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KPMG anuncia esta tarde posicionamento das 100 
maiores empresas de Moçambique apuradas em 2019 
 Maputo (O Autarca) – Cente-
nas de personalidades na sua maioria 
ligadas a arena empresarial (público e 
privado) testemunham esta tarde, em 
Maputo, o anúncio dos resultados da 
XXI pesquisa anual realizada pela 
KPMG sobre as 100 maiores empresas 
de Moçambique, actualmente liderada 
pela mineradora Vale que na edição 
2018 destronou a Mozal, empresa de 
fundição de alumínio que ficou em pri-
meiro lugar nas últimas 16 edições 
consecutivas. Na XX edição, realizada 
a 04 de Dezembro de 2018 (faz hoje 
justamente um ano), a Mozal quedou 
para o segundo lugar, seguida pela
   

EDM-EP, em terceiro lugar.  
 Empresas da cidade da Beira 
procuram conquistar cada vez maior 
espaço no ranking das 100 maiores fir-
mas de Moçambique e a expectativa 
para este ano é crescente, considerando 
que depois da Cornelder de Moçambi-
que, detentora de presença assídua, a 
partir do ano passado a EMODRAGA-
EP entrou em cena e espera-se que 
mais empresas locais comecem a parti-
cipar da renomada “competição” em-
presarial. 
 Trata-se de uma pesquisa con-
siderada um dos instrumentos chave 
para análise e apoio na tomada de deci- 

são dos agentes económicos a diferen-
tes níveis dentro e fora do País. Ela 
promove a transparência empresarial 
no mercado nacional, oferece credibili-
dade as empresas moçambicanas junto 
aos investidores estrangeiros e torna-as 
igualmente mais competitivas. 
 Segundo fundamenta a 
KPMG, além de incidir sobre as ten-
dências dos negócios e análise secto- 
rial, o exercício abrange igualmente 
questões económicas e comportamen-
tos que são de interesse de toda comu-
nidade empresarial, investidores e não 
só, com o objectivo de os proporcionar 
uma visão sobre o panorama económi-
co de Moçambique e um olhar para o 
futuro.■ (Redacção) 
 

  
Frase: 

A melhor e mais difícil competição que enfrentamos na vida é 
aquela em que competimos connosco mesmos – Carlos Alberto 
Hang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 02/12/2019 
Compra Venda Moeda País 

69.91 71.3 EUR UE 

63.46 64.72 USD EUA 

4.33 4.42 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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FALANDO DE MARCAS 
 

Por: Salomão Viagem 
Prof. Doutor (UEM) 
(sviagem@svevigny.com) 

Propriedade Industrial – VI/VI 
   

 
soas empresarias e não só. De entre outras figuras com as 
quais a marca se confunde destacam-se  o logotipo, a firma 
e nome de estabelecimento. Como já explicamos anterior-
mente, a marca é um dos direitos da propriedade industrial 
que distingue produtos e serviços de uma pessoa (empresá-
ria ou não) dos produtos e serviços de outra, é por assim di-
zer um sinal distintivo de produtos e serviços em si mes-
mos. 
  O logotipo é um sinal que distingue organizações 
empresariais e não empresariais. Ver neste sentido a defini-
ção constante da al. h) do artigo 1º do CPIM. Esta nossa de-
finição aproxima-se a do Professor Coutinho de Abreu45 se-
gundo a qual o logotipo é signo susceptível de representa-
ção gráfica para distinguir “entidades” ou sujeitos e, even-
tualmente, estabelecimentos(s) deste.   Contudo nem sem-
pre foi assim. Tradicionalmente o logotipo a semelhança do 
nome do estabelecimento e insígnia de estabelecimento era 
apenas sinal   distintintivo da empresa46. Porque estes três 
sinais (ainda vigentes na nosso país no leque dos Direitos 
da Propriedade Industrial) distinguiam a empresa, em Por-
tugal acabaram por ser fundidos num só, o logotipo pelo 
Decreto Lei 143/2008 de 25 de Junho. A posição portugue-
sa visou evitar o registo de diferentes modalidades de direi-
tos para um mesmo fim e ao mesmo tempo acautelou cus-
tos desnecessários com a mesma finalidade. 
 A firma é o nome comercial com o qual o empre- 
sário e ou entidade equiparada é designada no exercício da 
sua actividade ou/ é o signo com o qual o empresário se a-
preenta formalmente no circuito económico47. Não é um 
Direito da Propriedade Industrial mas uma obrigação espe-
cial dos empresários que actuam no comércio conforme re- 
gime jurídico constante do artigo 18º e seguintes do Código 
Comercial. A adopção da firma é uma exigência legal con- 
forme se pode constatar da alínea c) do artigo 92º do Có-
digo Comercial. Há também que esclarecer que o registo de 
uma   firma   (nome  comercial)  junto  das  Entidade  Legal 
 

1.3 A MARCA  
As marcas constituem um dos maiores pilares da e-

conomia moderna, sem as quais, pode afirmar-se que não 
haveria comércio, isto é, já não se compraria nem se vende-
ria nada. Há até marcas cuja força atractiva tem penetrado 
no ser de um significativo universo de consumidores a pon-
to de serem essas marcas associadas à satisfação das neces-
sidades cobertas pelos produtos que elas assinalam. 

Em sede de marcas, é comum as pessoas pergunta-
rem o que a marca tem a ver com o Direito, pois as pessoas 
na sua esmagadora maioria vêm na marca uma realidade li-
gada ao comércio, e ao consumo. Para essa maioria, a mar-
ca distingue bens e serviços em termos qualitativos. Não é 
errada essa concepção, mas unidimensional porque traduz a 
vertente económica da função da marca. Há no entanto ou-
tra dimensão na qual a marca se projecta, a dimensão jurí-
dica. Esta visa tutelar a marca enquanto bem jurídico ima-
terial pertencente a certa pessoa. É por essa razão que a 
marca é estudada no domínio do Direito.É no Direito da 
Propreidade Industrial (Direito Industrial como alguns au-
tores o chamam)44 como sub Direito da Propreidade Inte-
lectual que se enquadra o Direito de Marcas. 

À par da denominação de origem, desenho indus-
trial, invenção, indicação geográfica, insígnia de estabeleci-
mento, logotipo, modelo de utilidade, nome comercial, no-
me de estabelecimento, patente de invenção e recompensa; 
a marca é dos direitos da propriedade industrial mais con-
hecidos e destacados porque assinala produtos e serviços 
demandados pelos consumidores de um modo geral no seu 
quotidiano e é por essa razão que  está na vanguarda dos re-
gistos dos Direitos da Propriedade Industrial em Moçambi-
que e noutros países.   

 

1.3.1 Marca e figuras afins 
 A marca na sua realidade fáctica é facilmente con-
fundível com outros sinais distintivos  ao  serviço  das  pes- 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
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- Consultoria em Minas 
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competente, não garante o registo da mesma como Direito 
da Propriedade Industrial.  
 Por fim, nome de estabelecimento é a designação 
nominal fantástica ou mista usada para identificar o espaço 
físico ou virtual onde o empresário ou pessoa individual 
reúne os meios necessários ao exercício da sua actividade. 
 Apesar destas distinções, nada obsta que um sinal
   

adoptado como marca o seja igualmente adoptado como 
firma e como nome de estabelecimento.■ 
 

44 V. Por todos o título da obra de COUTO GONÇALVES Manual de 
Direito Industrial,7ª edição, Almedina, Coimbra, 2017. 

45 V. Curso de Direito Comercial, Vol. I, 9ª ed, Almedina, 2013,p. 346.  
46 V. Desenvolvidamente Coutinho de Abreu, ult. Ob. cit, pp. 345-353. 

  47 Por todos sobre a firma v. Coutinho de Abreu, 
Curso…ob.cit.,pp. 158-159.■ 

N6: Taxas de portagens serão reduzidas e cobrança só 
a partir de 2020 
 

 
 

 

Vista da portagem de Nhamatanda, em Sofala, localizada no ponto intermédio da EN-6 

a ser nos moldes que havia sido apre-
sentado, qualifica-se como sendo ir-
reversível.■ (Redacção) 
 

primeiro de Janeiro de 2020, para per-
mitir a socialização do processo cuja  
implementação, ainda que já não venha 

 Maputo (O Autarca) – O 
Fundo de Estradas, em representação 
do governo, e a ASTROS – Associação 
de Transportadores de Mercadorias de 
Sofala, em representação dos princi-
pais utentes da N6, reuniram-se na úl-
tima segunda-feira, em Maputo, para a 
tomada de uma decisão favorável a in-
trodução da cobrança de taxas de por-
tagem na estrada Beira – Machipanda. 
O Autarca apurou que a reunião produ-
ziu consensos relativos a necessidade 
da redução das sufocantes taxas ante-
riormente tornadas públicas e o adia-
mento do início da  sua  cobrança  para 

N4, troço Maputo – Matola: TRAC inicia construção 
de separador central em Janeiro 
 Maputo (O Autarca) – A 
Trans African Concessions (TRAC), 
concessionária da N4, estrada com por-
tagem ligando Tshwane em Gauteng, 
na África do Sul, e Maputo, em Mo-
çambique, anunciou ontem que já foi 
alcançado o  entendimento com a ANE  
 

para o início, na segunda quinzena de 
Janeiro próximo, da construção do se-
parador central na secção recentemente 
reabilitada e ampliada, entre as cidades  
 

de Maputo e Matola. O troço em refe-
rência, desde da recente intervenção, 
que permitiu o aumento das anteriores 
duas  faixas  para três em cada sentido,  
 

tem registado ultimamente crescente 
número de acidentes de viação,  alguns 

dos quais que resultaram em óbitos e 
danos materiais avultados, semeando 
luto e desespero no meio de famílias. 
Na sequência, tem havido inúmeras 
queixas públicas lançadas à TRAC re-
lacionadas à ausência de um  separador  
 

central das faixas leste e oeste como 
sendo a principal causa dos acidentes. 
No entanto, a TRAC manifestou-se, 
ontem,  seriamente  preocupada  com o  
 

número de acidentes de viação na vida 
e recusa a alegação de que os sinistros 
são resultado da ausência da estrutura 
reclamada. 
 

 A TRAC lembra que o princi-
pal  objectivo  da reabilitação e amplia- 
 

ção do troço foi de melhorar o fluxo do 

tráfego entre Maputo e Matola, nu-
ma  das secções mais movimentadas de 
África, e lamenta que apesar das obras 
terem trazido resultados positivos neste 
aspecto, o excesso de velocidade e o 
desrespeito em relação as regras ele-
mentares de trânsito continuam a mani-
festar-se o que tem resultado em tragé-
dias. ”As investigações sobre os aci-
dentes indicam que as principais cau-
sas são o excesso de velocidade e o 
desrespeito às regras de trânsito” su-
blinha a TRAC, que insta a Polícia de 
Trânsito  (PT) a intensificar as opera-
ções de controlo de velocidade com 
maior intesidade. Para ajudar a restrin-
gir velocidade, a concessionária com-
promete-se a instalar mais  lombas e a 
capacitar a PT para o pleno de controlo 
de velocidade.■ (Redacção) 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

4 de Dezembro de 2002 ... Noémia de Sousa 
 “SÚPLICA” 

Tirem-nos tudo, 
mas deixem-nos a música! 
 

Tirem-nos a terra em que nascemos, 
onde crescemos 
e onde descobrimos pela primeira vez 
que o mundo é assim: 
um labirinto de xadrez… 
 

Tirem-nos a luz do sol que nos aquece, 
a tua lírica de xingombela 
nas noites mulatas 
da selva moçambicana 
(essa lua que nos semeou no coração 
a poesia que encontramos na vida) 
tirem-nos a palhota  ̶  humilde cubata 
onde vivemos e amamos, 
tirem-nos a machamba que nos dá o 
pão, 
tirem-nos o calor de lume 
(que nos é quase tudo) 
̶  mas não nos tirem a música! 
 

Podem desterrar-nos, 
levar-nos 
para longes terras, 
vender-nos como mercadoria, 
acorrentar-nos 
à terra, do sol à lua e da lua ao sol, 
mas seremos sempre livres 
se nos deixarem a música! 
 

Que onde estiver nossa canção 
mesmo escravos, senhores seremos; 
e mesmo mortos, viveremos. 
E no nosso lamento escravo 
estará a terra onde nascemos, 
a luz do nosso sol, 
a lua dos xingombelas, 
o calor do lume, 
a palhota onde vivemos, 
  

a machamba que nos dá o pão! 
 

E tudo será novamente  nosso, 
ainda que cadeias nos pés 
e azorrague no dorso… 
E o nosso queixume 
será uma libertação 
derramada em nosso canto! 
 

Por isso pedimos, 
de joelhos pedimos: 
Tirem-nos tudo… 
mas não nos tirem a vida, 
não nos levem a música! 
 

Noémia de Sousa faleceu no dia 4 de 
Dezembro de 2002, faz hoje 17 anos.■ 
 

 

 
Moçambique eleito vice-presidente do Comité 
Executivo da Associação das Autoridades 
Eleitorais dos países membros da UA 
 Maputo (O Autarca) – A 6ª 
Sessão da Assembleia Geral do Fórum 
Anual das Comissões Eleitorais da U-
nião Africana realizada semana passa-
da em Nairobi, Quénia, que elegeu no-
vos órgãos sociais da organização con-
tinental, confiou a Moçambique a posi-
ção de vice-presidente do comité exe-
cutivo, cuja presidência do órgão ficou 
com o Gana.  
 A República de Quénia, país a-
fitrião da sessão, ocupa a presidência 
da assembleia geral, tendo como vice o 
Mali.  
 Para representantes das regiões 
do continente africano, a sessão elegeu 
a  República  de Malawi para a Austral 

de África, Tunísia (Norte de África), 
Senegal (Oeste de África), República 
Centro Africano (Central de África) e 
Uganda (Este do continente). 
 A eleição de Moçambique para 
a vice-presidência do comité executivo 
da Associação das Autoridades Eleito-
rais dos países membros da União Á-
frica reputa a organização eleitoral mo-
çambicana, apesar de a mesma ocorrer 
num contexto em que os processos e-
leitorais no país são sistematicamente 
alvo de denúncias que transmitem a 
existência de suspeitas de irregularida-
des com rosto de fraude deliberada pa-
ra favorecer o mesmo partido no poder 
a mais de quatro décadas.■ (R)  
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