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Perfil do cabeça-de-lista foi determinante para a
vitória do MDM na Beira
` (O Autarca) – A tenBeira
dência do voto expresso que está a ser
demonstrada pelas contagens parciais e
paralelas da eleição autárquica realizada ontem, quarta-feira (10out18), ao
nível do município da cidade da Beira,
oferece clara vantagem ao Partido Movimento Democrárico de Moçambique
(MDM), cujo cabeça-de-lista é o actual
autarca do “Chiveve”, Daviz Mbepo
Simango, que acaba de atingir o record
de eleição pela quarta vez consecutiva
para orientar os destinos da Beira e dos
beirenses.
A vitória do MDM para Assembleia Municipal da Beira que, a luz

da nova legislação sobre os conselhos
autárquicos moçambicanos, endossa a
indicação do respectivo cabeça-de-lista
para o cargo de presidente da autarquia
é praticamente irreversível, noutros termos, tido como dado adquirido.
Analistas políticos e sociais
que comentaram ao O Autarca a reeleição de Daviz Simango, consideram
que o perfil do cabeça-de-lista apresentado pelo MDM foi determinante para
a vitória do “Galo” na cidade da Beira.
Sobre Daviz Simango recaem
atributos importantes para eleição, entre os qusais o facto de possuir um capital político invejável e incontornável

A democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores

(é um político natural); ter se revelado

Frase: sejam eleitos, mas sim, para impedir que os ruins fiquem para sempre
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candidata
elegível, mas precisava de

um gestor público de reconhecido mérito e competência técnico-profissional
(com distincões dentro e fora do país;
internamente duas vezes figura do ano
do O Autarca, a última referente a
2017 na qual foi sugerida a declaração
de Benemérito da Beira a par do Dr.
José Araújo de Lacerda e consagrado
Figura do O Autarca dos últimos 20 anos; ter conseguido conquistar naturalmente a simpatia dos beirenses (homens, mulheres, velhos e crianças, profissionais, artistas e desportistas); além
da imensa obra realizada a favor do
crescimento da Beira e do orgulho dos
beirenses, correspondendo em escala
as ansiedades dos habitantes locais.
Entretanto, os nossos enetrevistados são unânimes em defender
que a vantagem comparativa que acabou pesando para a reeleição do autarca Daviz Simango e a conquista pelo
MDM da maioria dos assentos da Assembleia Municipal da Beira não subestima a prestação dos restantes concorrentes.
Quanto a Augusta Maita, cabe-

ça-de-lista da Frente de Libertação de
Moçambique (FRELIMO), paira a percepção de que até podia ser uma boa

tempo suficiente de preparação. Não
pode ser uma pessoa que acaba de chegar e por causa da necessidade de eleição apareça de um dia para outro a identificar-se como nativa da Beira,
sem demonstração de nenhum percurso
histórico na vida da cidade.
Já não é a mesma análise em
relação ao cabeça-de-lista da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO). A candidatura de Manuel Bissopo para Presidente do Conselho Municipal da Beira não colheu consensos
não só entre a opinião pública beirense,
como também ao nível dos próprios
membros, simpatizantes e apoiantes do
seu partido, tendo desde início sido
descrita uma aposta ariscada.■ (R)

Conquistamos os corações dos beirenses
Beira (O Autarca) – O MDM
na autarquia da Beira divulgou esta
manhã os resultados do apuramento interno, que confer ao partido a maioria
dos votos num total de 79.779, seguido
da Frelimo com 50.567, a Renamo
com 42.769 e o E-POVO com apenas
460 votos. O MDM refere ter instalado
um sistema de contagem especializado
para a eleição de ontem. Na sua primeira reacção face aos resultados obtidos, Daviz Simango afirmou que “podemos avançar que no Município da

Beira o MDM vai continuar a ser o
Governo da Autarquia, em virtude de
ter ganho as eleições de ontem”.
Daviz Simango explicou que
durante os 13 dias da campanha eleitoral, o MDM apresentou um manifesto
que foi aceite. “Está notório que o
MDM ganhou em quase todas mesas
nesta autarquia, representando um sinal
inequívoco de que o nosso manifesto
foi o mais preferido. E temos a afirmar
com muito orgulho que o MDM conquistou os corações dos beirenses”.■

CNE confirma vantagem do MDM na Beira
Maputo (O Autarca) – Dados da CNE divulgados a momentos confirmam a vantagem folgada do MDM no Município da Beira. Das 382 mesas de voto, já haviam sido processadas 330, correspondentes a 96 por cento. O MDM obteve 69,410 votos (46.06 %), a Frelimo 44,380 votos (29.45 %), a Renamo 36,345
votos (24.12 %) e a Coligação Esperança do Povo 562 (0.37%).■ (Redacção)
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FALANDO DE MARCAS

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

O que é Marca?
- A capacidade distintiva – (Parte 2)
O SECONDARY MEANIANG
Na apreciação da distintividade, FERNANDEZNOVOA aconselha a seguir-se a doutrina alemã que distingue: a) a capacidade distintiva abstracta (relativa a questões
gerais de classificação de produtos e/ou serviços) da b) capacidade distintiva concreta (apreciada relativamente aos
produtos e/ou serviços assinalados no pedido de registo).
Com esta distinção, o carácter distintivo do sinal aprecia-se
em duas fases: na 1ª) em que verifica-se a capacidade distintiva abstracta, independentemente dos produtos e/ou dos
serviços assinalados e na 2ª) verifica-se a capacidade distintiva concreta, isto é, a sua aptidão a distinguir os produtos e/ou serviços assinalados.
A capacidade distintiva do sinal deve existir no
momento da efectivação do registo, isto é, a data do pedido.
Atento a este princípio há que formular duas perguntas a
saber: Primeira, poderá uma denominação genérica que é usada como marca por determinado empresário, adquirir capacidade distintiva e, por força disso, ser passível de registo
prejudicando assim os interesses dos outros concorrentes
desse empresário? Segunda, o empresário, que usa como
marca uma indicação descritiva, poderá em consequência
desse uso mais ou menos prolongado, fazer prova da aquisição de capacidade distintiva, uma vez que a não possuía?
O que se pode pensar em relação as perguntas
formuladas, é que um sinal, que não tinha capacidade distintiva, a poderá adquirir em virtude do seu uso mais ou
menos prolongado. Isto acontecerá por força da teoria do
secondar meaning de origem anglo-saxónica da autoria do
conceituado autor norte-americano McCARTHY que diz
ser “ the law`s recognition of the psychological effect of
trade symbols upon the buyer´s mind”.
Essencialmente a teoria do secondar meaning
significa que um sinal nominativo ou figurativo, que não

reunia condições de ser marca ou que não era associado pelos círculos interessados no tráfico a um determinado empresário, sendo antes percebido no seu sentido comum ou
originário (primary meaning) de denominação genérica ou
de indicação descritiva acaba por adquirir, em consequência do uso desse sinal por esse mesmo empresário, aquele
outro sentido que se diz secundário, não por assumir menor
importância, mas porque se afirma mais tarde no tempo. É
o que se pode dizer da expressão maningue nice (onde maningue = muito em língua sena (salvo erro) e nice = bom ou
agradável em língua inglesa (salvo erro) entre nós cujo
sentido primário se reporta a ideia de muito bom adquiriu
há poucos anos um outro significado (segundo sentido/secondary meaning) ao induzir o público moçambicano a ideia do nome de uma transportadora de passageiros interprovincial que adoptou esta mesma expressão MANING NICE
como o seu nome e que tem vindo a ser massivamente usada quer pelo público em geral quer pelo universo de utentes
desta transportadora.
Trata-se de uma teoria cujos pressupostos já vinham aflorados no artigo 6º quinquies alínea C)-1) da CUP
(Convenção da União de Paris), onde se lê: “ Para apreciar
se a marca é susceptível de protecção deverão ter-se em
conta todas as circunstâncias de facto, principalmente a duração do uso da marca”, pelo que, o disposto no número 3
do artigo 3º da DM (Directiva de Marcas) que estabelece:
“Não será recusado o registo de uma marca ou este não será
declarado nulo nos termos dos números 1, alínea b), c) ou
d), se, antes da data do pedido de registo e após o uso que
dele foi feito, a marca adquirir um carácter distintivo” não
constitui a primeira manifestação legal do secondary meaning.
O CPI(M), não acolheu o secondary meaning abraçado com restriçoes pelo direito anglo saxónico logo no
princípio do século XX. A Alemanha como excepção de
muitos países europeus que não adoptaram essa regra, a
partir de 1936 através da sua lei de marcas passou a permi-
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tir expressamente o registo
dos sinais
desprovidos
de capa-DE ESTATÍSTICA
adquirido– o10carácter
distintivo
de um momento para outro
cidade distintiva e das indicações descritivas parágrafo 4,
(overnight), remata Nogueira Serens.
al. 2, n. 1 que se tenham imposto no tráfico como sinais
Para evitar a tendência de uso vulgar do secondar
distintivos dos produtos do depositante, parágrafo 4, al. 3).
meaning, nos Estados Unidos, por exemplo, o legislador teDe acordo com esta norma, torna-se possível o registo de
ve o cuidado de prever que o uso substancialmente exclusiquaisquer indicações descritivas desde que se verifique sovo e continuo durante os cinco anos anteriores ao pedido de
bre este sinal a desnecessidade de o deixar à livre disponiregisto da marca prova prima facie que esta adquiriu seconbilidade de todos os concorrentes – desnecessidade afirmadar meaning. A lei alemã, não prevê o tempo como requisida com base no facto de o sinal ter podido ser usado em exto para a marca adquirir capacidade distintiva. Este silêncio
clusivo por um determinado empresário, a título de marca,
parece privilegiar o modo como ela foi publicitada, e tamdurante um prazo mais ou menos longo.
bém o volume de vendas dos respectivos produtos ou serviÉ nosso entender, que o secondary meaning, não
ços, que na verdade são os factores que determinam igualdeve servir de fundamento para registo de quaisquer marmente a capacidade da empresa, se pequena, grande ou mécas desprovidas de carácter distintivo por terem adquirido
dia. As grandes empresas são as que normalmente actuam
tal caracter, só o serão as marcas desprovidas de carácter
no mercado movidas por grandes financiamentos e por condistintivo e em relação às quais se não afirme a necessidade
seguinte o volume dos respectivos negócios é tendencialda sua preservação. As marcas deste tipo serão, por exemmente maior, é também maior nessas empresas, o volume
plo, as que forem constituídas por uma simples figura geode vendas e a capacidade de contratação de serviços publimétrica (um quadrado, em retângulo, uma oval) ou o desencitários em espaços nobres dos maiores e mais eficazes meho de uma simples linha.
ios de comunicação social da actualidade. Essa pujança eÉ o seconday meaning um princípio que visa salconómica das grandes empresas que claramente se contrasvaguardar legitimas conquistas e não um meio de defraudata com às pequenas e médias empresas, lhes confere maioção do direito, com o qual qualquer pessoa só porque, por
res possibilidades de, não havendo rigor no estabelecimenexemplo, conseguiu publicitar massivamente e num curto
to de parâmetros para invocação do secondary meaning, seespaço de tempo o sinal desprovido de capacidade distintirem elas as que mais se podem beneficiar da figura que ava deve se beneficiar do secondar meaning. Não deve ser
qui estamos a examinar.■
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FMI prevê que dívida pública de Moçambique
deverá continuar a aumentar
O Fundo Monetário Internacional antecipa uma subida da dívida pública em Moçambique nos
próximos cinco anos, aumentando
de 112,9% em 2018 para 130,7%
em 2022, antes de descer para os
122,1% em 2023.
De acordo com o ‘fiscal monitor’, ontem divulgado em Bali,
onde decorrem os encontros anuais
do fundo e do banco mundial, a dívida pública de Moçambique vai
subir, nos próximos cinco anos, para 118,7% no próximo ano, com um
pico de 130,7% em 2022.
A média do valor da dívida
pública na África subsariana será de
41,7% este ano, quase três vezes
menos que a projeção do FMI para
o endividamento de Moçambique.
Angola, por seu turno, verá
a sua dívida pública subir para
80,5% do PIB, cerca do dobro da
média dos países da África subsariana, descendo depois em 2019 para 71,8%.
O FMI reviu em baixa o
crescimento da economia mundial
devido ao aumento das taxas de juros e às crescentes tensões sobre o
comércio.
A organização divulgou na
segunda-feira que a economia global crescerá 3,7% este ano, o mesmo que em 2017, mas abaixo dos
3,9% previstos em julho, revendo
em baixo a estimativa para o desempenho de 19 países que usam o
euro e para a Europa Central e O-

riental, América Latina, Médio Oriente e África Subsariana.
O relatório foi divulgado no
âmbito dos Encontros Mundiais do
FMI e do Banco Mundial, que se
prolongam até 14 de outubro em
Bali, na Indonésia.■ (Redacção/ África 21 Digital com Lusa)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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“Non è mai
troppo tardi”
Importância do Método no Ensino
– ALBERTO MANZI –

Em Setembro 2018, vi um filme que me
chamou a atenção na TV pública portuguesa
(RTP2): "Nunca é tarde demais", título traduzido do italiano – “Non è mai troppo tardi”
(em epígrafe).
O tema é o Ensino e a importância do
método e da motivação. Ou seja, o papel e a
importância dos Professores na vida e interesse escolar dos Alunos. Pela actuação do Professor, vê-se que a acção se passa nos anos de
1950. Fez-me lembrar os grandes inovadores
da primeira metade do século XX, Anton Makarenko e Célestin Freinet.
A seguir à Revolução dos Cravos
(25.04.1974), vi vários filmes de curta metragem sobre Sociologia do Ensino, fazendo o
paralelo entre as aulas 'normativas' e a fase final da cadeia de montagem numa fábrica de
cervejas ou de conservas de peixe: o arrolhamento das garrafas, ou a colagem das latas –
comparando estes processos industriais em série, às aulas em que se leva os alunos a actuarem e pensarem todos da mesma maneira, como papagaios. Teve também êxito o livro sobre a escola de Barbiana.

Voltando ao filme do canal 2: a actuação
do Professor Alberto Manzi – a personagem
do filme – e o próprio estilo das filmagens e da
interpretação – revelam-nos que a acção se situa na década de 1950.
Trata-se de uma série de dois episódios.
Na realidade, é-nos apresentada a biografia de Alberto Manzi (1924-1997), um professor italiano, inovador, que criou uma série
educativa para alfabetização de adultos, de
grande sucesso, na TV italiana, entre 1959 e
1968: “Non è mai troppo tardi”. (Ver link)
Numa fase tão grave do Ensino, em que
os PROFESSORES são transformados em
MONITORES e os ALUNOS voltam a ser tratados como garrafas de cerveja, prontas a cravarem-lhes a cápsula metálica para lhes atrofiar as capacidades de raciocínio, as capacidades criativas, o entusiasmo
2022 pela vida... esta série, apesar de breve, torna-se um alerta dramático. ■ M. Jubilot.
ANEXO:
Programação TV - Nunca É Tarde Demais –
RTP2 – segundo episódio.
https://portalnacional.com.pt/util/tv/nunca-etarde-demais-ep-2-11525457/
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