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Limitada partilha de mensagens por utilizador de 
WhatsApp 
  Beira (O Autarca) – Estão a 
ser tomadas medidas cada vez mais ri-
gorosas referentes ao uso das redes so-
ciais, no caso particular o aplicativo 
WhatsApp, na tentativa de limitar a 
propagação de “fake news”, incluindo 
informações que atentam a imagem de 
pessoas, instituições e até de regimes 
governamentais.  
 No segundo semestre do ano 
passado a assessoria de comunicação 
da WhatsApp, detida pelo Facebook, a-
nunciou que iria iniciar o procedimento 
que consiste na limitação de partilha de 
mensagem por utilizador da aplicação, 
uma medida que entrou  em  vigor  ofi- 
 

 
cialmente no último mês de Janeiro. 
 A medida estabelece que  cada 

pessoa só pode reenviar a mesma men-
sagem cinco vezes, enquanto no passa-
do a mesma mensagem podia ser parti-
lhada para 20 chats. 
 

 
 

Frase: 
 

Às vezes é difícil entender o motivo da nossa tristeza por ela não 
estar relacionada com o que temos, mas sim com o que nos falta!■ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 20/02/2019 

Compra Venda Moeda País 

70.77 71.67 EUR UE 

61.94 63.17 USD EUA 

4.38 4.47 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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com esclarecimento sobre a medida. 
 A aplicação WhatsApp tem 
embaraçado bastante as instituições e o 
Governo. Através do aplicativo as pes-
soas conseguem fazer circular informa-
ções para um grande número de cida-
dãos.■ (Érica Chabane) 
 

de ser partilhada simultaneamente para 
256 pessoas. Mas desde Janeiro os u-
suários da aplicação WhatsApp em 
Moçambique só podem enviar a mes-
ma mensagem para vinte destinatários 
de cada vez. Estranho nessa medida é 
que não houve  qualquer  comunicação 

 No entanto, a realidade em 
curso em Moçambique desde finais de 
Janeiro último é para além das medidas 
anunciadas pela WhatsApp. Por exem-
plo, a WhatsApp manteve o limite de 
256 membros para cada grupo, o que 
quer dizer que a mesma mensagem po- 

Sérgio Pantie é o novo chefe da brigada central da 
Frelimo de assistência a Sofala 

 

 Beira (O Autarca) – Há mu-
danças nas chefias das brigadas cen-
trais da Frelimo que prestam assistên-
cia às províncias.  
 Para Sofala, desta vez a Freli-
mo decidiu apostar em sangue novo. 
Sérgio Pantie é o novo chefe da briga-
da central da Frelimo de assistência à 
província de Sofala, coadjuvado por 
Celmira da Silva.  
 É uma equipe jovem que subs-
titui a dupla de veterannos Eneas Co-
miche e Aires Ali.  
 A nova equipe de jovens po-
líticos promissores tem a felicidade de 
poder  trabalhar  com  um  secretariado 

provincial liderado também por um jo-
vem político promissor, nomeadamen-
te Jaime Neto.  
 O foco da actividade política 
da Frelimo este ano está orientado para 
as sextas eleições gerais que terão lu-
gar em Outubro. O partido Frelimo 
precisa assegurar maior número de vo-
tos possíveis para garantir a reeleição 
de Filipe Nyusi ao cargo de Presidente 
da República, como também tem o de-
safio de assegurar a eleição do seu can-
didato ao cargo de Governador Provin-
cial e de maior número possível de De-
putados para as assembleias da Repú-
blica e Provincial de Sofala.■ (R) 

Celso Correia director da campanha 
da Frelimo 

  

 Beira (O Autarca) – O Parti-
do Frelimo já iniciou o processo de 
criação de seus órgãos de preparação 
das próximas eleições presidenciais, le-
gislativas e províncias de 15 de Outu-
bro. Já avançou com a criação do gabi-
nete central de preparação das eleições, 
dirigido pelo secretário-geral do parti-
do, Roque Silva.  
 
 

 Já Celso Correia, membro do 
Comité Central (CC) e Ministro da 
Terra, Ambiente e Desenvolvimento 
Rural, foi indicado director da campan-
ha da Frelimo para as eleições presi-
denciais, legislativas e províncias de 
15 de Outubro. Com esta indicação, 
Celso Correia consolida a sua posição 
de influente sobre o Presidente da Re-
pública e da Frelimo, Filipe Jacinto 
Nyusi.■ (Redacção) 
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FALANDO DE MARCAS 
 

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

Marcas coletivas e marcas de garantia, 
denominações de origem e indicações geográficas - 5/21 
 

- A MARCA COLETIVA E SEUS TITULARES 
   

   

 

 O que nos interessa não é saber qual a ordem jurí-
dica que melhor conceitualiza a  marca coletiva, mas com 
certeza examinar os aspetos gerais que a caracterizam face 
ao que se te chamado de ,marca de certificação. De referir 
que há países que não possuem um quadro legal que tutela 
de forma especial a marca coletiva como faz notar o decano 
do “droit des marques” do Benelux, BRAUN18, “ Diverses 
legislations ont admis d`amblée ces marques appelés colec-
tives, et leso nt protées par dispositions speciales. D`autres 
n`ont entendu proteger que les marques individuelles”. 
   De acordo com MARIA MIGUEL CARVALHO19-
20 “As marcas coletivas, e em especial as marcas de garan-
tia ou de certificação, assumem cada vez mais importância, 
especialmente em países industrializados”. Continua a au-
tora no seu interessante artigo sobre marcas coletivas: “É i-
negável que a competitividade das empresas, que operam 
num mercado global, é hoje fortemente influenciada por fa-
tores como o respeito pelo ambiente e saúde e segurança 
de produtos e/ou serviços. Dai o recurso crescente a sinais 
que permitam aos consumidores diferenciar, e preferir, os 
produtos (ou serviços) que os observem”  As marcas coleti-
vas não pertencem a uma pluralidade de sujeitos mas, per-
tence a um só sujeito, a entidade coletiva, essa entidade po-
de ser privada (marca coletiva privada) ou pública (marca 
coletiva de ente público)21. O uso é feito por qualquer pes-
soa singular ou coletiva por aquela autorizada, dai que, ao 
contrário do que à primeira vista se poderia pensar, não seja 
a titularidade da marca que é coletiva, mas antes o seu u-
so22. 
 Segundo PINTO COELHO23 “Destinam-se estas 
marcas a indicar que as mercadorias em que são apostas fo- 

 

ram produzidas pelos membros da corporação ou coletivi-
dade sua titular, ou provêm do país, região ou localidade a 
que é referida a marca. É por isso usada por todos os que 
compõem a agremiação, ou pertencem ao país, região ou 
localidade a que a marca corresponde. Vimos que aos sin-
dicatos e corporações de operários era facultada a criação 
de uma marca que justamente se destinava a fazer distin-
guir os produtos do trabalho dos membros do grupo; a par 
disso, porém, a marca coletiva representa ainda uma indica-
ção de proveniência, sendo o sinal comum a todos os pro-
dutos de determinada classe ou grupo de produtores, indus-
triais ou comerciantes, ou originários de determinado local 
ou região, facultado, portanto, a todos os produtores indus-
triais ou comerciantes das referidas classes, localidade ou 
região”. O autor apresenta a este propósito, alguns exemplo 
de marca coletiva, da França e Portugal “ Assim têm uma 
marca privativa, os em França, os fabricantes de sedas de 
Lyon; e a sociedade denominada União dos fabricantes de 
França criou igualmente uma marca coletiva, que cada um 
dos seus associados pode aplicar nos seus produtos, ou iso-
lada, ou juntamente com qualquer outra marca individual 
privativa, e nos mesmos termos estabeleceram a União dos 
quinquilheiros de Paris e o Sindicato dos fabricantes de 
brinquedos um selo de garantia para uso dos seus membros; 
as denominações de “Porto” “Madeira” “Burgogne” distin-
guem os vinhos produzidos em determinadas regiões, sen-
do privativo e comum de todos os produtores vinícolas des-
sas regiões o emprego das denominações ou marcas referi-
das; a águia imperial é a marca colectiva que a todos os fa-
bricantes alemães é licito estampar nos seus produtos ou 
respectivas embalagens, e um selo especial criado pela Uni- 
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uma fonte bibliográfica a considerar. 
21 Cfr. DI CATALDO, VINCENZO, I Signi…ob. cit., pp. 162-

166. 
22 V. COUTINHO DE ABREU, Curso…ob. cit., p. 368, no 

mesmo sentido MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas 
coletivas…ob. cit., p. 218-219, na nota 11 esta última autora dá a 

entender que este posicionamento é também de FERRER 
CORREIA, Lições de Direito Comercial, Vol. I, Universidade de 

Coimbra, 1973, p. 319.  
23 Marcas Comerciais e Industriais…ob. cit., pp. 14-15.■ 

ão dos fabricantes para a protecção internacional da pro-
priedade industrial, com a indicação do nome desta, distin-
gue todos os produtos exclusivamente franceses, colocado 
sobre a respetiva marca; e expressamente permite a lei es-
panhola a adopção duma marca para distinguir todos os 
produtos da área dum concelho ou província”.■ 

 
18 Précis…ob. cit., p.  471. 

19 Marcas coletivas…ob. cit., p. 216 
20 Nas notas de rodapé, esta autora cita importantes autores anglo

  

Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

20 de Fevereiro de 2000 – Iain Christie 
 

 
 

  Iain Christie nasceu em Edinburgo. Trabalhou em 
vários jornais britânicos antes de rumar para Dar-es-Salam, 
nos anos 70. Na capital da República Unida da Tanzania, 
com apenas 27 anos de idade, trabalhou no “Daily News” e 
também no “Standard”. Uma das suas actividades no cam-
po da reportagem, estava directamente relacionada com as 
lutas dos movimentos de libertação da África Austral. 
  Christie conheceu o Presidente da Frelimo Samora 
Machel nos anos 70. Visitou as zonas libertadas em Cabo 
Delgado. Sobre Samora escreveu um livro, em 1989. Tra-
çou o perfil biográfico do guerrilheiro, do político, do estra-
tega militar daquele que era “o símbolo da luta de liberta-
ção”. Em Dar es Salam, Iain Christie colaborou com a re-
vista editada pela Frelimo denominada “Mozambique Re-
volution”. 
  Ele trabalhou na Rádio Moçambique a partir de 
1976. Em Março desse ano, quando Moçambique encerrou 
as suas fronteiras com a Rodésia do Sul, foi designado para 
dirigir um canal de língua inglesa a que se deu o nome de 
“The Voice of Zimbabwe” e que tinha como principal ob-
jectivo dar a conhecer aspectos relacionados com a luta de 
libertação no Zimbabwe. Embora pudesse ser escutado em 
alguns países da África Austral, as emissões eram funda-
mentalmente direccionadas para os cidadãos do Zimbabwe. 
 Quatro anos depois, a 18 de Abril de 1980, uma 
vez alcançada a independência do Zimbabwe, esse canal de 
língua inglesa, transmitido em Ondas Curtas, passou a cha-
mar-se  “Serviço Externo da Rádio Moçambique”. Era des- 
tinado aos cidadãos dos países vizinhos e tinha como objec- 

   

tivo principal dar a conhecer a realidade política, sócio-eco-
nómica e cultural de Moçambique. Transmitia notícias, co-
mentários, entrevistas, uma revista de imprensa e música. 
Muitos dos que trabalharam neste canal, incluindo o pró-
prio Iain Christie, não eram profissionais de radiodifusão. 
 

 Não deixa de ser importante recordar que nos anos 
80, o “Servico Externo da Rádio Moçambique” transmitiu 
um seriado radiofónico denominado “Viva a Frelimo” com- 
posto por 9 episódios, todos eles gravados em fita magnéti-
ca e depois transcritos para cassetes, para efeitos de arqui-
vo, sendo que a narração dos mesmos esteve a cargo de 
Iain Christie e do Dr. Colin Darch, um pesquisador britâni- 
co que  se  encontrava  baseado  na  Universidade  de  Cape 
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Nacional de Jornalistas, fundador do serviço em língua in-
glesa da Agência de Informação de Moçambique, deixou-
nos fisicamente (aos 56 anos de idade) no dia 20 de Feve-
reiro de 2000, faz hoje 19 anos.■ 

 

OBS: na foto Samora Machel e Iain Christie na visita às 
zonas libertadas de Cabo Delgado.■ 

Continuado da Pág. 06 
 

Town e que era amigo pessoal de Christie. Essa série refe-
ria-se aos principais feitos alcançados no período da luta de 
libertação nacional em Moçambique. Ainda na década de 
80 ele foi correspondente da Agência de Notícias “Reuters” 
em Maputo. 
  Iain Christie, meu companheiro na  Rádio  Moçam- 

Lançado primeiro Congresso de Áreas Protegidas da África 
 Nairobi – O Dia dos Namora-
dos deste ano foi marcado na quinta-
feira com um sabor especial africano 
que viu o lançamento do primeiro Con-
gresso de Áreas Protegidas da África 
(APAC), no histórico Ivory Burning 
Site no Nairobi National Park. A Se-
cretária do Departamento de Turismo e 
Vida Selvagem do Quênia, Margaret 
Mwakima, acompanhada por John 
Waithaka, Diretor do Congresso e Pre-
sidente Regional da União Internacio-
nal para a Conservação da Natureza 
(IUCN), presidiu o lançamento. 
 Apelidado pelo amor à nature-
za, o lançamento da APAC 2019 pro-
curou posicionar as áreas protegidas da 
África dentro das metas de bem-estar 
econômico e comunitário, bem como 
buscar o comprometimento dos gover-
nos africanos para integrar as áreas 
protegidas na agenda 2063 da União 
Africana na transformação econômica 
de todo o continente. 
 “Hoje, lançamos o Congresso 
de Áreas Protegidas da África 
(APAC), o primeiro encontro continen-
tal de líderes africanos, cidadãos e gru-
pos de interesse para discutir o papel 
das áreas protegidas na conservação da 
natureza e na promoção do desenvol- 
vimento sustentável. Este importante 
fórum organizado pela Comissão Mun-
dial de Áreas Protegidas (WCPA) e a 
União Internacional para a Conserva-
ção da  Natureza  (IUCN)  nos  oferece 

 
uma plataforma para realizar discus-
sões honestas sobre o futuro que que-
remos para nossas áreas protegidas e 
buscar soluções para as persistentes e 
problemas emergentes ”, disse a Secre-
tária do Departamento de  Turismo e 
Vida Selvagem, Dr. Mwakima. 
 Segundo a União Internacional 
para a Conservação da Natureza, no i-
nício do século XX, havia apenas um 
punhado de áreas protegidas de aproxi-
madamente 200.000 que cobrem cerca 
de 14,6% da terra do mundo e cerca de 
2,8% dos oceanos. À medida que o 
mundo continua a se desenvolver, a 
pressão é intensificada nos ecossiste- 
mas e recursos naturais e, portanto, a 
necessidade de protegê-los. 
 “Precisamos chegar  a  um  en- 

tendimento comum de que os seres hu- 
manos podem viver com animais e cui-
dar uns dos outros para salvar a biodi-
versidade. Como continente, podemos 
oferecer resiliência, adaptabilidade e 
combater as mudanças climáticas para 
proteger nossa biodiversidade ”, acres-
centou Mwakima. 
 As áreas protegidas salvaguar-
dam a Natureza e os recursos culturais, 
melhoram os meios de subsistência e 
impulsionam o desenvolvimento sus-
tentável. Devemos trabalhar juntos pa-
ra preservá-los. 
 O lançamento orientou a cons-
cientização e a visibilidade da próxima 
conferência a ser realizada de 18 a 23 
de Novembro deste ano.■ (Redacção/ 
APO Group) 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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SB Entertainment volta com o Festival “We Love 
Summer”  
  Maputo (O Autarca) – O Fes-
tival de verão “We Love Summer”, a-
gendado para o dia 23 de Fevereiro de 
2019, na Quinta Beija-Flor, Mahotas, 
promete nesta nova edição uma expe-
riência única ao som da DJ brasileira 
BARJA e dos irmãos sul-africanos Ky-
le e Austin Cassim que formam o gru-
po CINIMIN.  
 A conferência de imprensa de 
lançamento desta edição, decorreu no 
passado 15 de Fevereiro, contando 
com a presença de Jelton Sitoe e Luana 
Jane, accionistas membros do Corpo 
de Administração da SB Entertain-
ment, e representantes das Empresas 
Patrocinadoras do Evento.  
 

 Luana Jane, Directora Geral da 
SB Entertainment, afirmou que "esta-
mos a trabalhar para melhorar e inovar 
a produção do evento com cada edição 
que passa. Para este ano trazemos uma 
configuração de palco, nunca antes u-
sado, que permite o uso de técnicas de 
som mais avançadas, fazendo com que 
as pessoas ao entrar na Quinta Beija-
flor sintam que não só estão num lugar 
diferente mas também tenham uma ex-
periência diferenciada."  
 

 O evento conta com apoio do 
Ministério da Cultura e Turismo, Pro 
data, Sapo, Fager, Jornal Feminino e 
LIT. Tem como patrocinadores o Mil-
lennium Bim, Heineken, Tropigalia, 
Puma, Hotel Afrin, Fidelidade e Intelec 
Holdings, e conta com alguns parcei-
ros, nomeadamente a COMSERV, Big 
Brother, Cine Group, Volare, N&N, 
Outdoor Solutions, Paez, Leão Segu-
rança e Sir Motors. O “We Love Sum-
mer” teve a sua origem em Cape Town. 
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