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 Ano XIX – Nº 3707 – Segunda-feira, 24 de Junho de 2019 

 

  

Partido Renamo submete candidatura de Ossufo 
Momade à Presidência da República  Maputo (O Autarca) – O Par-

tido Renamo – Resistência Nacional 
Moçambicana) submeteu na manhã de 
hoje, quarta-feira (26JUN19), ao Con-
selho Constitucional a documentação 
necessária para a candidatura do seu lí-
der Ossufo Momade à Presidência da 
República. Salienta-se que o acto foi 
marcado pela ausência do próprio can-
didato, sendo diferente de outros even-
tos semelhantes em que os candidatos 
estiveram presentes e tiveram a oportu-
nidade de explicar a nação os pressu-
postos da respectiva candidatura. A 
candidatura de Ossufo Momade deu 
entrada ao Conselho Constitucional 20 
dias antes do fim do prazo para as ins-
crições para as sextas eleições presi-
denciais moçambicanas, tendo sido en- 
tregue das mãos de Venâncio Mondla-
ne, recém integrado membro  da Rena-   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 26/06/2019 

Compra Venda Moeda País 

69.8 71.06 EUR UE 

61.46 62.57 USD EUA 

4.29 4.34 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: Pare de olhar para trás, você já sabe onde esteve, agora precisa 

saber onde vai! 
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dente Ossufo Momade que é capaz de 
satisfazer esse desiderato do povo mo-
çambicano” – afirmou Majibire.■ (R) 
 

 “Queremos, de facto, minimi-
zar ou acabar com  o sofrimento do po-
vo moçambicano e  é somente o  presi- 

mo e os pressupostos da mesma foram 
apresentados por André Majibire, Se-
cretário Geral do partido.  
 

Município da Beira aproxima serviços gratuitos de saúde 
às comunidades com a promoão de Feira de Saúde 

 
Na imagem, em destaque o Eng. Daviz Simango, Presidente do Conselho Autárquico da beira, 
interagindo com os profissionais de saúde que participaram da Feira de Saúde em Inhamízua 

 

 Beira (O Autarca) – Uma 
Feira de Saúde bastante concorrida de-
correu ontem, terça-feira (25JUN19), 
na zona periférica de Ngupa, posto ad-
ministrativo de Inhamízua, numa orga-
nização do Conselho Autárquico da 
Beira (CAB), através da sua Vereação 
de Saúde, Mulher, Acção Social e Gé-
nero. Trata-se da Segundo iniciativa do 
género promovido pela edilidade no 
presente ciclo de governação autárqui-
ca, lembrando que a primeira decorreu 
recentemente na zona doVaz, tendo 
contado com a participaçao de quaren-
ta profissionais de saúde oriundos dos 
Estados Unidos da América e Brasil. O 
presidente da autarquia, Daviz Siman-
go, explicou que a iniciativa visa apro-
ximar os serviços gratuítos de saúde às 
comunidades, promovendo boa saúde 
no seio dos autarcas locais para que 
possam dar o contributo necessário pa-
ra o desenvolvimento da Beira.■ (R) 
 

Felicitação ao O Autarca 
 Meu Caro Falume Chabane 
 Sei, por experiência própria, como é difícil ser jornalista, em qualquer parte do mundo, mas, sobretudo, em África, a 
missão do jornalista não só é incompreendida como é tremendamente arriscada, mas necessária. Direi mesmo – INDISPEN-
SÁVEL! 
 O perigo espreita a qualquer esquina. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem, pela sua iniciativa. Não se can-
se! Não desista! A sociedade precisa de si, ainda que nem sempre o compreenda. O jornalismo é essencial para aprimorar a 
democracia. Moçambique está longe de ser uma Democracia consolidada, mas, o vosso trabalho está a ajudar a que os cida-
dãos tomem consciência do que é a cidadania e de como devem partilhar o vosso esforço por um Moçambique com melhor 
qualidade de vida e respeito pela dignidade da pessoa humana. 
 Parabéns para si e para toda a equipa. É um prazer colaborar convosco. 
 Forte abraço. 
 Leonel Marcelino, Lisboa 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa  

26 de Junho de 1946 ... Júlio Carrilho 
  Júlio Eduardo Zamith de Franco Carrilho é natural 

de Pemba. Em 1965 era desenhador projectista em atelier 
de arquitectura na sua cidade natal. 
 É licenciado em Arquitetura pela Escola Superior 
de Belas Artes da Universidade de Lisboa (1973) e douto-
rado em Arquitetura e Ambiente pela Universidade de Ro-
ma — “La Sapienza” (2006). 
 É professor no programa de doutoramento Patrimó-
nios de Influência Portuguesa (III/CES) da Universidade de 
Coimbra (desde 2015), assim como professor regente na 
linha de História, na Faculdade de Arquitectura e Planea-
mento Físico da Universidade Eduardo Mondlane (desde 
1993) e professor investigador do Centro de Estudos e De-
senvolvimento do Habitat (CEDH). 
 É consultor no projeto “UNESCO’s Global Report 
on Culture and Sustainable Urban Development regional 
survey for Portuguese speaking countries”, coordenado por 
Walter Rossa e financiado pela UNESCO (desde 2015). 
 Projetista e consultor em Arquitetura, dedica-se à 
abordagem e compreensão dos processos de transformação 
territorial de matriz orgânica nos espaços urbanos ditos in-
formais, tendo participado  em estudos sobre a sua natureza 
nas cidades de Maputo, Lichinga e Pemba, assim como tra-
balhos de campo, visando acções propositivas para a sua 
regularização em Maputo, Chimoio, Vilankulo, Monapo e 
Nacala. 
 Participou em estudos da arquitetura “popular” em 
Moçambique, com ênfase na arquitetura de matriz swaíli do 
litoral norte do país, bem como em levantamentos e carac-
terização de ambientes construídos e edificações de valor 
patrimonial na Ilha do Ibo, em Maputo e na Beira. 
 Relativamente à experiência de direção, destaco o 
facto de ter sido Secretário de Estado e posteriormente Mi-
nistro das Obras Públicas e Habitação, da Indústria e da 
Construção e Águas, cargos que exerceu de 1974 a 1987. 
 Foi Presidente do Conselho de Administração do 
“Fundo de Desenvolvimento Artístico e Cultural” 
(FUNDAC) (1989-1994); Membro da Comissão Nacional 
de Moçambique da UNESCO (1990); Diretor Executivo do 
“Centro de Estudos e Desenvolvimento do Habitat”, da 
FAPF da UEM, membro do Conselho de Administração da 
Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC) 
de Moçambique, membro da Comissão Instaladora da Aca-
demia de Ciências de Moçambique (1994-2008) e Vice-Di-
rector para a área de investigação e extensão na FAPF da  
 

 
 

UEM (2005-2006). 
 Tendo participado em várias palestras e conferên-
cias é autor e coautor de publicações nestes domínios. Co-
leciona ainda uma interessante obra enquanto poeta. 
 

“SER MWANI” 
Não é que ser mulato me abra as portas: 
 

É preciso que se tenha aprendido a beber 
esse saber da praia 
qualquer que seja a dor que se transporta. 
 

A Guerra aqui não se reproduz, sofre-se 
A escravatura aqui não se aprimora. Degrada-se: 
 

na sabedoria dos escravos 
na subtileza do servir dos servos 
na paciência dos barcos adornados 
tudo sucumbe no equilíbrio sustentável 
da intriga 
viscosamente escrutinada nas sub-ilhas dos murmúrios 
dos quintais fechados 
 

 Júlio Eduardo Zamith de Franco Carrilho nasceu 
no dia 26 de Junho de 1946. Comemora hoje os seus 73 a-
nos de idade.■ 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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AECOPS lidera consórcio que irá construir três mil 
casas em Sofala 

 
 

Mário da Cruz Amaral (a esquerda) Presidente Associação  dos Empreiteiros de Construção 
Civíl e Obras Públicas de Sofala (AECOPS) e Dino Foi, Director Executivo da Fundação de de 
Caridade Tzu Chi – Moçambique, assinando o Memorando para a construção de 3 mil casas 

 Beira (O Autarca) –  A Asso-
ciação  dos Empreiteiros de Constru-
ção Civíl e Obras Públicas de Sofala 
(AECOPS) e a Fundação de Caridade 
Tzu Chi assinaram na tarde da última 
segunda-feira (24JUN19), na cidade da 
Beira, um Memorando para a constru-
ção de três mil casas destinadas as i-
gual número de famílias afectadas pelo 
ciclone tropical Idai nos distritos de 
Búzi e Nhamatanda, na província de 
Sofala. 
 

 A construção das referidas ca-
sas (duas mil no distrito de Búzi e mil 
em Nhamatanda) será financiada pela 
Fundação Tzu Chi, uma organização 
internacional de caridade presente em 
98 países incluindo Moçambique onde 
iniciou as suas actividades a seis anos. 
 

 A assinatura do Memorando 
com a AECOPS, confirmado pelo Go-
verno de Sofala, representa um avanço 
importante rumo a materizalização da 
iniciativa lançada em Março último pe-
la Fundação Tzu Chi, que esteve igual-
mente envolvida na fase de emergência 
decorrente do impacto criado pelo ci-
clone tropical Idai nesta província do 
centro de Moçambique. 
 

 O Memorando confere a AE-
COPS a liderança do consórcio respon-
sável pela construção das três mil casas 
de tipo 1, 2, 3 e 4 que serão dadas gra-
tuitamente aos beneficiários. Respon-
sabiliza a AECOPS relativamente a 
qualidade das obras e seriedade dos 
construtores. O Memorando estabelece 
que as obras serão executadas exclusi-
vamente por empreiteiros locais.■ (R)    
 
    

 
 

Parte dos empresários do sector de Construção Civíl e Obras Públicas de Sofala que 
testemunharam o acto de assinatura do Memorando entre a AECOPS e a Fundação Tzu Chi 

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 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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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 - 18/21 
 

 

 

 Apesar do ponto comum-que consiste precisamente 
no facto de ambos certificarem determinadas características 
de um produto ou serviço-julgamos que são figuras distin-
tas. Em primeiro lugar, distinguem-nas o facto de uma mar-
ca de certificação ser constituída validamente pelo seu re-
gisto junto da entidade competente para registar marcas 
(que no nosso caso, como é sabido, é o INPI), o que não a-
contece com o rótulo ecológico. Por outro lado, julgamos 
muito relevante o facto de o legislador comunitário- o mes-
mo que anteriormente aprovou uma Diretiva relativa a mar-
ca e que instituiu a marca comunitária pelo Regulamento de 
Marca Comunitária- RMC-ter, deliberadamente, adotado a 
expressão “rótulo ecológico” e não marca, parecendo que-
rer indicar que não se trata de uma marca. Também a consi-
deração dos interesses protegidos parece indicar o mesmo 
caminho: se o interesse dos consumidores impera na marca 
de certificação, o interesse primordial no rótulo ecológico é 
o interesse geral na tutela do ambiente. Julgamos por tudo 
isto, que marca de certificação e rótulo ecológico são figu-
ras diferentes. O que não significa, porém, que elas não 
possam imiscuir-se. Julgamos que, (…) pode haver lugar à 
proteção do rótulo ecológico como a título de marca, desde 
que haja lugar ao seu registo como marca de certificação”. 

 

Apesar da brilhante tese da Professora da Universi-
dade de Minho, que acabamos de apresentar, não vemos 
porque não aceitar o rótulo ecológico como uma marca de 
certificação, partindo do princípio que o mesmo é concedi-
do como resultado de um processo de certificação. Uma 
marca (de certificação) não deixa de o ser, em virtude de 
não ser registada no órgão que administra a Propriedade In-
dustrial, e no caso que nos ocupa, como bem disse a autora, 
nada impede que o rótulo seja registado como marca no 
INPI. 

 

 O facto de uma determinada legislação  não  desig- 
 

nar ipsis verbis  um sinal como “marca”, não nos deve in-
duzir a todos, a ideia de que o referido sinal não é marca, 
porquanto, marca é todo e qualquer sinal distintivo de pro-
dutos ou serviços de uma pessoa em relação às outras. 

Por outro lado, a tutela do ambiente, é do interesse 
geral, no qual estão inclusos os consumidores. A ressalva a-
presentada pela autora na parte final da sua tese nestes di-
zeres, “O que não significa, porém, que elas não possam i-
miscuir-se. Julgamos que, (…) pode haver lugar à proteção 
do rótulo ecológico como a título de marca, desde que haja 
lugar ao seu registo como marca de certificação”, mostra 
que é difícil não considerar o rótulo ecológico como uma 
marca de certificação. 

Nosso entendimento vai no sentido dos que consi-
deram o rótulo ecológico como marca de certificação sui 
generis.■  
 

LFW promove formação 
em apoio psicosocial 

 Beira (O Autar-
ca) –  A    LFW-Light   for  
 

The World em parceria 
com a UNICEF está a  for- 
 

mar na cidade da Beira 
trinta activistas  para  pres- 
 

tar assistência psicosocial 
nas zonas afectadas pelo 
ciclone tropical Idai. Tra-
ta-se de activistas que ac-
tuam no âmbito do project-
to RBC – Reabilitação Ba- 

seada na Comunidade. O 
director da LFW explicou 
que fases de emergência 
são criam problemas a ní-
vel individual, familiar co-
munitário e social, haven-
do necessidade de apoio 
psicosocial às vitimas, pa-
ra devolver-lhes a vida es-
tável e recuperar a espe-
rança, dignidade e senso 
humano.■ (FE) 
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