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Proteger uma geração em risco: Vozes das crianças
sobre o impacto da covid-19 em Moçambique
Maputo (O Autarca) – Indivíduos menores de 18 anos representtam mais da metade da população de
Moçambique. Embora os casos confirmados da covid-19 permaneçam relativamente baixos em Moçambique, a
pandemia terá, provavelmente, um impacto significativo na vida das crianças
e reverterá o progresso feito na capacidade de meninos e meninas de sobreviver, receber uma boa educação e per-

Frase:

manecer em segurança – com os mais
vulneráveis a serem mais afectados. A
forma de resposta neste momento será
fundamental para garantir a preservação dos direitos das crianças de sobreviver, aprender e de ser protegidas. O
futuro de uma geração inteira depende
disso.
Além de serem afectados adversamente pela crise, as crianças e os
jovens também são importantes agen-

Lindo é poder olhar todos os dias para o céu e
descobrir que em meio a tantos problemas existe um
Deus que nos permite sorrir.■

tes de mudança que, se bem direccionados, são essenciais para iniciar e
manter mudanças positivas de comportamento com vista a conter a propagação do vírus.
Os meninos e as meninas estão
a enfrentar essa crise a partir da sua
própria perspectiva e – como são o público-alvo, devem ser os promotores
críticos de mudança – as suas vozes
devem ser ouvidas na resposta à pandemia.
Como Save the Children em
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Moçambique, temos estado a trabalhar
em estreita colaboração com jovens deputados do Parlamento Infantil, que
têm liderado a advocacia focada na
criança, a nível nacional e local.
Porquê o foco nas crianças?
Embora as crianças não sejam
o grupo de maior risco em termos de
mortes directas em todo o continente africano, isso não nos conta a história
completa, pois os impactos devastadores, tanto secundários quanto os a longo prazo, sobre os direitos, bem-estar e
a segurança das crianças, provavelmente terão um impacto desproporcionalmente maior nas crianças de famílias pobres e vulneráveis para toda a
vida.
Raparigas adolescentes, crianças com deficiência, crianças em movimento, pessoas deslocadas internamente e aquelas que vivem em áreas afectadas pela violência são particularmente vulneráveis.
Eis alguns depoimentos que ouvimos
deles:
- “Devido à pandemia da COVID-19, vários serviços de apoio à
criança foram suspensos e os pais receiam levar os seus filhos ao hospital
quando estes estão doentes” – Tonelda, 17, Gaza.
- “As crianças têm o direito a
brincar, mas para algumas, por exemplo aquelas que não têm irmãos, estão
sozinhas e não podem usufruir deste
direito. As crianças que não têm acesso
às fichas de exercícios nas escolas ou
às novas plataformas educacionais
criadas pelo governo são incapazes de
ter acesso à educação, que é um dos
direitos fundamentais da criança” –
Plaultila, 16, Cabo Delgado.
- “A minha experiência de estudar a partir de casa não é perfeita…
na verdade, não é assim tão bom estudar a partir de casa, porque existem
muitas dificuldades, e tem muitas pes-

soas que não têm um telefone para estudar online” – Wilson, 17, Nampula.
- “Como muitas das crianças
es-tão acostumadas a ter aulas presenciais, a educação à distância é difícil
para elas, porque não têm orientação
directa dos seus professores. Elas não
estão preparadas para isso, e existem
muitas distrações em casa” – Gleds,
16, Sofala.
- “O que deve ser feito na minha escola depois da COVID-19 para
assegurar que todos estamos protegidos? As medidas de prevenção devem
ser mantidas. Aumentar os funcionários, assegurar que a escola tenha água,
e construir mais salas de aulas para reduzir o número de alunos nas salas” –
Teresa, 14, Manica.
- “Eu acho que podem existir
crianças que estão a sofrer de violência, mas como não podem sair de casa,
não têm como falar. O Governo deve
ajudar as crianças sensibilizando os
pais para proteger mais as suas crianças” – Zaira, 15, Nampula.
- “As principais preocupações
que tem havido são violência física,
que tem sido muito frequente e que é
acompanhada da violência psicológica.
Alguns pais, por se encontrarem desempregados, descarregam toda a raiva
para as crianças… Tenho visto muitas
crianças a fazerem trabalhos domesticcos pesados, depois no tempo de pausa, ao invés de descansar, são obrigadas a ir para a rua vender coisas” –
Clementino, 16, Zambezia.
- “A situação não é boa. Aqui
na minha zona há crianças que têm que
vender coisas nas ruas porque os pais
não têm emprego. As pessoas não têm
como que se alimentar, e se ficarem
em casa, vão morrer de fome. O Governo deveria dar apoio às famílias e
dar assistência às famílias, aqui as pessoas ficam a vender coisas porque não
têm como se sustentar...” – Muamina,

17, Nampula.
- “O alto nível de pobreza sofrido por muitos pais e cuidadores é
um dos principais problemas que afectam as crianças na resposta à COVID19. Muitos pais e cuidadores estão a ficar desempregados. Aqueles que têm
os seus próprios negócios (taxistas,
camponeses, vendedores do mercado)
e outras actividades foram obrigados a
fechar, comprometendo os seus rendimentos e sobrevivência. Isso afecta a
sua capacidade de cuidar das necessidades básicas das crianças, incluindo
poder comprar coisas que são recomendadas para prevenir a infecção, como sabão e desinfectantes de mãos” –
Clementino, 16, Zambézia
“O meu sonho depois da COVID-19 é de voltar a ver e abraçar todos os meus colegas, amigos e professsores. Vou me esforçar bastante nos
meus estudos para recuperar o tempo
perdido. E gostaria de ver que na minha comunidade, as crianças órfãs e vulneráveis recebem apoio” – Teresa, 14,
Manica
“O meu sonho depois da COVID-19 é de ver no meu distrito de
Macossa um parque infantil onde todas
as crianças possam brincar e esquecer
o drama vivido por causa da COVID19” – Frêncio Chirinda, 15, Manica
Uma acção urgente e focada é
necessária para proteger as crianças e
jovens do impacto potencialmente devastador da pandemia da COVID-19 –
esta é a mensagem que ouvimos em
voz alta e clara das crianças em todo o
país. Como Save the Children, sentimos que é crucial que as vozes das
crianças sejam amplificadas e ajudem a
orientar a resposta política e programática à crise da COVID-19. Em todo o
mundo, as crianças estão a sofrer uma
enorme agitação numa escala nunca
vista antes nesta vida. Junte-se a nós
hoje na protecção de uma geração em
risco!■ (Redacção/ Save the Children)
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FALANDO DE MARCAS
Por: Salomão Viagem
(sviagem@svevigny.com)

As marcas segundo a qualidade dos
respectivos titulares – 4
pelo facto de o distribuidor ter passado a adotar o seu “pró2. 2. MARCAS DOS COMERCIANTES
De entre os tipos de marcas examinadas até aqui,
as marcas dos comerciantes são as que gozam de maior
preponderância na actualidade face às tradicionais marcas
dos fabricantes. São as que os vendedores (na qualidade de
intermediários-distribuidores) usam para assinalar os produtos que irão vender, estas são normalmente posteriores às
de fábrica ou dos produtos.
No seguimento das marcas individuais e segundo a
natureza da actividade, surgiu a distinção de marca de produção, marca de comércio e marca de serviço. A primeira
segundo a concepção tradicional, contradistingue o produto
de um empresário do de outro, a segunda assinala os produtos de um intermediário profissional, o qual não é produtor,
a terceira contradistingue não bens, mas serviços oferecidos
ao mercado por um determinado empresário43.
Por longo período, o comerciante era inibido de apor a sua marca no produto que já vinha assinalado com a
marca do fabricante, isto é, sobrepor a sua marca à marca
do fabricante. Essa proibição não era menos que o reflexo
do temor que o fabricante tinha em ver a sua marca obliterada pelo comerciante. Hoje essa proibição do fabricante,
apesar de patente em algumas legislações, perdeu campo na
medida em que a distinção entre marcas de fábrica e marcas de comércio deixou de ser relevante ao abrigo da força
que a procura tem vindo a imprimir sobre a oferta. Na Itália
por exemplo, nos termos do artigo 20º número 3 do seu Código da Propriedade Industrial, se consente ao comerciante
apor a própria marca à mercadoria a venda, mas é vedado o
vendedor de suprir a marca do fabricante com quem adquiriu a mercadoria 44-45.
Tradicionalmente entendia-se “grande marca” como o signo distintivo que indicava a proveniência industrial do produto, as demais eram acessórias ou supervenientes. A marca comercial por efeito da multiplicação da
“grande empresa de distribuição” à grosso e à retalho, adquiriu no último decénio uma importância e um desenvolvimento crescente. Este crescimento originou-se sobretudo

prio sinal” de distribuição, que o possibilita a vender os
produtos a preços inferiores dos da marca industrial.46 Por
isso é que hoje podemos falar em correlação de forças entre
as marcas de Industria e as marcas de Comércio47, na medida em que já não são impirtantes apenas as marcas dos industriais -fabricantes ou do produtores mas também as dos
comerciantes.
Nos termos do disposto no número 1 do artigo
124º do CPI(M), tem legitimidade para requerer o registo
da marca todas as pessoas doptadas de personalidade jurídica que exerçam qualquer actividade ou prestem algum serviço de forma lícita. Esta disposição que parece mais esclarecedora quanto a legitimidade para o registo de marcas em
relação a alínea i) do artigo 1º do CPI(M) (não restringe essa legitimidade às empresas embora exija que o requerente
exerça uma actividade) inclui, naturalmente os comerciantes.
Diz – se que as marcas dos comerciantes ganharam
corpo na idade média, entre os séculos XIII à XIV, com as
“Guildas de comerciantes”48-49. No entanto de lá para cá
não parou o seu crescimento e notoriedade nos mercados.
No entanto, embora ainda se nutra um assinalável respeito
pe-las marcas dos fabricantes, as marcas dos comerciantes
têm inundado os estabelecimentos comerciais e dominado
as opções aquisitivas dos consumidres. Isto explica-se, é
que, o comerciante é quem está mais próximo do consumidor, conhece as suas preferências e tendências em cada momento, de maneiras que, procura então adequar a sua oferta
às exigências da procura.■
43
V. DI CATALDI, I Signi...ob. cit. p. 14.
Cfr. VANZETTI E DI CATALDI, Manual…ob. cit., p. 226.
45
Hoje essa distinção é necessária, na medida em que já existem verdadeiras
marcas do comerciante.
46
V. MANGINI, II Marchio….ob. cit., p. 183, no mesmo sentido outros
pormenores, v. tb. CASANOVA, Impresa….ob. cit., pp. 463-464.
47
V. Ponto 6 infra.
48
As Guildas eram associações de profissionais surgidas na idade média entre os
séculos XIII a XV, relacionadas ao processo de renascimento comercial e urbano
que ocorreram neste período.
49
V. Desenvolvidamente, sobre “Guildas de comércio e marcas de comércio “
NOGUEIRA SERENS, A Monopolização…..ob. cit., p. 624-630.■
44

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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MUNICÍPIO DA BEIRA

CONSELHO MUNICIPAL

GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM
COMUNICADO DE IMPRENSA
Beira, 16 de Junho de 2020 – O Conselho Municipal da Beira (CMB) tem vindo a acompanhar desde a última sexta-feira, 12 de Junho
de 2020, com desagrado a desinformação veiculada por alguns dirigentes políticos e órgãos de comunicação social de que o posto
administrativo de Nhangau concretamente o Centro de Saúde de Nhangau, beneficiou-se pela primeira vez, no passado dia 12 do
corrente mês, de uma ambulância, desde a sua construção há 25 anos.
Facto que constitui uma grande e falsa informação. Após a edificação do respectivo centro, o Conselho Municipal da Beira viu na
necessidade de adquirir uma ambulância cuja entrega foi realizada no dia 16 de Janeiro de 2008, tendo na ocasião construído duas
residências para os técnicos afectos ao centro, a fim de assegurar o bom atendimento durante a hora noturna em casos de emergências,
mesmo não estando sob sua tutela administrativa.
A ambulância em referência por conta de um acidente avariou. O CMB voltou a alocar no dia 18 de Agosto de 2017, para substituição,
uma moto-ambulância para o mesmo Centro de Saúde, com vista a melhorar o transporte de doentes, fora dos outros diversos centros
espalhados nesta urbe.
Ciente de que a verdade deve ser reposta, apelamos para que se reponha a verdade.
Nota: Em anexo algumas publicações da entrega da ambulância em Nhangau.

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Nossos serviços:
- Consultoria Ambiental
- Planeamento Físico
- Auditoria Ambiental
- Consultoria em Minas
- Consultoria em água e saneamento

BEIRA
SOFALA

Our services:
- Environmental consulting
- Physical planning
- Environmental audit
- Minning consulting
- Water and sanity consulting
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Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br
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