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Hoye hoye Beira 
 

 

 Beira (O Autarca) – É já a-
manhã, quinta-feira (20AGOSTO2020) 
que a Beira comemora 113 anos de ele-
vação à actual categoria de cidade. Um 
estatuto que a Beira adquiriu em 20 de 
Agosto de 1907. Desde sempre a Beira 
representa o segundo maior e mais im-
portante centro urbano e económico do 
país, depois da capital, Maputo. É uma 
cidade com maior influência pratica-
mente em todos domínios da vida da 
sociedade moçambicana. Tem peso im-
portante na política, na academia, na 
religião, na cultura,  no desporto,  entre 
   outras áreas de destaque. 

 A Beira é uma cidade com  vá- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 19/08/2020 
Compra Venda Moeda País 

84.19 85.87 EUR UE 

70.56 71.97 USD EUA 

4.08 4.16 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 
 

A gente vive muito em voz alta. Mas as vezes a gente 
não se ouve! – Guimarães Rosa■ 
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O Presidente do Município da Beira, Daviz Simango apreciando a montagem da exposição 
lançada ontem no Auditório Municipal (ex-Novocine) por ocasião do aniversário da cidade 

dade num ambiente limpo, atraente e 
promissor. Num ambiente confortável, 
de orgulho e dignidade dos seus habi-
tantes e visitantes. 
 Ainda que a comemoração seja 
recomendada para ambiente restrito, 
domiciliário, devido as medidas de 
prevenção e combate a pandemia da 
covid-19, o mais importante é a preva-
lência do espiríto de cada beirense, 
particularmente, de celebrar com honra 
o desenvolvimento da cidade, exaltan-
do todo o trabalho em curso em prol u-
ma Beira Melhor.■ (Érica Chabane e 
Redacção)  
 

Continuado da Pág. 01 
rias qualidades e atributos dignos de 
realce. Possui um maior e mais moder-
no porto marítimo moçambicano, que 
assume papel estratégico para as eco-
nomias dos países da região. Destaca-
se, igualmente, pelo estatuto que goza 
de maior centro de pescas do país. É a 
porta de entrada para o mais emblemá-
tico parque nacional de Moçambique. 
 A Beira é uma cidade acolhe-
dora, com uma população simpática, 
humilde, alegre, trabalhadora e deter-
minada. Mencionando as qualidades 
“trabalhadora e determinada”, urge 
destacar a capacidade demonstrada pe-
los beirenses de reconstrução da cidade 
após a destruição causada pelo ciclone 
tropical idai. A Beira que “acordou” 
“caída” na madrugada de 15 de Março 
de 2019, por conta de uma tempestade 
de curtas horas que causou mais de 600 
mortes, afectou mais de um milhão e 
meio de pessoas e destruiu casas, esco-
las, unidades de saúde, redes elétrica, 
de comunicação e de abastecimento de 
água (no geral devastou toda uma tão 
querida cidade), mas graças a capaci-
dade de resiliência, o esforço e o com-
prometimento por parte de cada cida-
dão beirense, dos governos municipal, 
provincial e central, parceiros nacio-
nais e estrangeiros a cidade rapidamen-
te se reafirmou e caminha progressive-
mente na rota do desenvolvimento.  
 Na rota do desenvolvimento da  

Beira há que destacar o trabalho da e-
dilidade local, cuja acção governativa 
está essencialmente focada na criação 
de condições para a consolidação do 
velho sonho de tornar a Beira uma ci-
dade de futuro, onde as pessoas pos-
sam viver e trabalhar num meio me-
lhor, moderno e sustentável, através da 
melhoria e construção de infraestrutu-
ras fundamentais: abastecimento de á-
gua, electricidade, drenagem, sanea-
mento, habitação, educação, saúde, la-
zer, cultura, desporto. 
 A Beira celebra amanhã 113 a-
nos de sua elevação à  categoria  de  ci-  
 

INAM prevê bom tempo para o dia de amanhã – 20 
 Beira (O Autarca) – O INAM – Instituto Naciona de Meteorologia prevê geralmente bom tempo para o dia de a-
manhã, quinta-feira (20AGOSTO2020), em todo região centro do país. Será um estado de tempo agradável, caracterizado 
por céu pouco nublado localmente muito nublado; possibilidade de ocorrência de chuviscos ou chuvas fracas locais nas pro-
víncias de Sofala e Manica, com vento de sueste a leste fraco a moderado soprando, por vezes, com rajadas na zona costeira. 
O estado de tempo previsto pelo INAM para amanhã irá favor bom ambiente festivo aos beirenses, por ocasião da come-
moração dos 113 anos de elevação da Beira à actual categoria de cidade.■ (Redacção) 
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FALANDO DE MARCAS 
 

Por: Salomão Viagem 
(sviagem@svevigny.com) 
 

As Marcas e as suas (diferentes) Funções - III 
 
 

  4.3.1. Função distintiva 
  Sufragada durante muito tempo pelos autores como 
sendo a única função da marca, desenvolveu-se com a afir-
mação da concorrência empresarial que obrigou o uso mas-
sivo de marcas individuais por forma a diferenciar o que 
vinha sendo padronizado pela produção industrial25. Ao a-
tribuir ao titular da marca o direito de uso exclusivo para i-
dentificar os seus produtos ou serviços na actividade eco-
nómica, diligenciou-se para distinguir os diversos produtos 
apresentados no mercado pelos diversos empresários, bem 
como permitir ao consumidor a identificação do produtor e 
a subsequente escolha do bem desejado26. A função distin-
tiva significa que a marca distingue os produtos e serviços 
de uma empresa dos produtos e serviços de outra. A marca 
para além de distinguir produtos e serviços, distingue tam-
bém as fontes produtivas, isto é a origem dos produtos e 
serviços27. Esse entendimento nem sempre foi pacífico, 
principalmente no que se refere à função de indicação de o-
rigem ou proveniência como uma concretização da função 
distintiva28. Os que se opõem a este entendimento (de que a 
marca também distingue as fontes produtivas), dizem que a 
marca é por vezes um sinal “anónimo”, sem qualquer men-
são ao titular ou à empresa, que uma mesma marca pode 
ser usada para produtos idênticos ou semelhantes por dife-
rentes empresas de um grupo, por transmissão e por diver-
sas empresas a título de licença29. Sobre o anonimato da 
marca, defendem os opositores do significado bicéfalo da 
função distintiva da marca que num mercado como o actual 
não se pode enfatizar uma ligação entre a marca e a empre-
sa na medida em que o consumidor desconhece a identida-
de da empresa titular da marca30. Justificam esses autores 
que, com o desenvolvimento e crescimento da produção in-
dustrial e com as inovações tecnológicas dos últimos sécu-
los, assiste-se a um afastamento cada vez mais acentuado 
entre o produtor e o consumidor, sendo normalmente o pro-
dutor actual desconhecido pelo consumidor, por outro lado 
afirmam que o consumidor conhece a marca mas não con-
hece o empresário que é dela titular. Este posicionamento 
pode ser enfraquecido com a ideia de que o consumidor, 
conhecendo a marca e não o empresário, confia que é sem-
pre o mesmo empresário titular da marca cujos produtos 
são por si desejados, ou seja, tem a ideia da proveniência 
do produto com base na marca31. Quanto ao contra argu-
mento da marca de grupo, defendem que sendo esta marca 
propriedade de uma sociedade é usada por outras, a este  li- 

gadas, mas juridicamente autónomas. Também esta crítica 
não é sem fragilidade; a existência de uma autonomia jurí-
dica entre a entidade que regista a marca e aquela que a u-
tiliza deve ser desvalorizada, porquanto é manifesta a uni-
dade económica destas, que fará supor uma coerência orga-
nizativa e directiva, mantendo inalterada a visão tradicional 
da indicação de origem das marcas. A este propósito, GAL-
GANO sustenta que o sistema integrado de produção faz 
perder relevância a identidade do empresário que material-
mente produz os produtos e ganha relevo aquele que dá as 
instruções sobre a forma de produzir ou que exerce o con-
trolo sobre a qualidade dos produtos32. Ainda a propósito 
da marca de grupo, GALGANO reforça o seu argumento 
dizendo que: “nenhum consumidor se sentirá enganado se 
descobrir que o produto sobre o qual foi aposta uma marca 
conhecida, não provém da empresa titular da marca, mas de 
uma sociedade que esta controla ou por uma sociedade con-
trolada por uma holding comum”33. Os opositores da con-
cretização da função distintiva em duas vertentes (distinção 
de produtos e das respectivas fontes produtivas) argument-
tam ainda que a marca não indica a fonte produtiva, se se 
considerar a possibilidade de transmissão autonoma da 
marca, isto é, sem o estabelecimento, supondo que ao se 
proceder a transmissão autonoma da marca, a desvincula-
ção que ocorre em relação a sua anterior titular faz com que 
a sua proveniência não seja conhecida. De acordo com o ar-
tigo 17º do CPI (M), há na nossa ordem jurídica admissibi-
lidade de transmissão autónoma da marca. Ora, não vemos 
em que é que a transmissão autónoma pode pôr em causa a 
indicação de origem, uma vez que, apesar da desvinculação 
da marca ao anterior titular, passará a identificar a sua nova 
origem empresarial, isto é, a sua nova proveniência. Tam-
bém se erguem críticas à função distintiva das marcas, re-
sultantes da possibilidade de existência de licença de explo-
ração de marcas34, prevista no artigo 122º do CPI(M). A 
não aceitação da função de origem com base no argumento 
das licenças é retrógrada, visto que se alicerça no quadro da 
função de “origem nominada”, segundo esta concepção, era 
“ aberrante, para dizer o menos, que uma marca pudesse ser 
usada por outrem que não o seu titular – a titularidade que 
era uma repudiava o uso plúrimo, (…), a função de origem 
nominada, que permitia que as marcas de fantasia não fos-
sem deixadas sem protecção, era mais ductile relativamente 
ao princípio da indissociabilidade da titularidade  da  marca 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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de interpretação da função distintiva das marcas foi particu-
larmente no seio da doutrina italiana e portuguesa, motivo 
de levantamento de posições distintas.■ 
 

25 Cfr. PUGLIATTI, Enciclopedia del Diritto, Vol. XI, p. 75. 
26 V. HUGO DANIEL LANÇA SILVA, A Função publicitária da marca de 

mpresa no direito português, verbojurídico, 2009, p. 66. 
27 V. Argumentando esta orientação NOGUEIRA SERENS, A 

Monopolização…ob cit., p. 1185, disse o seguinte: “ …o público em presença de 
uma marca, independentemente do modo como fosse composta ou da maneira 

como fosse utilizada, poder acreditar na constância da origem dos produtos que 
essa marca contradistinguia  ou, por outras palavras, poder acreditar que havendo 
igualdade entre as marcas que assinalavam produtos merceologicamente iguais, a 

origem ou proveniência (empresarialmente falando) de tais produtos, conquanto 
fosse dele (do público) desconhecida, seria sempre a mesma, ou melhor, única” v. 

tb a nota 2365 deste mesmo autor . V. Neste sentido VANZETTI, Funzione e 
Natura Giuridica del Marchio, RDI, .. 16. 

28. V. Desenvolvidamente sobre “ a concretização da função distintiva”  
NOGUEIRA SERENS, A monopolização…ob. cit., pp. 1179 e ss. 

29 V. Detalhadamente a discussão sobre a  bicéfala concretização da função 
distintiva da marca em HUGO LANÇA SILVA, Função publicitária…ob. cit., 

pp. 65-83,  COUTINHO DE ABREU, Curso…ob. cit.,(9ª ed) pp. 361-362. 
30 V. Neste sentido FERRER CORREIA, Lições…ob. cit., p. 179. 

31V. AA.VV. Direito Industrial, Vol. I, p. 82, FERNANDES NÓVOA, Las 
funciones de la Marca, ADI, 1978, p. 37. 

32 V. FRANCESCO GALGANO IL marchio nei sistemi produtivi integrati: sub-
forniture, gruppi di società, licenze, merchandising, Contratto e impresa, 1987, 

Cedam, Padova, p. 174. 
33 V. FRANCESCO GALGANO, IL marchio…ob. cit., p. 192. 

34 Sobre a história da licença de marcas, v. por todos, desenvolvidamente 
NOGUEIRA SERENS, A Monopolização, nota 2358, pp. 1193-1200. 

35 Cfr. NOGUEIRA SERENS, A Monpolização…ob. cit., p. 1192. 
36 A obrigação de exercer o controlo no licenciado é fruto do labor da doutrina e 

jurisprudência norte- americana, está estatuida no Lanham Act de 1946.  
37 De acordo com esta maneira de pensar, as fábricas  são instaladas em países 

subdesenvolvidos, com baixos custos de  produção, nomeadamente ao nível da 
mão-de-obra, a cargo de subcontratados ou de licenciados. V. HUGO LANÇA 

SILVA, A Função publicitária…ob. cit., p. 71.  
38V. HUGO LANÇA SILVA, A Função publicitária…ob.cit., p. 71. A crítica que 

deu origem a esta nota está  relacionada com a problemáticas das marcas dos 
industriais vs marcas dos comerciantes- Private Label, v . supra 2.2.1 e 6.1, 2 

infra. 
39 Esta é a concepção de McCARTH, citado por NOGUEIRA SERENS, A 

Vulgarização…ob. cit., pp. 14-15, v. supra 3. 2.5.■   

Continuado da Pág. 04  
e do seu uso (…)”35. Actualmente já não se assiste este con-
servadorismo. De acordo com o disposto no número 1 do 
artigo 122º do CPI(M), o titular do registo pode celebrar 
contrato de licença para o uso da marca, sem prejuizo do 
seu direito de exercer o controlo efectivo sobre as especifi-
cações, a natureza a qualidade dos respectivos produtos ou 
serviços. A faculdade de o titular exercer o controlo efecti-
vo sobre as especificações, a natureza e a qualidade dos 
produtos ou serviços, conferirá homogeneidade na qualida-
de da marca, quer da empresa licenciante, quer da empresa 
licenciada. Deste modo, o consumidor não terá como pen-
sar nas eventuais distintas proveniências, mas numa única 
proveniência, uma vez que os produtos ou serviços marca-
dos possuem a mesma qualidade assegurada pelo contro-
lo36. Uma outra censura frequente à validade da função de 
proveniência relaciona-se com as dificuldades em conciliar 
esta função com as hodiernas técnicas de produção Indus-
trial, com base nas quais é recorrente uma cisão entre as 
empresas proprietárias das marcas e as encarregues da pro-
dução dos seus produtos. As empresas proprietárias das 
marcas se limitam a gerir o circuito de distribuição e a e-
xercer um controlo sobre a qualidade dos produtos37. Mes-
mo neste caso, não se abala a função indicadora de prove-
niência uma vez que é feito o controlo sobre a utilização da 
marca, e consequente assunção de responsabilidades pelo 
titular da marca38. Outra reflexão crítica a luz da função in-
dicadora de origem é feita com relação a marca de prestígio 
que segundo os contestatários, com este tipo de marca cuja 
protecção é ultramerceológica, se protege a capacidade su-
gestiva e não a função distintiva. Cremos ser este um argu-
mento deficiente, uma vez que a referida protecção ultra-
merceológica é excepcional, isto é, quando está em causa 
uma actuação diluitória da marca. A marca, seja ela de que 
tipo, é normalmente tutelada com base no próprio quadro 
legal do sinal. Por forma a debelar todas as expostas críti-
cas contra a função indicadora de proveniência, tem sido 
feito o redimensionamento da função distintiva, passando a 
ser entendida num contexto mais amplo. Defende-se a este 
propósito que a função jurídica da marca significa que os 
produtos provêm de uma empresa que mantém com a em-
presa originária relações de natureza contratual ou econó-
mica. Desta forma, a noção de procedência empresarial sig-
nifica a existência de identidade entre a produção própria 
do titular da marca e de terceiros a quem este esteja contra-
tualmente ligado39.          
 Conforme acabámos de ver, a  perspectiva  dualista 
  

Sofala regista mais dois casos 
da covid-19 em 24 horas 
 Beira (O Autar-
ca) – A província central 
de Sofala registou mais 
dois casos da covid-19 em 
24 horas (entre segunda e 
terça-feiras), elevando pa-
ra um cumulativo de 112 
casos, dos quais 40 são ac-
tivos. Dos novos casos, um   

refere-se ao sexo masculi-
no e o outro feminino. Os 
dois casos positivos mais 
recentes, um refere-se à 
cidade da Beira e outro ao 
distrito de Nhamatanda, e 
ambos resultam de vigilân-
cia nas unidades sanitá-
rias.■ (Redacção) 
  

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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Acidentes mortais de mineradores ilegais preocupam 
Montepuez Ruby Mining 
 

- MRM acredita que os garimpeiros são explorados por 
sindicatos ilegais de contrabando de rubis, normalmente 
financiados por compradores estrangeiros 
 

diversas acções de responsabilidade 
social dentro das comunidades e já e-
xistem alguns benefícios visíveis. 
 De acordo com a MRM, o ga-
rimpo ilegal é uma acção negativa que 
priva Moçambique, seus cidadãos, as-
sim como o Governo das tão neces-
sárias receitas fiscais provenientes dos 
recursos minerais. 
 “Nós, como empresa, não so-
mos contra o garimpo, desde que não 
seja ilegal. O garimpo organizado, 
transparente e com regras definidas é 
bom, porque traz benefícios não só pa-
ra as comunidades como também para 
o país e é por esta via que tentamos 
sensibilizar as comunidades”, destacou 
o PCA da MRM, sobre as acções em 
curso para desencorajar a mineração i-
legal. 
 

 Entretanto, a MRM acredita 
que os garimpeiros são explorados por 
sindicatos ilegais de contrabando de 
rubis, normalmente financiados por 
compradores estrangeiros, que pagam 
aos ilegais apenas uma fracção do va-
lor real de mercado de rubis que são 
obtidos ilegalmente na mina e de ou-
tras fontes. 
 

 “A MRM continuará a fazer 
campanhas para aumentar a conscien-
cialização nas comunidades locais, mas 
as acções perpetradas pelos minerado-
res ilegais ultrapassam as nossas capa-
cidades, daí que pedimos o apoio do 
Governo para a solução deste proble-
ma, que tem causado enormes prejuí-
zos à companhia”, anotou Machel. 
 

 Outrossim, no entendimento 
da MRM, os mineiros ilegais são con-
trolados e geridos por sindicatos e in-
termediários que tiram vantagem da 
pobreza e do desemprego. Os garim-
peiros são tipicamente recrutados por 
líderes sindicalizados ou intermediá-
rios bem financiados, que atraem os 
seus recrutas com promessas de fortu-
nas na mineração de rubis.■ (Redac-
ção/ CI) 
 

 
 Namanhumbir (O Autarca) – 
Os sucessivos acidentes envolvendo 
mineradores ilegais que invadem a 
concessão da Montepuez Ruby Mining 
(MRM) à busca de pedras preciosas 
constitui uma das grandes preocupa-
ções dos gestores da empresa, dado o 
prejuízo que isto acarreta à MRM, para 
além das constantes perdas de vidas 
dos ilegais durante o processo de esca-
vações clandestinas, sem o mínimo de 
segurança. 
 Ao que tudo indica, as mensa-
gens de sensibilização sobre o perigo 
do garimpo ilegal emitidas pela mine-
radora não são efectivamente acatadas 
pelos garimpeiros. 
 Só nos últimos seis meses, pe-
lo menos vinte (20) pessoas, na sua 
maioria jovens, perderam a vida nas 
instalações da MRM, no decurso de o-
perações artesanais de mineração, que 
muitas vezes têm culminado com o de- 

sabamento dos solos, deixando os ga-
rimpeiros presos no subsolo. 
 O Presidente do Conselho de 
Administração da MRM, Samora Ma-
chel Júnior, diz que o desafio é enor-
me, apesar das acções levadas a cabo 
para minimizar a situação.  
 “O garimpo ilegal é uma situa-
ção quase recorrente, não está estanca-
do por completo. A MRM tem colabo-
rado com as autoridades governamen-
tais, através do Ministério do Interior, 
e temos tido acções que visam sensibi-
lizar as comunidades à volta da nossa 
concessão, para que entendam o im-
pacto negativo que isso representa”, re-
feriu. 
 Machel reconhece que o im-
pacto da presença da MRM nas comu-
nidades ainda não é bastante significa-
tivo, mas entende que nada justifica o 
garimpo ilegal, uma vez que, gradual-
mente,  a  empresa  está  a  desenvolver  
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DE VEZ EM QUANDO... 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 A PRÓXIMA VÍTIMA 

 Francisco não queria  acreditar  na 
oferta que acabava de ouvir. Por apenas 20 Mil Meticais, 
o sonho de ter um Mazda, o carro há muito desejado, es-
tava ali à mão de semear, prestes a tornar-se realidade. 
 

 Bateu na testa, beliscou-se vezes sem conta para 
certificar-se que não estava a sonhar acordado. O carro 
estava mesmo diante dele, vermelho vivo, com meia dú-
zía de meses e pouco mais de quatro mil quilómetros. E-
ra um automóvel praticamente novinho em folha… 
 

 O carro tinha acabado de chegar da África do Sul 
há três dias. A matrícula já tinha sido alterada e ostenta-
va a chapa Nacional, com a documentação toda "nos 
conformes", como mandam as regras (e a Lei!), pois cla-
ro!!... Sabia, contudo, que se tratava de um automó-
vel roubado, de "um carro quente", como são conheci-
dos por cá todos os carros roubados... 
 

 Mas isso não importava. O importante mesmo e-
ra que ele ia comprar o carro do seu sonho por uma ver-
dadeira "pechincha" e não queria deixar "escapar a opor-
tunidade por nada deste Mundo, custasse o que custas-
se".   

 Já estava a imaginar como seria aparecer à Rosi-
ta, sua namorada, vaidoso e sorridente, ao volante do seu 
Mazda, vermelhinho, brilhante de fazer inveja, novinho, 
de braço à janela, todo estiloso, como que a perguntar 
em silêncio «então, Malta, que tal me acham, 
hem?!...»? Depois, claro, era a reacção dos amigos e da 
própria família, maravilhados, alguma invejazinha es-
condida lá bem no fundo, com algum espanto à mistura, 
do género "como é que tinha sido possível o Francisco 
ter comprado um carro daqueles"... Incrível! O Moçam-
bicano nunca gostou de ver ninguém "na mão de cima", 
bem consigo e com a Vida. A Inveja, convenhamos, é 
um dom adquirido deste maravilhoso Povo, apesar de 
tudo... 
 Mas isso que importava? O importante mesmo 
era que o carro já era seu, e já tinha prometido  a  si  pró-  
 

prio que iria ter "cuidados mil", não fosse "a mão do a-
lheio" meter "o bedelho" onde não era chamado e deitar 
tudo a perder... Era o que mais faltava. Chiça!... 
 Mas o pior estava para vir. Um belo dia, Francis- 
co foi mandado parar na Marginal, a caminho da Costa 
do Sol, em Maputo, num auto-stop. Feita a verificação 
de toda a documentação inerente ao automóvel, carta de 
condução incluída, seguro e inspecção em dia, a surpresa 
das surpresas: o número do Motor não havia sido apaga-
do pelos larápios que lhe tinham vendido o Mazda e 
Francisco acabaria na Esquadra da Polícia mais próxima 
da localidade. E ficou a "arder" em 20 Mil Metiacais e 
voltara à condição de outrora, que é como quem diz, à 
sua condição normal de "andar a penantes" para todo o 
lado!... «Se eu apanho aqueles gajos, juro que mato...» 
-- retorquia, entre dentes, furioso. Não era para menos... 
 Coitado do nosso Amigo Francisco! O sonho fo-
ra de pouca dura e questionava-se, agora, o que iria dizer 
aos amigos, à família e, sobretudo, à sua namorada. Uma 
vergonha, convenhamos. 
 A história do Francisco que acabamos de contar 
será a história de dezenas (senão de centenas!) de outros 
franciscos, felisbertos, manhiças, zandamelas ou quais-
quer outros que existam por aí, enquanto continuarem a 
existir, em Moçambique, os chamados "carros quentes" 
e pessoas a viverem do roubo e da falsificação de docu-
mentos, sem que as nossas Autoridades Policiais (e ou-
tras) não consigam pôr cobro definitivamente a esta trá-
gica realidade que ganha, a cada dia que passa, foros as-
sustadores que se traduzem num maior "movimento so-
bre rodas", nas nossas cidades... 
 Quantos carros roubados e motorizadas circulam 
nas nossas estradas, do Rovuma ao Maputo?! Alguém 
sabe? 
 Damos um doce a quem souber responder a esta 
pergunta e prometemos pagar uma cervejinha e uma bi-
fana na barraca do Amigo Pedro Chapote, ali para os la-
dos do Museu. Até lá, fazemos votos que o Leitor não 
seja a próxima vítima...■ 
  
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Actividade económica contraiu 3.25% no II trimestre 
 Maputo (O Autarca) – O 
Banco de Moçambique (BM) divulgou 
ontem que o Produto Interno Bruto a 
preços de mercado (PIBpm) apresen-
tou uma variação de menos 3.25% no 
II Trimestre de 2020 comparado ao 
mesmo período do ano anterior 
 Citando informação do INE – 
Instituto Nacional de Estatísticas, o B 
M refere que a forte contracção da acti-
vidade económica, medida pelo Produ-
to Interno Bruto (PIB), reflecte, essen-
cialmente, o impacto da crise sanitária 
sobre a produção de bens e serviços.  
 

Sector terciário determinante com 
variação de -4.06% 
 Segundo dados do INE, publi-
cados no seu bolentim “Contas Nacio-
nais Trimestrais 2020”, o desempenho 
negativo da actividade económica no 
segundo trimestre de 2020 é atribuído 
em primeiro lugar ao sector terciário 
que decresceu em 4.06% (Gráfico 1.2), 
com maior destaque para o ramo de 
Hotelaria e Restauração com uma va-
riação de menos 35.84%, seguido pelo 
ramo do Comércio e Serviços de Repa-
ração com menos 5.69% e Transportes 
e Comunicação com cerca de menos 4. 
68%. Ocupa a segunda posição o sec-
tor primário com uma variação de me-
nos 2.65% induzido pelo ramo da In-
dústria Extractiva com menos de 25. 
55% seguido pelo ramo da Pesca com 
menos 1.83%, entretanto a agricultura 
teve um variação positiva de 3.53%.  
 O sector secundário registou 
um variação de menos 2.42% induzido 
pelo ramo da Indústria Manufactureira 
com menos 5.32%, ramo de Constru-
ção com menos 0.89%, não obstante os 
ramos da Electricidade, Gás e Distri-
buição de Água registarem crescimen-
to positivo na ordem de 6.34%. 
 

Peso dos ramos na economia 
 Os ramos da Agricultura, Pe-
cuária, Caça, Silvicultura, Exploração 
florestal, Actividades relacionadas ti-
veram uma maior participação na eco- 
nomia com peso conjunto no PIB de 
26.03% (Gráfico 1.3) seguido pelos ra- 

 
ra teve um peso de 5.1%, Administa-
ção Pública, Educação, Aluguer de I-
móveis e Serviços prestados às Empre-
sas, Pesca e Aquacultura com pesos de 
7.2%, 5.7%, 4.9% 1.7%, respectiva-
mente.  
 Os restantes ramos de activida-
de tiveram em conjunto um peso de 22 
.8%.■ (Redacção) 
 

mos de Transportes Armazenagem e 
Actividades auxiliares dos transportes, 
e Informação e Comunicações com u-
ma contribuição conjunta de 9.6%. O-
cupa o terceiro lugar o ramo de Comér-
cio e Serviços de Reparação com 9. 
3%, seguido do ramo da Indústria Ma-
nufactureira, com um peso de 7.7%. O 
ramo da Indústria de Extracção  Minei- 

Incubadora Sandbox Regulatório impulsionadora da 
inovação tecnológica virada aos serviços financeiros 
 Maputo (O Autarca) – O Go-
vernador do Banco de Moçambique 
(BM), Rogério Zandamela referiu que 
as edições da Incubadora Sandbox Re-
gulatório pretende-se que respondam 
aos desafios da inovação tecnológica 
virada para os serviços financeiros, 
sem negligenciar a mitigação de riscos, 
a estabilidade financeira, protecção do 
consumidor e conduta do mercado. 
 Discursando no evento que 
marcou o lançamento da segunda edi-
ção do projecto, Zandamela referiu que 
a mesma se enquadra no âmbito da im-
plementação da Estratégia Nacional de 
Inclusão Financeira 2016-2022, que 
tem como objectivo geral aumentar o 
nível de acesso e uso de serviços finan-
ceiros pela população moçambicana. 
 

 A iniciativa  Incubadora  Sand- 

 
 

box Regulatório integra um centro de i-
novação, um espaço que pretende jun-
tar entidades emergentes, empresas, re-
guladores e provedores, para estimular 
a inovação através da troca de expe-
riências com peritos de diversas á-
reas.■ (Redacção/ BM) 

O Autarca - Seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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VuJonga - todas edições actualizadas em | e-Book grátis:  
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AUTOMÓVEL AVATAR?                                                  

O vídeo anexo (link do Facebook) pode ser uma prova de quando a Realidade 
ultrapassa a Ficção. Isso quer dizer que a Teoria ou um Pensamento Criativo, 
construtivo – cria, inventa a Prática – materializando esse pensamento criativo muitas 
vezes 'POÉTICO' no sentido de vanguardista muito à frente de seu tempo e da 
corrente geral de possibilidades reais.  

Porque um poeta de verdade é um inventor de sonhos anunciando a nova 
realidade que pode um dia acontecer e alertando de pesadelos que podem também 
acontecer, acoplados.  

Assim tem sido com todas as invenções desde sempre até às mais recentes 
'novas tecnologias' que de nossos avós e bisavós, e ancestrais, vamos herdando dessa 
capacidade de imaginar, de poetizar o impossível e este, tarde ou cedo, materializar-
se um dia...  

Exemplos existem de milhares de anos antes de nossa era desde o império 
Khemet (vulgo antigo Egipto) com o maior sábio da história em todas as áreas das 
ciências e tecnologias, das artes e estética, arquitecto e engenheiro de pirâmides – 
trata-se do africano e cientista núbio, Imhotep, "primeiro-ministro" do faraó Djoser. 
Outro génio foi o grego Arquimedes, de criatividade também aproveitada, mas para a 
guerra.  

Pensadores, outros, mais recentes do séc. XIX, temos de entre todos... o escritor 
francês Jules Verne que imaginou 'mil e uma ficções' e paranoias de abuso de poder... 
e do séc. XX, o escritor tcheco, Karel Čapek, que inventou a palavra 'robótica' (de 
trabalho)... que deu ‘robot.’  

Porém, o aviso é sempre o mesmo: ... atenção tudo tem um preço – pois, as 
demasiadas dependências dessas novas tecnologias podem colocar em perigo o 
sentimento humano do afecto, inventando uma nova desumanidade juntando-se às 
existentes desde sempre.  
 

Leia, Divulgue e Publicite  n’O Autarca – 1º jornal electrónico na cidade da Beira - Moçambique 
  

‘Vision AVTR 2020’ - Ficção científica ou realidade?                                                  
(Lembram-se do Filme "AVATAR"?) 
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O engenheiro naval e escritor russo, Evgueni Zamiatine, avisou-nos na sua obra 
‘NOS’ (1924) de futuro distópico, assim como o alemão Fritz Lang no filme 
'Metropolis' de 1927, da obra de Thea von Harbou... e outros e outras que se lhes 
seguiram nos alertas...  

Não poderíamos deixar de destacar o também grande na sua mensagem para 
além de seu tempo, do pensador e poeta, e 'iberista português, Guerra Junqueiro 
(1850-1923) – considerado "o maior poeta português" pelo filósofo espanhol, basco, 
Miguel de Unamuno (1864-1936) “El Rector de Salamanca”...  

Por outro lado, o luso-moçambicano, José Craveirinha (1922-2003), enquadra-
se nesta lista intemporal de arautos do tempo que está para acontecer, ainda que mais 
regionalista, mas sem deixar de ser universalista.■ JC© Jan./2020] 
 

Anexos e    
Referências 

MERCEDES-BENZ VISION AVTR 2020 
https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/passenger-cars/mercedes-benz-concept-cars/vision-avtr/ 
 
«This car is inspired by the movie Avatar... it is the 2020 Mercedes-Benz VISION AVTR. 
Mercedes worked closely with the director of Avatar, James Cameron and Jon Landau to come up 
with a car that could act as your avatar in the movie. Check out some of its coolest features...» 
(…)  «Massive thanks to Mercedes and the Chief Designer Gorden Wagener for giving us here an 
exclusive look at this incredible car.» [Data venia] 

‘Driving Auto Shows’ [7 de Janeiro 2020 / Las Vegas Nevada - EUA] 
https://driving.ca/mercedes-benz/auto-news/news/the-mercedes-benz-avtr-concept-is-an-avatar-inspired-
autonomous-bio-car 

"This Mercedes can drive sideways | AVTR" 
https://www.facebook.com/supercarblondie/videos/483574522586732/ 

Guerra Junqueiro: muito mais que um poeta 
https://www.snpcultura.org/id_guerra_junqueiro.html 
O Iberismo em Portugal. Primeiras décadas do século XX 
https://pt.slideshare.net/OscarLopez19/autores-portugueses-primeiro-tercio-do-xx 


