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EDITORIAL 
 

Alcance da paz exige vontade política com cedência  

  Beira (O Autarca) – O país celebra nesta quarta-
feira (04), a passagem do 26º aniversário do Acordo Geral 
de Paz (AGP), rubricado a 04 de Outubro de 1992, em Ro-
ma, pelo Governo da Frelimo (Frente de Libertação de Mo-
çambique) e a Resistência Nacional Moçambicana (Rena-
mo).  

Pouca graça tem aos moçambicanos a celebração 
do 04 de Outubro transformado em feriado nacional, por-
quanto o país não consegue ainda promover uma paz efecti-
va e definitiva, por conta da prevalência de desinteligências 
que opõem os mesmos beligerantes de sempre.  

Decorrem a vários níveis esforços para o restabele-
cimento da paz efectiva em Moçambique, mas já há cerca 
de quatro anos que não se consegue atingir o objectivo.  

As duas partes em conflito não conseguem alcançar 
o necessário  entendimento para o restabelecimento de uma 
 
 

paz efectiva e definitiva. 
Porém, é um facto que só o empenho das duas par-

tes em conflito pode-se conseguir solucionar a actual crise 
e permitir que o país volte a desfrutar de ambiente de paz 
efectiva.  

Tudo passa necessariamente pela vontade política 
e, sobretudo, com cedência de ambas as partes. Faz pouco 
sentido que o país prevaleça “amarrado” a ambiente de 
trégua. Felizmente, são conhecidos de forma clara os prin-
cipais pontos de impasse, sobrando as partes apenas um en-
tendimento para desfazer o nó estrangulador.  

Felizmente, o diálogo político ao mais alto nível 
em curso já está a produzir resultados encorajadores.  

Oxa-lá o 04 de Outubro seja uma oportunidade pa-
ra o refrescamento das mentes e ocasião para todas as for- 
ças da sociedade renovarem o espririto da paz  em  Moçam- 
 

bique.■ (Redacção) 
  

  

Frase: 

 

Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele – 
Martin Luther King Jr. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 02/10/2018 

Compra Venda Moeda País 

69.19 70.58 EUR UE 

59.97 61.17 USD EUA 

4.18 4.26 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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 No artigo anterior falamos da susceptibilidade de 
representação gráfica como um dos elementos do conceito 
normativo de marca à luz do Código da Propriedade Indus-
trial de Moçambique (CPIM) aprovado pelo Decreto 
47/2015 de 31 de Dezembro. Hoje veremos outro requisito 
que é o de permitir a distinção de produtos ou serviços. 
Portanto: 
 3. “...que permite distinguir os produtos ou ser-
viços…”. Para que a marca seja considerada como tal deve 
permitir a distinção de produtos ou serviços, nisto consiste 
a capacidade distintiva. Assim, um sinal que não permite 
distinguir os produtos ou serviços, não tem capacidade dis-
tintiva e sem capacidade distintiva não pode ser marca. 

O que é capacidade distintiva? (Parte 1)  
 A capacidade distintiva é a aptidão que um sinal 
tem para distinguir um produto ou um serviço de uma enti-
dade dos produtos ou serviços de outra entidade que pode 
ser ou não de natureza empresarial, é o que vem aflorado 
na alínea a) do artigo 121º do CPIM nos seguintes termos: 
Constituem requisito para a protecção de marca: “ permitir 
a distinção dos produtos ou serviços de uma entidade dos 
produtos e serviços de outra”. Esta norma, conduz a ideia 
de que há si-tuações em que o sinal não permite a distinção 
de produtos e serviços, tais situações são elencadas na alí-
nea h) do arti-go 121º do CPIM sobre requisitos de registo 
da marca: “Não constituir sinal de carácter genérico, co-
mum vulgar ou meramente descritivo dos produtos ou ser-
viços a prote-ger”. 
 Deste modo, à partida não podem constituir marcas 
as denominações genéricas dos produtos que são o nome a-
través do qual o produto é conhecido. A título de exemplo: 
o empresário que produz pneus  para  veículos  automóveis, 

decidindo marcar o seu produto de modo a distingui-los dos 
fabricados pelos seus concorrentes, não deve assinalá-los 
com o nome genérico do próprio produto “pneus”. Proce-
dendo de tal maneira, a função distintiva não seria exercida, 
na medida em que o público não a compreenderia como 
marca. Se o produto ou serviço tiver mais de uma designa-
ção própria, a proibição se aplica nos mesmos termos. 

O impedimento de registo de denominações gené-
ricas de produtos ou serviços, não tem apenas como justifi-
cação a falta de capacidade distintiva. Visa também desen-
corajar a concorrência desleal, na medida em que, sendo 
uma única empresa titular da marca “pneus” as restantes es-
tariam em desvantagem concorrencial por serem inibidas 
de usar esse nome genérico ou comum. 

A insusceptibilidade de registo de denominações 
genéricas, como um dos fundamentos da sua falta de capa-
cidade distintiva não deixa de ser relevante quando a marca 
tenha sido apresentada em língua estrangeira. De acordo 
com este posicionamento, em Moçambique não deve ser re-
gistado como marca a expressão “tyer” que significa pneu 
na língua inglesa, ainda que o depósito do pedido de registo 
seja de carácter internacional. 

São também considerados como genéricos os no-
mes dos produtos ou serviços ainda que incorrectamente re-
digidos ou simplesmente abreviados (Al-Kol = alcool, 
GUD= GOOD, OQBOM=Oh! Que bom, VANTEC= Van-
tagem tecnológica) (estes exemplos não são nossos, pelo 
que, no fim desta série de artigos, apresentaremos relevante 
Bibliografia para que o leitor querendo, possa consultar) 
neste caso as denominações genéricas impuras, ou ainda 
compostos de simples aditamentos arbitrários ou sem ex-
pressão. 
  

FALANDO DE MARCAS 
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Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  
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 As limitações postas ao registo das denominações 
genéricas impuras ou erradamente escritas e das abreviatu- 
ras e dos acrónimos das próprias denominações genéricas 
na medida em que estas continuem a ser reconhecíveis, va-
lem mutatis mutandi, em relação às indicações descritivas. 

Relativamente às marcas figurativas, a denomina-
ção genérica do produto corresponde a representação figu-
rativa do género do produto, com recurso à figura do pró-
prio produto, no seu todo ou a parte mais significativa dele, 
por exemplo, o desenho de um pneu não pode constituir 
marca de pneus ou o desenho de um frigorífico não deve 
ser adoptado como marca de frigoríficos. Há no entanto ex-
cepções em que as figuras dos produtos a serem marcados 
pode constituir marca, quando a configuração é singular ou 
de uma peculiar estilização ou ainda quando a figura não 
informa directamente o produto ou serviço por ter sido ar-
tística ou disfarçadamente desenhado. 

As denominações genéricas dos produtos ou servi-
ços são insusceptíveis de registo como marca por carece-
rem de capacidade distintiva e pela necessidade da sua pre-
servação. 

Para além da denominação genérica dos respecti-
vos produtos, há também falta de capacidade distintiva 
quando as marcas são constituídas por indicações descriti-
vas. Sinal descritivo, é portanto, a denominação que indica, 
exclusiva e directamente, a produção (espécie, lugar e tem-
po), qualidade, quantidade, destino, valor, ou qualquer ou-
tra característica.  

 A este propósito NOGUEIRA SERENS apresen-
tou o seguinte exemplo: “ Suponhamos que A fabricante de  
 

portas-giratórias, pretendia registar como marca a expres-
são “ Sempre Fechada”. É evidente que trata-se de uma in-
dicação descritiva do respectivo produto. Toda a gente sabe 
que as portas giratórias andam sempre fechadas e este é um 
dos motivos que originou a criação deste modelo de utilida-
de. 

Ao se considerar que um sinal não possui capaci-
dade distintiva em virtude do uso de uma expressão que 
constitui uma indicação descritiva, podem existir dois fun-
damentos: 1º A falta de capacidade distintiva dessa indica-
ção descritiva, 2º e a necessidade de as preservar ou deixar 
à livre disponibilidade de todos os concorrentes. Contudo, 
as indicações descritivas podem ser aceites como marca ou 
a capacidade distintiva não será posta em causa, se forem 
relativas, por exemplo a indicação de um lugar não conhe-
cido pelo público, pois este entenderia que aquele sinal é 
uma designação arbitrária. 

 Outro importante estudo sobre os sinais genéri-
cos, usuais, descritivos e necessários (específicos também 
se chamam), é o feito pelo autor francês PAUL MATHÉ-
LY que diz: O sinal genérico é aquele que define não direc-
tamente o objecto em causa, mas a categoria, especialidade 
ou género aos quais pertencem estes objectos. O sinal é u-
sual quando é geral e comumente utilizado para designar o 
objecto em causa. O sinal descritivo é aquele que define, 
indica, ou evoca o objecto em causa, na sua natureza, nas 
suas propriedades ou nas suas qualidades. O sinal necessá-
rio deve considerar-se abrangido pela alínea a) do artigo 7º 
RMC (Regulamento de Marca Comunitária - (Europeia)). 
Limita-se a mencionar o nome do próprio produto.■   
 

Tomas Antonio Canxixe eleito Presidente do CED de Maringue 
 Maringue (O Autarca) - O 
proeminente empresário de Sofala To-
más Antonio Canxixe acaba de ser e-
leito Presidente do Conselho Empresa-
rial Distrital (CED) de Maringue, norte 
da provincia. 
  A eleição marcou a instalação 
do CED em Maringue, no ambito da 
consolidação da iniciativa da CTA de 
estender a representatividade dos con-
selhos empresariais provínciais ao ni-
vel de todos distritos de cada província 
do pais,  para  tornar  o  mecanismo  de 
 

 diálogo público privado mais alargado 
e abrangente.   
 Refira-se que Tomas Antonio 
Canxixe é um influente agente econo-
mico em Maringue ligado ao sector da 
industria florestal. 
 Tomas Canxixe é o proprietá-
rio, na vila sede do distrito de Marin-
gue, de maior complexo de acomoda-
ção local, e nomeadamente a pensão 
Canxixe, que oferece soluções para to-
do tipo de visitantes do distrito.■ 
(Chabane Falume)   
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Governador de Sofala lança em Guara-Guara programa 
água para a vida 
 

xecutivo apelou sobre a necessidade de 
todos continuarem a pautar pelo civis-
mo, na campanha eleitoral em curso 
em todas autarquias.  
 Importa salientar que, a ceri-
mónia do lançamento do programa á-
gua para a vida, foi testemunhado por 
várias personalidades na Localidade de 
Guara-Guara, distrito de Buzi.■ (Re-
dacção) 

 Beira (O Autarca) - O Chefe 
do executivo da Província de Sofala, 
Alberto Ricardo Mondlane, acaba de 
lançar na Localidade de Guara-Guara, 
Distrito do Búzi, o projecto PRAVI-
DA. 
 Falando na ocasião, o gover-
nante referiu que, no âmbito do progra-
ma, a Província beneficiará das seguin-
tes acções; reabilitação e expansão dos 
sistemas de abastecimentos de água 
das vilas sedes de Inhaminga, Búzi e 
Marínguè; construção de sistemas de a-
bastecimento de água em Nhamaphza, 
Sena e Sandjundira, nos distritos  de 
Marínguè, Caia e Gorongosa, respecti-
vamente.  
 " Contará ainda com a conti-
nuidade da reabilitação do sistema de 
drenagem das águas pluviais e de esgo-
to do Macurungo-Este, no Distrito da 
Beira, tudo num investimento total de 
quinhentos, trinta e cinco milhões de 
meticais ", disse.  
 Num outro desenvolvimento, o 
Governador desta parcela do país, 
acrescentou que  no  mesmo  âmbito,  a 

Província será beneficiada com a cons-
trução de quatro represas, um reserva-
tório num investimento de cinquenta e 
cinco milhões de meticais.  
 " Como se pode ver a concreti-
zação deste projecto a produção agrí-
cola irá aumentar, aumentará igual- 
mente o número de população benefi-
ciária do precioso líquido ", sublinhou. 
 Para além disso, o Chefe do  e-
  

 



 

2022 
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Ciclo de cinema dos BRICS em Maputo 
  No dia 11 de outubro, pelas 

18h00, será exibido o filme indiano 
Mary Kom, uma crónica de uma reali-
zação audaciosa da pugilista Indiana 
Mary Kom (Priyanka Chopra),  que ul- 

trapassou todas as dificuldades antes 
de realizar o seu sonho de vencer me-
dalhas no campeonato mundial e no jo-
gos Olímpicos para a Índia.■ (Redac-
ção) 

  Beira (O Autarca) - As Em-
baixadas de Brasil, Rússia, Índia, Chi-
na e África do Sul convidam a todos 
para participar do Ciclo de Cinema dos 
BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul), que se realiza entre os 
dias 8 e 13 de outubro, no Centro Cul-
tural Brasil-Moçambique (CCBM). 
 O Ciclo, organizado conjunta-
mente pelas embaixadas dos países dos 
BRICS em Maputo, contará com fil-
mes recentes e nunca exibidos em Mo-
çambique. Busca-se oferecer importan-
te oportunidade ao público da cidade 
de assistir filmes de qualidade, com 
grande sucesso de público, que não pu-
deram e não costumam entrar no cir-
cuito comercial da cidade. Os filmes 
serão exibidos na língua original, com 
legendas em português. 
 A sessão de abertura do Ciclo 
se realizará em 8 de outubro, às 18h00, 
com a exibição do filme brasileiro Ga-
briel e a Montanha, de 2017. A pelícu-
la uma narrativa poética sobre a via-
gem de Gabriel Buchmann pelo conti-
nente africano e sua decisão de escalar 
o mítico Monte Mulanje.  Foi exibido 
pela primeira vez na Semaine de la 
Critique, seção do Festival de Cannes 
2017, tendo conquistado o Prêmio Vi-
sionário France 4. 
 Em seguida, no dia 9 de outu-
bro, sempre no horário das 18h00, será 
exibido o filme russo Sobibor, baseado 
na história da insurreição do campo de 
extermínio Sobibor, durante a Segunda 
Guerra Mundial. Alexander Pechersky, 
oficial soviético e prisioneiro de guer-
ra, conseguiu fazer o impossível – or-
ganizar uma fuga em massa dos prisio-
neiros. O filme foi selecionado pela 
Rússia para concorrer ao Oscar de Me-
lhor Filme Estrangeiro. 
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