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Porto da Beira manuseia com sucesso primeira carga de 
enxofre a granel 
 

 
 

Vista do navio MV V DUE atracado no Terminal de Carga Geral do Porto da Beira, 
com 27.500 toneladas de enxofre a granel provenientes da Rússia com  destino à RDC 

 
 

 Beira (O Autarca) – O Porto 
da Beira concluiu com sucesso na se-
mana passada a primeira operação de 
manuseamento de enxofre a granel. 
Trata-se de uma operação realizada no 
Terminal de Carga Geral, que compre-
endeu o manuseamento de 27.500 to-
neladas de enxofre a granel que vin-
ham a bordo do navio MV V DUE, 
proveniente de UST-LUGA, RUSSIA, 
com destino a República Democrática 
do Congo (RDC).  
 Pela sua natureza, o enxofre é 
considerado uma carga portuária espe-
cial, cujo manuseamento exige trata-
mento específico e adequado. Tradicio- 
nalmente, o Porto da Beira manuseou o 
 
 produto, mas vinha  em  sacos  de  uma 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 28/06/2019 

Compra Venda Moeda País 

69.47 70.82 EUR UE 

61.62 62.82 USD EUA 

4.36 4.45 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  

Frase: A inspiração existe, porém temos que encontrá-la 
trabalhando – Pablo Picasso 
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Pormenor de um dos armazéns do Terminal de Carga Geral (TCG) 

do Porto da Beira onde foi acondicionada a primeira carga de enxofre a granel  
 

 O manuseamento com sucesso 
da primeira carga de enxofre a granel 
confirmou, mais uma vez, a capacidade 
do Porto da Beira de manuseio de car-
ga diversificada, resultado da aposta 
em investimentos que a Cornelder de 
Moçambique vêem realizando ao lon-
go do período da concessão. 
 A carga foi agenciada por uma 
empresa moçambicana, com sede na 
cidade da Beira. 
 O enxofre é uma matéria prima 
importante para a indústria de extrac-
ção de cobre e a carga que transita pelo 
Porto da Beira tradicionalmente desti-
na-se à República Democrática do 
Congo e a República da Zâmbia, países 
do interland da África Austral conside-
rados maiores produtores de cobre que, 
também, utilizam o Porto da Beira para 
fazer chegar o minério aos principais 
mercados mundiais.   

Sobre o enxofre 
 O enxofre ou súlfur (do latim s
ulphur) é um elemento químico de 
símbolo S, com número atômico 16 e 
massa atômica 32 u. À temperatura 
ambiente, o enxofre encontra-se no es-
tado sólido. 
 É um ametal insípido e inodo-
ro, facilmente reconhecido na forma de 
cristais amarelos que ocorrem em di-
versos minerais de sulfito e sulfato, ou 
mesmo em sua forma pura (especial-
mente em regiões vulcânicas).  
 O enxofre é um elemento quí-
mico essencial para todos os organis-
mos vivos, sendo constituinte impor-
tante de muitos aminoácidos.  
 É geralmente utilizado em fer-
tilizantes, além de ser constituinte da 
pólvora, de medicamentos laxantes, de 
palitos de fósforos e de inseticidas.■ 
(Chabane Falume) 

ao O Autarca António Libombo, Di-
rector Executivo Adjunto da Cornelder 
de Moçambique (CdM), empresa con-
cessionária do Porto da Beira.  
 

tonelada cada embalados em contento-
res.  
 “O enxofre é uma carga impor-
tante para o Porto  da  Beira” – afirmou 
 

Amílcar Liasse substitui Hélder 
Gimo na direcção da EDM-Beira 
 Beira (O Autarca) – O Eng. 
Amílcar Gabriel Liasse é o novo Di-
rector  da  EDM – Área Operacional da  
 

Beira, em substituição do também Eng. 
Hélder dos Santos Gimo, que passa a 
assumir o cargo de Director de Aquisi-
ções e Logística, na sede da empresa, 
em  Maputo.  Amílcar   Liasse,   antigo  
 

Delegado da EDM – Área de KaMavo-
ta, na cidade de Maputo, tem o desafio 
de assegurar a continuidade do traba-
lho  que vinha sendo realizado pelo seu  
 

antecessor, com enfoque na reposição 
do funcionamento normal do sistema 
eléctrico da urbe destruído pelo Idai.■ 
 

 
 

Amilcar Gabriel Liasse (a direita) o novo director 
da EDM – Área da Beira, em substituição de 

Hélder dos Santos Gimo (a esquerda) 
  

Nossos serviços:  
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Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
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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 - 19/21 
 

 

 

 A nível internacional a marca coletiva, conheceu a 
sua regulamentação jurídica na Convenção da União de Pa-
ris para proteção da Propriedade Industrial CUP, que intro-
duziu o artigo 7º bis na Conferência de Washigton de 1911, 
sendo estabelecido que os países da União se comprome-
tem a admitir a registo e a proteger as marcas coletivas per-
tencentes a coletividades cuja existência não seja contrária 
à lei do país de origem, ainda que essas coletividades não 
possuam estabelecimento industrial ou comercial e reser-
vando a cada país a consideração das condições particula-
res em que a marca coletiva será protegida. Consagra ainda 
a possibilidade de ser recusada a proteção se a marca for 
contrária ao interesse público e estabelece como impossibi-
lidade de recusa de tutela do pedido por parte de qualquer 
coletividade cuja existência não contrarie a lei do país de o-
rigem pelo motivo de ela não se achar estabelecida no país 
em que a proteção é requerida ou de não se ter constituído 
nos termos da legislação desse país98.      

 Do citado artigo 7º bis pode concluir-se que a Con-
venção de Paris só se refere expressamente a marca coleti-
va não se referindo a marca de certificação, o que não sig-
nifica ter a Convenção, vedado esse tipo de marcas99.     

 O ADIPIC, considerado o tratado internacional 
mais relevante do século XX, no que concerne à Proprieda-
de Intelectual, alarga a obrigação daquela norma (artigo 7º 
bis da CUP), aos membros da Organização Mundial do Co-
mércio que não sejam simultaneamente membros da União 
de Paris e que, por isso, não seriam afetados pela mesma100.      

 Por outro lado, e dada a forte ligação entre marcas 
coletivas e nomes geográficos relevam também as disposi-
ções do ADPIC a propósito das indicações geográficas, v. 
artigos 22º e 23º do ADPIC101. No plano europeu, a Direti- 
va de Marcas 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 que 
harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria 
 

de marcas, desde logo considerou no artigo 1º que se aplica 
a todas as marcas de produtos ou de serviços que tenham 
sido objeto de registo ou de pedido, como marca individual, 
marca coletiva ou de garantia ou de certificação. Verifica-
se, deste modo, que a Diretiva claramente distingue além 
das marcas individuais, as marcas coletivas, por um lado, e 
as marcas de garantia ou certificação por outro102.   

 O número 4 do artigo 4º de tal Diretiva, considera 
outrossim, que os Estados-Membros possam prever que o 
pedido de registo de uma marca seja recusado ou, tendo si-
do efetuado o registo, o mesmo possa se anulado se:   

 - A marca for idêntica ou semelhante a uma marca 
coletiva anterior que tenha conferido um direito que haja 
expirado dentro de um prazo máximo de três anos antes da 
apresentação do pedido (alínea d), número 4).   

 - A marca for idêntica ou semelhante a uma marca 
de garantia ou certificação anterior, que tenha conferido um 
direito que haja cessado dentro de um prazo anterior à apre-
sentação do pedido de registo e cuja duração é fixada pelo 
Estado-Membro (alínea e) do número 4, do artigo 4)103. 
 O artigo 10º da Diretiva considera que “o uso da 
marca como consentimento do titular ou por qualquer pes-
soa habilitada a usar uma marca coletiva ou uma marca de 
garantia ou de certificação será considerado feito pelo seu 
titular”104. 
 Finalmente o artigo 15º da Diretiva estatui que os 
Estados-Membros possam estipular que os sinais ou indica-
ções utilizados no comércio para designar a origem geográ-
fica dos produtos ou serviços possam constituir marcas co-
letivas ou marcas de garantia ou certificação105. 
 Apesar de haverem pontos de convergência entre a 
marca coletiva strictu sensu e a marca de certificação ou de 
garantia (tais como: a pluralidade de usuários, diferentes do 
titular da marca, facultados para utilizá-la  ao  mesmo  tem- 
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po; a sujeição dos usuários à um leque de normas regula-
mentares relativas a aquisição, uso e perda do direito a mar-
ca; o tratamento jurídico no mesmo campo (marcas coleti-
vas e marcas de certificação) segundo a sistemática de mui-
tas legislações sobre marcas), caracterizada pela função 
certificadora de certas características comuns bem como de 
um certo e específico nível de qualidade quando apostas 
aos produtos ou serviços que a comportam106; há aspetos 
que nitidamente às diferenciam, os quais importa apresen-
tar. 
 Mas antes é importante frisar que as marcas de cer-
tificação não indicam meras qualidades dos produtos e ou 
serviços, (função desempenhada pela esmagadora maioria 
das marcas), assinalam “outras qualidades” diferentes das 
comuns qualidades. Com elas os seus titulares procuram al-
cançar um universo de público-consumidor especial, mais 
exigente em matéria de qualidade, dai que os preços dos 
produtos e ou serviços cujas marcas são acompanhadas de 
um sinal de certificação, são relativamente altos face aos 
demais da mesma espécie.■ 
 

98 Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas…ob. cit., pp. 
232-133, no mesmo sentido v. CÉSAR BESSA MONTEIRO, Marcas de 

base…ob. cit., p. 342. 
99 V. CÉSAR BESSA MONTEIRO, Marcas de base…ob. cit., p. 342, v. 
também a este propósito, MARIA MIGUEL carvalho, últ.ob. cit., p. 232  

 

nota 64,  escreve : “Repare-se que, no texto da CUP, não se faz 
referência expressa aos dois tipos de marcas coletivas. Aliás, no plano 
internacional a primeira referência expressa às marcas de certificação 

surge no artigo 2º (v) do Tratado de Viena, de 12 de Julho de 1973, 
relativo ao Registo Internacional de Marcas, a que Portugal, como a 

esmagadora maioria dos membros da Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual, não está vinculado. Alertando para a escassa 

relevância deste Tratado, cfr. RITA LARGO GIL, Las Marcas de 
Garantia, Madrid, Editorial Civitas, S.A., 1993, p. 37., p. 27”.  

100 Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas…ob. cit., p. 
233. 

101 Idem., p. 233. 
102 Cfr. CÉSAR BESSA MONTEIRO, ob. cit., p. 334., no mesmo 

sentido, v. MARIA MIGUEL CARVALHO, últ. ob. cit., p. 233, na nota 
67 justificando a colocação no seu texto da frase “ A 1ª Diretiva de 

marcas não incluía entre os temas sujeitos a harmonização o que designa 
de “marcas coletivas ou “marcas de garantia ou de certificação” diz : 

“Transcrevemos a expressão usada no artigo 15º números 1 e 2 da DM, 
sublinha-se, no entanto, que certamente por lapso ( que se verifica pelo 
menos nas versões portuguesa, inglesa, francesa, espanhola, e italiana) 

na epígrafe do mencionado artigo a nomenclatura usada é 
diferente(“marcas coletivas, marcas de garantia e marcas de 

certificação”). Assim, julgamos que também na DM há lugar à 
considerações de marcas coletivas em sentido amplo abrangendo os dois 

tipos: marcas coletivas em sentido estrito e marcas de garantia ou de 
certificação”. 

103 Cfr, CÉSAR BESSA MONTEIRO, ob. cit., p. 343. 
104 Idem., p. 342. 
105 Idem., p. 342. 

106 Cfr. ASTRID UZCÁTEGUA, A Marca de Certificação…ob. cit., p. 
3.■ 

Visita do SG da ONU é uma grande honra para a Beira 

 Beira (O Autarca) – Falando 
ao O Autarca, o Vereador para área 
Institucional do Conselho Autárquico 
da Beira (CAB), José Manuel, afirmou 
que a visita a cidade da Beira do Secre-
tário Geral (SG) da Organização das 
Nações Unidas (ONU), António Guter- 
res, representa uma grande honra, um 
grande prestígio e um grande calor que 
vai transmitir aos beirenses face a o-
corrência do fenómeno catastrófico I-
dai que afectou sobremaneira a urbe. 
 “Isso revela a preocupação das 
Nações Unidas, em particular da pes-
soa do Secretário-Geral. Será um mo-
mento de reafirmação da solidariedade 
internacional para com os beirenses 
que sofreram com o ciclone Idai. Ele 
terá a oportunidade de  estar  e  conver- 
 

  
Eng. António Guterres, SG da ONU Dr. José Manuel, Vereador CAB 

sar com as vítimas, acompanhar de 
perto o apoio que tem sido dado por 
outras nações, pelas organizações in-
ternacionais e aferir o grau da ajuda e 
das dificuldades que ainda enfrenta-
mos. 
 O Vereador José Manuel con-
siderou ainda que a  visita  de  António 
 

Guterres a Beira representa também 
uma janela de oportunidade para a edi-
lidade apresentar às Nações Unidas os 
grandes desafios que a urbe tem pela 
frente e receber do Secretário Geral da 
ONU outras experiências para rapida-
mente se contornar as dificuldades 
criadas pelo ciclone Idai.■ (R)  
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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coordenação de Mphumo João Craveirinha 

Calendário Tempo 1983 | há 36 anos                                   
Organizado por Mphumo João Craveirinha / parte 12 

Calendário de Arte, apropriado, indevidamente, pelo 4º Congresso da Frelimo de 
1983, e, portanto, à revelia do organizador. Foi o primeiro e único Calendário de Arte 
produzido totalmente em Moçambique, apesar da crise no sector da Indústria 
Gráfica. Incluiu os artistas plásticos mais representativos da altura. Marechal Samora 
Machel era o presidente da República e do partido único, em 1983-1984. 

  A Propaganda Política servindo-se da ARTE  
 

Desde os tempos muito antigos que a Arte é 
utilizada para a propaganda e os artistas mobilizados 
ou forçados a produzir nesse sentido, porque dá 
prestígio e mobiliza. No caso do Calendário Tempo, 
de Abril 1983 até Março 1984, não foi assim. A 
execução desse calendário bilingue (português-
inglês) partiu de uma iniciativa privada do seu 
promotor Mphumo JOÃO Craveirinha com a então 
‘Tempográfica,’ em 1982. (Vide descrição na 
epígrafe acima). À esquerda, representação de 
escultura (mármore) de Alberto Chissano, mais 
tarde, abusivamente utilizada para ilustrar o MÊS de 
FEVEREIRO 1984, com o ‘carimbo oficial’ do 4º 
Congresso e do slogan: “Mulher moçambicana: 
vamos estudar; vamos produzir; vamos participar na 
defesa da nossa pátria!” 
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