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 Ano XIX – Nº 3589 – Quarta-feira, 14 de Novembro de 2018 

 

  

Conselho Constitucional invalida eleição autárquica 
de Marromeu, em Sofala 

 
 

  O Presidente do Conselho 
Constitucional defendeu condenação 
veemente a atitude de presidentes de 
assembleias de voto que recusaram re-
ceber reclamação dos delegados de 
candidatura. 
 A Comissão Nacional de Elei-
ções (CNE), na voz do respectivo Pre-
sidente, Abdul Carimo, havia procla-
mado válidas a eleição autárquica de 
Marromeu, dando vitória ao partido 
Frelimo. 
 A Renamo contestou a eleição 
autárquica de Marromeu. 
 O posicionamento inrecorrível 
do Conselho Constituional abre espaço 
para a realização de nova eleição autár-
quica em Marromeu. Sobre esta maté-
ria, espera-se que o Governo se pro-
nuncie na sessão de  Conselho  de  Mi- 
  

 Maputo (O Autarca) – O 
Conselho Constitucional (CC), na voz 
do respectivo Presidente, Hermenegil-
do Gamito, anunciou esta manhã  a  in- 

validação da eleição autárquica dc 
Marromeu, na província de central de 
Sofala, com a justificação de ter se re-
gistado irregularidades insupriveis.   

 
 

Frase: 
 
Tem muita gente honesta neste país. Só não se identificam para não ficar 
de fora se aparecer um bom negócio – Luís Fernando Veríssimo  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 14/11/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.12 69.46 EUR UE 

60.35 61.54 USD EUA 

4.18 4.27 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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nistros da próxima terça-feira (20Nov 
18). 
 Entretanto, o Conselho Consti-
tucional proclamou na manhã desta 
quarta-feira (14Nov18) a validação da 
eleição autárquica de 10 de Outibro de 
2018   de  52  municípios  do  país,  in- 
  

foi marcada pelo registo de muitas ire-
gularidades e também pela ascensão da 
Renamo ao poder em alguns impor-
tantes municípios do país, com destaue 
para Nampula, Quelimane, Nacala, I-
lha de Moçambique e Cuamba. A 
Frelimo foi a grande vencedora.■
  

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 
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CONSULTOR 
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Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  

cluindo a cidade da Beira, onde foi de-
clarado vencedor o partido MDM e, 
consequenetemente, a reeleição de Da-
viz Mbepo Simango ao cargo de Presi-
dente do Município nos próximos cin-
co anos. 
 A   recente  eleição  autárquica 
 . 

OBRIGAÇÕES FISCAIS MENSAIS – SETEMBRO 2018 
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 Mi-
nisterial 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. 

 
Artº65º CIRPS 

 

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 

 
ATÉ DIA 

15 

 
 

 
IVA 

Regime Normal  
Enviar a Repartição de Finanças competente a declaração periódica referente ao 
mês anterior quando se trate de créditos. 
 

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. 
 

Actos Isolados 
Os sujeitos passivos que pratiquem uma só operação tributável de modo 
independente deverão apresentar a declaração respectiva (Modelo E). 
 

 

Artº25º, al. c), nº1, 
Artº 32º do CIVA 

 
 
Artº25º, al. c), nº1, 
Artº 32º do CIVA 

 
 
Artº 33 do CIVA 

FONTE: BDO – NEWSLETTER SETEMBRO 2018 

 
ATÉ 

ÚLTIMO 
DIA DO 

MES 
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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? 
 

 

 Para fechar esta primeira parte de o FALANDO 
DE MARCAS (em que dedicamos a conceitualização do 
que é marca tendo em conta o disposto no artigo 1º alínea i) 
do Decreto 47/2015 de 31 de Dezembro, Código da Pro-
priedade Industrial de Moçambique (CPIM)) conforme o 
dissemos no artigo anterior, hoje, dada a sua peculiaridade 
no conjunto das marcas visualmente perceptíveis, falare-
mos da “marca de forma ou tridimensional”. 
 

Marcas tridimensionais: 
 São constituídas pelo bem, recipiente (continente), 
em que se vende o produto ou, bem, forma que o produto 
assume. Dito de outro modo as marcas tridimensionais se 
apresentam ou na forma da embalagem ou na forma do pro-
duto, a forma considerada de per si, como explica COUTO 
GONÇALVES, diz – se tridimensional por se apresentarem 
em três dimensões- (comprimento, largura e altura ou volu-
me). 
 A admissibilidade do registo deste tipo de marca 
nem sempre foi pacífica nos diferentes ordenamentos jurí-
dicos; a sua discussão no sentido da inclusão ou não no le-
que das marcas registáveis remonta dos finais do Século 
XIX. Em Portugal, apesar de um grupo de autores favorá-
veis ao registo deste tipo de marca, houveram, como nou-
tros países, os que a ela se opuseram.    
 Tem sido apontado o registo da “forma da garrafa” 
do produto Coca-Cola, nos Estados Unidos da América, a 8 
de Julho de 1916, como tendo sido um dos momentos mar-
cantes na história da admissibilidade das marcas tridimen-
sionais. Os primeiros países que admitiram o registo da 
marca de forma (Alemanha, Grã- Bretanha, Suiça, E.U.A e 
Países Baixos), o fizeram excepcionalmente na condição de 
que esta fosse “marca de forma célebre”. 
 A Directiva de Marcas da União Europeia (DM) 
veio ajudar a resolver a querela até então prevalecente na 
doutrina e jurisprudência de alguns países europeus sobre  a
  
 

admissibilidade das marcas de forma. O artigo 2.º da DM, 
impôs que a “forma do produto ou da respectiva embala-
gem” possam constituir uma marca. O artigo 3.º número 1 
al. e) consagra três proibições à constituição das marcas de 
forma”. De qualquer modo, a admissibilidade do registo 
das marcas tridimensionais é excepcional, conquanto se ve-
rifiquem determinados requisitos. 
 A al. c) do artigo 134º do CPIM estabelece: São 
fundamentos de recusa da marca “Apresentar sinais consti-
tuídos, exclusivamente, pela forma imposta pela própria na-
tureza dos produtos, pela forma do produto necessária à ob-
tenção de um resultado técnico ou pela forma que confira 
um valor substancial do produto.” Esta solução é consentâ-
nea com a DM, aliás, a mesma tem sido adotada por muitos 
países. Decorre do citado artigo três aspectos fundamentais 
que importa destacar e explicar: 
 

1.º Forma imposta pela própria natureza do produto  
 Marca com necessária forma do produto ou da em-
balagem. Quando isso acontece, essa marca não poderá ser 
protegida em virtude de impedir que a referida forma seja 
de todos propriedade. Com esta proibição pretende-se inibir 
o monopólio de uma só pessoa. Só será admissível a forma 
arbitrária, fantasiosa, original ou inabitual de um produto 
ou embalagem, desde que revista suficiente capacidade dis-
tintiva. 
 

2.º Forma necessária à obtenção de um resultado 
técnico   

 Sendo uma determinada forma, necessária a obten-
ção de um resultado técnico, não deve ser adotada e prote-
gida por uma só pessoa como marca de forma ou tridimen-
sional, se esta forma for funcional ou condicionante à ob-
tenção de um dado resultado, esta proibição também se a-
plica tanto à forma do produto como à forma da embala-
gem. Este entendimento foi reforçado pelo Tribunal de Jus- 
tiça das Comunidades Europeias (TJ) que adoptou uma  po- 
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sição mais restritiva a avaliar pelo Acórdão. de 18/06/2002 
(Processo C-299/99), segundo o qual a proibição é aplicá-
vel desde que as características da marca sejam essencial-
mente funcionais. 
 Esta proibição tem em vista evitar com que uma 
forma necessária a obtenção de um resultado técnico seja 
protegida por um tempo quase que ilimitado em favor de 
uma determinada pessoa, quebrando deste modo a regra de 
protecção temporária normalmente prevista no domínio das 
invenções, uma vez que a tutela das marcas é tendencial-
mente por tempo ilimitado. Admitir o registo de marca com 
formas necessárias à obtenção de um resultado técnico, se-
ria o mesmo que permitir o registo ao mesmo tempo de um 
direito como modelo de utilidade e como marca. 
 

3.º Forma que confira valor substancial ao produto 
 Pode alguém criar uma marca cuja forma confira 
valor substancial ao produto. Uma forma comumente con- 
hecida como qualitativa de certo produto não pode ser ob-
jecto de proteção. Com esta proibição, pretende-se obstar 
que a marca tenha uma forma que, em si mesma, se refira 
ao valor do produto assinalado e que essa forma seja um 
factor  psicológico  que  naturalmente influencia na escolha  

do produto. Ao contrário das proibições anteriores, esta só 
abrange a forma do produto e já não a forma da embala-
gem. 

Não é consensual a nível doutrinário e mesmo ju-
risprudencial a interpretação desta proibição, como recon-
hece também FERNANDEZ - NOVOA. Uma marca supos-
tamente tridimensional cujo registo tenha sido recusado em 
Moçambique, (apesar de ter vindo a ser usada há muitos a-
nos e assim conhecida pelo público interessado nos respec-
tivos produtos ou serviços) em virtude de em relação a tal 
marca se constatarem as proibições acabadas de analisar, 
constantes da al. c) do artigo 134º do CPIM, poderia por 
via da propalada teoria do secondary meaning, propiciar 
grande controversia, uma vez que o nosso código é silen-
cioso quanto a admissibilidade desta teoria. O mesmo não 
sucederia por exemplo em Portugal, nos termos da conjuga-
ção dos artigos 238.º número 3 e 223.º número 1 al. b) do 
CPI(P). 

No entanto, o secondary meaning não deve ser a-
plicdo como um recurso alternativo à negação do registo de 
marca tridimensional quando estejam em causa as três 
proibições legalmente formuladas, uma vez que não está 
em causa neste domínio o preenchimento dos requisitos da 
capacidade distintiva.■ 
 

Atanásio Rocha toma posse no cargo de Presidente 
do Conselho Empresarial Distrital de Caia 

  Beira (O Autarca) – O em-
presário Atanásio Rocha Augusto elei-
to em Setembro último Presidente do 
Conselho Empresarial Distrital (CED) 
de Caia, norte da província de Sofala, é 
empossado na tarde desta quarta-feira 
(14Nov18), na vila de Caia, numa ceri-
mónia a ser dirigida pelo Presidente do 
Conselho Empresarial Provincial 
(CEP) de Sofala, Ricardo Cunhaque, 
que está a realizar uma digressão pelos 
distritos do centro e norte da província 
para aferir o grau de funcionamento 
dos conselhos empresariais distritais 
locais. 
 Refira-se que Atanásio Rocha 
substitui   no  cargo  Horácio  Chaúque 

 
 

que pediu demissão alegadando a au-
sência de ambiente de trabalho. O Pre-
sidente demissionário havia sido eleito 
para o cargo em Novembro do ano pas-
sado. 
 Atanásio Rocha foi eleito em 
Setembro, por  unanimidade, num  pro- 

cesso que envolveu as oito associações 
económicas que integram o Conselho 
Empresarial Distrital de Caia. 
 Atanásio Rocha é um influente 
empresário em Caia que tem agora a 
missão de reorganizar e criar as condi-
ções necessárias para o bom funciona-
mento do Conselho Empresarial Distri-
tal local. 
 O pleno funcionamento dos 
conselhos empresariais distritais cons-
titui uma grande oportunidade para o 
fortalecimento da participação do em-
presariado local nos fóruns de diálogo 
público privado, um mecanismo acor-
dado entre a CTA e o Governo.■ (Re-
dacção) 
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União de Jovens Empreendedores moçambicanos 
busca formas de inserção nos negócios 

 

 

 Maputo (O Autarca) – Cer-
ca de meia centena de jovens empreen-
dedores moçambicanos integrados na 
União dos Jovens Empresários e Em-
preendedores da Confederação Empre-
sarial da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (UJE – CE – 
CPLP) reuniram-se, na noite desta se-
gunda-feira, 12 de Novembro, em Ma-
puto, para um debate sobre as melhores 
formas de busca de experiências, no 
seio dos países membros da CPLP, ru-
mo ao desenvolvimento das suas ini-
ciativas de negócios. 
 Os jovens acreditam que a sua 
inserção na CPLP oferece largas vanta-
gens na partilha de conhecimentos, 
tendo como instrumento facilitador a 
conexão da língua portuguesa que é fa-
lada nas 9 nações membros da CPLP.  
 Por outro lado, os jovens apon-
tam que muitas das empresas embrio-
nárias no país, e não só, podem  usar 
esta ligação para a busca de experiên-
cias nos países membros. 
 “É uma união de jovens que 
tem por objectivo juntar forças, não a-
penas a nível nacional, mas por todos 
os 9 países falantes de Língua portu-
guesa. A presente iniciativa vem da CE 
– CPLP que praticamente é o pai e mãe 
deste importante projecto para os jo-
vens”, destacou Jhayr Abdula, jovem 
empreendedor moçambicano e Vice-
Presidente da UJE – CE – CPLP. 
 Este foi o primeiro encontro 
dos jovens da UJE – CE – CPLP em 
Moçambique e a expectativa é que os 
jovens se afirmem nas suas iniciativas 
de negócio e consigam trilhar melhores 
caminhos no ramo do empreendedoris-
mo.■ (Redacção) 
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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ratura, teatro –, educação física, e que a educa-
ção cívica seja valorizada.   
 Importa respeitar o papel da criati-
vidade, tão importante quanto o da investiga-
ção. 
 Não há Ciência sem Criatividade, tal co-
mo não haverá Cultura e Civilização sem Ci-
vismo. 
 Não interessa proibir as touradas. 
 Interessa dar valor à Educação escolar, e 
aos seus agentes –, os Professores.  
 Interessa cultivar os Valores. 
 Interessa dar mais tempo de antena a 
programas culturais do que encher horas com 
a tourada à portuguesa e a filosofia do futebol 
e a escatologia dos golos. ■ MJ© 

__________ 
MYRIAM JUBILOT 

(Professora formada em Românicas. Poetisa, 
Contista e Ensaísta, com obra publicada e cita-
da. Pesquisadora das influências culturais 
mouriscas em Portugal)  
 

 Na noite de 3 para 4 deste mês de No-
vembro, em Portugal, o tema da tauromaquia 
foi comentado no programa Eixo do Mal, na 
TV SIC Notícias.  
 Gostei de ouvir os comentários, muito 
pertinentes, como sempre. Quanto a mim, o 
mais relevante foi a consideração de que a 
questão das touradas é uma questão urbana.  
 Pouco importa se a questão é cultural ou 
civilizacional. 
 Não será o facto de nomes tão sonantes 
como os que são citados nos jornais – Gabriel 
García Márquez, Mario Vargas Llosa, Manuel 
Alegre ou Jorge Sampaio – apoiarem as toura-
das, que as justifica.  
 O que importa é que é uma questão de 
Educação. 
 Educação não implica apenas a frequên-
cia escolar.  
 Implica que a frequência escolar com-
preenda em partes iguais as vertentes – cientí-
fica, humanística, artes plásticas, música, lite- 
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