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FRELIMO e Nyusi levam larga vantagem 

 Beira (O Autarca) – Foi na 
Beira, no “caldeirão” do Chiveve, onde 
tudo começou, a 31 de Agosto último, 
com o lançamento da bem executada  e 
bem sucedida campanha eleitoral que 
culminou com a ora certa vitória da 
FRELIMO e do seu candidato presi-
dencial, Filipe Jacinto Nyusi, nas elei-
ções gerais realizadas ontem (15Out 
19). Já nessa altura exaltava-se a im-
portância política da Beira, não tendo 
sido por a caso que o candidato da 
FRELIMO elegeu a urbe para o lança-
mento da sua campanha eleitoral triun-
fal. E, na Beira, membros e militantes 
da FRELIMO vangloriam-se imenso 
pelo glorioso trabalho que desenvolve-
ram, induzido, sobretudo, pela benção
   

 

que o Chiveve sempre oferece àquem 
sabe dar o devido valor.  
 Da contagem parcial dos votos 
depositados nas urnas, ontem, para a e-
leição do Presidente da República,  De- 
 

putados da Assembleia da República e 
dos Membros das Assembleias Provin-
ciais de onde sairão, pela primeira vez, 
os Governadores Provinciais, revela-se 
praticamente um dado adquirido que  a  
 

FRELIMO e o seu candidato presiden-
cial, Filipe Nyusi venceram as eleições 
realizadas nesta terça-feira (15Out19). 
A contagem dos votos prossegue e a 
medida que são discurtinados mais  vo-  
 

tos a tendência da vitória da FRELI-
MO e do seu candidato presidencial 
tende a ser cada vez maior. Já tende a 
ter um favoretismo na ordem de 70 por 
cento da universalidade dos  votos,  ce-   

Frase: 

 

O bom político não pede votos. Conquista eleitores 
– Rutra Larama 
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os outros quando chegarem ao poder 
primeiro quererão encher os seus bol-
sos. Infelizmente essa é a realidade a-
fricana”.■ (Redacção) 

 

Continuado da Pág. 01 
 

nário que os próprios “camaradas” re-
clamam vitória retumbante.  
 

 “As eleições de ontem foram 
limpas e decorreram num ambiente 
tranquilo e bom nível organizacional. 
Desta vez não dirão fraude. A FRELI-
MO ganhou muito e bem” – comentou 
um quadro sénior da FRELIMO em 
Sofala, que não perdeu oportunidade 
para felicitar o seu correligionário Lou-
renço Bulha, pela eleição ao cargo de 
Governador da Província de Sofala.  
 

 Analistas abordados pelo O 
Autarca também acreditam como sen-
do certa a vitória da FRELIMO e do 
seu candidato; e referem que não tem 
dúvidas que venceu a eleição quem 
realizou a melhor e maior campanha e-
leitoral, numa clara referência ao parti-
do FRELIMO e o seu candidato presi-
dencial Filipe Nyusi.  
 

 No entanto, salientam que rea-
lizar uma melhor ou maior campanha 
eleitoral depende muito da disponibili-
dade de recursos, e a FRELIMO que 
está no poder governativo do país a 
mais de quatro décadas é de longe a or-
ganização política que investiu mais.  
 

 O voto do conformismo pode, 
sobremaneira, ter contribuído para a 
vitória da FRELIMO e de Filipe Nyusi. 
Muitos eleitores podem não ter votado 
no presente pleito, e a taxa de absten-
ção pode ser ainda maior que os pro-
cessos eleitorais anteriores.  
 

 Cidadãos entrevistados pelo O 
Autarca mantém a consciência de que 
o seu voto não muda o paradigma, ale-
gando a persistência de ilicitudes elei-
torais, por isso não foram votar. 
 

 Outros referiram que é melhor 
continuar   “assim   como  está”,  numa  

manifestação de conformismo com a 
realidade actual do país. E justificam 
que vale a pena continuar com a FRE-
LIMO “porque eles já tem dinheiro, e  

Votação tranquila na Beira 
  Beira (O Autarca) – Na cida-
de da Beira, a votação de ontem décor-
reu tranquilamente desde o início. O 
Director Provincial do STAE de Sofa-
la, Jorge Donquene, reportou ao nosso 
jornal que a generalidade das mesas de 
assembleias de voto abriram as 07h00, 
e disse que em algumas houve atraso 
ligeiro que não passou de 30 minutos. 
Para a demora revelou que houve re-
gisto de urna danificada. 
 Na universalidade, desde as 
primeiras horas da manhã, O Autarca 
constatou satisfação dos eleitores pela 
flexibilidade que encontram no pro-
cesso. 
 Na maioria dos locais de vota-
ção, os eleitores manifestaram am-
biente de tranquilidade e ordeiro. 
 O dia ontem na Beira amanhe-
ceu com com o céu nublado e durante 
algum momento de manhã houve re-
gisto de chuviscos, mas não a ponto de 
impedir a ida dos eleitores aos postos 
de votação. Pessoas mais adultas da ci-
dade, referiram ao O Autarca que tra-
tou-se de uma manifestação da nature-
za para abençoar o processo. Depois do 
meio dia o sol brilhou. 
 Os membros das mesas das as-
sembleias de voto, os delegados de 
candidatura e a segurança também 
mostram domínio do processo, o que 
concorreu substancialmente para a sua 
eficiência. 
 Constatamos, também, que a 
maioria dos  eleitores  depois  de  votar 
 

regressaram às suas casas ou afazeres, 
num claro sinal de acato as orientações 
dos órgãos eleitorais e desacatos de po-
líticos que defendiam a sua continuida-
de nos locais de votação. 
 “Já votei e já sai. Está bonito o 
processo, bem orgnizado. Ainda per-
guntei as pessoas reclamam tanto, o 
que acontece de errado.Uma coisa tão 
simples, a pessoa chega, vota e vai em-
bora” – afirmou ao O Autarca uma per-
sonalidade influente da Beira. A mes-
ma chegou a manifestar reticicência ao 
posterior, com receio de pessoas que 
poderiam ficar nos locais de votação, 
por instigação, depois denegririam o 
processo que considerou tão limpo.  
 Em Sofala funcionaram 1.421 
mesas de assembleias de voto, para a-
tender um universo de 1 milhão e 29 
mil eleitores.  
 Na cidade da Beira votou logo 
pela manhã o candidato presidencial 
pelo MDM, Daviz Simango, que é 
também o maior da urbe. 
 O círculo eleitoral de Sofala e-
lege para a próxima legislatura 20 de-
putados e pela primeira vez o cabeça 
de lista do partido que obtiver a maio-
ria na respectiva assembleia provincial 
torma-se o governador provincial. 
 A Beira tem sido um impor-
tante palco de actividade política dos 
principais partidos moçambicanos 
(FRELIMO, RENAMO e MDM), e 
destaca-se pelo civismo em processos 
eleitorais. (Redacção) 
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FALANDO DE MARCAS 
 

Por: Salomão Viagem 
Prof. Doutor (UEM) 
(sviagem@svevigny.com) 
 

A Marca Olfativa no novo Código da 
Propriedade Industrial de Moçambique – VII/ VII 
   

 

 Portanto, e como se vê, a nova Diretiva (EU) 2015/ 
2436, não veio afastar a “representação” do sinal a registar, 
mas a exclusiva representação do sinal por meios gráficos. 
Não tratou de afastar a representação gráfica, mas de alar-
gar a representação das marcas através de qualquer forma 
“adequada” utilizando uma tecnologia geralmente disponí-
vel e, por conseguinte, não necessariamente através de me-
ios gráficos, desde que a representação seja clara, precisa, 
autónoma, facilmente acessível, duradoura e objetiva. 
 A representação gráfica é ainda admissível (mas 
não como requisito formal imperativo) para as marcas tra-
dicionais e para algumas das novas marcas que, pela sua 
natureza, se mostram adequadas a esta forma de representa-
ção. A nova Diretiva (EU) 2015/2436 e respetivo Regula-
mento (EU) 2017/1001, que não reformulou o conceito de 
“representação” da marca, veio (na esteira do que já havia 
sido proferido pelo TJCE sobre a matéria no caso SIECK-
MANN) tão-somente alargar os meios de representação dos 
sinais a registar por forma a permitir o registo do leque das 
novas e futuras marcas cuja natureza não se ajusta(rá) a re-
presentação gráfica. 
 Aliás, a nível da União Europeia não houve outra 
jurisprudência sobre a questão da “representação” gráfica 
das marcas além da do caso SIECKMANN que,  na respos-
ta à Primeira Questão, entendeu, como vimos, que a aceita-
ção dos sinais registados só é possível se a sua representa-
ção gráfica for, segundo o TJCE, clara, precisa, completa, 
facilmente acessível, inteligível, duradoura, inequívoca e 
objetiva. 
 Assim, da leitura dos requisitos de aceitação do re-
gisto da marca na nova Diretiva de Marcas (EU) 2015/ 
2436, no que se refere a “representação”, tudo leva a crer 
que foram adotados os mesmos princípios da apreciação do 
caso SIECKMANN tendo sido apenas afastada a obrigato-
riedade do requisito da “representação gráfica” passando a 
ser necessária a “representação adequada” que, naturalmen- 
te, inclui a representação gráfica, o que parece não ter solu- 
  

cionado o melindroso problema de representação da marca 
olfativa. 
 

 Diferentemente do legislador moçambicano que 
ousada e, expressamente, consagrou no leque das marcas, a 
marca olfativa no seu atual Código da Propriedade Indus-
trial, a nova Diretiva de Marcas (EU) 2015/2436, na enun-
ciação que faz dos tipos de marca (corpo do artigo 3º), não 
se refere nem explicita nem implicitamente a marca olfati-
va, fato que suscita algumas interrogações. Terá sido inten-
cional em virtude da discutível aferição da capacidade dis-
tintiva e da representação da marca olfativa? 
 

3. A marca olfativa no novo Código da Propriedade 
Industrial de Moçambique 
 Após a Independência nacional proclamada em 
1975, Moçambique conheceu três Códigos da Propriedade 
Industrial, aprovados pelos Decretos 18/99 de 4 de Maio, 4/ 
2006 de 12 de Abril, 47/2015 de 31 de Dezembro, respeti-
vamente. 
 

 Quanto à noção de marca, o Primeiro CPIM estabe-
lecia na alínea j) do artigo 1º o seguinte: Marca: sinal dis-
tintivo, manifestamente, visível e/ou audível, suscetível de 
representação gráfica, permitindo distinguir produtos ou 
serviços de uma empresa de outras, composto, nomeada-
mente, por palavras, incluindo nomes de pessoas, desen-
hos, letras, números, sons, forma do produto ou da respeti-
va embalagem.   
 

 Por seu turno, o Segundo dizia, nos termos da alí-
nea f) do artigo 1º, Marca: sinal distintivo, manifestamente, 
visível e ou audível, suscetível de representação gráfica, 
permitindo distinguir produtos ou serviços de uma empre-
sa, dos produtos ou serviços de outra empresa, composto, 
nomeadamente, por palavras, incluindo nomes de pessoas, 
desenhos, letras, números, forma do produto ou de respeti-
va embalagem. 
 O Terceiro e atual CPIM, na al. f) do artigo 1º esta-
belece o seguinte: Marca: Sinal distintivo, manifestamente, 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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ordem prática: isto é, devido a demanda de pedidos de re-
gisto deste tipo de marcas. Pois, se assim fosse, natural-
mente teriam sido criadas as condições tecnológicas que 
permitem a representação gráfica destas marcas, no caso, 
da marca olfativa, e as normas reguladoras dos procedi-
mentos para o seu registo. 
 A harmonização do quadro jurídico das marcas, fa-
ce a outros ordenamentos, é um procedimento que vale a-
pena considerar, na medida em que, a não ser feita, cria 
obstáculos ao processo de registo de marcas no sistema in-
ternacional de proteção. Mas, uma mera harmonização 
substantiva, isto é, simples previsão de novas marcas no 
quadro jurídico interno, não permitiria o alcance dos objeti-
vos que norteiam a harmonização, a menos que fossem 
criadas, como dissemos no parágrafo anterior, condições 
tecnológicas e normativas para o registo deste tipo de mar-
cas máxime da marca olfativa. 
 Por seu turno, a previsão das novas marcas e, em 
especial, da marca olfativa no quadro jurídico nacional, e-
ventualmente motivada pela preparação antecipada do cam-
po jurídico (pro-atividade) para receção de futuros pedidos 
de novas marcas e, particularmente, da marca olfativa, i-
gualmente não acompanhada de preparação de meios tec-
nológicos e de normas reguladoras dos procedimentos para 
o registo das novas marcas acaba por ser um exercício in-
frutífero. 
 Apesar de tudo, há que sublinhar que a consagra-
ção da marca olfativa e de outras novas marcas no novo 
Código da Propriedade Industrial de Moçambique, tem o 
mérito de não deixar o país fora do contexto das novas mar-
cas que hoje se manifestam com cada vez mais intensidade. 
Este facto é também positivo no âmbito do estudo do Di-
reito de Marcas, ao possibilitar, à luz do Direito pátrio, o 
conhecimento das novas marcas. Todavia, peca por ser me-
ra consagração legal e não passar disso, uma vez que ainda 
não tem aplicabilidade prática. 
 O País ainda não dispõe dos meios tecnológicos, 
mormente, digitais, sugeridos pela doutrina para a represen-
tação gráfica das novas marcas e, em especial, da marca ol-
fativa, e não criou normas reguladoras dos procedimentos 
do registo deste tipo de marcas, especialmente, da marca 
olfativa. Possivelmente, será pela falta destes complemen-
tos (meios tecnológicos e normativos reguladores dos pro-
cedimentos de registo das novas marcas) que, desde que fo-
ram estabelecidas as novas marcas na ordem jurídica mo-
çambicana, incluindo a marca olfativa, não foi depositado 
nenhum pedido de registo da marca olfativa ou de qualquer 
outro tipo do conjunto das novas marcas.■ 
  
 

visível, audível ou olfativo, suscetível de representação 
gráfica, que permite distinguir produtos ou serviços de 
uma determinada entidade, dos produtos e serviços de ou-
tra entidade, composto, nomeadamente, por palavras, in-
cluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, for-
ma do produto ou da respetiva embalagem”. 
 

 Os dois primeiros Códigos da Propriedade Indus-
trial de Moçambique Independente, já eram sensíveis às no-
vas marcas na medida em que consagravam as marcas so-
noras (sinal audível). Porém, um salto quantitativo foi dado 
à luz do novo CPIM ao consagrar na sequência do sinal au-
ditivo, o sinal olfativo. Este facto, inequivocamente, alar-
gou o leque das novas marcas na ordem jurídica moçambi-
cana, colocando o país no horizonte das mais recentes con-
ceções sobre os tipos de marcas e, consequentemente,  em 
harmonia com as legislações modernas sobre a matéria dos 
sinais distintivos dos produtos e ou serviços. 
 

 Todavia, não deixa de ser surpreendente a consa-
gração da marca olfativa no novo CPIM, uma vez que o 
país ainda não se mostra preparado sob o ponto de vista 
tecnológico, para fazer face aos melindrosos procedimentos 
para publicação dos odores e para a aferição das suas dife-
renças. 
 

 Se até hoje, apesar de prevista desde o Primeiro 
CPIM, não foi registada nenhuma marca sonora, cuja repre-
sentação gráfica se afigura menos problemática, será dife-
rente com a marca olfativa? 
 O que terá motivado Moçambique a consagrar a 
marca olfativa no seu atual Código da Propriedade Indus-
trial?   
 

3. Harmonização do quadro jurídico das marcas ou 
pro-atividade do novo Código da Propriedade 
Industrial de Moçambique ao consagrar as novas 
marcas em especial a marca olfativa? 
 Dois fatores podem ter determinado a ordem jurídi-
ca moçambicana a consagrar as novas marcas e, em espe-
cial,  a marca olfativa no novo Código da Propriedade In-
dustrial, sendo o primeiro, o de harmonização do quadro ju-
rídico das marcas em Moçambique face aos dos países que 
já as adotaram nos respetivos códigos; e o segundo, o da 
pro-atividade do Código da Propriedade Industrial de Mo-
çambique, no sentido de antecipar-se a futuras demandas de 
pedidos de registo de novas marcas em Moçambique. 
 Não parece ter havido outro motivo para além des-
tes dois. Não se pode, à partida, e por hipótese, pensar que 
a ordem jurídica moçambicana tenha consagrado as novas 
marcas e, em especial, a marca olfativa,  por necessidade de 
 
 
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

16 de Outubro de 1954 … Tomás Salomão 
 

 Antes de ser membro do Governo foi Adfministra-
dor da Caixa Económica do Montepio de Moçambique e 
posteriormente do Banco Popular de Desenvolvimento. No 
executivo moçambicano exerceu vários cargos. Foi Minis-
tro das Finanças (1994-1999), e Ministro dos Transportes e 
Comunicações (2000-2004). Foi também Deputado da As-
sembleia da República. 
 

 Em 2005 assumiu as funções de Secretário Execu-
tivo da SADC, a Comunidade de Desenvolvimento da Áfri-
ca Austral, cargo que desempenhou durante 8 anos (dois 
mandatos). 
 

  Actualmente é membro da Comissão Política do 
Partido Frelimo. 
 

  O economista Tomás Salomão, que recentemente 
lançou o livro “Memórias ao Serviço  da  SADC”,  publica- 
  

 
 

ção que capta episódios da génese da instituição, nasceu em 
Inharrime, província de Inhambane, no dia 16 de Outubro 
de 1954. Completa hoje os seus 65 anos de idade. Parabéns. 

Promulgada lei de prevenção e combate às uniões 
prematuras 

 Maputo (O Autarca) – Em 
menos de uma semana após o governo 
moçambicano ter sido instado por duas 
organizações internacionais sobre o 
objecto em referência já reagiu, tendo 
o Presidente da República, Filipe Ja-
cinto Nyusi, promulgado e mandado 
publicar na última segunda-feira (14 
Out19) a Lei de Prevenção e Combate 
às Uniões Prematuras. Um comunicado 
da Presidência da República lembra 
que a Lei de Prevenção e Combate às 
Uniões Prematuras foi recentemente a-
provada pela Assembleia da República 
e submetida ao Presidente da Repúbli-
ca para promulgação, tendo o Chefe do 
Estado verificado que a mesma não 
contraria a Lei Fundamental. 
 
 

 Entretanto, por ocasião da ce-
lebração, na última sexta-feira (11Out 
19), do Dia Internacional da Rapariga e 
do 30º aniversário da Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança, a Save the Children e a Girl 
Child Rights, duas organizações inter-
nacionais especializadas para questões 
que tem a ver com os direitos das 
crianças, instaram o governo moçambi-
cano para a promulgação, o mais cedo 
possível, da lei contra o casamento pre-
maturo, considerando que uma estrutu-
ra legal vinculativa que defina a idade 
mínima para o casamento aos 18 anos, 
sem excepção, ajudará a proteger as 
meninas em risco de casamento prema-
turo e permitirá que os autores sejam 
responsabilizados no tribunal.  
 Paralelameeente, as duas orga- 

nizações recomendam a importância de 
se investir na implementação, sociali-
zação e aplicação da nova lei, conside-
rando que a experiência mostra que a 
implementação e aplicação bem-suce-
didas das leis dependem de vários fac-
tores, incluindo a) Promoção e cons-
ciencialização a nível comunitário, de 
maneira apropriada ao contexto local 
(por exemplo, tradução em idiomas lo-
cais, explicações orais da lei e suas im-
plicações) e b) Aplicação activa da no-
va lei em todo o país, de maneira a ga-
rantir que os direitos da rapariga sejam 
protegidos. Alertam, ainda, que a com-
binação de uma alta prevalência de ca-
samentos prematuros com extrema vul-
nerabilidade à desastres naturais e mu-
danças climáticas faz de Moçambique 
um país de alto risco para meninas.■ 
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