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Pessoas com deficiência exigem maior inclusão nas 
Assembleias da República e Provinciais do país 
 
 

   Beira (O Autarca) – 
Em ano e-leitoral, cresce cada dia a 
preocupa-ção de vários segmentos da 
sociedade moçambicana com vista a 
garantir a sua plena inclusão no 
processo, sobre-tudo para garantir 
lugares nos novos órgãos a serem 
eleitos.  
 Em Outubro deste ano, o país 
vai acolher, simultaneamente, três elei-
ções, nomeadamente para a Presidên-
cia da República (PR), Assembleia da 
República (AR) e Assembleias Provin-
ciais (AP), sendo que deste ultimo ór-
gão serão, igualmente, eleitos, pela pri-
meira  vez,  os   governadores   provin-  
 
  

 

 
  

Frase: 
...Não se compreende porque é que se está a desenvolver 
inteligência artificial para robôs quando existem tantas pessoas 
necessitadas...■ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 06/03/2019 

Compra Venda Moeda País 

70.25 71.63 EUR UE 

62.15 63.37 USD EUA 

4.38 4.46 ZAR RSA 
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ciais.  
 

 A expectativa em torno destas 
eleições é enorme, num momento em 
que o país caminha a passos largos ru-
mo ao aprimoramento e consolidação 
do Estado de Direito Democrárico, que 
pressupõem a ampla garantia legal dos 
cidadãos.    

 É neste contexto que a ADE-
MO – Associação das Pessoas com 
Defienciência em Moçambique já ini-
ciou a sua pressão relativa a exigência 
de plena inclusão das pessoas com de-
ficiência (pcd), com foco para a sua e-
leição para a Assembleia da República 
e Assembleias Provinciais.    

 Esta preocupação foi manifest-
tada na cidade da Beira, durante a rea-
lização do último seminário regional 
centro de consulta sobre a inclusão e-
conómica e social das pessoas com de-
ficiência, promovido pela ADEMO. 
Refira-se que o mesmo exercício já ha-
via sido feito quando das últimas elei-
ções autárquicas, período em que a 
ADEMO também exigiu maior inclu-
são das pessoas com deficiência nas 
listas de eleição dos membros das As- 
sembleias Municipais, cujo impacto 
está ainda por ser avaliado.  
 Segundo o Presidente do Con-
selho de Direcção da ADEMO, Ricar-
do Morresse, uma das alternativas i-
dentificadas para garantir a defesa e 
promoção dos direitos específicos das 
pessoas com deficiência é a sua plena 
participação na política, destacando a 
importância do seu envolvimento di-
recto nos órgãos de tomada de decisão 
e de fiscalização, onde constam a As- 
sembleia da República, Assembleias 
Provinciais e as Assembleias Munici- 
pais. 
 Um passo importante  exaltado 
 

 
 

Ricardo Moresse, Presidente da ADEMO 

especificamente física, a Assembleia 
da República já incluiu um outro cida-
dão com deficiência de carácter visual, 
designadamente Isaú Menses, por coin-
cidência também do círculo eleitoral de 
Sofala. 
 “Se nos próximos tempos ter-
mos mais oportunidades do género, 
conseguirmos uma inclusão plena nes-
ses órgãos, e esse é nosso desafio de 
momento, estamos convictos que tere-
mos criado o espaço que necessitamos 
para o acolhimento necessário das nos-
sas preocupações por parte do Governo 
e demais entidades com responsabili-
dades para a melhoria da qualidade de 
vida dos nossos membros” – afirmou 
Ricardo Morresse.  
 

 Referiu que o estabelecimento 
de uma agenda e política nacional es-
pecíficas sobre a inclusão das pessoas 
com deficiência, ora em elaboração, 
espera-se que venha a contribuir para a 
inversão do actual paradigma nacional 
caracterizado pela exclusão generalize-
da das pcd.    

 Ricardo Moresse salientou que 
a preocupação e interesse das pessoas 
com deficiência não se resume apenas 
a sua inclusão nas listas para a eleição 
dos membros das assembleias, mas 
também pretendem integrar os órgãos 
do Governo.■ (Francisco Esteves) 
 

pela ADEMO no contexto actual tem a 
ver com o facto de um dos seus mem-
bros, por sinal originário da província 
central de Sofala, nomeadamente Yo-
nusse Amad, ocupar na presente legis-
latura o importante cargo de Vice-Pre-
sidente da Assembleia da República, e 
no exercício da sua função e aplicando 
a influência que a posição lhe confere 
incansavelmente tem se batido a favor 
do respeito e promoção dos direitos 
das pessoas com deficiência, no país, 
em África e no mundo – tornando-se a 
principal voz das pcd no Parlamento 
Moçambicano e nos diversos fóruns 
dentro e fora do país.  
 Recentemente, além de Yonus- 
se Amad, um cidadão  com  deficiência 

 

 

Yonusse Amad, numa saudação com o 
Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo 

 

Isaú Menes, além de político é igualmente 
artista musical (compositor e intérprete ) 
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STAE prevê recensear 13 milhões de eleitores para os 
pleitos deste ano 
  
 

 Maputo (O Autarca) – O 
STAE – Secretariado Técnico de Ad-
ministração Eleitoral prevê recensear 
um universo de 13 milhões de poten-
ciais eleitores para as eleições de Outu-
bro deste ano, nomeadamente referen-
tes a escolha do Presidente da Repúbli-
ca (PR), Deputados da Assembleia da 
República (AR) e dos Membros das 
Assembleias Provinciais (AP), sendo 
que deste último órgão serão, igual-
mente, eleitos, pela primeira vez na 
história da democracia multipartidária 
moçambicana, os   governadores pro-
vinciais.    

 Segundo explicou Paulo Cuini-
ca, Porta-Voz da Comissão Nacional 
de Eleições (CNE), que apresentou o 
dado na manhã desta quarta-feira (06), 
em Maputo, numa conferência com a 
imprensa, o universo de 13 milhões de 
eleitores foi tomado em consideração 
as projecções do INE – Instituto Na-
cional de Estatísticas sobre o estado 
geral da população moçambicana vi-
vendo no país e no estrangeiro (círcu-
los eleitorais de África e da Europa).  
 

 O recenseamento eleitoral irá 
decorrer entre 1 de Abril e 15 de Maio 
próximos. Na comunicação apresenta-
da esta manhã, o Secretariado Técnico 
de Administração Eleitoral procedeu a 
divulgação da distribuição territorial 
dos postos de recenseamento eleitoral.  
 

 No total vão funcionar 8.027 
postos de recenseamento eleitoral, dos 
quais 7.737 em todo o território nacio- 
nal e 290 no estrangeiro (círculos  elei- 

 
torais de África e da Europa).  
 

 O processo será assistido por 
5.316 brigadas, das quais 5.096 vão as-
segurar a condução do processo em to-
do o território nacional e 220 no es-
trangeiro.  
 

 Nos círculos eleitorais de Áfri-
ca e da Europa o processo de registo de 
eleitores vai decorrer de 16 de Abril a 
15 de Maio.  
 

 Nas 53 cidades e vilas autár-
quicas moçambicanas que tiveram o 
registo de raiz de eleitores em 2018, 
este ano apenas será feita a actualize-
ção.  
 

Partidos Políticos tem mais uma 
semana para entraga das listas dos 
fiscais 
 O recenseamento eleitoral é 
uma uma etapa fundamental antece-
dente a realização  de  eleições  univer- 

sais em Moçambique, constituindo de-
ver de todos os cidadãos moçambica-
nos, residentes no país ou no estrangei-
ro, com dezoito anos de idade comple-
tos ou a completar à data da realização 
de eleições, promover a sua inscrição 
no recenseamento eleitoral.  
 A inscrição de um cidadão no 
caderno de recenseamento eleitoral im-
plica a presunção de que tem capacida-
de eleitoral.  
 Os partidos políticos e coliga-
ções de partidos têm o direito legal de 
fiscalizar os actos do recenseamento e-
leitoral para verificar a sua conformi-
dade com a lei.  
 O STAE anunciou hoje a pror-
rogação do prazo de entrega das listas 
dos fiscais dos partidos politicos e das 
coligações de partidos politicos até o 
próximo dia 14 de Março de corrente.■ 
(Redacção) 
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FALANDO DE MARCAS 
 

Por: Salomão Viagem 
PhD em Ciências Juridico-Empresariais – Universidade de Coimbra 
(sviagem@svevigny.com) 
 

Marcas coletivas e marcas de garantia, 
denominações de origem e indicações geográficas - 7/21 
 

 

 

 Nos casos em que a marca coletiva seja composta 
por um sinal geográfico34 podem surgir dúvidas quanto à 
sua delimitação relativamente a outros sinais também com-
postos por sinais geográficos35-36. Isto acontece nos casos 
específicos das indicações de proveniência, denomina-
ções de origem e indicações geográficas37.  

Falemos um pouco desses sinais começando por a-
presentar as definições à luz do CPIM, alíneas c) Denomi-
nação de origem: o nome de uma região, de um local de-
terminado ou, excecionalmente, de um país, que serve para 
distinguir ou identificar um produto originário dessa re-
gião, local ou pais, cujas qualidades ou características se 
devem essencial ou exclusivamente a um meio geográfico 
específico, incluindo os fatores naturais e humanos, e cuja 
produção ou extração, transformação ou elaboração ocor-
rem na área geográfica delimitada; f) Indicação geográ-
fica: o nome de uma região, de um local determinado ou, 
excecionalmente, de um país, que serve para distinguir ou 
identificar um produto originário dessa região, local ou 
país, cuja reputação, determinada qualidade ou certas ca-
racterísticas podem ser atribuídas a essa origem geográfi-
ca, contanto que a produção, extração e/ou transformação 
e/ou elaboração ocorram na área geográfica delimitada; 
 O facto de o nosso país ser jovem em matéria de 
direitos industriais faz com que não tenhamos muitos e-
xemplos de sinais geográficos registados e merecedores de 
indicações a título de exemplos. É verdade que já constitui 
grande preocupação por parte do Instituto da Propriedade 
Industrial (IPI), a massificação da proteção das Indicações 
Geográficas e Denominações de Origem, a avaliar pelo dis-
curso do Diretor do IPI38, segundo o qual, iriam, dentro dos 
próximos dias, realizar uma campanha para “promoção dos 
registos  das Indicações Geográficas”, tendo como exemplo 
os casos do  “camarão do Banco de Sofala” e da “carne de 
Geográficas”, tendo como exemplo os casos do  “camarão 
do Banco de Sofala” e da “carne de cabrito de Tete”39   
 

  De facto, no nosso país, temos muitos casos de In-
dicações Geográficas, Indicações de Proveniência e Deno-
minações de Origem, que há muito merecem proteção, a a-
valiar pela preferência dos respetivos produtos assinalados 
pela Denominação de Origem ou pela Indicação Geográfica 
por parte do público consumidor. Falar de castanha e ana-
nás proveniente de Muxúngué-Sofala, ou do ananás prove-
niente de Nicoadala-Zambézia, frango a zambeziano, faz 
toda a diferença para quem pretende adquirir esses produ-
tos para o consumo. O informado consumidor moçambica-
no, na medida em que queira adquirir boa castanha pensará 
entre outras opções na castanha de Muxúngué, no caso de 
ananás, na proveniente de Muxúngué ou Nicoadala, partin-
do do princípio que a castanha e ou ananás proveniente dos 
referidos locais, é de melhor qualidade. Por outro lado, é 
bem conhecido o sabor do frango preparado (assado) se-
gundo a maneira zambeziana. Lamentável é o facto de até 
aqui não terem sido ainda feitos, os registos desses e outros 
sinais geográficos, salvo erro.  
 Em Portugal, as Denominações de Origem, Indica-
ções Geográficas e Indicações de Proveniência, adiante a-
breviadas por: DO, IG, IP respetivamente, têm um impor-
tante interesse, especialmente na indicação de qualidade 
dos vinhos. Desta maneira, os vinhos marcados com um si-
nal geográfico, têm mais valor que os vinhos sem direito a 
DO ou IG, esse cenário, facilmente se pode ver através dos 
preços de venda40 Mas as figuras das DO e IG não se res-
tringem ao domínio dos vinhos (embora tenham sido cun-
hados neste sector de atividade). Encontramos muitos ou-
tros exemplos em produtos alimentares: nos queijos (Serra 
da Estrela”, “Roqueforte”, “Parmigiano Regiano”), nas car-
nes (“Barrosã”), em frutas (macã “Bravo de Esmolfe”), nos 
doces (“Turrón de Alicante”) ou em azeite (“Azeite de 
Trás-os Montes”). Mesmo os produtos não alimentares, co-
mo os “Bordados da Madeira” e os charutos “Habanos”, 
beneficiam hoje da certificação das DO e IG41.  
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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qual escreveu: “Para uma distinção entre as marcas coletivas e as DO e 
IG, RIBEIRO DE ALMEIDA, A Autonomia jurídica, cit., pp. 682 e ss. 

Este Autor adverte que a marca de certificação ou de garantia está 
muito mais próxima da denominação de origem do que a marca coletiva 
ou de associação, não só pela sua noção e função, mas também por um 
conjunto de outros elementos. E esclarece que a marca de garantia [ de 

certificação , na terminologia do CPI] desempenha uma função de 
garantia de qualidade, mas não tem de impor uma conexão geográfico-
qualitativa, ainda que exija que o produto seja proveniente de uma área 
geográfica delimitada. Ou seja, aquilo que na denominação de origem é 
imperativo, na marca de garantia ou de certificação ( e, por maioria de 

razão, na marca coletiva [de associação ]é facultativo”.   
37 Cfr. Maria MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas…ob. cit., p. 

224.de destaque 
38 Discurso proferido no dia 24 de Outubro de 2014, quando em 

entrevista num canal televisivo nacional ( MIRARAMAR). 
39 Carne bovina e caprina proveniente da Província de Tete, é 

considerada de bom gosto. 
40 Cfra. Neste sentido, o rico estudo de PEDRO SOUSA E SILVA, 

Direito…ob. cit., p. 279. 
41 Idem., pp. 279-280, os exemplos são do citado autor pois da nossa 

banda são escassos. Podemos apresentar o exemplo da marcas mista ( 
nominativa + gustativa), com IG, “ FRANGO À ZAMBEZIANA”.   

42 V. PEDRO SOUSA E SILA, Direito…ob. cit., p. 280, v. na nota 568 
da p. 281, da mesma ob. cit.,  uma interessante indicação bibliográfica 

sobre a matéria das DO, IG e IP.■ 

 PEDRO SOUSA E SILA42 ensina que, “Ao consu-
midor não é indiferente a origem dos produtos que adquire. 
A proveniência geográfica dos bens, especialmente alimen-
tares, constitui uma mais-valia considerável, quando tenha 
associada uma imagem de qualidade, de prestígio ou de tra-
dição. Essa mais- valia foi normalmente gerada ao longo de 
décadas (ou por vezes de séculos), pelo esforço de gerações 
sucessivas de produtores da região de origem, no aperfei-
çoamento das técnicas de produção e de elaboração dos 
produtos, embora o papel dos comerciantes também seja 
crucial, na promoção junto dos consumidores. Desde tem-
pos imemoriais que alguns produtos agrícolas e géneros a-
limentícios vêm sendo designados especificamente pelo no-
me das respetivas regiões de produção: vinhos, queijos, a-
zeites, chás e frutos eram muitas vezes encomendados, co-
mercializados e valorizados em função da sua proveniência 
geográfica, naquilo que terão sido as primeiras manifesta-
ções de reconhecimento e diferenciação comercial de pro-
dutos, com a consequente repercussão económica. A ori-
gem geográfica acabou assim por constituir uma espécie de 
pedigree do produto, dando - lhe uma valorização suple-
mentar, que resulta num acréscimo de procura e, natural-
mente de preço. Por vezes, essa valorização assume mesmo 
dimensões inesperadas, como sucedeu durante a crise das 
“vacas loucas”, em que a procura da carne com raças autóc-
tones, como a dos bovinos “Alentejano” e “Barrosão”, ates-
tada pelas respetivas denominações. E isto conduz-nos às 
verdadeiras funções das DO e IG: a par de uma função in-
dicativa da proveniência geográfica, existe uma outra fun-
ção, de garantia de qualidade (ou, melhor dizendo, de ge-
nuinidade), ambas servindo para justificar e explicar a tute-
la que legalmente lhes é dispensada, nacional e internacio-
nalmente”.■ 
 

33 Marcas coletivas…ob. cit., pp. 219-220, notas 11, 13 e 15.  
34 V. Por todos, tratamento desta problemática matéria a nível da 

doutrina tradicional, em CASANOVA, MARIO, Impresa…ob. cit., pp. 
473-474, na nota 1 da p. 473, este autor indica uma longa lista de autores 

da sua geração que desenvolveram o tema dos nomes geográficos. 
35 V. Desenvolvidamente, NOGUEIRA SERENS, Aspetos…ob. cit., pp. 

12 e ss.; PEDRO SOUSA E SILVA, Direito…ob. cit., pp. 279-302; v. 
tb.,  MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas…ob. cit., p. 223,  

na nota 27 da página acabada de indicar, a autora diz : “ Com uma 
imagem muito feliz, GIAN MARIA FERRÁRIO, refere, a este 

propósito, que “(…) a distinção entre marca (…) [individual], marca 
coletiva, denominação de origem, indicação de proveniência parece 

quase assinalar uma progressiva passagem de círculos, não 
necessariamente concêntricos, na área comum dos sinais distintivos lato 

sensu” (“Denominazione d`origene, indicazioni di provenienza 
e…dintorni”, in RDI, 1990, parte II, p. 224; COUTINHO DE ABREU. 

Curso…ob. cit., pp. 412-416.   
  

 

É lançada Campanha 
“Um dia na Vida da 
Mulher Moçambicana” 
  Maputo (O Au-
tarca) – É lançada aman-
hã, quinta-feira (07), na 
grande capital moçambica-
na, Maputo, a campanha 
social denominada “Um 
Dia na Vida da Mulher 
Moçambicana”. 
 Trata-se de uma i-
niciativa que tem em vista 
homenagear a mulher mo-
çambicana, fortalecer a sua 
autoestima e incentivar a 
equidade de género.  
 A campanha social 
 

 “Um Dia na Vida da Mu-
lher Moçambicana” é pro-
movida pelo MUVA, um 
programa financiado pela 
UK Aid, que trabalha para 
o empoderamento econó-
mico de jovens mulheres, 
em parceria com a CINE-
GROUP e Stewart 
Sukuma. 
 Stewart Sukuma, 
conceituado músico mo-
çambicano,  é o embaixa-
dor da campanha.■ (Re-
dacção) 
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CPMO do BM reúne-se em sessão extraordinária e 
decide manter a taxa de juro de política monetária 
 
  
 Maputo (O Autarca) – Se-
gundo um comunicado do Banco de 
Moçambique (BM), recebido na nossa 
Redacção ao princípio da tarde desta 
quarta-feira (06), o Comité de Política 
Monetária (CPMO) reúniu-se, hoje, em 
sessão extraordinária, tendo decidido 
manter a taxa de juro de política mone-
tária, taxa MIMO, em 14,25%. 
 Adicionalmente, em face da 
disponibilidade de novas informações 
que apontam para o agravamento da 
percepção dos riscos externos e conse-
quente maior volatilidade do Dólar no 
mercado internacional, comparativa-
mente à avaliação feita na última ses-
são, o CPMO deliberou aumentar o co-
eficiente de Reservas Obrigatórias 
(RO) em moeda estrangeira em 900 
pontos base, para 36%, com efeitos a 
partir do período de constituição que 
inicia no dia 7 de Março de 2019, ten-
do mantido as taxas da Facilidade Per-
manente de Depósitos (FPD) e da Faci-
lidade Permanente de Cedência (FPC) 
em 11,25% e 17,25%, respectivamen-
te, bem assim o coeficiente de Reser-
vas Obrigatórias (RO) para os passivos 
em moeda nacional em 14,00%.  
 A decisão de manter a taxa 
MIMO justifica-se pelo facto de a in-
flação permanecer baixa e estável, e a 
respectiva projecção para o curto e mé-
dio prazos indicar que poderá situar-se 
em torno de um dígito até ao final do 
ano. Contudo, dada a probabilidade de 
uma possível aceleração da inflação, 
caso o ambiente externo continue a de-
teriorar-se, o CPMO considera oportu- 
no ajustar a sua postura de política mo- 
netária   de  modo  a  contribuir  para  a 

preservação da estabilidade macroeco-
nómica. 
 Segundo a fonte, a taxa de in-
flação mantém-se baixa e estável, em-
bora haja riscos de aceleração. Dados 
do Instituto Nacional de Estatística 
(INE) referem que, em Janeiro de 
2019, a inflação situou-se em 3,78%, 
contra  3,84%   em   igual   período   de 

2018.  
 Entretanto, a actualização das 
projecções, tendo em consideração a 
informação recentemente disponibili-
zada, com realce para o comportamen-
to do Dólar no mercado internacional, 
aponta para a possibilidade da sua ace-
leração, sem, contudo, sair da banda de 
um dígito.■ (Redacção) 
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