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ISCTAC promove congresso internacional em Maputo
sobre “Política Externa e Segurança Moçambicana”
- Joaquim Alberto Chissano, antigo Presidente da República de
Moçambique, será um dos principais oradores
Beira (O Autarca) – O
ISCTAC – Instituto Superior de Ciências e Tecnologia Alberto Chipande
realiza na próxima sexta-feira (09GOSTO19), em Maputo, um congresso
internacional subordinado ao tema
“Política Externa e Segurança Moçambicana”. Trata-se do primeiro congresso internacional que o ISCTAC promove na grande capital moçambicana,
Maputo. O ISCTAC tem a sua sede na
cidade da Beira (centro) e delegações

em Maputo (sul) e Pemba (norte). A
realização do congresso internacional
de Maputo insere-se no conjunto de actividades comemorativas do décimo
primeiro aniversário da instituição moçambicana do ensino superior, que se
assinala no próximo dia 12 de Agosto
corrente.
Segundo o Vice-Reitor do
ISCTAC, Prof. Dr. Júlio Chibemo, o evento abordará três principais temas
considerados de actualidade, nomeada-
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mente (i)- Política Externa e Segurança, (ii)- Política Externa e Desenvolvimento Sustentável e (iii)- Política Externa e Governação.
O congresso prevê a participação de cerca de duzentos convidados
nacionais e estrangeiros. Júlio Chibemo destacou o convite ao antigo Presidente da República de Moçambique,
Joaquim Alberto Chissano, que será
um dos principais oradores do congresso, no qual também desfilarão oradores
provenientes de Portugal e Brasil.
A iniciativa da realização do
congresso é uma contribuição que o
ISCTAC procura oferecer ao debate da
academia cujo objectivo visa identificar respostas às soluções dos problemas do país e não só, neste caso abor-

Júlio Chibemo Taimira, Vice-Reitor do
Instituto Superior de Ciências e Tecnlogia
Alberto Chipande, com sede na Beira

dando como a Política Externa e Segurança podem influenciar o desenvolvimento sustentável e a boa governação.
O ISCTAC oferece cursos de
Licenciatura (1º ciclo) e Mestrados Integrado (2º ciclo) nas seguintes áreas:
(i)- Ciências Jurídicas e Criminais; (ii)Ciências Económicas; (iii)- Ciências
Políticas e Sociais; (iv)- Ciências de
Saúde; (v)- Ciências Agrárias; e (vi)Ciências Tecnológicas. Cada uma das
áreas de formação citadas acima é
constituída por uma estrutura bietápica,
contemplando um tronco comum onde
durante 4 anos (1º ciclo) se providência
uma formação básica em várias ciências, que culmina deste modo com a
obtenção do grau de Licenciatura.■
(Francisco Esteves/Redacção)

Revista Científica do ISCTAC distinguida internacionalmente
Beira (O Autarca) – A Revista Científica do ICSTAC – Instituto
Superior de Ciên cias e Tecnologia Alberto Chipande acaba de ser qualificada com o nível de “'B3” pela CAPES –
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior, uma instituição fundada em Julho de 1951, vinculada ao Ministério de Educação do
Brasil e especializada para atender as
necessidades específicas de sistema de
avalição científica com base nas informações fornecidas por várias instituições do ensino superior nacionais e estrangeiras.
“Esta é mais uma prova do esforço de uma equipa que é capaz de
conciliar a história com urgência da
modernidade. É um reconhecimento a

contribuição que o ISCTAC tem dado
a qualidade e a inovação no ensino superior e isso faz parte dos nossos princípios. É uma honta a distinção” –anotou o Vice-Reitor do ISCTAC o Prof.
Dr. Júlio Chibemo.
A Revista Científica do
ISCTAC foi criada em 2014, com o
número de registo 82/GABINFO/DEC/
2014.
Trata-se de uma revista de re-

conhecida qualidade científica que privilegia a disseminação de conteúdos académicos.
Na cidade da Beira, onde o
ISCTAC tem a sua sede, a instituição
privada (genuinamente moçambicana)
de ensino superior opera, também, uma
cadeia de informação pública constituída por uma estação de rádio e de televisão, com foco para a educação cívica
dos cidadãos.■ (FE / Redacção)
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Moçambique já vive paz efectiva e definitiva
- 16h00 de 06 de Agosto de 2019 também assinala o segundo aniversário do
primeiro encontro Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama, nas matas da Gorongosa
Maputo (O Autarca) – Foi finalmente assinado ontem, terça-feira
(06AGOSTO19), em Maputo, o Acordo de Paz Definitiva, pelo Presidente
da República, Filipe Nyusi e o Presidente da Renamo, Ossufo Momade,
numa cerimónia pública que decorreu
na Praça da Paz, testemunhada por várias personalidades nacionais e estrangeiras, com destaque para o Presidente
do Município da Beira, Daviz Simango, o único autarca que teve lugar no
pódio. O acordo marca o fim de aproximadamente três anos de uma paz
provisória. Refira-se que a primeira experiência de trégua das hostilidades
militares no período que decorre a governação de Filipe Nyusi foi de uma
semana, a partir das zero horas do dia
28 de Dezembro de 2016, resultado de
uma conversa telefónica entre o Presidente da República e o falecido líder
da Renamo, Afonso Dhlakama, num
acordo que visou permitir que os mo-

çambicanos passassem as festas de
transição de ano num ambiente de paz.
Depois a trégua foi sucessivamente
prorrogada por períodos mais extensos,
até o início da conversação directa iniciada por Filipe Nyusi quando decidiu

livrar-se do preconceito de risco de se
deslocar a Gorongosa para negociar
pessoalmente a paz com Afonso Dhlakama, tendo o primeiro frente-a-frente,
nas matas, ocorrido as 16h00 de 06 de
Agosto de 2017.■ (Chabane Falume)

“Importa agora implementar este acordo de paz”
- Declaração do Ministro Federal das Relações Externas da Alemanha, Heiko Maas
Maputo (O Autarca) – O Acordo de Paz Efectiva e Definitiva ontem assinado em Maputo pelo Presidente da República, Filipe Nyusi e o
Presidente da Renamo, Ossufo Momade, está a ser saudado um pouco por todo o mundo.
“É para mim motivo de grande
alegria que o Governo e a oposição em
Moçambique tenham hoje conseguido
assinar um acordo de paz. Durante 15
anos, Moçambique foi flagelado por
uma guerra civil sangrenta, cujas re-

percussões se fazem sentir até hoje. O
acordo de paz abre agora o caminho a
uma resolução duradoura deste conflito
violento” – declarou o Ministro Federal das Relações Externas da Alemanha, Heiko Maas.
Segundo um comunicado de
imprensa da Embaixada da República
Federal da Alemanha, em Maputo, esta
manhã recebido na nossa Redacção,
Heiko Maas sublinha, no entanto, a necessidade de implementação do acordo.

“Importa agora implementar
este acordo de paz. Encorajo todas as
partes a prosseguir com determinação
as linhas de acção já iniciadas com vista ao fortalecimento da democracia e
da paz. Há já algum tempo que a Alemanha apoia o processo de paz de forma activa. Estaremos também ao lado
de Moçambique nos próximos passos
desse percurso”.
A Alemanha, refira-se, é um
importante parceiros de cooperação de
Moçambique.■ (Redacção)
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FALANDO DE MARCAS
Por: Salomão Viagem
Prof. Doutor (UEM)
(sviagem@svevigny.com)

As marcas tradicionais e o problema do
princípio da especialidade - III
Entenderam os defensores desta figura que a afinidade ocorria quando o público era levado a pensar que produtos distintos assinalados com a mesma marca eram da
mesma origem empresarial (risco de confusão em sentido
restrito), ou que os referidos produtos distintos assinalados
com a mesma marca eram provenientes de empresas diferentes mas ligadas por laços económicos ou organizacionais (risco de confusão em sentido amplo)10.
Nos EUA, os casos da marca Yale (Caso Yale Eletric Corp. v. Robertson, 26F.2d 972 (2d Cir.1928) para
contradistinguir chaves e fechaduras por um lado e por outro usada para contradistinguir lanternas eléctricas e, em
Portugal, o caso MARLBORO (Sentença proferida pelo 16º
Juizo da Comarca de Lisboa, em 5 de Março de 1981 cfr.
BPI número 10/1981, p. 1980 e ss) anteriormente registada
para assinalar cigarros e posteriormente para assinalar bebidas alcoólicas (MarlboroScotchWhisy), foram destacados
para a defesa das marcas anteriormente registadas com fundamento na afinidade embora em Portugal tenha sido também chamado à colação o argumento da concorrência desleal1.
Todavia há na doutrina os que entendem que a celebridade ou o prestígio da marca não pode com o recurso a
afinidade anular todas as distâncias merceológicas uma vez
que há produtos merceologicamente tão distantes dos outros, ex: doces e calçados, lanternas e sementes.Na vigência da Primeira Directiva de Marcas da União Europeia
(Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988) no
que respeita a “imitação de marca” destaca-se o caso “SABEL/Puma” processo número C-251/95, decisão de 11 de
Novembro de 1997 que veio afirmar a relativização do
princípio da especialidade. Este caso opôs a sociedade Neerlandesa SABEL BV e a sociedade alemã Puma AG, Rudolf Dassler Sport relativamente a um pedido de registo na

Alemanha da marca mista SABEL IR 540894 para produtos que se inserem nomeadamente nas categorias 18) Couro
e imitações de couro, mercadorias feitas a partir dessa matéria não compreendida noutras categorias, sacos e sacos de
mão bem como 25) Peças de roupa, incluindo collants, peúgas e meias, cintos, lenços, gravatas e suspensórios; sapatos
e chapelaria.
A Puma reclamou do registo desta marca fundamentalmente porque era titular de uma marca figurativa idêntica prioritária em razão da sua anterioridade e registada
na Alemanha (sob o número 1106066) entre outros para o
couro e imitações do couro, produtos nessa matéria (sacos)
bem como para roupas.
O Deutsches Patentamt (serviço de patentes alemão) considerou que não existia semelhança entre as referidas marcas à luz do direito de marcas tendo assim indeferido a reclamação.
A Puma interpôs recurso para o Bundespatentgericht que deu provimento parcial ao pedido considerando existir semelhança entre as marcas no que concerne aos produtos da SABEL integrados nas categorias 18 e 25, que
considerou idênticos ou similares aos produtos que se inserem na lista dos artigos abrangidos pela marca Puma.
A SABEL recorreu para o Bundesgerichtshof desta
decisão. O Bundesgerichtshof considerou provisoriamente
que, atentos os princípios até aqui aplicáveis em direito alemão para apreciar o risco de confusão, tal risco não existe,
à luz do direito das marcas, entre as duas marcas em causa.
Tendo - se deparado com algumas dúvidas de interpretação da Directiva de Marcas (DM) o Bundesgerichtshof
decidiu suspender a instância até que o Tribunal de Justiça
das Comunidades Europeias se tenha pronunciado a título
prejudicial sobre a quaestão seguinte: “ Para efeitos de interpretação do artigo 4º número 1, alínea b), da Primeira
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Diretiva do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislações dos Estados-Membros, é suficiente, para responder afirmativamente quanto à existência de
risco de confusão de uma marca, composta por palavras e imagens, com outra marca registada apenas como imagem,
para mercadorias idênticas e semelhantes, que não é notoriamente conhecida do público, uma identidade de sentido
das imagens (no presente caso, felinos selvagens a saltar)?
Que significado tem para este efeito o texto da directiva,
segundo o qual o risco de confusão compreende o risco de
associação com a marca anterior?”.
Com a questão prejudicial o Bundesgerichtshof
pergunta, no essencial, se o critério de “risco de confusão
que compreende o risco de associação com a marca anterior” constante do artigo 4º, número 1, alínea b), da directiva deve ser interpretado no sentido de que a simples associação entre duas marcas que o consumidor pode fazer através da semelhança do seu conteúdo semântico basta para
concluir pela existência de risco de confusão na acepção da
disposição citada, tendo em conta o facto de que uma destas marcas resulta da combinação de uma palavra e de uma
imagem enquanto a outra, registada para produtos idênticos
ou similares, apenas o foi como imagem e não goza de uma
particular notoriedade no seio do público.
O Tribunal de Justiça respondeu a questão prejudicial suscitada, nos seguintes termos: “…o artigo 4º, número
1, alínea b), da directiva só tem vocação para se aplicar se,
em razão da identidade ou semelhança quer das marcas
quer dos produtos ou serviços designados” existir, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o
risco de associação com a marca anterior”. Ora, infere-se
desta redacção que o conceito de risco de associação não é
uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas serve
para precisar o seu alcance. A própria redação deste preceito exclui portanto que possa ser aplicado se não existir, no
espírito do público, risco de confusão. Esta interpretação
resulta do décimo considerando da directiva, do qual se infere “que o risco de confusão…constitui a condição específica da protecção”. Disse ainda o Tribunal de Justiça: “…a
apreciação do risco de confusão “depende de numerosos
factores e nomeadamente do conhecimento da marca no
mercado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e
entre os produtos ou serviços designados”. O risco de confusão deve portanto ser apreciado globalmente atentos todos os factores relevantes do caso em apreço. Esta apreciação global deve, no que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, designadamente, aos elementos distintivos e dominantes destas. Com efeito resulta da redacção do artigo 4º, número 1,
alínea b), da directiva, nos termos do qual “existe, no espírito do público, um risco de confusão…”, que a percepção

das marcas que tem o consumidor médio do tipo de produtos ou serviços em causa desempenha papel determinante
na apreciação global do risco de confusão. Ora o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades. Neste contexto, importa observar que o risco de
confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo
da marca anterior se reconhece como importante. Não pode
portanto ser excluído que a semelhança conceptual decorrente do facto de duas marcas utilizarem imagens que coincidem no seu conteúdo semântico possa criar risco de confusão num caso em que a marca anterior possui carácter
distintivo particular, intrinsecamente ou graças á notoriedade de que goza junto do público. Contudo, em circunstâncias como as do caso presente no processo principal, em
que a marca anterior não goza de uma notoriedade particular e que consiste numa imagem que apresenta poucos elementos figurativos, a mera semelhança conceptual entre as
marcas não basta para criar risco de confusão. Sobre a
questão prejudicial submetida pela Bundesgerichtshof, o
Tribunal de Justiça pronunciou-se finalmente nos seguintes
termos: “ O critério de “risco de confusão que compreende
o risco de associação com a marca anterior”constante do artigo 4º, número 1, alínea b) da Primeira Directiva 89/104/
CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de
marcas deve ser interpretado no sentido de que a mera associação entre duas marcas que o público pode fazer pela
concordância do seu conteúdo semântico não basta, por si,
para concluir pelo risco de confusão na acepção do referido
preceito”.
Ficou deste modo, com o caso SABEL/Puma consolidado o princípio segundo o qual não basta que haja identidade ou semelhança entre marcas (ainda que assinalem produtos da mesma classe), é necessário que se verifique a possibilidade dessa identidade ou semelhamça gerar
“risco de confusão” no público interessado. É assim, evidente que este posicionamento fragilizou o princípio da especialidade até então baseado na mera semelhança das marcas.
Na empreitada de fundamentar a tutela ilimitada da
marca isto é além do princípio da especialidade, destaca-se
igualmente a experiência alemã que através da marca célebre procurou a sua protecção fora do critério legal então vigente no domínio das marcas que naturalmente comportava
o princípio da especialidade.■
10

V. Por todos sobre o risco de confusão em sentido amplo e restrito
NOGUEIRA SERENS, ob. cit., p.142.
11
V. Estes e outros casos (relevantes em que foi o fundamento da
afinidade entre produtos usada como princípio para a protecção da
marca) em NOGUEIRS SERENS, ob. cit. pp. 13-24.
12
V. Neste sentido NOGUEIRA SERENS, ob. cit., pp. 24-25.■
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Celebrando a Assinatura do 3º Acordo de Paz em Moçambique

Para a Paz não há melhor símbolo do que o Abraço
Que este renovado abraço reverta
em prosperidade, enquanto
desenvolvimento económico e cultural,
para o grande país e o grande povo
sofredor de Moçambique!
…
Fotos retiradas do arquivo do jornal e da
imprensa. Cartaz da ‘Pomba da Paz’, de Picasso
de 1949 in Pablo Picasso Org.
https://www.pablopicasso.org/dove-of-peace.jsp
Layout de Myriam Jubilot d’ Carvalho.
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