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ISCTAC entrega ao Governo de Moçambique o 
primeiro lote de álcool-gel produzido no seu 
laboratório multi-uso instalado na cidade da Beira 
 gel, para ser distribuído aos hospitais 

Provincial de Cabo Delgado, centrais 
de Maputo e Nampula, Rural de Búzi e 
ao Centro de Saúde da Munhava, na ci-
dade da Beira. Note-se que Nampula e 
Pemba são as primeiras duas cidades 
moçambicanas a serem declaradas pelo 
Ministério da Saúde como tendo atin-
gido já o estado de contaminação co-
munitária da covid-19. Nampula e Ca-
bo Delgado são as  províncias  do  país  

 Beira (O Autarca) – O Insti-
tuto Superior de Ciências e Tecnologia 
Alberto Chipande (ISCTAC) já proce-
deu a entrega ao Governo de Moçam-
bique do primeiro lote de álcool-gel 
que está a produzir no seu laboratório 
multi-uso, instalado na cidade da Bei-
ra, no âmbito do reforço das medidas 
multi-institucionais de prevenção da 
  

pandemia da covid-19. A entrega sim-
bólica foi feita pelo Vice-Reitor da U-
niversidade, o Prof. Dr. Júlio Chibemo, 
ao Ministro da Ciência, Tecnologia, 
Ensino Superior e Técnico Profissio-
nal, Gabriel Salimo. cujo acto decorreu 
há dias na cidade da Beira. 
 Trata-se de um lote que ao to-
do comprenderá 2 mil litros de  álcool- 
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Frase: 
 

Não é preciso vencer sempre, mas é fundamental 
nunca desistir depois de um fracasso!■ 
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com maior número de casos da doença. 
O Hospital Rural de Búzi, sul da pro-
víncia de Sofala, foi priorizado para 
beneficiar de parte do primeiro lote de 
álcool-gel produzido pelo ISCTAC pe-
lo facto de, além de estar a enfrentar a 
problemática da maior pandemia do sé-
culo, com casos positivos já confirma-
dos no distrito que ainda ressente-se 
dos efeitos desastrosos causados pelo 
ciclone tropical idai, em Março do ano 
passado, que matou mais de meio mi-
lhar de pessoas e deixou milhares em 
situação vulnerabilidade agravada. E, o 
Centro de Saúde da Munhava pelo fac-
to de funcionar no bairro mais populo-
so da cidade da Beira, com graves pro-
blemas de natureza sanitária e higiéni-
ca. 
 Refira-se que o ISCTAC foi 
recentemente distinguido pelo Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia, Ensino Su-
perior e Técnico Profissional, com a a-
tribuição de Diploma de Mérito, em re-
conhecimento pelo contributo que está 
a prestar em prol das acções de preven-
ção da pandemida da covid-19 no país. 
 O ISCTAC é uma entidade pri-
vada com sede na cidade da Beira, de 
âmbito nacional, que tornou-se pionei-
ra no conjunto de todas instituições do 
ensino superior do país a oferecer tão 
importante contributo à comunidade 
moçambicana, privilegiando as cama-
das desfavorecidas, que não tem recur-
sos para adquirir o álcool-gel neste pe-
ríodo crítico de enfrentamento da pan-
demia da covid-19. 
 O Instituto Superior de Ciência 
e Tecnologia Alberto Chipande iniciou 
em Março último a produção de álco-
ol-gel no seu laboratório multi-uso ins-
talado na cidade  da  Beira,  numa  res-  

 
equipe de especialistas moçambicanos 
em Química vinculados a instituição, 
onde pontificam os nomes dos Profes-
sores Doutores Pedro Massinga, Gere 
Samstor, Agostinho Maluco e André 
Nikutumi. 
 A produção, baseada em mate-
ria-prima local, obdece aos padrões es-
tabelecidos pela Organização Mundial 
da Saúde. 
  “Com esta iniciativa, preten-
demos contribuir para colmatar a es-
cassez deste produto essencial na pre-
venção da covid-19. O nosso desejo é 
que o álcool-gel seja, igualmente, aces-
sível às comunidades carenciadas, ra-
zão pela qual elegemos esse grupo co-
mo sendo prioritário na distribuição 
gratuíta que será coordenada pelas au-
toridades governamentais. Não temos 
nenhuma perspectiva comercial. Como 
instituição do ensino superior, estamos 
a cumprir o nosso dever de responsabi-
lidade social, oferecendo ajuda àqueles 
que de facto necessitam” – salientou 
Júlio Taimira.■ (Redacção) 

posta à preocupação do Governo de 
Moçambique sobre o déficit de dispo-
nibilidade de álcool-gel no Mercado, 
um produto de higiene que contribui 
sobremaneira para a prevenção da co-
vid-19. 
 A OMS recomenda o uso do 
álcool-gel para a higiene das mãos, 
considerando o produto bastante eficaz 
para a prevenção do novo coronavírus. 
Trata-se de um composto químico com 
forte poder de desinfecção, usado ge-
ralmente para eliminar agentes patogé-
nicos não apenas nas mãos, mas tam-
bém em determinados objectos de uso 
pessoal frequente, tais como telefones 
celulares, esferográficas/canetas/lapis, 
esqueiros, volantes, entre outros. En-
tretanto, devido aos custos para a sua 
aquisição, sobretudo por parte de famí-
lias de baixa renda, não tem sido fácil, 
daí que o ISCTAC tomou a iniciativa 
da sua produção para distribuição gra-
tuíta a favor de pessoas desfavorecidas. 
 A iniciativa do ISCTAC está a 
ser suportada exclusivamente por  uma 
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COMUNICADO 
O Fundo de Investimento e Património do Abastecimento 
de Água, FIPAG – Área Operacional da Beira, comunica 
aos seus estimados clientes e ao público em geral, que 
devido ao trabalho de manutenção preventive na Estação 
preventive na Estação de Tratamento de Água de Mutua, que 
haverá restrições e baixas pressões no abastecimento de 
água na quarta-feira, dia 01 de Julho de 2020, afectando as 
cidades da Beira e Dondo. 
 
Pelas inconveniências que esta situação possa causar, o 
FIPAG endereça sinceras desculpas e agradece pela 
compreensão. 
 
FIPAG – Orgulho Nacional e Referência Internacional.  
 

Beira, 29 de Junho de 2020 
 

A Comunicação e Imagem 



  1* 
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FALANDO DE MARCAS 
 

Por: Salomão Viagem 
(sviagem@svevigny.com) 
 

As marcas segundo a qualidade dos 
respectivos titulares – 6  
 

 

Tem sido apontado o registo da “forma da garrafa” 
do produto Coca-Cola, nos Estados Unidos da América, a 8 
de Julho de 1916, como sendo um dos momentos marcan-
tes na história da admissibilidade das marcas tridimensio-
nais.60-61 Os primeiros países que admitiram o registo da 
marca de forma (Alemanha, Grã Bretanha, Suiça, E.U.A e 
Países Baixos), o fizeram excepcionalmente na condição de 
que esta fosse “marca de forma célebre”.62  

A Directiva de Marcas europeia DM, veio ajudar a 
resolver a querela até então prevalecente na doutrina e ju-
risprudência de alguns países europeus sobre a admissibili-
dade das marcas de forma. O artigo 2.º da Directiva impôs 
que a “forma do produto ou da respectiva embalagem” pos-
sam constituir uma marca. O artigo 3.º número 1 al. e) con-
sagra três proibições à constituição das marcas de forma”. 
De qualquer modo, a admissibilidade do registo das marcas 
tridimensionais é excepcional, conquanto se verifiquem de-
terminados requisitos63. 

A al. c) do artigo 134º do CPI (M) estabelece: São 
fundamentos de recusa da marca64 “Apresentar sinais cons-
tituídos, exclusivamente, pela forma imposta pela própria 
natureza dos produtos, pela forma do produto necessária à 
obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira 
um valor substancial do produto.” Esta solução é consentâ-
nea com a DM, aliás, a mesma tem sido adotada por muitos 
países. Decorrem do citado artigo três da DM os aspectos 
fundamentais que importa destacar e explicar65: 

1.º Forma imposta pela própria natureza do produ-
to.  
 Pode acontecer que a marca tenha a necessária for-
ma do produto ou da embalagem. Quando isso acontece, 
essa marca não poderá ser protegida em virtude de impedir 
que essa tal forma seja propriedade de todos. Com esta 
proibição pretende-se inibir o monopólio de uma forma co- 
mum, genérica de um produto por uma só pessoa. Só será 
admissível a forma arbitrária, fantasiosa, original ou inabi- 
tual de um produto ou embalagem, desde que revista sufi- 
ciente capacidade distintiva.66        
 

2.º Forma necessária à obtenção de um resultado téc-
nico. Sendo uma determinada forma, necessária a obtenção 
de um resultado técnico, não deve ser adotada e protegida 
por uma só pessoa como marca de forma ou tridimensional, 
se esta forma for funcional ou condicionante à obtenção de 
um dado resultado, esta proibição também reforçada pelo 
TJ que adoptou uma posição mais restritiva a avaliar pelo 
Ac. de 18/06/2002 (Processo C-299/99), segundo o qual a 
proibição é aplicável desde que as características da marca 
sejam essencialmente funcionais.67   

 Esta proibição tem em vista evitar com que uma 
forma necessária a obtenção de um resultado técnico seja 
protegido por um tempo quase que ilimitado em favor de 
uma determinada pessoa, quebrando deste modo a regra de 
protecção temporária normalmente previstas no domínio 
das invenções, uma vez que a tutela das marcas é tenden-
cialmente por tempo ilimitado. Admitir o registo de marca 
com formas necessárias à obtenção de um resultado técni-
co, seria o mesmo que permitir o registo ao mesmo tempo 
de um direito como modelo de utilidade e como marca68. 

3.º Forma que confira valor substancial ao produto. 
Pode alguém criar uma marca cuja forma confira 

valor susbtancial ao produto. Uma forma comumente con-
hecida como qualitativa de certo produto não pode ser ob-
jecto de proteção. Com esta proibição, pretende-se obstar 
que a marca tenha uma forma que, em si mesma, se refira 
ao valor do produto assinalado e que essa forma seja um 
factor psicológico que naturalmente influencia na escolha 
do produto. Ao contrário das proibições anteriores, esta só 
abrange a forma do produto e já não a forma da embala-
gem. 
 

 Não é consensual a nível doutrinário e mesmo ju-
risprudencial a interpretação desta proibição, como recon-
hece também FERNANDEZ- NOVOA69-70. Uma marca su- 
postamente tridimensional cujo registo tenha sido recusado 
em Moçambique, (apesar de ter vindo a ser usada há muitos 
anos e assim conhecida pelo público interessado nos res- 
pectivos produtos ou serviços) em virtude de em relação a 
tal marca se constatarem as  proibições  acabadas  de  anali- 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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sar, constantes da al. c) do artigo 134º do CPI(M) poderia 
por via da consagrada teoria do secondary meaning, propi-
ciar grande controversia, uma vez que o nosso código não é 
expresso quanto a admissibilidade desta teoria embora o 
admita por via da interpretação extensiva ao número 1 do 
artio 133º. O mesmo não sucederia por exemplo em Portu-
gal, nos termos da conjugação dos artigos 238.º número 3 e 
223.º número 1 al. b) do CPI(P). 
 O secondary meaning71 não deve ser aplicado co-
mo um recurso alternativo à negação do registo de marca 
tridimensional quando estejam em causa as três proibições 
legalmente formuladas, uma vez que não está em causa 
neste domínio o preenchimento dos requisitos da capa-
cidade distintiva72-73.■ 
 

60 Cfr. SOARES, JOSÉ CARLOS TINOCO, Marca tridimensional, agora uma 
realidade. ABPI n. 22, Maio/ Junho, São Paulo, 1996, p. 46. 
61 V. Tb., BRAUN, Précis…ob. cit., p. 80, Anotação n. 153.  

62 V. BRAUN, Précis…ob. cit., p. 80, Anotação n. 153. 
63 Apesar de muitos autores chamarem à colação estes requisitos, que 

apresentaremos de seguida como sendo exclusivos das marcas tridimensionais, há 
os que entendem que os mesmos são gerais , aplicáveis também às marcas 

bidimensionais, v. por todos JOSE MANUEL OTERO LASTRES, La Proibicion 
de Registrar como Marca la Forma que da um valor sustancial al produto, Actas 

de Direcho Industrial y Direcho de Autor, Vol. 28, Marcial Pons, 2007/2008,  p. 
372 e ss 

64O sublinhado é nosso. 
65 V. COUTO GONÇALVES, Manual…ob. cit., pp. 229-231, no mesmo sentido 

AAVV, Código da Propriedade Industrial de Portugal, Anotado, anotação ao art. 
223, pp. 431-434; AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, Direito de Marcas…ob. 
cit., p. 85-86, andaremos no mesmo caminho, não há como trilhar um outro, neste 

caso. 
66 V. Anotação 437, COUTO GONÇALVES, Manual…ob. cit., “ O T.Com., por 
sentença de  21/09/2004  BPI-6/2005, P. 2101, de 14/4/2004, BPI-19/7/07, p. 7 e 

de 19/10/2004 , BPI-7/09/2007, P.7 decidiu a concessão do registo de marcas 
tridimensionais com a forma das embalagens. Em sentido favorável cfr., ainda, as 
decisões do T. Com., de 24/1/2005, BPI-22/10/2007, p. 27, sobre a forma de uma 

“mão de guitarra” destinada a guitarras, e de 18/1/2006, BPI-4/2/2008, P. 7, a 
propósito da forma de um bombom.”   

67  Idem, COUTO GONÇALVES, Manual…ob. cit., anotação 439, p. 230, “ 
http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=pt. O caso diz respeito a um 

recurso prejudicial interposto pela Court of Appeal de Inglaterra e País de Gales 
sobre a validade do registo de uma marca de forma de uma máquina de barbear 

eléctrica fabricada pela Philips consiste em três cabeças circulares de lâminas 
rotativas dispostas em forma de triângulo equilátero…” 

68 V. CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial…ob. cit., p. 85, reforça a ideia 
nos seguintes termos : “….não podem constituir marcas formas protegidas através 

de patentes ou de modelos de utilidade, caídos no domínio público, uma vez que 
se trata, por pressuposto, de formas necessárias, quer por serem indispensáveis 

para atingir determinado resultado, quer por representarem uma vantagem prática 
ou técnica para o fabrico ou utilização do produto ou processo em causa”.                

69 V. El Color  y las formas Tridimensionales en la Nueva Ley Española de 
Marcas, in Actas de Derecho Industrial, Tomo 13, Colégio Universitario de 

estudos Financeiros, 1989/90, P. 47. 
70 V. Maior desenvolvimento deste assunto e em sentido contrário a interpretação 

dominante, JOSE MANUEL OTERO LASTRES, La Proibiciones…ob. cit., p. 
372 e ss; v. tbm. FRANCISCHELLI, REMO, IL Marchio di forma: Dall 

Esclusione della Forma utile od ornamentale, al critério del “Valore 
Sostanziale”  in Rivista di Diritto Industriale, Anno XLI-1992, n. 1-2, Janeiro/ 

Junho, Giufrè, Milano, pp. 96 e ss.  
71 Sobre o Secondary meaning ver desenvolvidamente o nosso O Secondary 

meaning em Moçambique. A captura de expressões usuais e descritivas pelas  
(grandes)empresas nacionais e estrangeiras, Revista Scientia  Invridica, 

Maio/Agosto 2019-Tomo LXVIII, Número 350, pp,272-283.  
72 V. Explicação sobre a figura, por todos, NOGUEIRA SERENS, Aspectos do 
Princípio da Verdade da Marca, BFDUC, Volume Comemorativo, 2002, p. 6. 

“(…) secondary meaning- na sua essência, essa teoria significa que um sinal 
(nominativo ou figurativo), que não era compreendido como marca, é dizer, que 

 
   

não era associado pelos círculos interessados do tráfico a um determinado 
empresário, sendo antes percebido no seu sentido originário (primary meaning) de 

(denominação genérica ou de) indicação descritiva, acaba por adquirir, em 
consequência do uso que desse sinal é feito por esse mesmo empresário, aquele 

outro sentido, que se diz secundário, não por assumir menor importância, mas 
porque se afirma mais tarde no tempo(…)” na nota 12, apresenta importantes 

autores que se debruçaram sobre o tema, tais como J.TH. McCARTHY, 
Trademarks and Unfair Competition, 3rd ed., New York, 1992, vol.I, L. 

SORDELI, Marchio e secondary meaning, Milano, 1979 e J. A. GÓMEZ 
SEGADE, Unterscheidungskraft und secondary meaning in Kennzeichenrecht, 

GRUR-Int., p. 1995, p. 944 s., ( do mesmo Autor) “Fuerza distintiva y Secondary 
Meaning en el Derecho de Signos Distintivos”, in: Estudio sobre marcas, 

Granada, 1995, p. 356 ss; PEDRO SOUSA e SILVA, Direito Industrial…ob. cit., 
pp. 156 e ss, entre nós ainda não é comum o estudo desta figura nas faculdades ou 

escolas de Direito, por isso, nos propusemos a fazer uma breve paragem para 
sobre ela nos debruçarmos. Deixaremos o autor aqui indicado ensinar: “ […a 

regra que ( que impede a apropriação dos elementos banais) comporta uma 
excepção, conhecida pela designação inglesa do secondary meaning , que tem 
consagração positiva no CPI e no RMC: os elementos genéricos que integram 
uma marca (e, até, uma marca constituída exclusivamente por tais elementos) 

poderão ser protegidos quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido 
carácter distintivo. (cita na anotação 287, os artigos 223.º  n. 2 in fine e 238.º  n. 3 

do CPI de português, art. 7.º do RMC, cuja redacção é relativamente diferente, 
citada por seu turno por NOGUEIRA SERENS, A Vulgarização da Marca…p. 

78-80) Estamos perante sinais que, após um uso prolongado sem beneficiarem de 
qualquer registo, vieram a tornar-se de tal modo conhecidos do público que este 

passou a reconhecê-las como verdadeiros sinais distintivos de produtos ou 
serviços. Embora inicialmente inadmissível, o registo dessas marcas vem a tornar-

se viável devido a esse “significado secundário”, que o uso prolongado lhes 
trouxe. Um exemplo muito interessante da nossa jurisprudência está na marca 

“CAIXA” para serviços bancários, a que foi reconhecida capacidade distintiva, 
em virtude de a sua titularidade, Caixa Geral de Depósito, ter vindo a usar 

intensivamente esse sinal desde a sua fundação, em 1929, levando a que esse 
termo- inicialmente genérico - se convertesse na designação popular desta 

instituição bancária. ( cita na anotação 288, o Ac. STJ de 10.09.2009( Rel. Santos 
Bernardino) que estabelece o seguinte: Fala-se de secondary meaning quando um 

sinal, originariamente privado de capacidade distintiva, se converte, por 
consequência de uso e de mutações semânticas ou simbólicas, num sinal 

distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico económico, 
através do seu significado secundário. E, apesar de entender-numa interpretação 

bastante optimista-que o vocábulo “CAIXA”, desacompanhada de outros 
elementos, tem capacidade distintiva, sempre foi acrescentado que, pelo uso 
intenso e reiterado que lhe tem sido dado, desde há muitos anos, pela Caixa 

Geral de Depósito , e tendo em conta que esta é a maior instituição bancaria 
nacional, conhecida pela generalidade da população que a expressão Caixa é 

utilizada, pela generalidade das pessoas adultas referenciada CGD, que a CGD 
tem feito investimentos frequentes, sérios e avultados, na publicitação e 

promoção da sua marca Caixa, e que na perspectiva da livre concorrência, não 
existe a necessidade de manter livremente disponível, de modo isolado e com 

finalidade distintiva, o sinal Caixa, para que todos os concorrentes da CGD no 
sector bancário o possam utilizar, sempre poderia a CGD também invocar o 

secondary meaning, o significado secundário, para justificar o reconhecimento 
do seu direito exclusivo ao uso da marca “Caixa”. Outro exemplo de uma marca 

passível de beneficiar deste regime, se necessário seria a “LOJA DAS MEIAS” 
(registada no INPI, não só como logotipo, desde 1987), atenta a notoriedade que 

veio adquirindo desde a sua fundação, em 1905, quando ainda vendia apenas 
meias e espartilhos ( o que então, fazia da expressão “LOJA DAS MEIAS” um 
sinal meramente descritivo); fonte: http://www.lojadasmeias.pt, consultado em 
1.05.2011).  Decisiva para este efeito é a percepção dos consumidores: o sinal 

genérico poderá converter-se numa marca válida sempre que o mesmo evoque na 
mente do dos consumidores a origem empresarial de um produto ou serviço (cita 
na anotação 290 da p. 157, FERNANDEZ-NOVOA, Tratado Sobre Derecho de 
Marcas, p. 203.) Quando assim acontece, o sinal originariamente desprovido de 
capacidade distintiva passará a poder desempenhar a função típica das marcas, a 

função indicativa da proveniência, adquirindo assim uma distintividade 
superveniente. (cita na anotação 290 sobre o uso da expressão “distintividad 

sobrevenida” GOMEZ SEGADE, El dereto industrial, 1974, p. 182).          
73 Por Secondary meaning quer-se aludir ao particular fenómeno de conversão de 

sinal originariamente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de 
produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico económico através do seu 

significado secundário, por consequência de uso e de Mutações semânticas ou 
simbólicas, COUTO GONÇALVES, Direito…ob. cit., p. 98 e 231, no mesmo 

sentido v. tb., MARIA MIGUEL CARVALHO, “Novas “ Marcas…ob. cit., pp. 
226 e ss.■   
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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: 26.400,00 

https://www.teatrosaoluiz.pt/espetaculo/festival-musica-viva/ 

  

DEPOIS VEIO O ‘CORONA’ E PAROU… QUASE TUDO… ATÉ JUNHO 


