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EDITORIAL EXTRA 
 

Abaixo a violência  
Beira (O Autarca) – É de todo condenável toda a 

forma de violência em Moçambique e no mundo inteiro.  
Jamais pode existir razão que justifique o recurso à 

violência, seja ela praticada por quem fôr.  
O Estado, sobretudo, deve abster-se por completo 

do uso da violência contra os seus cidadãos.  
As instituições do estado militarizadas devem exis-

tir para o serviço do cidadão, nomeadamente a sua protec-
ção.  
 O recente acontecimentos de Xai-Xai, que resultou 
na morte Anastácio Matavel, Director Executivo do Fórum 
das ONGs (FONGA) e ponto focal da Sala de Paz em Ga-
za, considerado uma figura-chave da observação eleitoral 
moçambicana, denuncia um comportamento erradissimo de 
quem  praticou, de quem mandou praticar e de quem procu- 
ra encobrir o acto. 
 

Pior quando sew confirma que quatro dos cinco au-
tores morais do crime são membros da PRM – Polícia da 
República de Moçambique, cuja missão é estar ao serviço 
do Estado e do cidadão.  

 

Ainda que a Justiça em Moçambique tarda a acon- 
tecer, temos fé que um dia ela será feita, nomeadamente 
não basta apenas levar à barra do Tribunal os autores mate-
riais do crime, mas exige-se uma investigação transparente 
para identificar, neutralizar e levar a Justiça os verdadeiros 
autores morais do crime. 

A violência jamais deve constituir elemento estra-
tégico de qualquer agenda, sobretudo política, pois ela ci-
menta um ódio social eterno contra quem a prática.  
 Estando em plena época eleitoral, que se petende 
seja um momento especial de reafirmação da boa convivên-
cia dos moçambicanos, não podemos aceitar barbaridades 
semelhantes a que tirou a vida de Anastácio Matavel. Isso 
ofusca sobremaneira a imagem do país, tanto que  a  conde- 

nação do acto já chega de todos os can-   
Frase: 

 

Conheço muitas razões pelas quais eu morreria, mas não 
conheço nenhuma pela qual eu mataria – Mahatma Gandhi 
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a nossa solidariedade à família de Anastácio Matavel, aos 
membros do FONGA, da Sala da Paz e do Observatório E-
leitoral, apelando para que nunca se deixem intimidar quan-
do se trata de defender interesses da pátria. ■ (Redacção) 

 

tos do mundo.  
 Desafiamos toda a sociedade moçambicana e as 
suas instituições para reflectirem sobre boas práticas que 
promovam a harmonia e o bem estar social; e  transmitimos
   

IACM alega que não recebeu solicitação para 
aterragem da aeronave ao serviço do candidato 
presidencial da Renamo nas pistas de Mossurize, 
Machaze, Sussundenga, Barué e Chimoio    
 

Lurdes Mutola apareceu hoje na campanha da Frelimo 
e do seu candidato presidencial Filipe Nyusi 
 Beira (O Autarca) – Depois de nos últimos dias ter circulado nas redes sociais uma informação revelando que a 
Menina Moçambicana de Ouro Lurdes Mutola recusou-se a participar da campanha eleitoral da Frelimo, alegadamente por 
estar insatisfeita por não beneficiar do tratamento que era de esperar pelo seu feito em prol da promoção da imagem do país 
a nível mundial, uma informação que foi desmentida imediatamente; hoje, a menos de uma semana do fim da campanha elei-
toral, ela apareceu pela primeira vez fazendo campanha da Frelimo e do seu candidato presidencial Filipe Nyusi. Foi esta 
manhã, na Ilha de Moçambique, província nortenha de Nampula.  
 É lhe atribuída a seguinte afirmação: “Só com Filipe Nyusi e a Frelimo é que se pode concretizar o projecto de edifi-
cação de um centro de alto rendimento para o desenvolvimento do desporto no país”. 
 Por seu turno, o candidato Filipe Nyusi prometeu que no próximo ciclo de governação, caso seja eleito, continuará a 
apoiar a Fundação Lurdes Mutola que está a desenvolver várias iniciativas que envolvem e engajam a rapariga no desporto. 
 Consta que Lurdes Mutola, a única moçambicana a conquistar títulos mundiais e medalha de ouro nos Jogos Olímpi-
cos, encontrava-se ausente do país a acompanhar o recém terminado Campeonato do Mundo de Atletismo, no Qatar.■ (Re-
dacção/ LANCEMZ) 
 

 Maputo (O Autarca) – O Ins-
tituto de Aviação Civil de Moçambi-
que (IACM), Autoridade de Aviação 
Civil do país, revelou na tarde de 
ontem, terça-feira (08Out19) ter acom-
panhado com preocupação a informa-
ção veiculada por alguns órgãos de co-
municação social nacionais e estran-
geiros dando conta de que o candidato 
da Renamo às presidenciais de 15 de 
Outubro próximo, Ossufo Momade, te-
ria sido impedido de aterrar  nas  pistas 

 
 

João de Abreu, PCA do IACM 
 

de Manica, no âmbito da sua campanha 
eleitoral. 
 Em comunicado que O Autar-
ca teve acesso, o IACM alega não ter 
recebido solicitação para aterragem da 
aeronave ao serviço do candidato da 
Renamo nas pistas de Mossurize, Ma- 
chaze, Sussundenga, Barué e Chimoio, 
dando a conhecer que no dia 6 deste 
mês, recebeu uma carta da MOZJET, 
empresa prestadora de serviços de as- 
sistência em escala, solicitando  a  ater- 

de Mossurize, Machaze, Sussundenga, 
Barué  e  Chimoio, na província central 
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de Mossurize e Barué, esclarfece qeue 
não há nenhum registo das mesmas nos 
ficheiros da instituição, pelo que qual-
quer pedido de aterragem nas mesmas 
não seria aplicável dado à inexistência 
de informação relevante sobre aqueles 
campos de aviação. 
 E sobre a pista da cidade de 
Chimoio, a capital da província de Ma-
nica, o IACM esclarece que a mesma 
se encontra aberta à navegação aérea 
pelo que não haveria qualquer dificul-
dade em autorizar a aterragem da aero-
nave ao serviço do líder da Renamo, 
Ossufo Momade, se tivesse recebido o 
pedido para o efeito. (Redacção) 

ragem somente nas pistas da Beira, 
Nampula, Pemba e Maputo da aerona-
ve com  chapa de matrícula ZS-LAW, 
de côr branca, transportando o líder da 
Renamo, no período de 06 a 22 de Ou-
tubro. 
 Segundo o IACM, o pedido 
feito em nome da Renamo foi autoriza-
do, cujo código de aceitação tem a re-
ferência DRE/3894/2019. 
 “O IACM não recebeu nen-
hum outro pedido, nem directamente 
da Renamo, nem por via da MOZJET, 
a solicitar a aterragem noutros pontos 
do país, em particular nas pistas de 
Mossurize, Machaze, Sussundenga,
  

Barué e Chimoio. Por isso, ficamos 
surpreendidos com a acusação que re-
cai sobre a nossa instituição em como 
não terá autorizado a aterragem de Os-
sufo Momade nestes locais”. 
 A Autoridade de Aviação Civil 
moçambicana acrescenta que se tivesse 
recebido o pedido, teria tido o prazer 
de informar que as pistas de Machaze e 
Sussundenga foram declaradas fecha-
das há mais de 5 anos por não oferece-
rem segurança e pelo facto de os go-
vernos locais não apresentarem a devi-
da informação que garanta a sua utili-
zação de forma segura.  
 Quanto às  pistas  dos  distritos 
 

MDN confirma bombardeamento da base de 
insurgerntes em Mocimboa da Praia 
 

 

mentos pelo MDN refere que “no cum-
primento do plano operacional no tea-
tro operacional norte, na noite de 7 a 8 
de Outubro de 2019 as Forças de Defe-
sa e Segurança assestaram um golpe de 
artilharia contra malfeitores na região 
de Mbau, entre os rios Messalo e Mue-
ra, no distrito de Mocimboa da Praia, 
na província de Cabo-Delgado, que re- 
sultou no aniquilamento de um número 
considerável dos malfeitores, destrui-
ção do acampamento e fuga desordena- 

da dos mesmos”. 
 A fonte do MDN acrescenta 
que as operações prosseguem e as For-
ças de Defesa e Segurança continuam 
em prontidão combativa. 
 Nas redes sociais, consta, en-
tretanto, que a operação está a ser de-
sencadeada conjuntamente com solda-
dos e equipamentos militares aéreos e 
marítimos do exrécito russo. 
 O bombardeamento tem lugar 
poucos dias depois de o Presidente da 
República e candidato da Frelimo às 
presidenciais de 15 de Outubro próxi-
mo, Filipe Nyusi ter informado à nação 
que o seu executivo está acompanhar 
atentamente a evolução da vaga de in-
surgência em Cabo Delgado, caracteri-
zada como sendo uma manifestação 
tendente a retardar o desenvolvimento 
de Moçambique. 
 A vaga de insurgência em Ca-
bo Delgado regista-se a mais de dois a-
nos, coincidindo com o período em 
quem os projectos de exploração de 
gás naquela região começaram a 
ganhar forma.■ (Redacção) 

 Maputo (O Autarca) – O Mi-
nistério da Defesa Nacional (MDN) 
confirmou na manhã desta quarta-feira 
(09Out19) a informação que já vem 
circulando nas redes sociais desde on-
tem, terça-feira (08Out19), sobre o 
bombardeamento de uma base de in-
surgentes em Mocimboa da Praia (Ca-
bo Delgado), mais concretamente na 
região de Mbau, entre os rios Messalo 
e Muera.  
 Um comunicado emitido a mo- 
 

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

Por: Salomão Viagem 
Prof. Doutor (UEM) 
(sviagem@svevigny.com) 
 

A Marca Olfativa no novo Código da 
Propriedade Industrial de Moçambique - VI 
   

 

(EU) 2017/1001): Podem constituir marca todos os sinais, 
nomeadamente, palavras, incluindo 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; 

b) Possam ser representados no registo de uma for-
ma que permita às autoridades competentes e ao público 
determinar, de forma clara e precisa o objeto claro e preciso 
da proteção conferida ao seu titular. 

Por seu turno, o considerando 10º do Regulamento 
(EU) 2017/1001 informa que: “Deverá ser possível repre-
sentar um sinal sob qualquer forma adequada utilizando 
uma tecnologia, geralmente, disponível e, por conseguinte, 
não necessariamente através de meios gráficos, desde que a 
representação seja clara, precisa, autónoma, facilmente a-
cessível, duradoura e objetiva”. 

Com base nos citados instrumentos jurídicos ati-
nentes à marca europeia, afastado que foi o exclusivo e o-
brigatório requisito de representação gráfica das marcas, o 
que é necessário, atualmente, para que os sinais sejam con-
siderados como marca, é apenas que possam ser representa-
dos no registo por qualquer forma “adequada” para permitir 
que a representação seja clara, precisa, autónoma, facil-
mente acessível, duradoura e objetiva. 

Por representação “adequada” entende-se qualquer 
via, segundo a qual, o consumidor médio, possa percecio-
nar o sinal da marca e, com isso, identificar clara e correta-
mente a origem dos produtos e/ou serviços identificados 
com aquela marca. Ou, por outras palavras, o requisito de 
representação estará preenchido sempre que este seja sufi-
ciente para cumprir o objetivo de uma marca, distinguir 
produtos e/ou serviços de uma entidade (pessoa) dos de ou-
tra entidade.■ 
 

2.3 Da representação gráfica à representa-
ção adequada à luz da Diretiva (EU) 2015/2436 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de De-
zembro de 2015 

 

O Caso que ficou celebrizado na doutrina e juris-
prudência europeia como SIECKMAN, exposto no ponto 
anterior (porque indispensável dado o contributo que ofere-
ceu e ainda oferece em relação a “representação” gráfica), 
foi marcante para a conceitualização da representação grá-
fica;  no entanto, não tardou a revisão da Diretiva de mar-
cas da União Europeia que veio de, entre outros aspetos, e-
liminar o exclusivismo da exigência do requisito da repre-
sentação gráfica para o registo da marca, fato que era visto 
como um grande obstáculo ao registo das “novas marcas”. 
Os opositores do requisito da representação gráfica enten-
diam que este limitava a adoção e proteção de marcas e-
mergentes, portanto, não tradicionais, numa altura em que 
podiam ser usados meios alternativos, mormente, digitais, 
de representação das marcas não tradicionais.  

O requisito da representação gráfica foi assim a-
fastado, deixou de ser um requisito obrigatório e exclusivo 
de representação das marcas pela Diretiva 2015/2436 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 
2015, transposta pelo Código da Propriedade Industrial 
Português aprovado pelo Decreto-Lei número 110/2018. 

À semelhança do que resulta da Diretiva (EU) 
2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de 
Dezembro, o Regulamento (EU) 2017/1001 do Parlamento 
e do Conselho, de 14 de Junho de 2017, veio dispensar o 
requisito da representação gráfica das marcas como requisi-
to obrigatório e exclusivo para o registo das marcas. 

De acordo com o disposto no artigo 3º da Diretiva 
(EU)  2015/2436  (replicado  no artigo  4º  do Regulamento 
 

 

 

Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada 
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira 

E-mail: oautarca@gmail.com 
Editor: Chabane Falume – Cell: 82 5984510; 84 7271229 

E-mail: falumechabane@yahoo.com.br 

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23301714, E-mail: oautarcabeira@yahoo.com.br ou em mão 
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail (  ), ou entrega por estafeta no endereço desejado (  ) 

Entidade................................................................................................................................................................................ 
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail .............................. 

Individual (  )  Institucional (  )  .............../ ........../ 2013 
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 14.175,00  *  Institucional: 18.900,00 


