
 
 
 
` 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
`  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ano XIX – Nº 3660 – Quarta-feira, 10 de Abril de 2019 

 

  

 

 

CTA e parceiros lançam na Beira Programa para 
Assistência à Recuperação Empresarial Pós IDAI  

 Beira (O Autarca) – A cidade 
da Beira acolhe no dia 16 de Abril cor-
rente (terça-feira da próxima semana) o 
lançamento público do Programa para 
Assistência à Recuperação Empresarial 
Pós Idai (PAREPI) – uma iniciativa 
promovida pela CTA (Confederação 
das Associações Económicas de Mo-
çambique) com o envolvimento de par-
ceiros.  
 Trata-se da primeira reacção 
de vulto da maior organização do sec-
tor privado nacional, destinada a atrair 
a sensibilidade de diversas instituições 
nacionais e internacionais actores que 
interagem no mercado  financeiro  com  

Agostinho Vuma, Presidente da CTA  
 

Frase: 

 

A guerra é um pretexto, ou para os fracos se convencerem de potência ou os 
criminosos cometerem legalmente actos de sadismo, se não legalmente pelo 
menos justificadamente – Pepetela, Geração da Utopia, p. 157.■ 
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objetivo de mobilizar financiamentos 
para apoiar a recuperação do tecido 
empresarial local, cujas actividades fo-
ram seriamente afectadas pelo ciclone 
Idai que destruiu muitas infraestruturas 
do sector empresarial na cidade da Bei-
ra, provocando imensos prejuízos que 
ainda vão se acumular por período pro-
longado.  
 Importante sublinhar-se que a 
co-munidade empresarial principal-
mente da Beira, a segunda mais impor-
tante do país, foi a mais prejudicada 
pelos efeitos do ciclone Idai, cujo im-
pacto, se não forem tomadas medidas 
sérias de mitigação, irá repercutir-se 
sobremaneira na vida econٕómica e so-
cial do país.  
 

 No âmbito da implementação 
do Programa para Assistência à Recu-
peração Empresarial Pós Idai (PARE-
PI), a CTA conta já com a parceria de 
pelo menos três importantes institui-
ções que apoiam o desenvolvimento 
das actividades económicas do sector 
privado em Moçambique, nomeada-
mente a Fundação para a Melhoria do 
Ambiente de Negócios em Moçambi-
que (FAN), Financial Sector Deepe-
ning Moçambique (FSDMo) e Global 
Alliance for Improved Nutrition 
(GAIN). 
 Durante o evento a acontecer 
na tarde de terça-feira próxima, no Ho-
tel Golden Peacock, com início as 
14h30, e que irá  reunir  a  comunidade 

empresarial, governo, sociedade civil e 
parceiros de cooperação, a CTA irá 
proceder a apresentação dos resultados 
preliminares do levantamento em curso 
sobre os impactos do ciclone tropical 
Idai no tecido empresarial e as pers-
pectivas de recuperação.  
 Refira-se que decorre desde a 
dias ao nível da Associação Comercial 
da Beira (ACB), a maior agremiação 
do sector empresarial da região centro, 
o processo de levantamento dos 
prejuízos causados pelo ciclone Idai no 
sector privado, um exercício que 
envolve brigadas específicas para o 
efeito criadas e que estão a contactar as 
empresas para o preenchimento das 
fichas de inquérito.■ (Érica Chabane) 

Governo cria dispositivo com facilidades aduaneiras 
e fiscais aplicável nas províncias afectadas pelo Idai 
  Maputo (O Autarca) – O 
Conselho de Ministros (CM) reunido 
ontem, terça-feira (09Abril19), em Ma-
puto, na sua décima segunda sessão or-
dinária, aprovou um disposito que cria 
facilidades aduaneiras e fiscais no qua-
dro das acções de reconstrução e recu-
peração das áreas fiscais afectadas pelo 
ciclone Idai.   

 Segundo a porta-voz do Con-
selho de Ministros, Ana Comoane, pre-
tende-se com o dispositivo legal ora a-
provado pelo Governo assegurar uma 
rápida revitalização económica e social 
das províncias afectadas.    

 Desde a primeira hora após a 
devastação de algumas regiões da zona 
centro do país, com maior incidência a 
cidade da  Beira,  o  Governo  não  tem 

poupado criatividade, desdobrando-se 
em acções e iniciativas que visam a rá-
pida mitigação dos efeitos do Idai. 
 O sector empresarial beirense, 
que teve maiores prejuízos na sequên-
cia da devastação criada pelo Idai, já 
havia manifestado junto do Governo a 
necessidaade de criação pelo executivo 
de mecanismos legais que facilitem a 
rápida recuperação das suas activida-
des. 
 

Anunciada composição da comissão  
para a reconstrução pós calamidades 
 Ainda ontem, o Conselho de 
Ministros anunciou a composição da 
comissão que sera responsável pela im-
plementação do programa de recons- 
trução das infra-estruturas destruiídas 
pela última catástrofe na região centro. 
 

 Na sua estrutura orgânica, se-
gundo anunciado ontem, o gabinete te-
rá um director executivo que estará a 
frente de um conselho directivo com-
posto por dois membros. Entretanto, 
não foram ainda revelados os nomes, 
esperando-se que tal seja feito na pró-
xima sessão do Conselho de Ministros 
a realizar-se no dia 16 de Abril corren-
te.  
 O Governo já havia tornado 
público que pretende criar uma estrutu-
ra reduzida, tecnicamente comoetente e 
flexível capaz de produzir resultados 
em pouco tempo.  
 

Assistência monitorada via satélite 
 Os transportadores dos bens 
para assistência das pessoas afectadas 
estão a ser vigiados por satellite.■ (R) 
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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 - 8/21 
 

 

 

 De acordo com a explicação de NOGUEIRA SE-
RENS43 “(…) marcas compostas com  nomes geográficos 
(o nome de um continente, de um país, de uma região, de 
uma rua, etc.) ou com outras características de certas cida-
des e paisagens típicas de certos países). Se eventualmente, 
um qualquer empresário pretender registar como marca dos 
seus produtos ou serviços o nome da localidade onde exer-
ce a respetiva empresa, essa não será, obviamente, uma 
marca decetiva no que respeita à proveniência geográfica 
desses produtos ou serviços. Mas pelo facto de ser exclusi-
vamente composto com um nome geográfico, o sinal que 
esse empresário escolheu pode ser insuscetível de registo 
como marca (individual, já porque se impõe a necessidade 
de o preservar (…) de o deixar à livre disponibilidade de 
todos os empresários já estabelecidos ou que possam vir a 
estabelecer-se no mesmo lugar, deixando-lhes assim a pos-
sibilidade de registarem o nome desse lugar como marca 
coletiva ou como elemento de uma marca individual com-
plexa. Estes dois motivos de recusa de registo podem, aliás, 
verificar-se cumulativamente. Para se verificar o primeiro 
deles será mister que o nome geográfico em causa seja 
compreendido no(s círculos relevantes do) tráfico com esse 
seu sentido (originário), é dizer, como um sinal usado por 
esse empresário para descrever ou anunciar o local onde se 
encontra estabelecido, evidenciando assim a proveniência 
geográfica dos seus produtos ou serviços, e não como um 
sinal usado por um empresário para individualizar os seus 
produtos ou serviços, assim os diferenciando dos produtos 
ou serviços dos seus concorrentes , e sem que importe que 
o lugar onde estes exercem as respetivas empresas. Quanto 
ao segundo dos referidos motivos de recusa de registo do 
nome geográfico em causa como marca (individual), para 
que ele se afirme não é necessário que, no lugar que esse 
nome designa, e no qual o requerente desse registo exerce a  
 

respetiva empresa, estejam já instalados outros empresários 
que fabricam os mesmos produtos ou que prestam os mes-
mos serviços”. 
 A indicação de proveniência é “(…) uma simples 
menção do lugar em que um produto foi produzido, fabri-
cado, extraído, etc (…). Ela não constitui uma garantia de 
qualidade do produto (…)44. Esta figura não oferece gran-
des dificuldades de delimitação conceitual em relação as 
que veremos a seguir. A indicação de proveniência não in-
dica que a empresa de que provém o produto é membro de 
uma determinada associação, logo não se confunde com a 
marca de associação e também não atesta a qualidade ou 
outras características do produto em questão, diferencian-
do-se desta forma da marca de certificação45. 
 Para PEDRO SOUSA E SILVA46 há duas figuras 
próximas das DO e IG, que são a IP e a marca geográfica. 
Relativamente a indicação de proveniência “hoje em dia 
não constitui um direito de propriedade industrial, sujeito a 
registo, que confira qualquer tipo de exclusivo. Trata-se a-
penas de uma referência ao local onde um produto foi pro-
duzido ou elaborado, com conteúdo meramente informativo 
(…). Por isso, essa indicação está sujeita às regras gerais da 
atividade económica, não devendo ser enganosa ou passível 
de induzir em erro quanto à origem do produto, sob pena de 
incorrer na proibição da concorrência desleal ou ficar sujei-
ta ao regime das práticas comerciais desleais (…)”. “A 
marca geográfica47 é uma marca composta por um nome 
geográfico. (…), pode ser sumariado do modo seguinte: se 
o nome geográfico for empregue como simples denomina-
ção de fantasia, não suscita quaisquer objeções (uma marca 
de perfume LUAR DO MONDEGO”, feita em Lisboa, não 
seria enganosa). O mesmo se diga quando estivermos pe-
rante uma denominação genérica (“ÁGUA DE COLÓ-
NIA”). Por isso a marca geográfica não  tem  como  função 
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produto ou serviço, servindo apenas o propósito de o iden-
tificar no mercado, na mesma medida que tal ocorre com 
marcas não geográficas. O nome da região ou localidade 
funcionará, nestes casos, como uma designação neutra, do 
ponto de vista geográfico (não tendo, em si mesma, o efeito 
de valorizar ou qualificar o produto). Mas, quando essa 
neutralidade não existe e houver o risco de a marca induzir 
em erro o público acerca da proveniência geográfica do 
produto ou serviço, o seu registo deve ser recusado (…). 
Não havendo esse risco, nada obsta a que uma marca geo-
gráfica seja registada, desde que não ofenda direitos priori-
tários. Em contrapartida, se a marca for constituída, exclu-
sivamente, por indicações que possam servir para designar 
essa proveniência geográfica, estaremos perante uma marca 
inválida por falta de capacidade distintiva, cujo registo de-
ve ser recusado ou anulado”. 
 A maior dificuldade é a de estabelecer a destrinça 
entre a denominação de origem e a indicação geográfica48. 
 “As denominações e os sinais geográficos consti-
tuem indubitavelmente um dos mecanismos mediante os 
quais se leva a cabo o processo de diferenciação dos produ-
tos e serviços no mercado. Cabe afirmar inclusivamente 
que o emprego de indicações e nomes geográficos é fre-
quente no tráfico económico justamente porque se trata de 
um mecanismo cuja aprendizagem resulta relativamente 
sensível. Com efeito, por contraste com uma denominação 
arbitrária ou de fantasia cuja lembrança pode ser inicial-
mente difícil, o nome geográfico apoia-se, muitas vezes, 
em perceções e fatores já desenvolvidos na mente dos 
consumidores: os conhecimentos geográficos, geralmente 
possuídos pelos diferentes extratos da população”49.■ 
 

43 Aspetos…ob. cit., pp. 12-13. 
44 MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas…ob. cit., p. 224, 

cita nota 28, RIBEIRO DE ALMEIDA, Indicação geográfica, indicação 
de proveniência  e denominação de origem (os nomes geográficos na 

propriedade industrial), in: Direito Industrial, vol. I, Associação 
Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Livraria Almedina, 2001, 

pp. 10 e ss, no mesmo sentido PEDRO SOUSA E SILVA, Direito…ob. 
cit., pp. 283-284. 

45 Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas…ob. cit., p. 
224. 

46 Direito…ob. cit., p. 284 
47 Sobre a marca, PEDRO SOUSA E SILVA, Direito…ob. cit., p. 284, 
cita na nota 574 RIBEIRO DE ALMEIDA, Denominação de Origem e 

Marca, pp. 342; CARLOS OLAVO, Marcas e Indicações Geográficas, 
Anotação ao ac. RL de 29 .07.2004, in ROA, Ano 65, pp. 527 e ss, 

COUTO GONÇALVES, Direito de Marcas, 2000, p. 72.  
48 Sobre esta querela, v. por todos, PINTO COELHO, Marcas 

Comerciais e Industriais…ob. cit., p. 17, desenvolvidamente AMÉRICO 
 
 

DA SILVA CARVALHO, Direito…ob. cit., pp. 219-242; MARIA 
MIGUEL CARVALHO, A Marca Enganosa, ob. cit., pp. 125134; v. tb., 

as indicações bibliográficas de ASTRID UZCÁTEGUI, A Marca de 
Certificação…ob. cit., p. 8, nota 22, na qual apresenta,  ALBERTO 

FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, Denominação de Origem  e 
Marcas”in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra, n. 39, Portugal, 1999, pp. 379-380;  RITA LARGO GIL, Las 
Marcas Coletivas y Las Marcas de Garantia en la Ley de Marcas de 

2001, in cuadernos de Derecho y Comercio, Madrid, n. 35, p. 131-133, 
Set. 2001, p. 617-624; MARIA DEL MAR MORONO GARGALO, La 
Proteción Jurídica de las Denominaciones de Origem em los Derechos 

Espanhol y Comunitário, Madrid, Marcial Pons, 2002; MARIANO 
LÓPEZ BENITTEZ, Las Denominaciones de Origen, Barcelona, 

Cedecs, 1996; MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA, Las Denominaciones 
de Origem, in Jimenez Sanchez, Guillermo (Coord), Tratado de Derecho 

de Marcas, t. XX, v. 2º , Madrid, Marcial Pons, 2001  
49 AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, Direito…ob. cit., p. 220, cita 

FERNANDEZ-NOVOA, El Sistema Comunitário de Marcas, 
Montecorvo, S.A., Madrid, 1995,  p.128.  

Conselho do Ensino 
Superior reúne-se em 
Sessão Ordinária amanhã  
 Maputo (O Au-
tarca) – Realiza-se aman-
hã, quinta-feira (11Abril 
19), em Maputo, a 1ª Ses-
são do Conselho do Ensino 
Superior (CES), órgão de 
coordenação e articulação 
do subsistema do Ensino 
Superior, de consulta e as-
sessoria ao Ministro que 
superintende o sector. 
 O CES tem como 
membros o Ministro que 
superintende o sector do 
Ensino Superior, que o 
preside, os Reitores das 
Instituições de Ensino Su-
perior (IES) e os dirigentes 
com funções equivalentes 
nas instituições públicas e 
privadas de Ensino Supe-
prior, podendo, também, 
ser convidados aos encon- 
tros     representantes    dos 

corpos docente e discente 
das IES sempre que se 
considerar relevante a sua 
participação. 
 O evento aprecia-
rá, entre outras matérias, a 
proposta do Regulamento 
Contra o Plágio Académi-
co; apreciação do relatório 
sobre a Convenção Global 
de Reconhecimento de 
Graus Académicos e Mo-
bilidade; Informes sobre o 
Ponto de situação da 
implementação do Sistema 
de Informação do Ensino 
Superior (SIES); e Ponto 
de situação da implemen-
tação do Sistema Unifica-
do de Registo Académico 
(e-SURA). 
 O CES reúne-se, 
ordinariamente, duas vezes 
por ano.■ (Redacção)  

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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PNUD avalia condições de ajuda à edilidade para 
recuperação da Beira 
 

 
 

Pormenor do encontro havido ontem na cidaade da Beira entre o autarca Daviz Simango 
e a Secretária Geral e Directora Regional do PNUD para África, Ahunna Eziakonwa 

 Beira (O Autarca) – O PNUD 
– Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, uma das maiores a-
gências da ONU, enviou à cidade da 
Beira uma importante missão para ava-
liar no terreno as condições com vista a 
prestar apoio directo ao Conselho Au-
tárquico local nos esforços de recupe-
ração do estado da urbe após a sua de-
vastação pelo ciclone Idai. 
 A missão liderada pela Secre-
tária Geral e Directora Regional do 
PNUD para África, Ahunna Eziako-
nwa, reuniu-se ontem, terça-feira (09 
Abril19), na cidade da Beira, com o 
Presidente da Autarquia, Daviz Siman-
go, tendo na ocasião transmitido a 
mensagem oficial de solidariedade da 
instituição para com os autarcas da 
Beira. 
 No encontro com o Edil Daviz 
Simango, a alta responsável do PNUD 
explicou que a deslocação da missão à 
Beira além de vir transmitir a mensa-
gem oficial de solidariedade, pretende 
inteirar-se ouvindo directamente das 
autoridades locais a dimensão dos es-
tragos causados a cidade pelo ciclone 
Idai para permitir uma melhor avalia-
ção do grau de intervenção da sua ins-
tituição para ajudar a minorar os im-
pactos da catástrofe. 
 Na semana passada, entretanto, 
o Presidente Daviz Simango recebeu 
no seu actual "quartel general", recinto 
das oficinas gerais da Munhava, local 
de onde está a coordenar todas as ope-
rações inerentes ao Idai, diversas per- 
sonalidades, entre as quais o Embaixa-
dor da Itália, grupo de Embaixadores 
da União Africana, o Vice-presidente 
do Banco Africanode  Desenvolvimen- 

 
 

Desde que a cidade da Beira foi arasada pelo ciclone Idai, Daviz Simango muito poucas vezes está 
no gaabinete, passando o tempo todo no terreno, onde se envolve directamente nas operações 

disponibilização de apoios destinados a 
apoiar os esforços da edilidade na 
rápida recuperação da urbe, a segunda 
maior e mais importante do país.■ (R) 
  

to, missões da OIT, UNICEF, USAID, 
da Holanda, Alemanha, entre outras, 
cuja tónica dos contactos esteve centra-
da   no  estudo  de  possibilidades  para 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

10 de Abril de 1941 ... Pascoal Mocumbi 
   Iniciou os seus estudos universitários em Medicina 
na Universidade de Lisboa e, pouco tempo depois, mudou-
se para França, onde continuou a estudar na Universidade 
de Poitiers até 1963. 
  Contribuiu ativamente para a fundação da FRELI-
MO em 1962 e, no ano seguinte, interrompeu os estudos 
para se tornar membro do Comité Central da FRELIMO e 
chefiar o Departamento de Informação e Propaganda do 
movimento. Só em 1967 voltou a estudar, desta vez na Uni-
versidade de Lousanne na Suíça, país onde trabalhou como 
médico assistente no Hospital de St. Loup e se tornou espe-
cialista em Internato Geral. Recebeu também o Diploma de 
Planificação Sanitária em 1975, em Dakar, no Senegal. 
  De volta ao seu país, desempenhou funções de mé-
dico e de diretor em várias instituições de saúde. Foi tam-
bém Coordenador da Base Nacional da Beira durante a 
Campanha Nacional de Vacinações, que qualificou Mo-
çambique para a erradicação da varíola, e colaborou na ela-
boração do relatório sobre a Saúde no Mundo (OMS, 78-
79). 
 A sua participação política mais activa teve início 
em 1980, quando se tornou Ministro da Saúde, passando 
depois, em 1987, a ocupar o cargo de Ministro dos Negó-
cios Estrangeiros até 1994, altura em que passou a Primei-
ro-Ministro, tendo sido reeleito em 1999. Após cerca de 
dez anos a chefiar o governo, foi exonerado do cargo pelo 
presidente Joaquim Chissano a 17 de fevereiro de 2004. 
  Desta forma, pode ocupar o cargo, a convite da Or-
ganização Mundial de Saúde, de Alto Comissário da Parce-
ria sobre Ensaios Clínicos entre países europeus e países 
em vias de desenvolvimento, com sede na Holanda. 
 É membro de várias associações, como a Associa-
ção Médica de Moçambique, a Associação Moçambicana 
de Defesa da Família, a Associação dos Combatentes da 
Luta de Libertação Nacional, a Associação Moçambicana 
de Saúde Pública e a associação nova-iorquina Internatio-
nal Women Health Coalition. 
 Foi condecorado com a Ordem Grande Cruzeiro do 
Sul (Brasil, 1992) e com o Grau Cruz - Ordem de Bernardo 
O'Higgins (Chile, 1993).  
 
 

   

 Ele teve um papel importante na criação do Centro 
de Investigação em Saúde de Manhiça (CISM), inaugurado 
em 1996 com o objectivo de impulsionar e conduzir in-
vestigação biomédica em áreas prioritárias de saúde. Desde 
a sua criação, o Centro desenvolveu-se seguindo a orienta-
ção de um Programa de Cooperação Bilateral entre os Go-
vernos de Moçambique e de Espanha. 
 Pascoal Mocumbi nasceu no dia 10 de Abril de 
1941. Comemora hoje os seus 78 anos de idade.■ 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Health4MOZ presta assistência médica às vítimas do 
ciclone Idai  
  Maputo (O Autarca) – A pas-
sagem do ciclone Idai causou a destrui-
ção de 90% da segunda maior cidade 
de Moçambique, a Beira, provocando 
centenas de mortos e deixando milha-
res de residentes sem energia e linhas 
de comunicação. 
  Com 18 missões de solidarie-
dade científica nos últimos 5 anos (ten-
do acções todos os dias no terreno no 
ano passado), a Health4MOZ tornou-se 
a ONG com mais experiência no terre-
no no que diz respeito à formação dos 
serviços médicos em Moçambique. 
  Para o efeito, a Health4MOZ 
criou o movimento “Unidos Pela Bei-
ra” que conta com o apoio da Ordem 
dos Médicos, do Instituto de Camões, 
entre outras entidades públicas e priva-
das, com a missão de ajudar a popula-
ção da Beira. 
 Este movimento tem como ob-
jectivo articular com a cooperação por-
tuguesa e com as entidades de saúde 
locais, com vista a deslocar uma equi-
pa de médicos e enfermeiros voluntá-
rios para colaborar com os profissio- 
nais de Moçambique na assistência aos 
mais necessitados. Para o efeito, vai 
angariar e fornecer medicamentos e 
consumíveis médicos, bem como anga-
riar fundos para a recuperação de es-
truturas essenciais de saúde, nomeada-
mente o Hospital Central da Beira, que 
se encontra em parte inoperacional 
pois foi fortemente danificado.   

 Carla Rêgo, presidente da 
Health4MOZ, explica que “embora a 
ajuda humanitária da ONU já esteja no 
terreno, há uma grande necessidade de 
recursos para ajudar estas  22  mil  pes- 

soas em áreas de difícil acesso, pelo 
que a Health4MOZ deslocou uma e-
quipa de médicos e enfermeiros vo-
luntários para auxiliar os colegas mo-
çambicanos neste plano de  ajuda  e  no 

salvamento de vidas, bem como no for-
necimento de medicamentos aos mi-
lhares de pessoas afetadas por esta ca-
tástrofe natural que assolou Moçambi-
que”.■ (Redacção) 
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