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UCM inaugura presença em Maputo com três cursos 
de Mestrado 
 Beira (O Autarca) – A Uni-
versidade Católica de Moçambique 
(UCM), uma das mais prestigiadas ins-
tituições do ensino superior do país, 
com sede na cidade da Beira, inaugura 
no presente semestre a sua nova uni-
dade orgânica de Maputo. O facto foi 
anunciado, recentemente, na cidade da 
Beira, pelo Magnífico Reitor da UCM, 
Prof. Doutor Padre Alberto Ferreira, no 
decurso da última cerimónia de gra-
duação de Licenciados e Mestres. 
 

 “Quero, com muita alegria e 
satisfação anunciar-vos que, depois 
muito trabalho, o Conselho Nacional 
de Avaliação de Qualidade (CNAQ) a- 
 

 
creditou previamente três (3) dos qua-
tro (4) cursos/programas  de  Mestrado,   
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Nada se perde, tudo muda de dono – tardia reflexão de Lavoisier ao 
descobrir que lhe haviam roubado a carteira – Mário Quintana 
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que a UCM irá oferecer na nova Uni-
dade Orgânica de Maputo” – afirmou 
Alberto Ferreira. 
 Segundo a fonte, trata-se de 
cursos de Mestrado em Contabilidade e 
Auditoria; Administração e Gestão de 
Negócios (MBA); e Mestrado em Saú-
de Pública. “Estes programas de Mes-
trado irão permitir à nossa instituição 
marcar presença, na capital do país, a 
partir do segundo semestre do ano em 
curso” – assegurou o Reitor da Univer-
sidade Católica de Moçambique. 
 Com duas décadas de existên-
cia, a UCM, uma das primeiras insti-
tuições de ensino superior privado em 
Moçambique, privilegiou na sua fase 
de implantação a abertura de unidades 
orgânicas nas províncias do centro e 
norte do país, outrora desfavorecidas 
ao acesso do ensino superior que se en-
contrava concentrado apenas em Ma-
puto (sul). 
 

Gratidão ao Hospital Central da 
Beira e à Cornelder de Moçambique  
 Na referida cerimónia de gra-
duação de Licenciados e Mestres for-
mados pela Faculdade de Economia e 
Gestão, Faculdade de Ciências de Súde 
e o Instituto de Educação a Distância 
da Universidade Católica de Moçambi-
que, o respectivo Reitor, Prof. Doutor 
Padre Alberto Ferreira transmitiu men-
sagem de gratidão aos doadores de bol-
sas de estudo, aos benfeitores e as mu-
lheres e homens de boa vontade que se 
preocupam com o desenvolvimento da 
instituição. Particular gratodão foi, na 
ocasião, transmitida ao 
 Hospital Central da Beira 
(HCB) e à Cornelder de Moçambique 
(CdM), incluindo demais sectores que 
acolhem estudantes para estágios.■ (É-
rica Chabane) 
 
 

 
A Universidade Católica de Moçambique destaca-se no mercado do ensino superior 

moçambicano pelo rigor na observância da qualidade que disponibilza aos seus graduados  

 Autarca da Beira exige revisão do 
critério de atribuição do FE 

 
 

àquem das reais necessidades da urbe e 
da sua dimensão.  
 Revelou que da verba anual 
que o Município da Beira tem recebido 
não chega sequer para reparar um qui-
lómetro de estrada, tendo exigido a re-
visão dos critérios de atribuição do 
fundo.■ (Redacção) 

 

   Beira (O Autarca) – Decorre 
desde hoje, quarta-feira (10JUL19) até 
sexta-feira próxima (12JUL19), na ci-
dade da Beira, o V Conselho Coorde-
nador do Ministério das Obras Públi-
cas, Habitação e Recursos Hídricos 
(MOPHRH), sob o lema: Construindo 
e mantendo infra-estruturas no contex-
to da governação descentralizada. O e-
vento está a ser orientado pelo Minis-
tro João Osvaldo Machatine.   

 Na abertura do encontro, de 
três dias, o Presidente do Conselho Au-
tárqico da Beira (PCAB), Daviz Si-
mango, queixou-se do valor reduzido 
que a sua autarquia tem recebido do 
Fundo de Estradas (FE), que está muito 
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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 - 20/21 
 

 

 

 Vejamos então as diferenças: 
 1.O uso da marca coletiva pressupõe a filiação do 
usuário à uma corporação ou associação. O uso da marca 
de certificação não é condicionado a filiação à uma entida-
de jurídica de índole associativa, pode ser usada por qual-
quer pessoa, desde que cumpra com os requisitos inseridos 
no regulamento de utilização da marca.  
 2. Quanto a função, a marca coletiva indica a ori-
gem empresarial dos produtos e ou serviços, enquanto a 
marca de certificação é indicadora de um certo nível de 
qualidade dos produtos ou serviços que a portam. 
 3. Na marca coletiva, é presente o princípio da es-
pecialidade o que não se verifica na marca de certifica-
ção107. 
 4. A marca coletiva é independente ou seja, vele 
por si só, ao passo que a marca de certificação é acessória, 
não vale isoladamente, mas quando aposta sobre uma outra, 
a principal a ser certificada. 
 A marca de certificação distingue-se ainda das de-
nominações de origem. Segundo ALBERTO RIBEIRO DE 
ALMEIDA108, existem algumas coincidências do ponto de 
vista funcional e também, de carta maneira, conceitual. No 
entanto é possível delimitar algumas diferenças: a) as mar-
cas de certificação, embora tenham um regime jurídico pró-
prio, beneficiam-se do regime jurídico aplicável às marcas, 
o qual diverge do tratamento legal dado à denominação de 
origem; b) a marca de certificação protege, primeiramente, 
os interesses do consumidores109, enquanto  a denominação 
de origem, embora tutela estes, protege, em primeiro lugar, 
os interesses dos produtores; c) a denominação de origem 
abrange quase exclusivamente produtos agro-alimentares, 
entretanto, a marca de certificação pode ser aplicada a 
quaisquer produtos ou serviços; d) a denominação de ori-
gem é uma denominação geográfica ou tradicional, na mar- 
ca de certificação existe liberdade de composição; e) os ti-  
 

tulares da denominação de origem são os produtores resi-
dentes ou estabelecidos, de modo efetivo, na localidade, re-
gião ou território e pode ser indistintamente usada por a-
queles que, na respetiva área, exploram qualquer ramo de 
produção característica; f) a marca de certificação é pro-
priedade de uma única pessoa que não pode usá-la na certi-
ficação de produtos ou serviços próprios110.   
 Importa igualmente fazer referência às chamadas 
marcas de base111 que também as podemos considerar de 
“marcas principais”112. Não estão previstas no atual CPIM, 
mas no anterior (de 1999), vinham consagradas na alínea c) 
do número 1 do artigo 96º ai se previa Marca de base: iden-
tifica à origem comercial ou industrial de uma série de pro-
dutos ou serviços produzidos por uma empresa de ativida-
des múltiplas ou por um grupo de empresas. E no número 3 
do artigo 96º se estabelecia que: O direito ao registo da 
marca de base compete à empresa de atividades múltiplas 
ou ao grupo de empresas que a usam ou tem intenção de a 
usar nos seus produtos ou serviços. 
 Teoricamente, tratava-se de um sinal que identifi-
cava a origem comercial ou industrial de uma série de pro-
dutos ou serviços fornecidos por uma empresa de ativida-
des múltiplas ou por um grupo de empresas, pelo que pre-
enchia a indicada função de identificar a proveniência dos 
bens a que se destinava113. 
 Em Portugal, também foi suprimida a marca de ba-
se que vinha consagrada no artigo 173º e seguintes do CPI 
português de 1995114. CARLOS OLAVO115 afirma que: “A 
marca de base foi suprimida pelo atual Código, embora os 
direitos resultantes do respetivo registo se mantenham nos 
termos em que foram concedidos, de acordo com o artigo 
12º, número 5, do Decreto-Lei número 36/2003”. 
 Dissertando sobre a marca de base na sua rica obra, 
COUTINHO DE ABREU116 escreveu: “(…) a marca de 
base só poderia “ser usada quando acompanhada de marca 
espe- 
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uma função utilitária tanto para o seu titular como para o público-

consumidor. 
110 Sobre diferenças entre marca coletiva e marca de certificação v. tb., 

FERNANDEZ-NÓVOA, Derecho… ob. cit., pp. 60-62. 
111 V. Desenvolvidamente CÉSAR BESSA MONTEIRO, A Marca de 

Base…ob. cit., pp. 344-347. 
112 Principais, em relação as outras marcas da mesma empresa que 

podemos considerar secundárias ou filhas. 
113 V. Neste sentido CARLOS OLAVO, Propriedade…ob. cit., p. 79. 

114 Idem., p. 79, v. no mesmo sentido COUTINHO DE ABREU, 
Curso…ob. cit., pp. 368-369; AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, 

Direito…ob. cit., pp. 104-105. 
115 V.Últ, ob. cit., p. 79.  

116 Curso…ob. cit., p. 369. 
117 Idem., p. 369, cita na nota 40 a título de exemplo de autores 

tradicionais que faziam a dicotómica classificação de marca geral e 
marca especial, CASANOVA, MARIO, Impresa e azienda, UTET, 

Torino, 1974, p. 461, v. tb., no mesmo sentido MANGINI, VITO, IL 
Marchio…ob. cit., pp. 183-185, escreveu que a marca de base ostenta 

normalmente o nome social ou firma do empreendedor e é adotada para 
identificar todo o produto proveniente da sua empresa, ao passo que a 

marca especial visa contradistinguir um particular tipo de produto. Diz 
ainda que esta dupla aposição de contra signo é frequentemente usada 
pelas grandes empresas que se dedicam a produção ou ao comércio de 

diversas linhas de produto que podem ser homogéneos ou altamente 
diferenciados. Na nota 79 da p. 184, o autor apresenta dois exemplos, o 

primeiro da General Elecrtics a qual fabrica muitos produtos, todos mais 
ou menos reconduzíveis ao uso na eletricidade ; o segundo exemplo é da 

empresa Hunt Foods, que fabrica produtos utilizando diversificadas 
técnicas e matéria-prima.■      

cífica relativa a cada produto ou serviço” (artigo 179º). Esta 
parelha marca de base/ marca especial faz lembrar uma ou-
tra, tradicional na doutrina: marca geral/ marca especial. A 
marca geral distingue todos os produtos de uma mesma em-
presa; a marca especial distingue produtos de determinado 
tipo (uma empresa de produtos de tipo variado pode ter 
uma marca geral e várias marcas especiais117. Contudo, não 
havia coincidência perfeita. A marca geral respeita a uma 
empresa que não tem de ser “ de atividades múltiplas ”- por 
exemplo, uma empresa que só produz alcatifas pode ter 
uma marca geral e marcas especiais para as alcatifas dos di-
versos tipos, uma empresa que só produz automóveis pode 
ter uma marca geral (v.g., “Renault” e marcas especiais pa-
ra os diversos modelos (v.g., “Laguna”, “Megane”). Por 
outro lado, tem- se entendido que a marca especial pode ser 
usada desacompanhada da marca geral e vice-versa”.■ 

 
107 V. ASTRID UZCÁTEGUA, A Marca de Certificação…ob. cit., p. 7. 

108 Citado por ASTRID UZCÁTEGUA, A Marca de Certificação…ob. 
cit., p. 7-8. 

109 Não cremos que a marca de certificação ( só)  proteja primeiramente 
o interesse dos consumidores ( isto normalmente acontecerá  se o seu 
titular for uma entidade administrativa- pública, sobre quem pode ser 

titular de uma marca de certificação,  v. ASTRID UZCÁTEGUA, A 
Marca de Certificação…ob. cit., p.3), caso seja um particular, este 

também, e naturalmente terá interesses económicos na certificação dos 
produtos ou serviços. Lembremo-nos que hoje, a marca desempenha 

 

Candidatos da Frelimo a governadores devem reunir 
qualidades à altura das dinâmicas de cada província 

 Maputo (O Autarca) – O Se-
cretário-Geral da Frelimo, Roque Sil-
va, confirmou na manhã desta quarta-
feira (10JUL19), em Maputo, que os 
candidatos do partido a governadores 
provinciais serão indicados pelo Presi-
dente da organização política, alegando 
que se trata de uma modalidade inscri-
ta na directiva da Frelimo decorrente 
do novo contexto de descentralização 
no país.  
 Roque Silva disse que o traba-
lho relativo a indicação pelo Presidente 
do partido, Filipe Nyusi, dos candida-
tos da Frelimo a governadores provín-
ciais está em curso e que brevemente 
serão tornadas públicas as figuras. 
 

 
 

Roque Silva, Secretário-Geral da Frelimo 
 

 Entretanto, o Secretário-Geral 
da Frelimo deixou claro que o processo 
de escolha dos candidatos do partido a 
governadores provinciais obedecerá o 
princípio de qualidade dos indicados 
em relação as dinâmicas que devem ser  

imprimida em cada província. 
 

 Quando faltam apenas cerca de 
três meses para a realização das elei-
ções, é crescente a expectativa para 
conhecer os candidatos do partido no 
poder a governadores provinciais.  
 

 A Frelimo terminou no último 
fim-de-semana o processo de escolha 
de candidatos a deputados da Assem-
bleia da República e a membros das as-
sembleias provinciais. Era suposto que 
os cabeça-de-listas (os mais votados) 
das candidaturas a membros das asem-
bleias provinciais fossem os indicados 
para concorrer aos cargos de governa-
dores nas dez provinciais moçambica-
nas.■ (Redacção)  

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

10 de Julho de 1951 … António Marcos 
 

 “Antoninho Maengane” como é carinhosamente trata-
do no seio dos seus admiradores e colegas de profissão, foi 
campeão em duas especialidades. Na música e no desporto, 
nas paradas de sucessos da Rádio Moçambique mas antes dis-
so nos ringues de boxe. 
  Ainda me lembro dele, em 1967, ano em que iniciou 
a sua actividade de pugilista, no Clube dos Desportos da Ma-
lhangalene, batendo com movimentos controlados num saco 
que ali estava pendurado, num espaço ínfimo criado para o 
treino dos “boxeurs”, nas proximidades do campo de treinos 
no exterior do Pavilhão. Ali exercia a sua actividade com ou-
tros companheiros seus. Desse tempo lembro-me do pugilista 
Aníbal Ângelo, um funcionário dos Caminhos de Ferro de 
Moçambique. Do Malhangalene António Marcos, ou melhor, 
António Lodingue Matusse (este é que é o seu nome comple-
to) transfere-se para o Ferroviário. Um técnico chinês dos “lo-
comotivas”,  fez com que António Marcos se tornasse campeão.   
  Numa entrevista que concedeu ao jornal “O País”, 
Maengane afirmava que “fui campeão na era colonial e na In-
dependência. Quem me deu o prémio (uma medalha e uma ta-
ça) foi a senhora Graça Machel e o ex-governador da provín-
cia de Maputo, Jóse Moiane. Isso foi em 1980 no campo do 
Ferroviário das Mahotas, na baixa da cidade”. 
  António Marcos foi um pugilista que em Moçambi-
que ou na África do Sul, onde participou em seis campeona-
tos, nunca beijou o tapete.  
 

TOCAVA PARA AFUGENTAR OS MACACOS DA 
MACHAMBA 
 Nascido a 10 de Julho de 1950 na localidade de Chi-
conela, o músico viveu à mercê do que a terra podia dar. 
  Aos oito anos de idade, perdeu o seu pai que também 
era régulo de um pequeno povoado, e, como um mal nunca 
vem só, os familiares do seu progenitor apoderaram-se dos 
bens que este deixara. “A minha mãe não quis lutar pelas coi-
sas que o meu pai deixou, ela confiou na enxada”. 
  Ainda criança a sua vida resumia-se ir à escola e aju-
dar a sua mãe na machamba. O seu brinquedo de estimação e-
ra uma viola, de quatro cordas, feita de lata de azeite de um li-
tro. Aliás, usava-a para afugentar os macacos que recorriam as 
machambas para se alimentar. 
  “Os macacos quando viam uma criança de oito anos 
não fugiam. Então, decidi fazer uma viola, fui tocando e devi-
do ao barulho eles punham-se a correr”. Mais tarde, fez uma 
viola maior, com uma lata de cinco litros, que lhe permitia tra-
balhar nas machambas de terceiros tanto de madrugada assim 
como no regresso da escola. 
  Em 1960, já contava com dez anos, o seu tio que tra-
balhava nas minas da África de Sul presenteou-o com uma 
guitarra de marca “Gallo” e foi aprendendo a tocar. A sua fa-
mília, sobretudo a sua mãe, não ficou satisfeita com o presente 
pois acreditava que ele se tornaria boémio. Já havia na altura o 
preconceito de que todos os músicos levavam uma vida desre- 
grada e não se casavam, razão pela qual António Marcos sem- 
 

 
 pre teve de esconder a sua guitarra. 

  Com a 4ª classe feita, abandonou a sua terra natal em 
busca de um trabalho na capital do país. A 26 de Setembro de 
1963, chegou a Lourenço Marques onde começou a trabalhar 
como “criado”, como eram chamados os empregados domésti-
cos na altura. 
  A paixão pela música desperta depois de ter visto o 
“O homem do espaço”. Nas horas vagas passou a tocar a sua 
guitarra no jardim Dona Berta Craveiro Lopes. 
  Tempos depois, mudou de local de trabalho. Trans-
corria o ano de 1970 quando a esposa do seu novo patrão, re-
conhecendo o seu talento, pediu ao esposo da sua amiga que 
promovia eventos culturais no recinto conhecido por Praça de 
Touros de modo a abrir um espaço para ele apresentar-se. 
  O autor de “Maengane” aproveitou os poucos minu-
tos de uma música da sua autoria para mostrar o que vale e o 
resultado foi surpreendente: além de dar um espectáculo entu-
siasmante e receber aplausos apoteióticos, ganhou 500 escu-
dos, duas camisas e cigarros. 
  E de seguida foi-lhe perguntado se tinha uma banda e, 
para se valorizar, afirmou que tinha, tendo sido colocado o 
repto de se apresentar com a mesma nas semanas subsequen-
tes. 
  António Marcos reuniu os seus amigos Aurélio Mon-
dlane, Daniel Langa e Miguel Dimas, formando, assim, agru-
pamento musical que denominou “ Os Gallotones”, em home-
nagem à sua primeira guitarra. 
  Criou o grupo Cooperativa de Teatro Popular e, mais 
tarde, Xiconela Ritmos e em 1986 começou uma carreira a so-
lo. Em finais de 1999, abraçou o projecto Mabulu e afastou-se 
em 2005. 
  António Marcos (Maengane) nasceu no Xai Xai no 
dia 10 de Julho de 1950.  Completa hoje os seus 68 anos de i-
dade. 
 

 PS: alguns dos dados constantes deste artigo foram 
retirados dos jornais “O País” e “Verdade”.■ 
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Na ausência de Sebastião Salgado, 
frequentemente em viagens de reportagem 
fotográfica pelo mundo, Lélia Wanick Sal-
gado empreendeu a reflorestação da vasta 
propriedade que o casal herdara do pai do 
famoso fotógrafo. Esta iniciativa ganhou 
tais proporções que o casal teve que solici-
tar o apoio do Estado, e assim nasceu o 
INSTITUTO TERRA. 
 

Recentemente, tive conhecimento da 
atribuição do RIGHT LIVELIHOOD 
AWARD 2018, o chamado prémio Nobel 
Alternativo, ao agricultor YACOUBA 
SAWADOGO, que pacientemente perseve-
rou na utilização de métodos tradicionais 
de plantio de árvores e assim foi recupe-
rando terrenos que se tinham tornado ári-
dos.  
 

‘Mais faz quem quer do que quem pode’ 
– diz um provérbio português. 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 

Já aqui falámos da criação do GREEN BELT 
MOVEMENT, pela queniana WANGARI MAATHAI, 
prémio NOBEL DA PAZ em 2004 e INDIRA GANDHI 
PEACE PRIZE em 2006. 

A partir da sua iniciativa de criação de uma cintura 
verde em volta das cidades e outras povoações, nasceu a 
criação de uma zona de floresta na zona sul do Sahara, uma 
floresta que se vai expandindo como tampão à 
desertificação. Outra iniciativa de projecção mundial é a do 
casal LÉLIA WANICK SALGADO e SEBASTIÃO 
SALGADO, que fundaram o INSTITUTO TERRA, no 
Brasil. 

 

Este considerando (em 
epígrafe) confirma-se através 
das iniciativas de pessoas 
maravilhosas que levaram a 
cabo iniciativas que podem 
mudar o futuro do planeta. 

Referimo-nos às 
iniciativas de recuperação dos 
solos sujeitos a desertificação 
quer por causas naturais quer 
pela desordenada acção 
humana. 

 
 
 
 
 

 
YACOUBA SAWADOGO 

Fotos: Créditos página no Facebook 
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“Desde 1980, durante um período de se-
ca severa, Sawadogo deu vida entre Burkina 
Faso e Níger a mais de 40 hectares de florestas 
em terras anteriormente estéreis e abandona-
das. Hoje, mais de 60 espécies de árvores e ar-
bustos prosperam. Esta é, sem dúvida, uma das 
florestas mais diversificadas plantadas e geri-
das por um agricultor do Sahel.”  
 Wangari Maathai era bióloga, e Lélia 
Salgado é arquitecta. Mas que eu saiba, Yacou-
ba Sawadogo não tem estudos universitários. 
Yacouba Sawadogo baseou-se nos conheci-
mentos tradicionais para reter as águas das 
chuvas e com esses procedimentos preservar  a  

humidade dos terrenos. Yacouba Sawadogo 
confiou nos conhecimentos acumulados pela 
experiência prática dos seus antepassados! 

 Tanto Wangari Maathai como Yacouba 
Sawadogo tiveram que ultrapassar desconfian-
ças e oposições. As iniciativas de mudança pa-
ra melhor espantam muita gente, pois opõem-
se ao sentimento de decadência, infelizmente 
muito mais fácil e conformado.  

A lição que eu tiro destes exemplos, é 
que precisamos de olhar com AMOR para o 
ambiente em que vivemos para o preservar-
mos. E, assim deixarmos uma herança positiva 
aos nossos descendentes. ■ MJdC 
 

 
 
 

 
FONTES: 
Sobre o GREEN BELT MOVEMENT e a sua criadora: 
https://www.greenbeltmovement.org/who-we-are 
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2004/maathai/biographical/ 
 

… 
Sobre o INSTITUTO TERRA e a acção do casal Lélia e Sebastião Salgado: 
Sebastião Salgado e Lélia Wanick Salgado contam a história do Instituto 
Terra 

https://www.youtube.com/watch?v=W12TjUIkjMY 
 

… 
Sobre YACOUBA SAWADOGO: 
https://educezimbra.wordpress.com/2018/12/19/yacouba-o-agricultor-que-semeou-o-deserto-ganha-o-
nobelalternativo/?fbclid=IwAR2RhclV3ZRsdkFmZxXFDOSrTdh-pQxohara9k2UI86_4fZ-31qSWJY2hd4 
https://www.greenme.com.br/informar-se/agricultura/1911-replantar-o-deserto-recuperando-fertilidade-solo 
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