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Comunidades de Marínguè apelam a celeridade na 
legalização dos comités de gestão de recursos naturais 
 

 
 

Régulo Palama lamenta o facto de muitos 
Comités de Gestão dos Recursos Naturais do 

Distrito de Marínguè não estarem ainda a 
beneficiar do fundo de 20 por cento 

 

ria foram criados entre os anos 2009 e 
2010 e até ao presente momento ainda 
não podem beneficiar da totalidade dos 
seus direitos devido a falta de reconhe- 
      

 Marínguè (O Autarca) – Li-
deranças de sete comunidades de Ma-
rínguè, designadamente de Macoco, 
Tucuta, Uanchite, Senga-Senga, Pala-
ma, Canxixe e Mpango, apelam àquem 

de direito a agir com celeridade na tra- 
mitação dos expedientes relativos a le-
galização dos respectivos Comités de 
Gestão dos Recursos Naturais 
(CGRN). Os sete comités na sua maio- 

Dois comités já regularizados 
 Beira (O Autarca) – Entretanto, O Autarca apurou que ao longo da se-
mana passada pelo menos dois comités de gestão de recursos narturais do distrito 
de Marínguè já conseguiram regularizar a sua publicação do Boletim da Repúbli-
ca e abertura das respectivas contas bancárias. Trata-se dos comité de Tucuta e 
Macoco, que já estão habilitados a beneficiar dos vinte por cento descontados dos 
impostos pagos pela exploração dos recursos naturais nas suas comunidades. A 
regularização foi possível com o envolvimento do consórcio liderado pela ADEL 
– Agência de Desenvolvimento Local de Sofala.■ (Redacção)   
  
  

Frase: 
Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele –  
pequenas – Martin Luther King Jr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 23/10/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.79 70.14 EUR UE 

59.99 61.17 USD EUA 

4.18 4.26 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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 Um dos direitos legal a que os 
Comités de Gestão dos Recursos Natu-
rais ainda não se beneficiam refere-se 
aos vinte por cento das receitas resul-
tantes da exploração florestal.  
 Muitos comités não possuem 
conta bancária para onde anualmente 
deviam ser canalizados os fundos. Para 
abertura de conta bancária são exigidos 
requisitos que alguns comités alegam 
não terem reunido ainda devido a ex-
cessiva burrocracia e morosidade na 
sua tramitação.  
 Em quase todos os sete comi-
tés do distrito de Marínguè visitados 
pelo nosso jornal constatou-se que o 
principal requisito em falta é a publica-
ção das respectivas entidades no Bole-
tim da República (BR).  
 O Régulo Palama lamentou em 
entrevista ao nosso jornal o facto mui-
tos Comités de Gestão dos Recursos 
Naturais ao nível do Distrito de Marín-
guè não estarem ainda a beneficiar do 
fundo, enquanto a maioria de comités 
de outros distritos de Sofala e de diver-
sas províncias do país já se beneficiam 
a anos. 
 O Régulo que falou na língua 
local, disse que essa situação é bastante 
embaraçosa, sobretudo num distrito 
bastante   carênciado  como  o  caso  de  
 

 
 

Assembleia do Comité de Gesão de Recursos Naturais de Uanchite 

vaningo, Muleide, IPAJ e o Fórum de 
Jornalistas Amigos do Ambiente 
(FJAA), espera ver esta situação ultra-
passada o mais breve possível. 
 

 “Temos localmente planos de 
abrir furos para captação de água e 
construção de escolas melhoradas para 
as nossas crianças. Pretendemos, igual-
mente, adquirir animais para o fomento 
pecuário e ter moageioras, mas não po-
demos avançar porque o dinheiro que 
temos direito não nos tem sido disponi-
bilizado”.■ (Chabane Falume) 

Marínguè. “Temos acompanhado, com 
certa amargura, que muitas comunida-
des antes como as nossas já tem níveis 
de desenvolvimento assinaláveis gra-
ças a beneficiação do fundo. Entretan-
to, nós aqui não sabemos ainda o mal 
que cometemos para não merecer a 
mesma prioridade” – desabafou.   

 O Régulo Palama disse, contu-
do, que agora com o apoio providen-
ciado pelo Consórcio liderado pela 
ADEL – Agência de Deselvolvimento 
Local de  Sofala  e  que  envolve  a  Li- 
 

“Estamos a treinar as comunidades para 
privilegiarem recursos alternativos” 
  Marínguè (O Autarca) – O 
responsável de programas da ADEL – 
Agência de Deselvolvimento Local de 
Sofala,   Abdul  Setimane,  reconheceu 

que de facto algumas comunidades do 
distrito de Marínguè ainda não benefi- 
ciam dos vinte por cento das receitas 
resultantes da exploração florestal e re- 

velou que há um trabalho em curso pa-
ra apoiar as comunidades ora prejudi-
cadas a superarem o problema. 
 

 Contudo, explicou que a orga-
nização que representa tem estado a 
priorizar o treinamento das  comunida- 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

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

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

 

JOSÉ ZECA, Msc 
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sos alternativos para suprir o défice, a-
té porque sublinhou que em algumas 
comunidades já não há registo de ex-
ploração comercial de recursos natu-
rais, sobretudo florestais, devido o seu 
esgotamento. 
 “Há algumas comunidades que 
já não tem exploração comercial por-
que já não tem recursos. E nós também 
tivemos o cuidado de treinar a eles em 
matérias como a gestão de negócios de 
modo a que possam identificar outras 
formas de encontrar recursos para po-
derem promover as suas actividades, 
para que não se baseiem apenas nos 
vinte por cento. Alias sempre apelamos 
à eles que os comités não foram con-
cebidos para gerir os vinte por cento, 
pois os vinte por cento são apenas uma 
parte das suas atribuições. O mais im-
portante é ter idéias e iniciativas para 
que,  com  base  nos  recursos  disponí-  
  

 
 

Abdul Setimane, Oficial de Programas da ADEL, reunido com os membros do Comité de 
Gestão de Recursos Naturais de Uanchite, no distrito de Marínguè 

comunidades locais” – explicou Abdul 
Setimane. 

veis, possam implementer programas 
que promovam o desenvolvimento  das 

Mulher no centro da atenção 
 

 
 

Mulher da comunidade de Macoco (a esquerda) recebe da oficial de programas da Muleide, 
membro do consórcio liderado pela ADEL, lanterna solar para iniciar negócio próprio 

pação efectiva e activa nos fóruns de 
tomada de decisão, assim como na pro-
moção de pequenos negócios.   

 “Felizmente as comunidades já 
tem consciência disso. Já é notória a 
participação da mulher nas actividades 
de desenvolvimento da comunidade. Já 
temos mulheres que estão a desenvol-
ver negócios próprios e a participarem 
activamente em várias actividades dos 
comités, algumas até já estão integra-
das em vários órgãos de tomada de de-
cisão dos comités”.   

 Abdul Setimane disse que a 
ADEL e os membros do consórcio que 
está a implemantar o programa de Co-
mités de Gestão de Recursos Naturais 
– Governação Local, Direitos e Mu-
danças Climáticas irá continuar a en-
corajar o envolvimento da mulher. “A-
lém do treinamento em matéria de ges-
tão de negócios, temos projectos espe-
cíficos destinados a alavancar o seu 
emponderamento” – frisou a fonte.■ 
(Chabane Falume) 

 Marínguè (O Autarca) – O 
nosso entrevistado  destacou  a  impor- 

tância do emponderamento da mulher, 
tanto do ponto de vista  da  sua  partici- 
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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? 
 
 

 

Prosseguindo com o estudo da “disposição rainha” 
em matéria de marca (artigo 1º alínea i) do Decreto 
47/2015 de 31 de Dezembro, Código da Propriedade Indus-
trial de Moçambique (CPIM)) para a compreensão do que é 
marca no sentido técnico jurídico, depois de nos termos de-
bruçado sobre alguns aspectos da capacidade distintiva, va-
mos agora examinar a parte desta mesma disposição que 
estabelece no sentido de que: “permite distinguir produtos 
ou serviços de uma determinada entidade, dos produtos 
ou serviços de outra entidade…”  
 De acordo com o destacado trecho que aqui nos vai 
ocupar, a ordem jurídica moçambicana entende que a 
marca distingue produtos ou serviços de uma entidade dos 
produtos ou serviços de outra entidade. Diferentemente de 
outros ordenamentos jurídicos, mormente o da União Euro-
peia que entende que a marca distingue produtos ou servi-
ços de uma empresa dos produtos ou serviços de outra em-
presa conforme se pode alcançar do disposto no artigo 3º da 
Diretiva de Marca da União Europeia (Diretiva (EU) 
2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de 
Dezembro de 2015) nos seguintes termos: “Podem consti-
tuir marca todos os sinais, nomeadamente palavras, incluin-
do nomes de pessoas, ou desenhos, letras, números, cores, a 
forma ou da embalagem do produto ou sons, na condição 
de que tais sinais: 

a) Sirvam para distinguir os produtos ou serviços de 
uma empresa dos de outra empresa;…”. 

 

 Estes dois entendimentos sobre o que a marca e-
fectivamente distingue, são controversos a nível da doutri-
na. Sendo verdade que a doutrina tradicional entende que a 
marca distingue produtos ou serviços de uma empresa dos 
produtos ou serviços de outra empresa (por todos, MARIO 
CASANOVA). Actualmente (por todos, COUTINHO DE 
ABREU), e mesmo no início da discussão sobre a questão 
do que a marca distingue (por todos, o pioneiro autor portu-
guês em matéria de marcas-PINTO COELHO) há o enten-
dimento de que a marca já “não distingue apenas” produtos 
ou serviços de uma empresa dos produtos ou serviços de 
outra empresa visto que há uma diversidade de pessoas, 
empresarias e não empresarias que adoptam e registam 
marcas para se distinguirem das outras pessoas ou para dis-
tinguir os seus produtos ou serviços. Pessoas singulares ou 
colectivas, organizações sócio - políticas, culturais, religio-
sas económicas e mais, adoptam e registam marcas nos 
mesmos termos em que as empresas o fazem. Pelo que, o 
tradicional entendimento segundo o qual as marcas distin-
guem produtos ou serviços de uma entidade dos produtos 
ou serviços de outra entidade, já não é adequado a realidade 
actual. Contudo, há que reconhecer que o maior fluxo de 
marcas é às empresas que pertence. 
 Assim, a ordem jurídica moçambicana ao estabele-
cer que a marca distingue produtos e serviços de uma enti-
dade dos produtos ou serviços de outra entidade, está em 
conformidade com a realidade actual pelo que, se deve a-
plaudir.■     

CNE divulga resultados finais das autárquicas de 10 de Outubro 
 Maputo (O Autarca) – A Comissão Nacional de Eleições (CNE) procede na tarde desta quarta-feira, hoje, 
(24Out18), em Maputo, a divulgação dos resultados finais das Quintas Eleições Autárquicas moçambicanas, realizadas no 
passado dia 10 de Outubro corrente. Segundo uma nota da instituição recebida na nossa Redacção, a divulgação dos resulta-
dos finais das Quintas Eleições Autárquicas moçambicanas decorre da conclusão da fase da centralizacao nacional e de apu-
ramento geral dos dados relativos a votação realizada nas 53 cidades e vilas municipais moçambicanas no dia 10 de Outubro 
de 2018. O acto que decorrerá no Centro de Conferências das TDM, a partir das 14h30,  é de carácter público.■ (V. Patríٕcia) 
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BM sanciona cinco instituições financeiras 
 combate ao branqueamento de capitais 

e financiamento ao terrorismo; e das 
Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras.  
 Segundo o comunicado, trata-
se dos Banco Único, Banco Comercial 
e de Investimentos (BCI), United Bank
  

for Africa (UBA), Banco Nacional de 
Investimentos (BNI) e Banco Interna-
cional de Moçambique (Millennium 
Bim).  
 A baixo segue a lista de ban-
cos, as multas aplicadas e o período em 
referência: 

 Maputo (O Autarca) – O 
Banco de Moçambique (BM) anuncio 
em comunicado, esta semana, o sancio-
namento de cinco instituições financei-
ras (bancos), que operam em território 
nacional, com multas por contraven-
ções  previstas  na  leis  de prevenção e 

N/O NOME DA 
INSTITUIÇÃO 

Valor da multa Período de 
ocorrência 

Infracções cometidas 

01. Banco Único, SA 36.800.000,00MT (trinta e 
seis milhões, oitocentos mil 
meticais) 

Exercício 
económico de 
2016 a 2017 

- Falta de controlo especial de certas transacções (a); 
- Não comunicação imediata das transacções suspeitas (b); 
- Não constituição do perfil de risco do cliente (c). 

02. BCI – Banco Comercial e de 
Investimentos, SA 

20.150.000,00MT (vinte 
milhões, cento e cinquenta 
mil meticais) 

Exercício 
económico de 
2013 a 2017 

- Não comunicação imediata das transacções suspeitas (b); 
- Não comunicação ao Ministério Público dos 
fundamentos da abstenção (d). 

03. UBA – United Bank for 
Africa, SA 

18.000.000,00MT (dezoito 
milhões de meticais) 

Exercício 
económico de 
2017 

- Falta de controlo especial de certas transacções (a); 
- Não comunicação imediata das transacções suspeitas (b) 

04. BNI – Banco Nacional de 
Investimento, SA 

16.000.000,00MT (dezasseis 
milhões de meticais) 

Exercício 
económico de 
2015 a 2016 

- Não comunicação imediata das transacções suspeitas (b). 
 

05. Millennium Bim – Banco 
Internacional de 
Moçambique, SA 

400.000,00 MT 
(quatrocentos mil meticais) 

Exercício 
económico de 
2018 

- Prestação de informações incompletas (e). 

 

Legenda: 
1. (a), (b), (d), artigos 16, 18 e 23, respectivamente, da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto – Lei de Prevenção e Combate ao 
Branqueamento de Capitais e Financiamento. ao Terrorismo; 
2. (c), artigo 15, do Regulamento da Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, aprovado pelo Decreto n.º 66/2014, de 29 de Outubro; 
3. (e), artigo 106, da Lei n.º 15/99, de 1 de Novembro (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 9/2004 de 21 de Julho) – 
Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.■ (Redacção) 
 

EUA reafirma compromisso com a Reserva Nacional do Niassa 
 Maputo (O Autarca) – O Em-
baixador dos EUA para Moçambique, 
Dean Pittman, visitou a província do 
Niassa de 18 a 20 de Outubro corren-
te. Naquela província do norte de Mo-
çambique, o Embaixador deslocou-se a 
Reserva Nacional do Niassa (RNN) pa-
ra inteirar-se sobre os projectos finan-
ciados pelos EUA, incluindo o projecto 
Sistemas de Conservação de Ecossiste-
mas, Mercados e Turismo (ECOS-
MART) da Agência dos Estados Uni-
dos para  o  Desenvolvimento  Interna- 

 
 

O Embaixador dos EUA, Dean Pittman, 
recebendo de Fernando Sabastene Macamero, 

da RNN, informe sobre a aplicação da lei 
 

cional, e como estão a  melhorar  a  go- 

vernação e a gestão de áreas protegi-
das, a aumentar a sustentabilidade dos 
recursos naturais, a promover o desen-
volvimento rural e a fortalecer a ca-
pacidade de aplicação da lei. 
 Na ocasião, Pittman reconhe-
ceu o progresso feito na Reserva Na-
cional do Niassa e outras áreas de con-
servação de Moçambique, e anunciou 
que o seu país espera continuar a cola-
boração, sobretudo no combate a redes 
criminosas transnacionais que procu-
ram prejudicar a biodiversidade.■ (R) 
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CONGESTIONAMENTO DO TRÁFEGO NA FRONTEIRA DE MACHIPANDA 
Camionistas denunciam oportunismo de residentes locais 

 

 

 Machipanda (O Autarca) – 
Alguns camionistas afectados pela si-
tuação de congestionamento do tráfego 
na fronteira de Machipanga – com a 
República do Zimbabwe (rever edição 
nº 3577, de 23Out18) denunciaram ao 
nosso jornal algumas acções de oportu-
nismo por parte dos residentes nas i-
mediações. Contaram que durante o 
período nocturno tem surgido grupos 
de cidadãos a exigir que lhes seja  pago  

200 meticais por cada camião sob pre-
texto de oferecerem segurança ao lo-
cal. Alguns camionistas chegam a de-
sembolsar o valor, mas outros recusam 
por considerar que tais elementos não 
tem legitimidade de qualquer autorida-
de local. Camionistas que falaram ao 
nosso jornal apelaram as autoridades 
policiais para destacar efectivos para 
proteger a área, sobretudo nas noites, 
com receio de sofrerem assaltos.■ (R) 
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Vodacom e INATTER lançam 1ª Campanha de 
Segurança Rodoviária 

em Moçambique.■ (Redacção)  Maputo (O Autarca) – A 
Vodacom, em parceria com o Instituto 
Nacional de Transportes Terrestres 
(INATTER) e a Comserv, procedeu se-
mana passada ao lançamento oficial da 
Campanha de Segurança Rodoviário 
em Moçambique, acção que visa a re-
dução dos elevados índices de aciden-
tes de viação nas estradas nacionais. 
 A iniciativa surge no âmbito 
da recente assinatura do memorando de 
entendimento em Maputo, entre as três 
instituições. Nesta primeira fase, a 
campanha foi realizada em duas pro-
víncias do sul do país, concretamente 
em Inhambane, no dia 16 de Outubro e 
na província de Gaza, no dia 18 do 
mesmo mês. 
 Para o lançamento da presente 
iniciativa, a empresa de telefonia mó-
vel em Moçambique envolveu alunos 
de diferentes estabelecimentos de ensi-
no para além da comunidade em geral. 
 “Os acidentes de viação são a 
principal causa de morte nas nossas es-
tradas. Todos os dias perdemos vidas 
em resultado de acidentes mas estamos 
certos que podemos inverter a situa-
ção”, anotou Carlos Domingos Júnior, 
representante da Vodacom em Gaza. 
 “A situação nas nossas estra-
das está a atingir contornos alarmantes 
a nível da região, temos que encontrar 
formas para minimizar este mal, visto 
que grande parte dos acidentes derivam 
de erro humano”, sublinhou o delegado 
provincial do INATTER em Gaza. 
 O acto de lançamento da pre-
sente campanha contou, nas duas pro-
víncias, com a presença de quadros da 
Vodacom, representantes do INAT-
TER e da Comserv, alunos e comuni-
dade no geral. 
 O excesso de velocidade, a 
condução sob efeito do álcool, a má 
travessia de peões, ultrapassagens irre-
gulares e a inobservância das regras e- 
lementares de  trânsito,  são  as  princi- 

pais causas  dos  acidentes  rodoviários 

  

 

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



 

2022 
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 Uma das primeiras obras de James Bal-
dwin, escritor estadunidense (1924-1987) – a-
caba de sair em tradução portuguesa, aliás, 
uma óptima tradução – "If Beale Street Could 
Talk" –"um dos seus melhores romances", se-
gundo alguns. 
      Em SE ESTA RUA FALASSE, a 'acção' 
retrata o quotidiano no bairro de Harlem e a 
discriminação que continua a atormentar o dia-
a-dia das vidas da população afro-descendente, 
nos EEUU – dando-nos uma ideia do que se-
jam a justiça – aliás injusta e desigual no que 
toca à população afro-descendente – e o am-
biente e dia-a-dia nas prisões americanas. 
      A narrativa é apaixonante, e comovente. 
Nós, leitores, vivemos o drama do jovem par 
Tish e Fonny, e a luta de Tish para provar a i-
nocência do seu namorado, injusta e 
arbitrariamente acusado e metido na prisão. 
Tish é secundada pela solidariedade da famí-
lia. 
      Esta obra é um importante documento 
contra o racismo nos EEUU.  
  
 

 A propósito, recordo o testemunho de 
Joyce Carol Oates, igualmente romancista es-
tadunidense (nascida em 1938), numa entre-
vista de 2015:  
      Ela começa por propor uma questão que 
divide em dois tópicos: 
      =A população “branca” não se apercebe 
dos comportamentos devidos ao seu próprio 
racismo: 
      “O racismo branco é uma espécie de nu-
vem tóxica que se espalha sobre o nosso país, 
invisível para muitos ou para a maioria dos ci-
dadãos de pele branca, mas terrivelmente visí-
vel para os negros e morenos.” 
       =Qual o efeito da passividade dos 
“brancos” em relação ao racismo que prati-
cam: 
      “Podemos acreditar - com razão - que 
não somos racistas; mas a nossa passividade 
ou indiferença ao racismo dos outros torna-nos 
seus facilitadores”.■ (CONTINUA) 

Myriam Jubilot (Professora formada em 
Românicas) 
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