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CFM enaltece contributo da EMODRAGA-EP para o
crescimento de negócios marítimos no Corredor da Beira
Beira (O Autarca) – O Porto
da Beira está a registar recordes relativamente a atracagem de navios de
grande calado e capacidade (tonelagem). O mais recente navio “gigante”
que escalou o Porto da Beira é o MSC
Gina, com 260 metros de cumprimento
e uma capacidade de 4.056 TEU´s.
A Empresa Portos e Caminhos
de Ferro de Moçambique – CFM-EP,
dona do Porto da Beira, anota que a es-

Frase:

Uma draga da EMODRAGA-EP em plena actividade no canal de acesso ao Porto da Beira

Evite partilhar utensilios como pratos, copos, talheres,
toalhas, lencois e objectos pessoais como celulares para se
prevenir do novo coronavirus!■

calada regular de navios de grande porte aumenta a capacidade de transporte
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de mercadorias no Corredor da Beira, o
que irá contribuir para o crescimento e
desenvolvimento dos negócios marítimos nesta região de África.
O CFM destaca que o actual
cenário que caracteriza o Porto da Beira é “graças aos trabalhos de dragagem
que a Empresa EMODRAGA tem realizado”, em coordenação com o CFM.
O enaltecimento do desempenho da EMODRAGA-EP consta de um
comunicado emitido pelo CFM-EP que
clarifica o estado actual do Porto da
Beira, na sequência de um navio que
registou avaria à saída do canal de acesso do Porto da Beira.
Trata-se do navio de grande ta-

manho denominado MINNA, com 220
metros de comprimento e 11,5 metros
de calado, que teve problemas de “governo do leme” na curva do Macúti,
tendo causado o seu afastado da rota e
encalhado a 145 metros do canal de acesso ao Porto da Beira. A avaria Registou-se ao entardecer do dia 26 de
Maio último, quando o navio deixava o
Porto da Beira depois de cumprir com
sucesso o descarregamento da mercadoria que transportava.
Devido a pouca profundidade
do local onde o navio foi encalhar,
muito fora do canal de acesso ao Porto
da Beira, associado às marés baixas, o
processo de reflutuação do navio com
assistência de rebocadores portuários

do CFM, só poderá ocorrer quando a
maré subir, facto que se prevê ocorra a
partir de hoje, quarta-feira (03JUN20).
O comunicado do CFM salienta, entretanto, que pelo facto do navio
se encontrar a 145 metros do canal de
acesso ao Porto da Beira, não constitui
nenhum obstáculo para os movimentos
de entrada e saídas de outros navios
para este Porto. “O Porto da Beira está
a operar normalmente, 24 horas/dia” –
esclarece o CFM.
A EMODRAGA-EP é a empresa responsável por assegurar a eficiente navegabilidade do Porto da Beira, através da realização de trabalhos
regulares de manutenção e melhoria do
canal de acesso.■ (Chabane Falume)

Covid-19: OAM agressões pelas autoridades
policiais contra cidadãos inofensivos e indefesos
Maputo (O Autarca) – O
Bastonário da Ordem dos Advogados
de Moçambique (OAM), Duarte Conceição Casimiro, concedeu esta tarde,
em Maputo, uma conferência de imprensa, no âmbito do balanço dos primeiros 60 dias do Estado de Emergência em Moçambique, decretado no
quadro do reforço das medidas de mitigação da pandemia da covid-19.
O informe do Bastonário à imprensa cingiu-se sobre a resposta da
OAM à covid-19 no âmbito da
monitorria do impacto do Estado de
Emergência nos Direitos Humanos.
Entre várias abordagens, Duarte Casimiro referiu-se a actuação abusiva e arbitrária das autoridades policiais, tendo afirmado que a Ordem dos
Advogados vem constatando que nem
sempre a intervenção das autoridades

Duarte Conceição Casimiro, Bastonário da
Ordem dos Advogados de Moçambique

policiais tem respeitado os limites legalmente impostos para a sua actuação,
recorrendo, muitas vezes, ao excessivo
uso da força, a actos de violência contra cidadãos indefesos, a detenções ile-
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gais, bem como a situações de tratamento desigual e desproporcional entre
cidadãos encontrados a cometer o mesmo tipo infracções, nas quais as autoridades têm actuado de forma diferenciada em função do estatuto social das
pessoas envolvidas.
“A Ordem dos Advogados repudia o uso excessivo da força pelas
autoridades policiais contra cidadãos inofensivos e indefesos, e condena esta
atitude das autoridades policiais de se
manifestarem fortes com os fracos e
fracas com os fortes, que é inadmissível e inaceitável num Estado de Direito
Democrático”. Casimiro alertou para o
risco de responsabilização do Estado
Moçambicano pelos actos ilegais praticados pelos seus servidores, durante a
Emergência, caso estas situações persistam e prevaleçam.■ (R)
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FALANDO DE MARCAS
Por: Salomão Viagem
(sviagem@svevigny.com)

As marcas segundo a qualidade dos
trialização que consistiu na introdução e propagação de novas técnicas de produção em massa como a sua principal
respectivos titulares – 2
força motriz.
20

2.1. 1. Marcas de produtos
É em torno das marcas de produtos que inicia o estudo técnico jurídico das marcas, na medida em que é um
dos tipos com maior cobertura legal nos diferentes países
que adoptaram o Sitema de protecção de marcas. Segundo
a doutrina tradicional as marcas de produtos visam distinguir os produtos de um empresário dos de outro. Neste sentido, CORRADO, diz: “ II nome marchio è próprio dei segni apposti o impressi sul prodotto”15
As primeiras marcas eram apostas sobre os produtos manufacturados ou colhidos na actividade agricola, para
contradistinguir a sua fonte de produção ou origem. Com
esta actuação, pretendia o titular da marca fazer-se conhecer e distinguir-se dos outros concorrentes através dos seus
produtos. Volvidos anos, essa fonte de origem passou a ser
indicada através dos produtos marcados. Clarificando um
pouco mais, na primeira situação, o titular da marca apresentava-se através do seu produto (marca do produtor)16, na
segunda, é o produto que indica o seu titular (marcas dos
produtos).
As marcas de produtos podem ser fabris ou comerciais, sendo as primeiras apostas pelo fabricante ou
manufatureiro e, as segundas, por quem as vende, comerciante17. De acordo com CASANOVA18, a marca aplicada
ao bem, produto da empresa produtora é marca de fábrica
ou pura marca de origem, em regra respectivamente própria de empresa industrial ou agrária. Por seu turno, para
ASCARELLI19, a marca pode ser aposta pelo produtor,
em tal caso é marca de fábrica, pode ser aposta pelo
comer-ciante, em tal caso será marca de comerciante.
As marcas de produtos correspondem a um evoluir
das marcas de produção das corporações de artes e ofícios
que ganharam corpo sobretudo no século XIII, com o desenvolvimento sócio-económico e cultural, tendo a indus-

Apesar das marcas dos produtos puderem ser apostas tanto pelos fabricantes como pelos comerciantes, há um
sentido restrito que se pode considerar em relação às marcas dos produtos, que é o de marcas de fábrica. Geralmente,
as marcas de produtos são as que são apostas pelo próprio
fabricante, por isso é que as marcas dos produtos também
são chamadas de marcas de fábrica. É verdade que hoje não
é fácil saber quando é que estamos perante uma marca de
produtos ou de fabricante, ou perante uma marca comercial
(marca do comerciante), na medida em que os comerciantes, também chamados distribuidores, têm vindo a massificar a aposição de suas próprias marcas aos produtos21
De acordo com o Código da Propriedade Industrial
de Moçambique CPI(M) Aprovado pelo Decreto 47/2015
de 31 de Dezembro no seu artigo 1º al. i) Marca: “Sinal distintivo manifestamente visível, audível ou olfativo, suscetível de representação gráfica, que permite distinguir produtos ou serviços de uma determinada entidade, dos produtos
e serviços de outra entidade, composto, nomeadamente, por
palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma do produto ou da respetiva embalagem”. Este
artigo que é o mais importante sobre o conceito e tipos de
marca em Moçambique não apresenta a marca de produto
como um dos tipos mas faz referência a prouto como uma
das realidades contradistinguidas pela marca. Não era assim no anterior CPI(M) aprovado pelo Decreto 4/2006, de
12 de Maio que no conceito de marca dizia nos termos da
alínea j) do artigo 1º: “Marca de produtos e de serviços é o
sinal distintivo manifestamente visível e/ou audível, susceptível de representação gráfica, permitindo distinguir
produtos ou serviços de uma empresa, dos produtos e serviços de outra empresa, composto nomeadamente por palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma do produto ou da respectiva embalagem”.
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A anterior definição de marca acabada de apresentar e que era não sobre marca mas sobre “marcas de produtos e serviços” para além de entender que a marca tinha que
ser de produtos e serviços ou que a marca era de produtos e
serviços era não só redundante como também fiel a tradicional concepção de marca ligada aos produtos. Essa redundância e tantologia, associação da marca à empresa e a
não inclusão de novas marcas na concepção legal, terão sido possivelmente alguns dos motivos da nova redacção que
passou a conhecer a disposição relativa ao conceito e tipos
de marcas. Contudo, o novo artigo sobre conceito e tipos de
marcas, referimo-nos a alínea i) do artigo 1º do actual
CPI(M) não resolveu todos os problemas nesta sede, na
medida em que exclui um significativo universo de sujeitos
que actualmente usam a marca, além dos referidos “entes”
que afinal, na prática continuam a ser os empresários contrariando a actual tendência de desempresarisaação das
marcas conforme pontuou o Professor Coutinho de Abreu22
“…os bens assinalados por uma determinada marca não
têm de ser de uma empresa” (embora o sejam as mais das
vezes). Este é um problema que ganha acuidade no estudo
da função distintiva da marca que suscita a questão de saber o que a marca distingue? Origem empresarial dos produtos ou serviços ou distingue os produtos e serviços em si
mesmos?
É todavia notório que o nosso CPI, já não se refere
a marca de produto mas a marca como sinal distintivo de
produtos e serviços.
Nesta sede, tem - se igualmete a questão de saber
como é que é feita a distinção dos produtos de uma empresa dos de outra, ou seja, quando é que os produtos são merceologicamente semelhantes ou afins e merceologicamente
diferentes?23
Os autores divergem nesta matéria, sobretudo no
que respeita a aferição da afinidade. Vejamos algumas posições de autores italianos. Para GIANNATONIO GUGLIEMETI24 os produtos ou serviços são semelhantes quando
pela sua natureza ou pelo seu destino se dirigem à mesma
clientela ou à satisfação das mesmas necessidades.
ASCARELLI25 entende que os produtos afins são
aqueles que, segundo a sua natureza típica, considerando o
destino podem atender a mesma necessidade.
FRANCISCHELLI (Remo)26 diz que não é necessário recorrer ao conceito de classe ou afinidade de produtos para determinar a esfera preclusiva da marca, mas recorrer àqueles produtos ou actividades concorrenciais.
MANGINI27 entende como afins os produtos cujo

destino parece satisfazer às mesmas ou (análogas) necessidades e se dirigem à mesma clientela.
ROTONDI28 diz que os produtos devem indicar
uma identidade de proveniência.29
Em síntese, das posições acimas expostas, decorrem três linhas de pensamento a saber30:
1A afinidade de “produtos” ou serviços verifica-se quando estes forem concorrenciais no mercado por
terem a mesma utilidade e fim, ou tiverem idêntica utilidade e aplicação, ou ainda, puderem satisfazer ou suprir as
mesmas necessidades ou forem sucedâneos ou complementares.31
2Há afinidade de produtos ou serviços quando estes puderem ser atribuídos à mesma origem ou fonte
produtiva.
3A terceira corrente entende que há afinidade de produtos ou de serviços quando estes puderem ser atribuídos à mesma origem e/ou tiverem o mesmo fim ou utilidade.
As questões relativas à semelhaça e afinidade de
produtos são de grande importância no estudo das marcas
sob ponto de vista prático, nomeadamente para dirimir conflitos entre marcas que distingam produtos ou serviços que
se entendam serem afins32.■
15
I Marchi…ob. cit., p. 34.
Conforme tratado no ponto 2.1.1 supra.
17
Cfr. CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial, 2ª Edição, Actualizada,
Revista e Aumentada, Almedina, Coimbra, p. 72.
18
Impresa e Azienda, ob. cit., p. 463.
19
Teoria de la Concorrenza e dei beni immateriali, 2ª ed. Milano,1960, p. 431,
citado por CORRADO, I Marchi…..ob. cit., p. 34.
20
V. NOGUEIRA SERENS, A Monopolização…..ob. cit., pp.630-631.
21
V. Ponto 6 infra.
22
V. Direito Comercial, 9ª Edição, Almedina, Coimbra, 2013, p. 354.
23
V. Pormenorizadamente, AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, Direito de
Marcas, Coimbra Editora, 2004, pp. 31 e ss, o qual seguiremos, com o devido
respeito, sobre este aspecto.
24
Il Marchi celebre o de Haute Renommé, p. 204. Citado por AMÉRICO DA
SILVA CARVALHO, Direito…ob. cit., p. 32, bem como os autores que iremos
indicar nas próximas 4 notas de rodapé.
25
Teoria della Concorrenza e dei Benni Immaterial, p. 495.
26
Tratatto di Diritto Industriale, II, p. 256.
27
II Marchio non Registrato, p. 29.
28
Diritto Industriale, 5ª ed., p. 123.
29
Posição forte e largamente defendida por NOGUEIRA SERENS, na sua, A
Monopolização………ob. cit., e A Vulgarização da marca na Directiva
89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988( Id est, no nosso Direito Futuro),
Coimbra, 1995.
30
V. AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, Direito…ob. cit., p. 33.
31
Idem, últ ob, cit., cita na nota 1 da p. 33 o B.M.J., N. 184, P. 420, Ac. S.T.J. DE
21 DE Maio de 1981, no B.M.J., n. 307, p. 291, e de 12 de Março de 1995,
B.M.J., n. 405, p. 492. Segundo o citado autor, essas decisões todas, perfilham a
primeira linha de pensamento.
32
V. Mais desenvolvimentos sobre afinidade de produtos no ponto 3.2.5 Supra.■
16
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Programa Um Distrito, Um Banco: Moza Banco
primeira agência bancária do distrito
acelera bancarização do País
de Ile na província da Zambézia.
Esta agência vai servir os ha-

Maputo (O Autarca) – O Moza Banco continua a consolidar o seu
processo de bancarização rural, contribuindo deste modo, para a materiallyzação e consolidação da inclusão financeira no país. Com a recente inauguração da Agência Bancária no distrito de Ile, província da Zambézia, o
Moza soma agora 68 agências espalhadas em todo território nacional.
Com vista a acelerar o processso de bancarização e contribuir para a
cobertura da rede bancária em Moçambique, o Moza Banco aderiu ao projecto do Governo denominado “Um
Distrito, Um Banco”, cuja implementação está a ser levada a cabo pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável
(FNDS).
Com esta parceria, o Moza
previa expandir os seus serviços para
mais de 20 distritos do país, nomeadamente, Meluco e Quissanga (em Cabo
delgado); Majune, Chimbonila, Ngauma e Sanga (em Niassa); Liúpo, Memba e Nacarôa (em Nampula); Marínguè

(em Sofala); Machaze (em Manica);
Chinde, Derre, Ile, Lugela e Mocubela
(na Zambézia); Tsangano (em Tete);
Chigubo, Guijá e Mapai (em Gaza).
Aliás, antes da formalização
desta parceria, o Moza já contava com
quatro Agências, nomeadamente nos
distritos de Chicualacuala (Gaza) Vanduzi e Gondola (Manica) e Murrupula
(Nampula), também erguidas no âmbito da mesma iniciativa.
Superada e ultrapassada a meta
prevista, o Moza soma e segue. Recentemente, entrou em funcionamento a

bitantes locais e de zonas circunvizinhas, aliviando o sofrimento da população, incluindo pequenos comerciantes, funcionários públicos e agentes do Estado, que eram obrigados a
percorrer longas distâncias até encontrar uma agência bancária, com todos
os inconvenientes e riscos associados.
Ao aderir a esta iniciativa, o
Moza demostra o seu compromisso
com o desenvolvimento local e sustentável das comunidades, promovendo a
inclusão financeira e bancarização da
economia através da expansão da sua
actividade para os Distritos.
Refira-se que em face da situação que o País vive actualmente, originada pela pandemia do novo Coronavírus, o Moza Banco tem estado a reforçar o apelo para que os Clientes privilegiem o uso dos Canais Digitais,
tendo inclusive anunciado, recentemente, a suspensão de cobrança de comissões nas transacções efectuadas por
via destes canais, em montantes até
5.000 MZN (excepto nos levantamentos em ATM´s).■ (Redacção)

Covid-19: País confirma mais 9 casos
Beira (O Autarca) – O país confirmou nas últimas 24 horas mais 9 novos casos da covid-19. Com efeito, Moçambique soma, actualmente, 316 casos
positivos registados, sendo 290 de transmissão local e 26 casos importados. Os 9
novos casos resultam da confirmação de resultados de 324 testes realizados no período em análise, sendo que cumulativamente o país já testou 11.563.
A província de Sofala, no centro do país, que registou os primeiros quatro
casos da covid-19 a 11 de Maio último, continua com 12 casos e zero óbito. Nas
últimas 24 horas o Laboratório do Instututo Nacional de Saúde realizou 8 testes
de novos casos suspeitos da covid-19 em Sofala e todos resultaram negativos. Até
hoje, a província de Sofala ainda não registou nenhum caso de recuperação de
doente com covid-19. Para já dos 12 casos confirmados não há doente grave.■ (R)
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