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Aeroporto Internacional da Beira atento a evolução 
da cidade 
 

 
 

 Beira (O Autarca) – Na reu-
nião de consulta pública que abordou 
os planos de desenvolvimento do Ae-
roporto Internacional da Beira (AIB), 
realizada sexta-feira última (30OUT 20 
20), ficou evidente o compromisso da 
empresa em acompanhar a evolução da 
cidade da Beira. 
 O AIB representa um dos 
maiores empreendimentos públicos de 
utilidade sócio-económica da cidade da 
Beira, província de Sofala, região  cen- 
 

tro, Moçambique, incluindo dos países 
vizinhos, África e do mundo. 
 

 Localizado na Rua do Aero-
porto no Bairro da Manga Mascarenha, 
Posto Administrativo de Manga Lofor- 
te, o AIB ocupa actualmente uma aérea 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 04/11/2020 
Compra Venda Moeda País 

84.56 86.25 EUR UE 

72.6 74.05 USD EUA 

4.46 4.55 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

 

Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja 
toda a escada, apenas dê o primeiro passo■ – Martin Luther King 
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de cerca de 2,719,395 ha, há cerca de 
9.5 Km do centro da cidade da Beira.  
 Na reunião, o Director do Ae-
roporto Internacional da Beira, Domin-
gos Rodrigues lembrou do projecto de 
transferência do recinto para outro 
ponto da Beira em conformidade com 
o desenvolvimento da zona urbana da 
capital provincial de Sofala e tendo em 
conta a projecção da demanda do trafé-
go. É um plano iniciado na década 80 
que não teve seguimento em virtude do 
bloqueio de desenvolvimento da urbe 
associado a questões políticas e econó-
micas do momento. 
 No entanto, anotou que a urbe 
está a crescer exponencialmente nos 
últimos anos e esse  cenário  representa  

 “A Beira cresceu imenso e ho-
je está praticamente ligada a Dondo. A 
parte baixa da cidade está ligada ao ae-
roporto e o aeroporto está sendo cerca-
do pela comunidade. Nós temos estado 
em reuniões com a Associação Comer-
cial da Beira (ACB – que é o órgão 
mais representativo do sector privado 
local) e outras com a Sociedade de De-
senvolvimento Urbano e as informa-
ções que nos são disponibilizadas nos 
preocupam”. 
 

 Domingos Rodriguês assumiu 
que uma preocupação do aeroporto é 
poluição do ambiente. “Não falo só de 
ruídos causados pelos aviões, mas tam-
bém o fluxo do trafégo rodoviário dé-
corrente do projecto da Maraza numa 
área de 400 hectares para construção 
de habitações, que incluem edifícios de 
até 4 andares”. Paralelamente, Rodri-
guês abordou a preocupação com as á-
guas pluviais que antes eram escoadas 
para a mesma área outrora baldia e que 
hoje podem tomar um rumo diferente e 
susceptível de afectar o recinto aero-
portuário, com o agravante de a sua en-
tidade não dispôr de condições e nem a 
compete relativamente a obras de siste-
ma de drenagem. Para minimizar a 
problemática, defende uma melhor co-
laboração entre as instituições, toman-
do em conta o compromisso relative-
mente ao presente e futuro sustentá-
veis. 
 

 O Draft do relatório do estudo 
de impacto ambiental (REIA), ora dis-
ponível nos Serviços Provinciais de 
Ambiente de Sofala, Aeroporto Inter-
nacional da Beira, Direcção Provincial 
de Transportes e Comunicações de So-
fala foi elaborado por uma empresa 
local de consultoria, nomeadamente a 
Magutsa’s Global View, liderada pelo 
Eng. José Zeca.■ (Érica Chabane) 

 
 

Domingos Rodrigues, Director 
do Aeroporto Internacional da Beira 

 
um desafio para o AIB, atendendo a  
natureza da sua vocação que tanto me-
xe com o meio ambiente. 

Uma aula na história: Ngoenha dá 
lição de filosófia intercultural na 
promoção à Professor Catedrático  
 Maputo (O Autarca) – A pro-
va pública do Prof. Severino Ngoenha 
se inseriu na cátedra de filosofia inter-
cultural que busca desenvolver um dis-
curso por meio de uma nova orientação 
de pensamento que permite uma dis-
cussão de variados problemas que se 
observam no dia-a-dia e tem como 
condão defender a unidade do social. 
 A Lição de Cátedra com o te-
ma: Os Tempos Africanos do Mundo, 
foi uma verdadeira lição de pensamen-
to filosófico, ou melhor, de como a-
prender a pensar para mudar a maneira 
de pensar e o estado das coisas. 
 A inserção do Prof. Ngoenha 
na área de filosofia começa na década 
80, quando ingressa  no  seminário  em 
 

 
 

 

Maputo, onde se apaixona pela disci-
plina e 4 anos depois ganha uma bolsa 
de estudo para frequenter teológia em 
Roma e mais tarde passa a frequentar 
filosofia na Universidade Gregoriana 
de Roma, onde a sua sede de aprofun-
dar conhecimento filosófico começa a 
brotar e lhe foi concedida mais uma 
bolsa de estudo para terminar a sua pe-
regrinação filosófica na qualidade de 
estudante na França.■ (Redacção) 

 

 Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 
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Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 
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FNB sugere financiamento a longo prazo para tornar 
energias renováveis mais acessíveis 
 Maputo ( O Autarca) – O 
FNB Moçambique defendeu, no decor-
rer do Mozambique Virtual Gas Sum-
mit, que o capital inicial de projectos 
de energias renováveis deve ser asse-
gurado por  financiamentos a longo 
prazo, isto para garantir que o preço 
das energias renováveis seja cada vez 
mais acessível ao consumidor final.    

 O Mozambique Gas Virtual 
Summit teve lugar entre os dias 28 e 
29 de Outubro passado e contou com a 
presença de diferentes participantes de 
vários países do mundo, tendo sido, es-
te ano num formato diferente, devido 
às imposições das medidas de combate 
ao covid-19. O FNBM foi um dos pa-
trocinadores da cimeira e fez-se repre-
sentar através de um stand digital e 
também da participação no painel de 
debate sobre a “ Transição e acesso à 
energia – o Casamento entre o Gás e as 
Energias Renováveis”, liderado por 
Keith   Webb,  Senior  Investment  Ban 

ker, do sector de Infrastructure Fi-
nance do Rand Merchant Bank (RMB) 
que, a par com o FNB, é membro do 
Grupo FirstRand, o maior grupo finan-
ceiro de África por capitalização bol-
sista. 
 Para Keith Webb, a produção 
de energia solar fotovoltaica renovável 
tem custos consideravelmente mais 
baixos em relação a outras formas de 
energia. “As infraestruturas de energias 
renováveis têm custos operacionais 
muito reduzidos. A solução para tornar 
a energia renovável mais acessível é a-
mortizar o custo de capital inicial du-
rante toda a vida útil do activo por 
meio de financiamentos de longo prazo 
(mais de 15 anos)”.    

 E mais, Webb refere que o 
custo desse financiamento depende de 
programas de aquisição bem estrutura-
dos que ofereçam contratos de aquisi-
ção de energia financiáveis com toma-
dores de  crédito  fidedignos.  “Aos  fi- 

nanciadores cabe o papel de apoiar os 
credores comerciais na mitigação dos 
riscos por meio da disponibilização de 
produtos que assegurem a extensão de 
prazos de pagamento”. 
 O FNBM recorda que, em 
tempos, uma das energias fósseis mais 
usadas foi o carvão, entretanto com a 
descoberta do gás e das respectivas 
tecnologias de transporte, as opções di-
versificaram-se e Webb refere que o 
futuro passa mesmo pelo gás, sobretu-
do o Natural Liquefeito, o Gás que será 
explorado na área 4 da Bacia do Ro-
vuma pela multinacional Total.  
 Entretanto, há ainda um longo 
caminho a percorrer porque “a cadeia 
de valor de gás (produção de gás ups-
tream, liquefação, transporte, importa-
ção e transporte ou tubulação e rega-
seificação) precisa de se tornar cada 
vez mais atractiva para competir com o 
carvão. Um investimento inicial subs-
tancial irá, certamente, impulsionar es-
te sector. é necessário um aumento da 
base de utilizadores por meio de cen-
trais eléctricas alimentadas a gás.■ (R)  
 

 
 
 
 
 

Muzimbite Lodge  
 

Anúncio de vaga 
 
O Muzimbite Lodge, localizado na Estrada Nacional Número Seis (EN-6), em Mafambisse, distrito de 
Dondo, dispõem de seguintes vagas para preenchimento imediato: 
 
 - 6 Arrumadeiras profissionais com mais de 3 anos de experiência. 
 
 - 12 Serventes de mesa  com mais de 3 anos de experiência. 
 
 - 2 Bar man profissionais com domínio de sistema informático. 
 
Os interessados devem apresentar os seguintes requisitos: CV, cópia de BI, carta de saúde, carta de 
referência ou recomendação, certificados de formação. 
  
As candidaturas podem ser entregues directamente nas instalações do Muzimbite Lodge, no endereço 
acima referido, ou enviadas para o e-mail: muzimbitilodge@hotmail.com 
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FALANDO DE MARCAS 
 

Por: Salomão Viagem 
(sviagem@svevigny.com) 
 

Generalidades sobre a Propriedade 
Industrial e a Marca – 2 
 

 

De acordo com o nosso CPI, aprovado pelo Decre-
to 47/2015 de 31 de Dezembro, alínea p) do seu artigo 1º, 
estabelece: Propriedade Industrial: o conjunto dos direitos 
da propriedade intelectual que compreende as patentes de 
invenção, os modelos de utilidade e os desenhos industri-
ais, as marcas, as indicações geográficas e as denominações 
de origem, os nomes comerciais, os nomes de estabeleci-
mento, as insígnias de estabelecimentos, os logotipos”. 
 Nestes termos, fica claro que a posição de Moçam-
bique em relação ao conceito de Propriedade Industrial é 
restrita aos direitos privativos. Mas, compulsando ainda o 
CPI constata-se nos termos do disposto na que, afunal, está 
neste mesmo Código inclusa a concorrância. Há também, 
no que diz respeito as patentes, os modelos e os desenhos 
industriais espaço para questionar (assumindo que o Direito 
da Propriedade Industrial é integrante do Direito Empresa-
rial) a razão da sua manutenção no leque dos direitos priva-
tivos normalmente pertencentes aos comerciantes. Não es-
tariam melhor posicionados num direito distinto dquele que 
diz directamente respeito aos comerciante e/ou empresário 
(o Direito Comercial)? É que, normalmente os que inven-
tam, desenham e criam modelos, são pessoas singulares, 
cientistas ou não; e não necessariamente comerciantes e/ ou 
empresários. Assim sendo, os direitos que não resultam di-
rectamente da actividade do comerciante ou do empresário, 
caberiam bem nos direitos industriais propriamente ditos, 
uma vez que resultam da actividade criativa técnica. Por 
outro lado, os sinais distintivos do comércio (marcas, logo-
tipos,insígnias, nomes comerciais, nomes de estabeleci-
mentos, indicações de origem, denominações geográficas) 
nos parecem fazer sentido que sejam enquadrados no di-
reito comercial como direito dos sinais distintivos.É fácil 
entender esta nossa maneira de pensar, se se considerar o 
facto de alguns autores incorporarem nas suas obras de 
Direito Comercial, tópicos relativos aos sinais distintivos 
de comércio13 sem no entanto tratarem  daquele  outro  con- 
 

junto de direitos. 
 

A expressão “industrial” foi atribuída  ao tradicio-
nal conjunto heterogêneo de direitos (chamados Industriais 
ou Propriedade Industrial)14, conforme vimos estabelecidos 
no artigo 1º do CPI, na medida em que a produção indus-
trial em massa assumiu no século IX grande relevância, le-
vantando consigo, naturalmente, problemas concorrenciais, 
o que também  impulsionou o estudo desses direitos nessa 
época15. Assim sendo, a colocação do referido conjunto de 
direitos no mesmo âmbito (Direito Industrial), prendeu-se 
mais com motivos históricos do que técnico-jurídicos. Ou-
trossim, embora heterogeneos,  o facto de serem ao longo 
dos tempos tratados  pelos diferentes autores na mesma se-
de (direito industrial), solidificou ainda mais este nome da 
disciplina16.  Desta maneira, a tradição acabou por  prevale-
cer sobre os aspectos técnicos que caracterizam a autono-
mia e/ ou sistemática de uma determinada disciplina. 

Os diferentes diplomas legais nacionis e interna-
cionais ao longo dos anos, bem como os órgãos nacionais e 
internacionais de tutela dos direitos de propriedade indus-
trial, têm vindo a ser concebidos tendo em conta a tradicio-
nal concepção da disciplina da Propriedade Industrial. Pelo 
que, procurar agora, ainda que, com argumentos indiscutí-
veis  apresentar outras fórmulas de alinhamento das maté-
rias tratadas até aqui em sede de Propriedade Industrial se-
ria evidentemente um exercício condenado ao fracaço. As-
sim sendo, na senda da tradição, usaremos indistintamente 
as designações direito industrial e propriedade industrial. 

Posto isto, é agora oportuno falar das fontes inter-
nacionais da proproiedade industrial que se destacam nas 
seguintes: 
 

 - Convenção de Paris para a Protecção da Pro-
priedade Industrial (também chamada acronicamente por 
CUP) de 20 de Março de 1883, revista em Bruxelas em 14 
de Dezembro de 1900, em Washington a 2 de Junho de 
1991, na Haia a 6 de Novembro de 1925, em Londres a 2 
de Junho de 1934, em Lisboa a 31 de Outubro de 1958,  em  

O seu Diário Electrónico  Editado na Beira 
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Estocolmo a 14 de Julho de 1967 e, por último, alterado a 
28 de Setembro de 1979. Moçambique recepcionou este 
importante instrumento através da Resolução 21/97 de 10 
de Agosto. Esta convenção estabeleceu regras básicas e co-
muns para a protecção da Propriedade Industrial, fixou 
também o princípio do tratamento nacional, segundo o qual 
cada Estados contratante deve conceder os nacionais de ou-
tros Estados contratantes a mesma protecção que propor-
ciona aos seus próprios nacionais. Consagrou também o 
princípio do direito de  prioridade de 12 meses para o re-
gisto de patentes e para modelos de utilidade e marcas, 12 
e 6 meses, respectivamente, o qual consiste em o requeren-
te de uma parte ou de um registo num Estado contratante 
puder solicitar o mesmo registo nos outros Estados da U-
nião, devendo os pedidos posteriores serem considerados 
como tendo sido apresentados na data do depósito do pri-
meiro pedido.   

 Até aqui, são 173 países que aderiram à CUP, de a-
cordo com dados da OMPI17. Este facto, tornou a CUP um 
forte instrumento de aproximação das diferentes ordens ju-
rídicas em matéria de Propriedade Industrial. No entanto, 
não vedou, conforme disposto no seu artigo 19º, a possibi-
lidade dos Estados contratantes celebrarem entre si acordos 
particulares que possam acomodar interesses mais singula-
res e eficazes para as partes, na base de critérios diversos, 
tais como, geográficos, económicos, natureza dos direi-
tos18. Nessa perpectiva, a CUP fez gerar diversos instru-
mentos bilaterais e multilaterais, em vários domínios, tais 
como:   

 - Acordo de Madrid relativo ao Registo Interna-
cional de Marcas, de 14 de Abril de 1891, completado pelo 
Protocolo de 17 de Junho de 198919 revisto a 14 de Dezem-
bro de 1900 em Bruxelas, em Washington a 2 de Junho de 
1911, em Haia, a 6 de Novembro de 1925, em Londres a 2 
de Junho de 1934, em Nice a 15 de de Junho de 1957 e em 
Estocolmo a 14 de Julho de 1967 e alterado em 28 de Se-
tembro de 1979. Veio permitir que a partir de um pedido 
de registo de marca feito a nível de instância central (OM 
PI), possa se obter a protecção dessa marca noutros países 
através de indicações desses países no acto de registo e 
com base em um único pagamento. Todavia, este acordo 
não criou uma marca internacional(que pudesse a partir de 
um único depósito produzir efeitos em todos os países 
contratantes), como aconteceu no caso europeu com a 
criação da “ marca comunitária”.   

 - Acordo de Madrid relativo à  Repressão  das  Fal- 

sas Indicações de Proveniência das Mercaddorias, de 14 de 
Abril de 1891, revisto em Washington em 2 de Junho de 
1911, na Haia a 6 de Novembro de 1925, em Londres a 2 
de Junho de 1934, e em Lisboa em 31 de Outubro de 1958. 
Acordo de Lisboa para a Protecção das Denominações de 
Origem e seu Registo Internacional, de 31 de Outubro de 
1958, revisto em Estocolmo a 14 de Julho de 1967 e altera-
do a 28 de Setembro de 1979. Tratado de Washington, de 
Cooperação em matéria de Patentes, de 19 de Junho de 19 
70, revisto em 28 de Setembro de 1979, 3 de Fevereiro de 
1984 e a 3 de Outubro de 2001, ratificado pela Resolução 
35/99 de 15 de Novembro.■ 

 
13 V. Por exemplo, FERRER CORREIA,  Lições de Direito Comercial, 
vol. I. 1973, pp. 377 e ss;  COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito 

Comercial, 9ª  ed., vol. I,  Almedina, 2013, pp. 343 e ss;    
14 Também há divergências neste aspecto, na doutrina alguns chamam-

na de Direito Industrial em vez  de Propriedade Industrial, v. exemplos 
segundo PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial, Coimbra 

Editora, 2011, pp. 10-11, nota 1, indicou alguns autores portugueses e 
italianos , OEHEN MENDES, ( Direito Industrial- I, 1983/84), 

OLIVEIRA ASCENSÃO ( Direito Comercial-vol. II, Direito Industrial, 
1988), COUTO GONÇALVES,(Manual de Direito Industrial, 2008), na 

Itália FRANCESHELLI ( Tratatto di Diritto Industrialle, vol. I, 1961), 
VANZETTI e DI CATALDO (Manuale di Diritto Industriale, 2009).  

15 V. Neste sentido, ASCARELLI, TULLIO, Teoria della 
concorrenza…ob. cit., p. 42. 

16 Idem., p. 46. 
17 V. Página da Internet da OMPI em http://www.wipo.int/treaties. 

18 V. Neste sentido PEDRO SOUSA E SILVA, Direitos, ob. cit., p. 19. 
19 Moçambique ratificou este Protocolo através da Resolução 12/96 de 

18 de Junho.■ 

Ministros da Saúde da CPLP 
reúnem-se virtualmente  
 Maputo (O Au-
tarca) – Ministros da Saú-
de da CPLP reúnem-se a 
partir de hoje até a próxi-
ma sexta-feira, via ZOOM, 
em III Reunião Extraordi-
nária. A decorrer sob o le-
ma “Covid-19: Construção 
de uma Resiliência Comu-
nitária”, o encontro vai de-
bater a Situação da covid-
19 na CPLP; os eixos de 
cooperação comunitária no 
 

âmbito da covid-19; e no 
fim será produzida uma 
declaração.  
 A III Reunião dos 
Ministros da Saúde da 
CPLP será hospedada pela 
Missão Permanente da Re-
pública de Cabo Verde 
junto da organização em 
Lisboa. O Ministro mo-
çambicano da Saúde, Ar-
mindo Tiago irá intervir no 
último dia da Reunião.■  
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