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Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local já tem
enquadramento orçamental e arranca próximo mês
Beira (O Autarca) – O Município da Beira vai iniciar no próximo
mês de Outubro a implementação do
Projecto de Desenvolvimento Urbano e
Local (PDUL) que insere diversas actividades, entre as quais a reabilitação de
estradas, educação, planeamento físico,
e inclui o reforço da capacidade institucional da edilidade.
Trata-se de um projecto financiado pelo Banco Mundial numa parce-

Frase:

ria com o Governo de Moçambique representado pelo Ministério da Administração Estatal e Função Pública, no
valor global de 221 milhões e 200 mil
meticais.
O Vereador da Área de Planificação e Finanças do Conselho Municipal da Beira, Francisco Manjoy revelou que o desembolso do valor pelo
Banco Mundial será feito em duas fases, a primeira a ser efectuada já no

Não coloque limites em seus sonhos…. COLOQUE
FÉ!■

Francisco Manjoy, O Vereador da Área de
Planificação e Finanças do Conselho
Municipal da Beira

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 09/09/2020
Moeda

País

Compra

Venda

EUR

UE

83.6

85.27

USD

EUA

71.07

72.49

ZAR

RSA

4.23

4.32

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE
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próximo mês de Outubro no montante
de 110 milhões e 600 mil meticais e a
segunda será em Janeiro do próximo
ano (2021) compreendendo o igual valor.
Para conferir ao novo projecto
o devido enquadramento orçamental e
no plano de actividades de 2020, a edilidade viu ontem aprovada pela Asem-

sembleia Municipal local a proposta de
revisão orçamental.
“… nessa revisão foram integradas actividades que tem a ver com o
desenvolvimento da cidade no âmbito
da implementação do novo projecto
denominado “Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local”. Havia necessidade de ciar condições para o enquadramento legal do financiamento a ser

proporcionado pelo Banco Mundial para a materialização das actividades inscritas no projecto, que inclui o reforço
da capacidade orçamental da edilidade
com principal enfoque às actividades
ligadas a prevenção da covid-19” – explicou Francisco Manjoy, visivelmente
satisfeito após testemunhar a aprovação da proposta pela Assembleia Municipal.■ (Chabane Falume)

FMI nomeia brasileiro Alexis Meyer-Cirkel, Novo
Representante Residente para Moçambique
Maputo (O Autarca) – O
Fundo Monetário Internacional (FMI)
nomeou o economista brasileiro Alexis
Meyer-Cirkel como novo Representante Residente do FMI em Moçambique
com efeito a partir desta quarta-feira
(09SET2020. Meyer-Cirkel sucede no
cargo Ari Aisen que dirigiu o Escritório da instituição em Maputo, capital
moçambicana, nos últimos 4 anos iniciados em Setembro de 2016.
Meyer-Cirkel ingressou no
FMI em Agosto de 2010, tendo desempenhado várias funções e coberto vários países em tópicos de política macroeconómica, sustentabilidade da divida pública e análise do sector externo. Antes de se juntar ao FMI, o Meyer-Cirkel trabalhou em mercados financeiros no Morgan Stanley, Banco
Central Europeu, Allianz Research e
no Banco Central do Brasil.

Meyer-Cirkel é Doutorado em
Economia pela Universidade Goethe
de Frankfurt, e é Mestre em Estudos de
Desenvolvimento pela London School
of Economics.
O novo Representante Residente do Fundo Monetário Internacional em Moçambique tem como um dos

desafios a criação de condições para o
reatamento de relações harmoniosas
entre o FMI e o país, importando lembrar que o seu antecessor, Ari Aisen
dirigiu o Escritório da instituição em
Maputo num período de relações tensas entre as duas partes, devido ao descobrimento do famigerado caso das dívidas ocultas.
O FMI foi sempre um importante parceiro do Governo de Moçambique na implementação de políticas económicas e financeiras, tendo, entretanto, sido a primeira instituição monetária internacional a cortar concessões
para o país na sequência da descoberta
das “dívidas ocultas”.
Excepcionalmente, devido a
problemática da covid-19 o FMI “abriu
a mão” concedendo apoio ao país para
o reforço da capacidade de resposta à
pandemia.■ (Redacção)

Restabelecida a linha férrea da Nacala Logistics
Nacala (O Autarca) – Já foi restabelecida, esta terça-feira (08SET2020) a linha férrea do Corredor de Nacala que se
encontrava interrompida desde a última sexta-feira, devido a um acidente ferroviário ocorrido no distrito de Meconta, província de Nampula, sem registo de vitima humana. A linha férrea do Corredor de Nacala tem mais de 1.500 quilómetros de
extensão, vocacionada a circulação de comboios de passageiros e de carga, incluindo carvão produzido em Moatize.■ (R)
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FALANDO DE MARCAS
Por: Salomão Viagem
(sviagem@svevigny.com)

As Marcas e as suas (diferentes) Funções - VI
4.3.3. Função atractiva ou de publicidade56-57.
Por função publicitária, quer-se antes referir o especial magnetismo que algumas marcas, por si ou por força
de técnicas publicitárias, exercem sobre o consumidor58.
Quando a qualidae do produto gera boa fama nos círculos
consumidores, faz nascer um efeito de publicidade da marca em causa. Essa publicidade é natural, ou seja, meramente informativa, na medida em que, através da marca em si,
isto é, sem nenhuma força adicional, os consumidores conhecem a qualidade dos produtos ou serviços assinalados,
devido a experiências de uso ou consumos anteriores59.
Quando a publicidade é pura ou meramente informativa,
não acrescenta valor à marca, neste caso, o produto, por si
só, é que qualifica a marca.

Ao se falar de função de publicidade ou função sugestiva, não se tem tomado em linha de conta a publicidade informativa da marca em si mesma, tal como nos referimos no parágrafo anterior. Trata-se sim da publicidade sugestiva60.
Autores houveeram que, desde cedo defenderam a
possibilidade de a marca por si só, independentemente da
qualidade dos produtos que assinalam possuirem uma força
atractiva autónoma 61. Como expoentes máximos dessa orientação, tem sido apontados os juristas norte-americano
FRANK I SCHECHTER e alemão HERMAN ISAY, a
quem se atribuem o mérito da teoria da força atractiva autonoma da marca62. No Direito norte americano, o contributo

OBRIGAÇÕES FISCAIS MENSAIS – SETEMBRO 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 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 SETEMBRO 2020

Artº65º CIRPS

Artº 33 do CIVA
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de SCHECHTER consistiu em sustentar que a marca não é
apenas um símbolo do goodwiil de uma empresa, mas de
per si, é um mecanismo susceptível de constituir e garantir
o aviamento da empresa, sendo que o valor da marca relaciona-se com a sua capacidade de venda. Por seu turno, na
Europa, ISAY defendeu que existem três funções jurídicas
de igual dimensão e importância. Refere o autor às: a) função indicadora de proveniência; b) função de garantia de
qualidade; c) função publicitária.
Sobre a última função, ISAY sustenta que a marca
é um bem jurídico independente, devendo por isso reconhecer-se-lhe um valor jurídico autónomo63.
De acordo com os autores defensores da força atractiva autónoma da marca, algumas vezes o magnetismo
da marca baseia-se na excelência dos produtos ou serviços
que assinala; outras vezes, assenta no sinal distintivo em si
mesmo, na sua especial potencialidade para atrair o consumidor; outras vezes, a capacidade atractiva encontra sustentação na associação da marca a pessoas, personagens, símbolos famosos64.
O empresário de hoje não se fia na referida força
atractiva autónoma da marca, uma vez que a concorrência
se mostra cada vez mais renhida, assistindo o empresário
uma multiplicidade de concorrentes que oferecem com aproximados custos equiparáveis níveis qualitativos, um amplo conjunto de produtos e serviços susceptíveis de proporcionar idêntica satisfação das necessidades individuais. Perante estes factos, os empresarios viram-se forçados a descobrir novos meios de diferenciar os seus produtos e serviços dos colocados no mercado pela concorrência com o objectivo de captarem a atenção e a estima do público65. Deste cenário, resulta que as vendas nos mercados actuais são
promovidas pela publicidade sugestiva.
A função publicitária, como função sócio-económica da marca, foi acolhida na doutrina com passividade, o
mesmo não tem acontecido no campo jurídico. Sempre
houve forte oposição à protecção jurídica da função publiccitária. As principais críticas a essa protecção situavam-se a
três níveis: por um lado, que ela representaria um factor de
desigualdade entre os concorrentes; por outro, prejudicaria
a liberdade de escolha dos consumidores baseada em factores racionais; e, por último, colocaria problemas graves à
subsistência do direito de marcas pela aproximação do regime da marca, enquanto sinal autónomo e sugestivo, às obras intelectuais66.■
56

V. Por todos NOGUEIRA SERENS A Monopolização…ob. cit., p.
1238 e ss, PEDRO SOUSA E SILVA, Direito…ob. cit., p. 147, nota
268, CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial…ob. cit., p. 76;
COUTINHO DE ABREU, Curso…ob. cit., p. 375,; COUTO
GONÇALVES, Manual…ob. cit., p. 193.
57
V. Em especial, desenvolvidamente NOGUEIRA SERESN, A

Monopolização…ob. cit., pp. 1202 e ss.
V. COUTO GONÇALVES, Manual…ob.cit., p. 193.
59
V. NOGUEIRA SERENS, A Monopolização…ob. cit., p. 1202.
60
NOGUEIRA SERENS, A Monopolização…ob. cit., p. 1239, faz uma
dicotomia entre publicidade informativa, que corresponde ao sentido
próprio da expressão e publicidade sugestiva ou persuasiva, aquela que é
feita através dos meios de comunicação social, maxime a televisão.
61
A ideia de força atractiva autónoma da marca foi inicialmente
apresentada por FRANK I SCHECHTER e delucidada por HERMAN
ISAY , v. NOGUEIRA SERENS, A Monopolização…ob. cit., p. 1202.
62
V. NOGUEIRA SERENS, A Monopolização…ob. cit., pp. 1202 e ss,
apresenta desenvolvidamente as possíveis causas que segundo ISAY
criam a força atractiva autonoma, v. p. 1203.
63
V. HUGO LANÇA SILVA, Função…ob. cit., p. 102, cita na nota 307
AREÁN LALIN, Em torno a la Función Publicitaria de la Marca, ADI,
8. 1982, pp. 62/63
64
Nestes aspectos se baseavam os fundamentos de ISAY para justificar a
razão da força atractiva autónoma da marca, v. NOGUEIRA SERENS, A
Monopolização…ob. cit., pp. 1203 e ss.
65
Neste sentido, escreveu NOGUEIRA SERENS, A
Monopolização…ob. cit., pp. 1238-1239, “ Essa insuficiência da marca
para determinar a escolha dos produtos, que está associada ao carácter
oligopolista dos mercados- os “ sindicatos industriais”, não obstante
disporem de um elevado poder de mercado, enfrentavam a concorrência
dos autsaiders, estando sujeitos, outrossim, à concorrência potencial, e,
nessa medida, constituiram, digamos, os precursores dos mercados desse
tipo-, irá ser suprida pelo recurso à publicidade que assim voltava a ser
encarada como meio de concorrência: falamos, é claro, não já na
publicidade informativa, que se traduziria no esforço de divulgação, não
importa porque meio, da existência de multiplos produtos com diferente
proveniência empresarial aptos a satisfazer uma determinada
necessidade do público (dos consumidores), apontando-lhes as
respectivas características/qualidades merceológicas, numa palavra, não
falamos da publicidade cujo objectivo fosse apenas o de informar o
público (dos consumidores) sobre as várias possibilidades de escolha
que o mercado lhe oferecia, falamos, sim, da publicidade dita sugestiva
ou persuasiva.
66
V. COUTO GONÇALVES, Manual…ob. cit., p. 193.■
58

INAE interdita consumo de azeite

Bom Amigo
Maputo (O Autarca) – O INAE – Instituto Nacional de Actividades
Económicas está a recolher o azeite Bom Amigo
do mercado nacional, depois de apurar que o produto é impróprio para o
consumo humano.
Resultados de amostras analisadas, na sequência de uma denúncia,
foi encontrada a presença
no produto de peróxidos,
substância que pode causar

risco à saúde pública devido a ocorrência de acroleína que pode provocar
carcinogennese, alzheimer
por inibir uma proteína supressora de tumor que pode contribuir para formação de cancer no pulmão.
Por isso que o
INAE alerta sobre o perigo
decorrente do consumo do
“Bom Amigo”, não significando necessariamente a
marca, mas ter cuidado
porque circula produto ostentando a mesma marca
mas sendo contrafeito.■
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Mineração ilegal na Montepuez Ruby Mining causa
por parte de mineiros ilegais, resultanmais um incidente e morte
do em ferimentos que mudaram a vida

Namanhumbir (O Autarca) –
Na tarde de 30 de Agosto de 2020, a
Montepuez Ruby Mining Limitada
(MRM) foi informada, por mineiros ilegais, acerca do desabamento de uma
mina artesanal que estavam a escavar
dentro da concessão mineira MRM, soterrando assim um mineiro ilegal.
O pessoal da MRM deslocouse ao local juntamente com a polícia
local e prestou assistência na operação
de resgate e recuperação. Foi recuperado o corpo de um mineiro ilegal falecido, com 28 anos de idade e proveniente da cidade costeira de Mocímboa da
Praia, na província de Cabo Delgado.
Na mesma manhã, a MRM foi
informada acerca de outro incidente
dentro da sua concessão em que um
membro da Unidade de protecção dos
recursos naturais e meio ambiente da
Policia da República de Moçambique
(UPRNMAPRM) respondeu a um ataque perpetrado por um grupo de cerca

de trinta (30) mineiros ilegais com a
sua arma de fogo.
O agente da UPRNMAPRM
que fazia parte da equipa de patrulha
disparou tiros de aviso para dispersar o
grupo agressivo de mineiros ilegais armados com picaretas e machetes e que
ameaçavam a equipa de patrulha.
Durante o incidente, um dos
mineiros ilegais, com 25 anos de idade,
foi ferido por um único tiro quando foram disparados dois tiros de aviso, de
acordo com as regras para o uso da força. O mineiro ilegal ferido foi imediatamente evacuado pela polícia para o
Hospital Distrital de Montepuez e desde então foi transferido para Nampula
para tratamento posterior, onde se entende que se encontra estável. Depois
do incidente, os restantes mineiros ilegais deixaram a área.
No início deste ano, os membros dos serviços de protecção da
MRM sofreram um ataque quase fatal

daqueles membros da equipa. O número crescente de incidentes, ataques e
fatalidades envolvendo mineiros ilegais na concessão da Montepuez Ruby
Mining (MRM) é uma grande preocupação para a empresa e para as comunidades locais, cujas aldeias sofrem a
pressão do afluxo de mineiros ilegais
provenientes de cidades distantes, províncias vizinhas e países estrangeiros.
As práticas inseguras dos mineiros ilegais, que são normalmente fiscalizadas
ou coagidas por sindicatos de contrabando ilegal de pedras preciosas financiados por comerciantes estrangeiros
que operam na região, continuam a resultar na perda desnecessária de vidas
humanas na região.
A MRM desenvolve actividades de comunicação contínuas para alertar sobre os perigos da exploração
mineira ilegal e apela aos indivíduos
para que não realizem tais actividades.
A MRM também sensibiliza as comunidades próximas (onde os mineiros ilegais abrigam-se temporariamente) acerca dos perigos da exploração mineira ilegal.
Nos últimos seis meses, pelo
menos vinte e cinco (25) pessoas, na
sua maioria homens jovens de países
ou províncias vizinhas, perderam a vida a realizar actividades mineiras ilegais sem segurança dentro da concessão da MRM, muitas vezes devido ao
desabamento das minas em que os mineiros ficam soterrados.
Estes incidentes foram levados
ao conhecimento das autoridades, na
esperança de que sejam tomadas medidas mais proactivas contra a a rede de
comércio ilegal de rubis.

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Vodacom lança serviço de ajuste da velocidade de
Internet
Oofffjjj
Maputo
(O Autarca) – Para
conferir melhor controlo no uso de dados móveis, a Vodacom Moçambique
acaba de desenvolver um serviço que
permite ajustar a velocidade da Internet
na rede 4.5G, de acordo com as necessidades de cada cliente. O serviço, o
primeiro a ser desenvolvido e lançado
em África, oferece aos usuários da rede
Vodacom a possibilidade de escolha no
uso dos seus serviços de Internet.
“O poder passa para o cliente e
ele terá autonomia sobre a velocidade
da sua Internet e do seu consumo de
dados. O cliente vai poder ajustar a sua
velocidade de Internet através do menu
de auto-ajuda *111#. Após ajustada a
velocidade de Internet, automaticamente, toda a experiência, tanto pela
Web como pelas aplicações, ajusta-se
de acordo com a velocidade escolhida”, esclareceu Henry Njoroge, Director Comercial da Vodacom, sobre este
serviço oferecido pela operadora de telefonia móvel.
Neste momento, a Vodacom
possui uma velocidade de Internet muito rápida, através da sua rede 4.5G, o
que permite uma melhor experiência
de Internet e, consequentemente, um
consumo mais rápido do pacote de dados. O ajuste da velocidade não tem
nenhum custo adicional para o cliente,
bastando apenas digitar *111#, seleccionar a opção Internet, seguidamente,
a descrição Velocidade de Internet e,
por fim, activar uma das velocidades
disponíveis, de acordo com a necessidade.
Todos os segmentos de clientes da rede Vodacom (clientes Pré-pa-

go, Pós-pago e Híbridos) com acesso a
Smartphones podem aceder à plataforma flexível de uso de dados.
“Acreditamos que todos os
nossos clientes precisam de Internet,
entretanto, alguns valorizam mais a velocidade, enquanto outros dão mais valor à duração e quantidade de coisas
que se pode fazer com o pacote de dados. É neste sentido que oferecemos a
possibilidade de cada cliente escolher a
opção que mais se adapta ao seu estilo
de vida”, sublinhou Henry Njoroge.
Com o novo serviço, o cliente
pode trocar a velocidade da sua Internet quantas vezes quiser por dia. As
opções variam entre Web e Redes Sociais– 1Mbps (recomendável para a
Web, WhatsApp, Facebook e Twitter),

Video SD – 3Mbps (ideal para o
YouTube, Instagram, Tik Tok e Pinterest), Video HD – 6Mbps (para plataformas como o YouTube e Netflix) e
capacidade máxima 4.5G. Importa referir que, quanto mais rápida for a velocidade de Internet escolhida, maior e
melhor qualidade terá a resolução dos
vídeos, rapidez no carregamento das
páginas, para além da rapidez nos
downloads, permitindo uma melhor experiência para o cliente.
“Convidamos os nossos clientes a experimentarem as opções disponíveis, de forma a identificarem o tipo
de velocidade que melhor se ajusta aos
diferentes serviços que usam no dia a
dia”, terminou Henry Njoroge.■ (Redacção/ CI)

CTA convida Índia a diversificar comércio
os dois países. O convite foi lançado
com Moçambique
esta manhã, em Maputo, por Castigo
Maputo (O Autarca) – A
CTA – Confederação das Associações
Económicas de Moçambique convidou
o sector empresarial indiano à diversificar o leque de produtos que constituem a base das trocas comerciais entre

Nhamane, Vice-Presidente da CTA, na
abertura do fórum virtual Moçambique
- Índia: Promovendo Negócios e Parcerias. Nhamane sugeriu para que se dê
prioridade ao sector de maquinaria agrícola.■ (REdacção)
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