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Criadas condições para o funcionamento legal da
Beira (O Autarca) – MemAssembleia Provincial de Sofala
bros da Mesa da Assembleia Provincial

Membros da Mesa da Assembleia Provincial de Sofala (APS) reunidos ontem, na Beira

Frase:

Preservar a natureza não é mais uma opção; é a
única alternativa para o futuro do planeta.

de Sofala (APS) estiveram reunidos
ontem, encontro que serviu para avaliar a primeira sessão plenária do órgão
realizada no dia 25 de Fevereiro último.
Os membros da Mesa da APS
concluíram que há conformidade para
o funcionamento legal da Asseembleia.
A Mesa da Assembleia Provincial de Sofala é composta por nove
membros, incluindo a Presidente e dois
Vice-Presidentes. Trata-se de Presidente do órgão, Antónia Charre (Frelimo);
Primeiro Vice-Presidente, Aurélio AnCÂMBIOS/ EXCHANGE – 11/03/2020
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drade (Frelimo) e Segundo Vice-Presidente, Noé Marrimbique (Renamo).
Rosa Colher Reginaldo, Jossefo Nguenha e Ofélia Mário são outros três
membros que compõem a Mesa da Assembleia Provincial de Sofala. Integram ainda os chefes das três bancadas, nomeadamente Zacarias Magibire
(Frelimo), Araújo Muchanga (Renamo) e Maria Virginia Fernando
(MDM).
Foram, igualmente, cridas as
Comissões de Trbalho de Assuntos
(CTA), designadamente a de Normação e Governação Descentralizada
Provincial; Plano e Finanças; Agricultura e Deenvolvimento Social; Económicos, Sociais e Ambiente, incluindo a
escolha dos respectivos presidentes e
relatores.
De acordo com o Porta-Voz da
APS, Jossefo Nguenha, na mesma sessão foi, também, criada uma Comissão
Ad-hoc para Revisão do Regulamento
da AP, Previdência Social, para além

Antónia Charre, antiga Deputada da Assembleia da república, tornou-se a primeira
mulher a exercer a presidência da Assembleia Provincial de Sofala (APS)

da aproavação do Plano de Actividades
anual.
Com a aprovação destes instrumentos, segundo o Porta-Voz do órgão, estao criadas as condições necessárias para o funcionamento legal da

Assembleia Provincial de Sofala.
Revelou que, parea permitir a
familiarização dis membros da APS ao
novo modelo de descentralização, está
previsto um seminário de capcitação
nos próximos dias.■ (F. Esteves)

Orçamento do Estado para 2020 será aprovado em Abril
Maputo (O Autarca) – Já é
um dado adquirido: A Assembleia da
República (AR) deverá debater para
posterior aprovação da Proposta de Lei
do Orçamento do Estado para o Ano de
2020 no próximo mês de Abril ou o
mais tardar até Maio seguinte.
Com efeito, o Parlamento Moçambicano agendou debater a referida
proposta na sua primeira sessao ordinária, que inicia no próximo dia 25 de
Março corrente, devendo encerrar no
dia 29 de Maio. O calendário foi aprovado ontem, segunda-feira (10MAR
20), na reunião da Comissão Perma-

nente da Assembleia da República
(CPAR).
Segundo soube O Autarca, a
primeira sessão ordinária da Assembleia da república na presente legislatura
vai iniciar com uma agenda aberta de
20 pontos, sendo que a apreciação para
posterior aprovação da Proposta de Lei
do Orçamento do Estado para o Ano de
2020 é o terceiro ponto, antecedido do
debate para posterior aprovação das
propostas do Programa Quinquenal do
Governo 2020-2024 e do Plano Económico e Social para o Ano de 2020.
Outros pontos de destaque a

serem tratados na referida sessão da
Assembleia da República referem-se a
Informação Anual do Procurador-Geral
da República; Informações do Governo; Perguntas ao Governo; Projecto de
Resolução atinente a Proposta de Programa de Actividades da Assembleia
da República; e Projecto de Resolução
atinente a Proposta do Orçamento da
Assembleia da República para o Ano
de 2020.
Referir, entretanto, que o Governo está impedido de realizar certa
despesa pública enquanto não tover sido aprovado o orçamento.■ (R)

Nossos serviços:
- Consultoria Ambiental
- Planeamento Físico
- Auditoria Ambiental
- Consultoria em Minas
- Consultoria em água e saneamento

BEIRA
SOFALA

Our services:
- Environmental consulting
- Physical planning
- Environmental audit
- Minning consulting
- Water and sanity consulting

JOSÉ ZECA, Msc

JOSÉ ZECA, Msc

CONSULTOR

CONSULTOR

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br

BEIRA
SOFALA

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br

O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 11/03/20, Edição nº 3869 – Página 03/08

CONVOCATÓRIA
A Associação de Empreiteiros Construtores de Obras Públicas da
Província de Sofala (AECOPS), uma associação dirigida por um
grupo de empreiteiros, que acredita na união e conjugação de
esforços, que garantam os direitos e a dignidade profissional dos
membros a si associada, e que crie mecanismos que permitam
combater a concorrência desleal num mercado desregulado e
erradicar obras mal paradas ou de qualidade indesejada.
AECOPS, convoca a todos os Empreiteiros filiados e não filiados na
Associação, para uma reunião no dia 13 de Março de 2020 (Sexta–
Feira), pelas 16 horas, na sala de reunião da AECOPS, que sita no prédio
Megaza (antigo edificio da Mcel), com principal ponto de agenda:
- Partilha de informação decorrente da reunião tida com o Gabinete de
Reconstrução Pós – Ciclone Idai (GREPOC) e Oportunidades de Negócio.
Beira, aos 11 de Março de 2020
O Presidente da AECOPS
(Mário Amaral)
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FALANDO DE MARCAS
Por: Salomão Viagem
Prof. Doutor (UEM)
(sviagem@svevigny.com)

Comentário ao Acórdão Skechers
publicado no Boletim da Propriedade Industrial
número 71 de 15 de Janeiro de 2014 - II
1. O ACÓRDÃO NÚMERO 336/2013.
PUBLICADO NO BOLETIM DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE
MOÇAMBIQUE NÚMERO 71 DE 15 DE
JANEIRO DE 2014
Processo nº 192/2007-1ª
ACORDÃO Nº 336/2013
“Acordam, em conferência, na Primeira Secção do
Tribunal Administrativo:
SKECHERS U.S.A., INC, devidamente representada e com os demais sinais de identificação constantes
dos autos, veio, ao abrigo do disposto nos artigos 26 e seguintes da Lei nº 9/2001, de Julho – Lei do Processo Administrativo Contencioso (LPAC), interpor recurso contencioso de anulação dos despachos números 111/N/DG/IPI/
MIC/2007 e 114/N/DG/MIC/2007, de 22 de Junho, proferidos pelo Director – Geral do Instituto da Propriedade Industrial (IPI) que, por um lado, indefere a oposição da recorrente e concede a marca Skechers à Sidat Sports, Limitada, e, por outro lado, recusa definitivamente o pedido de
registo da marca supra citada a seu favor, nos processos números 10815/2006 e 11386/2006, respectivamente.
Louva-se nos termos e fundamentos seguintes:
O primeiro despacho é nulo, por força do artigo
21, nº1, alínea b) do Código da Propriedade Industrial
(CPI), aprovado pelo Decreto nº 4/2006, de 12 de Abril,
conjugado com o artigo 28, alínea d) da Lei nº 9/2001, de 7
de Julho, querendo isto significar que a recorrente pode, a
todo o tempo, apresentar o recurso contencioso, nos termos
das disposições conjugadas dos artigos 21, nº 2, do CPI e
artigo 30, nº 1, da Lei nº 9/2001, de 7 de Julho.
O segundo despacho é anulável, nos termos do artigo 20, nº 3, alíneas a) e b) do CPI, aprovado pelo Decreto
nº 4/2006, de 12 de Abril, sendo que a recorrente tem um ano para interpor o recurso contencioso.
Foi publicado na página 97 do Boletim da Propriedade Industrial nº 27, de 15 de Outubro de 2006, o pedido
de registo da marca Skechers, sob o número 10815/2006,

na classe 41, depositado pela contra-interessada no dia 20
de Setembro de 2006.
Em face desta publicação e porque o artigo 117,
nº1, do CPI permite opor-se ao pedido de registo de marca
a “qualquer pessoa que se sinta prejudicada pela eventual
concessão da marca”, num prazo de 60 dias, a recorrente
procedeu em conformidade, no dia 11 de Dezembro de
2006.
No entanto, para que a recorrente tivesse legitimidade formal para opor-se ao pedido de registo da marca apresentado pela contra-interesssada e tratando-se de marca
de prestígio, a mesma, nos termos do artigo 126º, nº 2 do
CPI, depositou o seu pedido de registo de marca Skechers,
na classe 41, com o processo nº 11386/06, no dia 4 de Dezembro de 2006.
Na sua oposição, a recorrente aduziu, resumidamente, os seguintes argumentos:
1. A marca Skechers é propriedade da oponente, ora
recorrente, tendo o primeiro registo sido efectuado em 11
de Novembro de 1992, nos EUA, conforme se alcança da
leitura da cópia do certificado de registo;
2. Que a recorrente começou a comercializar os produtos contendo esta marca em 1993, designadamente em
relação a produtos de calçado e vestuário para homens, senhoras e crianças;
3. Que desde então a marca Skechers tem sido registada, comercializada e usada em todo o mundo, sendo
indiscutivelmente marca de prestígio;
4. Que a recorrente tem na marca Skechers o seu
principal activo, tendo efectuado uma oferta pública de
venda de acções na Bolsa de Nova York, no valor de 77
milhões de Dólares Norte Americanos em Julho de 1999,
sendo hoje conhecida também pelo Símbolo SKX;
5. Que a história detalhada da casa SKECHERS,
bem assim como os seus catálogos, campanhas e outras informações poderão ser vistos com detalhes no website
www.skechers.com;
6. Que os produtos Skechers são produzidos, comer-
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cializados e distribuídos continuamente desde 1993, tendo
o volume de vendas dos seus produtos entre os anos 1995 e
2005 sido os seguintes: 1995-110.649.000,00 USD; 1996115.400.000,00 USD; 1997- 183.800.000,00 USD; 1998 372.700.000,00 USD 1999 -424.600.000,00 USD 2000 –
675.000.000,00 2001- 960.400.000,00 USD; 2002943.600.000,00 USD 2003- 835.000.000,00 USD; 2004920.300.000,00 USD e 2005- 1.006.500.000,00 USD;
7. Desde a criação da marca Skechers a recorrente
tem despendido elevadas somas de dinheiro para a promoção e publicidade da mesma, designadamente através da rádio, televisão, revistas, jornais, internet e outras disponíveis
em Moçambique, tendo gasto nos anos de 2004 e 2005 o
valor aproximado de 115.000.000,00 USD;
8. Como resultado da extensa publicidade e continuada comercialização dos produtos da marca Skechers, esta tornou-se uma marca notoriamente conhecida e de prestígio no mundo, gozando, por via disso, de protecção à luz
do CPIM e do Acordo e Protocolo de Madrid;
9. Os produtos da marca Skechers gozam de elevado
prestígio e são utilizados em conexão, entre outros, com o
calçado desportivo, daí a ligação entre a marca Skechers e
os produtos da classe 41 e, consequentemente, ser justificada a apresentação da Oposição e agora do Recurso Contencioso pela Recorrente;
10. Ademais, a contra-interessada não tem qualquer
ligação com a proprietária da marca e ora recorrente, nem
está por esta mandatada ou autorizada a registar ou comercializar em Moçambique ou em qualquer outra parte os
produtos ostentando a marca Skechers;
11. Que uma eventual concessão da marca à contra
interessada lesaria os interesses previamente protegidos da
recorrente, de igual modo induzir facilmente o consumidor
em erro ou confusão e representaria um risco de associação
com a marca desta, anulando qualquer hipótese de distinção
entre as duas marcas por parte do público, por serem absolutamente idênticas;
12. Que nenhum consumidor estará em posição de
distinguir os produtos da recorrente ostentando a marca Skechers, dos produtos ostentando a marca pretendida registar pela contra-interessada, sendo que a distintividade deve
ser aferida segundo os critérios de um bonus pater familiae
e os consumidores médios certamente não estarão em posição de distinguir os produtos aos quais forem apostas as
marcas dos seus fabricantes;
13. Que há má-fé por parte da contra-interessada,
quando utiliza exactamente a mesma marca da oponente
sem alterações acrescidas, demonstrando assim uma clara
intenção de imitação e que a atitude da contra-interessada é
por demais evidente na medida em que requereu pedidos de
registo de marcas de prestígio tais como SOVIET, ADIDAS, LACOSTE e TIMBERLAND, todas publicadas nos
Boletins da Propriedade Industrial números 25º, 26º e 27º,

respectivamente;
14. O pedido de registo da contra-interessada consubstancia, claramente uma situação de tirar partido indevido e injustificado do carácter distintivo e do prestígio da
marca Skechers;
15. Que do exposto estamos perante uma situação
impeditiva de concessão da marca à contra-interessada, por
não reunir os requisitos exigidos pelas alíneas a), c) e f) do
artigo 110º e ainda dos artigos 126º e 177º, alínea d), todos
do CPIM;
16. A alínea a) do artigo 110º do CPIM estabelece
como um dos requisitos de fundo para a concessão da marca, que esta deve "permitir a distinção dos produtos ou serviços de outras empresas".
17. Que comanda a alínea c) do artigo 110º do
CPIM, no concernente aos requisitos para a protecção da
marca, que esta não deve "ser susceptível de induzir em erro o consumidor ou público sobre os elementos característicos específicos do produto ou serviço a que a marca disser
respeito...".
18. Que a alínea f) do artigo 110º do CPIM, estabelece como um dos requisitos de fundo para a concessão da
marca que esta não deve "ser idêntica ou semelhante a uma
marca de prestígio ou a uma marca notoriamente conhecida
em Moçambique";
19. E que nos termos do artigo 126º do CPIM, considera-se "... marca de prestígio aquela que o seja entre o
público directamente interessado como resultado da sua
promoção em Moçambique ou no mundo", gozando de protecção nos termos estabelecidos na Convenção de Paris (artigo 6 bis) para a protecção da propriedade industrial;
20. O nº 1 do artigo 126º do CPI(M) estabelece que
"É recusado ou anulado o registo da marca que no todo ou
em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de outra que goze de prestígio em Moçambique ou
no Mundo, ainda que se destine a produtos ou serviços sem
identidade ou afinidade e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou
do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los;"
21. Sendo que a eventual concessão da marca à contra-interessada propiciaria o cometimento de uma infracção
qualificada como acto de concorrência desleal, prevista e
punida nos termos das disposições conjugadas dos artigos
174º, nº 2, alíneas c) e f), e do artigo 177º, alínea d), todos
do CPIM".
22. Terminou requerendo a recusa do pedido de registo da marca nº 10815, com os fundamentos esgrimidos
acima."
Sustenta que quando é apresentada uma oposição ao
pedido de registo de uma marca, nos termos do artigo 117º,
nº 1 do CPIM, o passo seguinte é a notificação do requerente, "ora contra-interessado" para alegar no prazo de 30 dias
o que achar conveniente, à luz do disposto no nº 4 do artigo
supracitado.■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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VuJonga 15 – cadernos literários | 8 Março 2020

https://rl.art.br/arquivos/6883532.pdf
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VuJonga 14 – cadernos literários | 1º Março 2020
https://rl.art.br/arquivos/6881116.pdf

TEMA: Racismo e Preconceito em Portugal.
A nossa análise deste programa vai ser muito breve, referindo apenas as seguintes conclusões: Todos os convidados, na “mesa”, eram “europeus”. À excepção da Socióloga. Os representantes das MINORIAS, ‘cigana’ e ‘africana’, não tiveram honras de se sentarem à “mesa”.
Logo de início, perguntamo-nos: Quem melhor poderá falar sobre Racismo, do que aqueles que são alvo de
discriminação? Embora a Dinamizadora do programa esclareça que foram convidadas mais pessoas, que por um
motivo ou por outro, não puderam aceitar o convite. E além
disso, trata-se de “um programa de televisão; não de uma
enciclopédia”.
Ao longo do programa, uma outra convidada da
“mesa” utilizou constantemente a palavra “raça”...
A transmissão da participação do especialista que
falava a partir de Londres, um prestigiado historiador português, professor no King’s College, tinha um som horrível...
No final, não foi dada a palavra à Socióloga convidada, que queria referir medidas imediatas, ou urgentes...
Preferiu-se uma graçola sobre Eusébio, modo bastante mais leve, e divertido, de encerrar a sessão do que se
alguém ficasse a pensar em medidas adequadas para solucionar o problema...
Pois é. Terminou em folclore.
Enfim, em 2017, ainda se perguntava de haveria
Racismo em Portugal...
Em 2020, já se admite que sim, há Racismo em
Portugal.
...Com esta rapidez de caranguejo, no ano 3000 talvez já se consiga omitir a palavra “raça” destes ou doutros
diálogos afins, talvez até se admita que o público em geral

ouça falar que há medidas a implementar para erradicar o
racismo...
Pois é, no País dos “Brandos Costumes” e do “Luso-Tropicalismo”, um debate que deveria ser muito mais
incisivo e objectivo, terminou em folclore...
Não podemos deixar de assinalar que na introdução
ao programa, numa entrevista enquadrada na Praça do Império (em Belém, em frente aos Jerónimos, símbolo dos
chamados Descobrimentos) afirmou-se que não é necessário invocar a História, pois, resumindo: a História não tem
a ver com o Presente.
Enfim, A imagem que nos ficou é esta, de que todos os convidados, na “mesa”, eram “europeus”. À excepção da Socióloga. Os representantes das MINORIAS, “cigana” e “africana”, não tiveram honras de se sentarem à
“mesa”. Nem mesmo a representante da associação “SOS
Racismo”.
Talvez a razão para este fenómeno ainda resida na
crença, mesmo que residual, embora resultante da História,
de que os povos “exóticos” não têm as mesmas capacidades
cognitivas e de expressão que os naturais da Língua Portuguesa europeia...
Enfim, a imagem que nos ficou é esta, de que todos
os convidados, na “mesa”, à excepção da Socióloga, eram
“europeus”, os detentores do raciocínio, da razão, da Lei, e
do discurso verbal...
...E nem se falou do papel da Educação. Que é responsabilidade do Estado.
E aí... Onde se situa a Lusofonia? E a CPLP?
Pergunta-se de novo:
Quem melhor poderá falar sobre Racismo, do que
aqueles que são alvo de discriminação? ■©Myriam Jubilot d’Carvalho

ANEXO | créditos
RTP 1 - Prós e Contras - Racismo - Parte 2
Racismo e Preconceito |ep. 7- 24 Fev. 2020 | temporada 18
https://www.youtube.com/watch?v=FTz2oif9odg

