Gorongosa.     
 

 O Ministro da Ciência e Tec-
nologia, Ensino Superior e Técnico 
Profissional, Gabriel Salimo, reconhe-
ceu, na ocasião, o grande contributo 
que o programa representa, tendo des-
tacado o esforço global em  curso  para  

A imagem retrata por si a felicidade destes doze estudantes moçambicanos graduados no único 
programa de mestrado do mundo ministrado inteiramente dentro de um parque nacional 

 

 
 

Prof. Edward O. Wilson, um dos mais 
destacados biólogo do mundo, impulsionou a 

actividade científica na Gorongosa 
 

nacional, por coincidência o mesmo ter 
sido declarado do ponto de vista ecoló-
gico, por um destacado académico 
mundial, o mais diverso do mundo, 
transmite a convicção de que “estes he-
róis” vão ser os futuros líderes da con-
servação em Moçambique e na diáspo-
ra. 
 Amemarlita Matos, uma das 
graduadas, manifestou profunda satis-
fação pelo facto de, finalmente, ter 
conseguido tornar o sonho numa reali-
dade. “Valeu a pena os  dias  aqui  pas- 
 

da Gorongosa. Trata-se do único pro-
grama de mestrado que se conhece no 
mundo ministrado inteiramente dentro 
de um parque nacional. 
 

 O Laboratório Edward O. Wil-
son, inaugurado em Março de 2014, foi 
nomeado em homenagem ao eminente 
biólogo Prof. Wilson, pela realização 
de investigações no Parque Nacional 
da Gorongosa, por escrever sobre o e-
cossistema PNG, por inspirar os cien-
tistas e pela sua ajuda em orientar a vi-
são para a descoberta contínua e a con-
servação do património natural de Mo-
çambique. 
 

 Em tão poucas palavras, E. O. 
Wilson assim se referiu em relação a 
Gorongosa: "Gorongosa, eu vou dizê-
lo agora mesmo, do ponto de vista da 
ecologia é o parque mais diverso do 
mundo".  
 Ter concluído o primeiro pro-
grama de mestrado do mundo ministra-
do inteiramente  dentro  de  um  parque  
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reas de conservação ocupam cerca de 
25 por cento do território nacional, 
sendo 7 parques e 7 reservas nacionais, 
duas áreas de protecção ambiental, 50 
fazendas do bravio, 40 coutadas ofi-
ciais e 3 áreas de conservação comu-
nitária.■ (Redacção/ PNG com Cré-
dito de fotos de Augusto Bila e PNG)
  

ser o primeiro curso do género no país 
e desafiou aos graduados a conciliarem 
a prática e a teoria para que possam ser 
dotados de maior capacidade para o 
seu dia-a-dia no local de trabalho.  
 Refira-se que Moçambique é 
um importante habitat da vida selva-
gem do mundo, um país no  qual  as  á- 

Continuado das Pág’s 01 e 02 
potenciar quadros nacionais para que 
tomem a linha de dianteira sobre aqui-
lo que é “nosso”. 
 Por seu turno, Ivete Maibaze, 
Ministra de Terra e Ambiente, o minis-
tério que tutela as áreas de conservação 
nacionais, referenciou o facto deste  ter 

Conheça a Gorongosa, líder na Conservação Ambiental, 
Ciência, Biodiversidade e um Ecossistema Saudável  
 O Parque Nacional da Goron-
gosa está firmemente comprometido 
com a conservação e autogovernação 
lideradas pelas comunidades, que são 
essenciais para o seu plano estratégico 
de 30 anos. Uma paisagem saudável, 
próspera e rica em fauna bravia que a-
poia o desenvolvimento da Província 
de Sofala faz parte da visão a longo 
prazo do Parque Nacional da Gorongo-
sa. 
 O Parque agora administra a 

antiga Coutada 12, uma área rica 
em florestas. Ao adicionar esta á-
rea de 2.800 km o Parque quase 
que duplicou o seu tamanho. 

 Os benefícios do turismo, re-
cursos sustentados e criação de 
empregos estão a provocar uma a-
bordagem mais pró-conservação e 
baseada na comunidade. 

  As espécies vegetais e animais 
na grande paisagem da Gorongosa 
atingiram mais de 6.000.  

 As contagens efectuadas em 
duas grandes colónias de aves a-
quáticas no lago Urema revelaram 
3.791 ninhos de sete espécies dife-
rentes. 

 Várias espécies consideradas 
novas para a ciência foram con- 
tadas num Levantamento de En- 
sino de Biodiversidade, incluindo 
uma esperança-de-folha-verde Go-
natoxia sp. n. e uma borboleta Go- 

 

nophodes sp. n. 
 O Projecto Paleo-Primata da 

Gorongosa concluiu a sua quarta 
temporada de campo e o Parque a-
briu um novo laboratório paleon- 
tológico.   

 Locais fósseis a leste do rio U- 
 

rema, datados da era do Mioceno 
tardio (7 a 10 milhões de anos a-
trás), estão a revelar um tesouro de 
fósseis, colocando o Parque da 
Gorongosa firmemente no mapa 
paleontológico do mundo.■ (Re-
dacção/ PNG) 

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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FALANDO DE MARCAS 
 

Por: Salomão Viagem 
Prof. Doutor (UEM) 
(sviagem@svevigny.com) 
 

Comentário ao Acórdão Skechers 
publicado no Boletim da Propriedade Industrial 
número 71 de 15 de Janeiro de 2014 - I 
 
 

 
 

 

 RESUMO:O Acórdão SKECHERS que aqui será 
comentado é particularmente importante para a jurispru-
dência e doutrina moçambicana em matéria de marcas em 
virtude de ter sido o primeiro a se debruçar sobre aspetos 
substantivos do Direito de Marcas à luz do Código da Pro-
priedade Industrial vigente na altura da sua elaboração. A 
fim de dirimir a disputa do Direito a marca entre Recorren-
te e Recorrido, este Acórdão discutiu o modo de aquisição 
do Direito a marca, distinção entre marca notoriamente 
conhecida e marca de prestígio. 
 No entanto, nessa empreitada, os fundamentos teó-
ricos e legais apresentados pelas partes para fundamentar 
os seus interesses e mesmo a análise judicial dos incontor-
náveis conceitos para apreciação do caso, não foram sem 
margem de imprecisões principalmente na distinção entre 
marcas notoriamente conhecidas e marcas de prestígio. Por 
essa razão, surgiu a ideia de examinar o referido Acórdão, 
comentando-o (principalmente na distinção entre marcas 
notoriamente conhecidas e marcas de prestígio), por forma 
a contribuir modestamente para o aperfeiçoamento do estu-
do das marcas no nosso país e melhoria da atividade juris-
prudencial neste domínio. 
Palavras Chave: Comentário, Acórdão, Skeshers 
 

COMMENTARY ON THE SKECHERS JUDGE PU-
BLISHED IN THE INDUSTRIAL PROPERTY BUL-
LETIN NUMBER 71, JANUARY 15, 2014 
 ABSTRACT: The SKECHERS judgment that will 
be discussed here is particularly important for Mozambican 
trademark jurisprudence and doctrine because it was the 
first to address substantive aspects of trademark law in the 
light of the Industrial Property Code in force at the time of 
its elaboration. In order to resolve the trademark dispute 
between the Applicant and the Defendant, this Judgment 
discussed the manner in which trademark law was acqui-
red, distinguishing between a well-known trademark and a 
prestige trademark. 
 However, in this endeavor, the theoretical and legal 
foundations presented by the parties to justify their interests
  

and even the judicial analysis of the incontrovertible con-
cepts for appraisal of the case, were not without impreci-
sion mainly in the distinction between well-known marks 
and prestigious marks. For that reason, the idea arose to e-
xamine the aforementioned Judgment, commenting on it 
(mainly in the distinction between well-known marks and 
prestigious brands), in order to contribute modestly to the 
improvement of the study of the marks in our country and 
to improve the jurisprudential activity in this field. 
Keywords: Comment, Judgment, Skeshers 
 

COMENTARIO ALA SENTENCIA SKECHERSPU-
BLICADA EM EL BOLETIN DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL NÚMERO 71 DE 15 DE ENERO DE 
2014 
 

 RESUMEN: La sentencia SKECHERS que aquí se 
co-mentará es particularmente importante para la jurispru-
dencia y la doctrina mozambiqueña en materia de marcas 
en virtud de haber sido el primero en ocuparse de los as-
pectos sustantivos del Derecho de marcas a la luz del Có-
digo de la Propiedad Industrial vigente en el momento su e-
laboración. Con el fin de dirigir la disputa del Derecho a la 
marca entre Recurrente y Recurrida, esta sentencia discutió 
el modo de adquisición del Derecho a la marca, distinción 
entre marca notoriamente conocida y marca de prestigio. 
 

 Sin embargo, en el contrato, los fundamentos teóri-
cos y legales presentados por las partes para fundamentar 
sus intereses e incluso el análisis judicial de los ineludibles 
conceptos para la apreciación del caso, no fueron sin mar-
gen de imprecisiones principalmente en la distinción entre 
marcas notoriamente conocidas y marcas de prestigio. Por 
esta razón, surgió la idea de examinar la referida Sentencia, 
comentándolo (principalmente en la distinción entre marcas 
notoriamente conocidas y marcas de prestigio), para contri-
buir modestamente al perfeccionamiento del estudio de las 
marcas en nuestro país y la mejora de la actividad jurispru-
dencial en este ámbito. 
 

Palabras Clave: Comentario, Sentencia, Skeshers 
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 PESSOAS & FACTOS 

 

Por: Falume Chabane 
 

04 de Março de 1965 … Daniel Guicossecosse   
 
 

 
 

 

 Daniel Cuamba Guicossecosse Manuel ou somente 
Daniel Guicossecosse como é popularmente conhecido, é 
uma figura incontornável no “mundo”da comunicação so-
cial. Conheço e privo com Daniel ou simplesmente Guicos-
secosse já lá vão aproximadamente três décadas, quando 
colegas (ele mais velho e experiente) nos primórdios da 
criação da Delegação da Beira da Televisão de Moçambi-
que, na altura ainda Empresa Estatal. Sempre se apresentou 
uma pessoa alegre, desinibida, brincalhão bastante coopera-
tivo. Mesmo na posição de chefe sempre teve um trato de 
maior aproximação, respeito e, acima de tudo, total consi-
deração pelos colegas. Vi nele uma pessoa que sabe valori-
zar as pessoas, o seu trabalho e percurso. Não conheci nele 
(não vi e nem ouvi) nenhuma atitude com tendência a pre-
judicar outro. Porque gostava de estar com quem se sentis-
se bem, e eu era uma delas, através dele conheci muitas 
pessoas com as quais até hoje me relaciono normalmente 
(homens e mulheres).  
 Guicossecosse, com e no seu estilo, é gente de ou-
tro nível. Não é por acaso a natureza ter-lhe oferecido a 
emblemática originalidade da Terra de Boa-Gente. Veio ao 
mundo através do povoado chamado Nhapata de Palha, ho-
je localidade de Mabil, distrito da Maxixe, província de In-
hambane, onde teve a primeira infância até aos quatro anos, 
na companhia da sua mãe Guihoia Saranga, camponesa. 
Em 1969, com o seu pai Cuamba Guicossecosse, cozinhei-
ro, se transferiu para Lourenço Marques, actual cidade de 
Maputo. 
 Foi em Lourenço Marques, onde em 1970 iniciou 
os estudos na Escola Primária Correia da Silva.  
 Já em 1981, enquanto frequentava a 11ª classe, du-
rante o período das férias escolares, começou a estagiar no 
Gabinete de Comunicação Social (GCS) hoje ICS (Instituto 
de Comunicação Social) no projecto das Aldeias Comu-
nais.  
 Afiançou-me que não era a profissão de escolha na 
altura, mas começou a gostar dos micros e do contacto com 
as comunidades. E assim acabou abrançando a comunica-
ção social. Lembra-se  de  ter  participado  da  fundação  do 

 
Canal Zero, em 1983, o programa de bandeira do ICS que 
prevalence até hoje.  
 Posteriormente teve uma bolsa para o Brasil onde 
frequentou o curso de comunicação, em produção e realize-
ção.  
 Esteve, também, na RTP, Lisboa, em estágio nas 
mesmas especificações.  
 Em Abril de 1992 é convidado para fazer parte da 
primeira delegação da TVM na cidade da Beira, tendo de-
sempenhado várias funções, incluindo a de Delegado.  
 Oito anos depois, em 2000, é transferido para a se-
de, em Maputo, como realizador. E 15 anos mais tarde, em 
2015, é nomeado Delegado do Centro de Televisão Provin-
cial (CTP) de Gaza e em 2018 é transferido para o CTP de 
Nampula onde exerce as mesmas funções até hoje.  
 É casado com a Maria de Lourdes Charles desde 3 
de Março de 1990, com quem tem dois filhos (casal) e já 
tem dois dois netos, também casal. 
 Orgulha-se de ser um homem feliz, que tem muitos 
amigos, mas não tem dúvidas da existência de alguns que 
fingem ser enquanto não são seus amigos. 
 Daniel Guicossecosse nasceu a 04 de Março de 
1965 e hoje celebra o seu 55º Aniversário Natalício. Para-
béns à si e à sua família Guicossecosse, com votos de muita 
saúde, longa vida, sucesso profissional e que nada te des-
virtue, continues sendo a mesma pessoa especial que con-
heci para toda sua existência.■  
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