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Município normaliza serviço de cobrança do 
imposto autárquico de actividades económicas 
 
 

 

actividades económicas no município.  
   
 

 Beira (O Autarca) – O Con-
selho Municipal da Beira já normali-
zou o serviço de cobrança do imposto 
que incide sobre o exercício de activi-
dades económicas na circunscrição au-
tárquica.  
 

 O facto foi confirmado ao Jor-
nal O Autarca pelo Vereador da Área 
de Administração e Finanças do Con-
selho Municipal da Beira, Francisco 
Manjoy.    

 Na interação com a nossa Re-
portagem, Francisco Manjoy reconhe-
ceu falhas por parte dos técnicos da e-
dilidade na interpretação da norma que 
fixa as taxas anuais  pelo  exercício  de 

  

Frase: 
Se você não trabalhar para construir seus sonhos, 
alguém vai te contratar para construir os dele! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 30/01/2019 

Compra Venda Moeda País 

70.13 71.53 EUR UE 

61.36 62.58 USD EUA 

4.51 4.6 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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 Refira-se que o problema fora 
despoletado pela Associação dos Em-
preiteiros de Construção e Obras Públi-
cas de Sofala – AECOPS, depois de 
constatar a existência de irregularida-
des na cobrança do imposto autáquico 
anual sobre o exercício de actividades 
económicas.  
 

 Segundo denúncias feitas pela 
AECOPS, sucedeu que desde o início 
deste ano praticamente todas as empre-
sas, independetemente da classe do seu 
alvará, eram impostas a pagar uma taxa 
correspondente a cerca de 100 mil me-
ticais, contrariando-se o previsto na 
norma que fixa as taxas em função da 
categoria de cada empresa.   

 Consequentemente, a direcção 
da AECOPS reuniu-se com o Municí-
pio para obter esclarecimentos relati-
vos a prática que considerava injusta e 
insustentável para o sector empresarial 
local. 
 Octávio Chidengo, Represen-
tante do Pelouro de Estradas na Asso- 
ciação dos Empreiteiros de Construção 
e Obras Públicas de Sofala  considerou 
 

vidades económicas no município che-
gou a criar um mau ambiente no rela-
cionamento entre o sector empresarial 
e a edilidade. 
 

 A Associação dos Empreitei-
ros de Construção e Obras Públicas de 
Sofala chegou a queixar-se publica-
mente da arbitrariedade, considerando 
que a prática que vinha sendo promo-
vida pela edilidade colocava em causa 
a sobrevivência das empresas, sobretu-
do nesta fase em que o país está a atra-
vessar uma crise financeira sem prece-
dentes, encontrando-se actualmente 
muitas empresas sem trabalho e num 
estágio tecnicamente de falência. 
 

 O Presidente da AECOPS, 
Mário da Cruz de Amaral revelou ao 
nosso jornal que do universo de mais 
de quinhentas empresas do sector de 
construção que Sofala tem registadas, 
actualmente apenas cerca de uma cen-
tena tem actividades em dia – cenário 
que afecta sobremaneira o desempenho 
da economia da província e prejudica 
seriamente imensas famílias que a cada 
dia estão a perder rendimentos para o 
seu sustento.■ (Redacção) 
 

que o encontro foi bastante benéfico 
para as partes e saudou a cooperação e 
pronta resposta aceitável do Município.  
 O Vereador da Área de Admi-
nistração e Finanças do Conselho Mu-
nicipal da Beira esclareceu que a taxa 
de aproximadamente 100 mil meticais 
é aplicável somente as empresas com 
alvará de sexta e sétima classes, consi-
deradas grandes empresas. “As empre-
sas com alvará de primeira, segunda e 
terceira classes continuam a pagar o 
valor de cerca de 12 mil meticais e as 
de quarta e quinta classes pagam 30 
mil meticais, conforme o estabelecido” 
– assegurou Manjoy. 
 Por outro lado, Francisco Man-
joy explicou que o Município não co-
bra nenhuma taxa referente ao início 
de actividade económica, pois esta é 
paga directamente nos balcões fiscais 
da Direcção Provincial da Economia e 
Finanças. 
 

AECOPS e Município já fumam 
“cachimbo da paz” 
 O problema decorrente da má 
interpretação da norma que estabelece 
as taxas anuais pelo  exercício  de  acti- 
  

Governador Mondlane exige gestão racional dos 
autocarros alocados ao sector privado em Sofala 

 Beira (O Autarca) – A pro-
víncia de Sofala conta desde ontem 
com mais sete novos autocarros para o 
transporte público de passageiros. Tra-
ta-se de uma frota adquirida pelo Go-
verno Moçambicano e alocada ao sec-
tor privado local, uma estratégia que 
vem auxiliar as empresas municipais 
de transporte público de passageiros da 
Beira e Dondo, que anteriormente já 
haviam benefiado da mesma iniciava 
governamental. No total, a província 
de Sofala já recebeu no  presente  quin- 

 
quénio governativo 37 novos autocar-
ros, distribuídos pelas empresas muni-
cipais de transporte da Beira, Dondo e 
agora coube ao  sector  privado,  consi- 

derado um importante parceiro do Go-
verno e destacado impulsionador do 
desenvolvimento do sector.    

 O Governador da província de 
Sofala, Alberto Mondlane, que orien-
tou a cerimónia de entrega dos novos 
meios de transporte público de passa-
geiros apelou aos empresários benefi-
ciários para primarem por uma gestão 
racional dos autocarros, garantindo o 
cumprimento dos objectivos pelos 
quais foram adquiridos e a sua longa 
vida.■ (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 - 2/21  
 

ONDE ESTÁ O PROBLEMA PARA ESTAS DIVERGÊNCIAS 
TERMINOLOGICAS SOBRE A MARCA COLETIVA?     
 

 

 O que está na origem dos desacordos em torno do 
conceito das marcas coletivas, é, primeiro, como acabamos 
de ver no anterior ponto, o próprio conceito de marcas cole-
tivas, segundo, a sua delimitação face às chamadas marcas 
coletivas “geográficas” e outros sinais geográficos4 mor-
mente, indicações de proveniência, denominações de ori-
gem, indicações geográfica. A discussão vai além mas ve-
remos apenas estes aspetos confrontados com a marca co-
letiva. 

 DI CATALDO, VINCENZO5, debruçando-se so-
bre os três tipos históricos de marca escreveu que o primei-
ro tipo foi a marca coletiva obrigatória igual para todos que 
desenvolviam alguma arte e que faziam parte da corpora-
ção, servia para controlar a qualidade do produto e certifi-
cava o aspeto técnico produtivo da corporação. Tratava-se 
de uma marca aposta no interesse da corporação e funcio-
nava como garantia de qualidade. O segundo tipo vizinho 
do primeiro era a marca individual obrigatória, usada pelo 
artesão individualmente mas no interesse da corporação, 
com a função de consentir a atribuição do sinal do artesão 
ao seu produto. Em caso de produção defeituosa contrária 
as prescrições da arte, o artesão era punido ou responsabili-
zado, por isso, podia se chamar a esse tipo de marca como 
sendo marca de responsabilidade. O terceiro tipo é o da 
marca individual facultativa utilizada por um artesão fora 
dos interesses da corporação para permitir ao público iden-
tificar o produto face a sua proveniência. Tratava-se de um 
signo privado que servia como  indicação  de  proveniência. 

A indicação de proveniência constituía uma indireta, mas 
segura garantia de qualidade. 

 Pode ser de difícil entendimento o porquê de se 
considerarem as marcas coletivas obrigatórias como tendo 
sido as primeiras, uma vez que antes, já existiam as marcas 
dos proprietários-artesãos-individuais, aquelas que os pro-
prietários-artesãos, por iniciativa própria, e independente-
mente da superveniente conceção corporativa, apunham aos 
seus produtos. Isto deve-se ao facto de as marcas corporati-
vas (parece), terem sido as primeiras a beneficiarem de 
uma proteção jurídica através da própria corporação que e-
ra sua titular, por conseguinte, exercia controlo sobre a uti-
lização da mesma. 

 Apesar de ter sido com as corporações medievais 
que as marcas começaram a ter uma tutela verdadeiramente 
jurídica, antes disso as marcas como tais já existiam, mas 
desprovidas de uma tutela juridicamente relevante. De sa-
lientar que, o fato do sinal não beneficiar de uma tutela ju-
rídica não o descaracteriza como marca, ou seja, pensamos 
que independentemente de ser tutelado, se o sinal tem capa-
cidade distintiva para contradistinguir produtos ou serviços 
é marca na mesma. 
 

3 V. ASTRID UZCÁTEGUI, A Marca de Certificação e suas 
particularidades, Revista da Associação Brasileira da Propriedade 

Intelectual, n. 68, Janeiro/Fevereiro de 2004, p. 8. 
4 Formulação de MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas 

coletivas…ob. cit., p. 223. 
5 I Signi…ob. cit., pp. 11 e 12. 
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Renamo reitera que Manuel Chang não deve 
constituir preocupação para a Justiça moçambicana  

 Maputo (O Autarca) – Em 
menos de 24 horas a Renamo através 
da sua Bancada Parlamentar veio a pú-
blico reiterar por três vezes consecuti-
vas que Manuel Chang não deve cons-
tituir preocupação para a Justiça mo-
çambicana, aconselhando o sector a 
concentrar atenção relativamente as 
restantes figuras implicadas e já arrola-
das no caso das dívidas inconstitucio-
nais. A primeira manifestação fê-la an-
teontem em sede da Primeira Comissão 
dos Assuntos Constitucionais, Direitos 
Humanos e de Legalidade da Assem-
bleia da República, depois ontem de 
manhã na reunião extraordinária da 
Comissão Permanente do Parlamento 
moçambicano e em seguida ainda on-
tem, a tarde, numa conferência com a 
imprensa. 
 Na conferência com a impren-
sa, a Membro da Comissão Permanen-
te da Assembleia da República e Chefe 
da Bancada Parlamentar da Renamo, I-
vone Soares, deixou claro que a “Per-
diz” se recusa categoricamente “a ser 
parte de um esquema que foi montado 
pelo partido Frelimo para tentar tirar 
Manuel Chang do local onde se encon-
tra a ser devidamente investigado” – 
tendo acrescentado que “esperamos 
que a sua extradição para os Estados 
Unidos da América aconteça o mais rá-
pido possível”. 
 Ivone Soares desvalorizou a 
preocupação das autoridades moçambi-
canas para a transferência para o país o 
antigo Ministro das Finanças e Depu-
tado da Frelimo na Assembleia da Re- 
pública. “O grupo parlamentar da Re- 
namo na Comissão Permanente acha 
que Manuel Chang neste momento não 

 
 

 
da ilegal e nenhum dos órgãos do Esta-
do ousou atender os seus pedidos. 
 “Estranhamente, agora que a 
Justiça internacional, ouvindo o clamor 
do povo moçambicano, que dentro de 
casa não encontra Justiça, decidiu efec-
tivamente apadrinhar o choro dos mo-
çambicanos, colocando na barra da 
Justiça esses prevaricadores, começan-
do pelo Manuel Chang que na altura 
respondia como Ministro das Finanças 
de Moçambique, notamos uma azáfa-
ma, uma autêntica correria, uma cola-
boração que jamais vimos noutros pro-
cessos entre os órgãos de soberania no 
sentido de quererem deter alguém que 
já está detido. Portanto, achamos isso 
não passa de uma manobra dilatória 
para perturbar as investigações que 
estão a ser levadas a cabo, o julgamen-
to que está a decorrer na África do Sul 
e a extradição de Manuel Chang para 
os EUA. E nós não vamos compactuar 
com isso” – sublinhou.■ (Redacção)  
 

é uma preocupação para nós, na medi-
da em que está sob prisão efectiva na 
África do Sul, não constituindo, por-
tanto, um arguido que possa fugir, co-
mo se alega no pedido que nos foi en-
viado pelo Tribunal Supremo”. 
 A Chefe da Bancada Parla-
mentar da Renamo destacou que há ou-
tros elementos da sociedade moçambi-
cana que estão devidamente identifica- 
dos, já foram arrolados como parte do 
grupo que lesou a pátria, defendendo 
que “esses sim, é que significam uma 
ameaça para a Justiça, no sentido de 
que podem efectivamente fugir” – daí 
ter aconselhado as autoridades locais 
concentrarem acções sobre os mesmos. 
 Ivone Soares lembrou que a 
bancada Parlamentar da Renamo está 
desde 2005 a solicitar os órgãos do Es- 
tado moçambicano para que trabalhem 
no sentido de responsabilizar os indiví-
duos que directa ou indirectamente 
participaram na contratação dessa dívi- 
 

 



 

2022 
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Jornalista Amad Abubacar pede a OAM que seu 
processo seja tramitado com maior urgência possível  

 Maputo (O Autarca) – A Co-
missão de Direitos Humanos da Ordem 
dos Advogados de Moçambique 
(CDH-OAM) manteve, na última sex-
ta-feira (25), um encontro, com o Jor-
nalista Amad Abubacar, que se encon-
tra privado de liberdade – preso desde 
o passado dia 5 de Janeiro do ano em 
curso. 
 Segundo uma nota da OAM 
recebida na nossa Redacção, no encon-
tro havido no estabelecimento peniten-
ciário de Mieze em Cabo Delgado, a 
CDH-OAM, chefiada pelo respectivo 
Presidente, Ricardo Moresse, na com-
panhia do Comissário Vernisto Adeli-
no e Gildo Mugabe, este assessor de 
imprensa da OAM, ficou a saber que 
Amad Abucar, aquando da sua deten-
ção, foi submetido a torturas por mili-
tares, após ter sido capturado pela Polí-
cia da República de Moçambique. 
 “Fui levado pela PPM no dia 5 
de Janeiro, depois entregaram-me aos 
militares, que por sua vez, me deram 
cinco chambocos para além de ter dor-
mido alguns dias algemado”, disse o 
Jornalista. 
 Para além de ter sido tortura-
do, Amad Abubacar, foi privado de se 
alimentar tendo ficado alguns dias sem 
comer nada. 
 “Para proceder com ao interro-
gatório, o Procurador Distrital, teve 
que me comprar comida por que eu 
não aguentava falar, tremia de tanta fo-
me”, afirmou Amad Abubacar. 
 Contudo, segundo consta do 
comunicado, neste momento a saúde 
do acusado é estável, embora sinta al-
gumas dores de cabeça, febres e dor de 
 

cação Social, onde trabalha há mais de 
10 anos como Jornalista, tal como fez 
saber, Paulo Cazimoto, Delegado desta 
instituição em Pemba. 
 Por sua vez, o Presidente da 
Comissão dos Direitos Humanos da 
Ordem dos Advogados de Moçambi-
que, Ricardo Moresse, assegurou ao ar-
guido que a Ordem dos Advogados de 
Moçambique, continuará a acompan-
har o processo.■ (Redacção) 
 

coração, que segundo ele, não se trata 
de algo grave, até por que já está a me-
dicar. 
 No referido breve encontro 
que contou com a presença do Director 
daquele estabelecimento penitenciário, 
Amad Abubacar, pediu com que seu 
processo seja tramitado com maior ur-
gência possível, dado que precisa vol- 
tar para seu posto de trabalho, afinal, 
este é quadro do Instituto  de  Comuni- 
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