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Morreu Marcelino dos Santos, antigo Governador 
da província central de Sofala 

 Beira (O Autarca) – Morreu 
ontem, na sua residência, em Maputo, 
aos 91 anos, vitima de paragem cardiá-
ca, Marcelino dos Santos, destacado 
fundador da Frente de Libertação de 
Moçambique e um dos antigos Gover-
nadores da província de Sofala. 
 Marcelino dos Santos foi Go-
vernador da província de Sofala (...) a-
té 1987 quando foi substituído por 
Francisco Masquil. 

  Dos Santos é tido como tendo 
governado a província de Sofala com 
“mão dura”. As operações tira-camisa 
e marcha-corrida marcaram o seu rei-
nado em Sofala. Na época, em Sofala, 
Marcelino dos Santos teria desafiado 
os jovens ‘quem escapasse a incorpora-
ção ao serviço militar obrigatório casa-
ria com a sua filha’. Na generalidade, 
os sofalenses não guardam boas recor-
dações sobre Marcelino dos Santos.■ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 12/02/2020 
Compra Venda Moeda País 

69.36 70.74 EUR UE 

63.61 64.88 USD EUA 

4.31 4.39 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 
A morte nada mais é que uma despedida 
inesperada que não temos o poder de contestar ou 
evitar! 
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Mais bairros urbanos da cidade da Beira estão em 
risco moderado de inundações nos próximos dias 

 
 

Edilidade apela maior controle 
das crianças durante a época chu-
vosa 
 Vários riscos estão associados 
ao cenário de inundações e um deles 
tem a ver com a exposição das crian-
ças. 
 A Vereadora do Conselho Mu-
nicipal da Beira para a área da Saúde, 
Acção Social e Género, Atija Pililão, 
apela os pais e encarregados de educa-
ção para estabelecerem maior controle 
das crianças durante a época chuvosa. 
 

 
 

 Atija Pililão lançou apelo após 
a constatação, na última vaga de chu-
vas intensas que deixaram alagados vá-
rios bairros da cidade da Beira, de cri-
anças brincando inconscientemente dos 
riscos nas valas de drenagens e charcos 
que se formaram na ocasião.  
 “Notamos com muita tristeza a 
existência de crianças a brincarem nas 
valas de drenagem e charcos, colocan-
do em perigo suas próprias vidas, pelo 
que apelamos aos pais e encarregados 
de educação a redobrarem esforços no 
sentido de melhorarem o controle dos 
menores”.■ (Érica Chabane) 
 
 

 Beira (O Autarca) – Mais 
bairros da cidade da Beira acabam de 
ser alistados entre as áreas urbanas da 
capital provincial de Sofala em risco 
moderado de registar inundações nos 
próximos dias, um cenário que poderá 
prevalecer até pelo menos ao fim da 
presente época chuvosa.  
 Se até janeiro último eram ape-
nas cinco agora já são oito bairros da 
Beira mapeados pela Direcção Nacio-
nal de Gestão de Recursos Hídricos 
(DNGRH), como estando em risco mo-
derado de registar inundações na pre-
sente temporada chuvosa.  
 O último aviso da DNGRH so-
bre risco de inundações urbanas e em 
bacias hidrográficas, distribuído on-
tem, à imprensa, relativamente à cida-
de da Beira refere os bairros de Ndun-
da, Manga-Mascarenha, Vaz, Munha-
va, Macurungo, Chipangara, Chaimite 
e Maraza. 
 Face às previsões meteorológi-
cas que indicam a probabilidade  de  o- 

corrência de chuvas moderadas a forte 
para as regiões sul e centro do país, a 
Direcção Nacional de Gestão de Re-
cursos Hídricos avisa que para as pró-
ximas 48 horas (contadas desde ontem) 
os bairros da cidade da Beira citados 
poderão registar inundações urbanas de 
risco moderado devido a acumulação 
de águas pluviais e refere o risco de e-
rosão para as cidades de Xai-Xai, Chi-
moio e Tete. 
 O INAM – Instituto Nacional 
de Meteorologia reforçou na manhã 
desta quarta-feira (12fev20) o anúncio 
sobre a previsão da continuação de o-
corrência de chuvas fortes (mais de 50 
milímetros em 24 horas) localmente 
muito fortes (mais de 100 milímetros 
em 24 horas), que podem ser acompa-
nhadas de trovoadas e ventos com raja-
das nas províncias de Sofala, Manica e 
Tete, e chama atenção para a tomada 
de medidas de precaução e segurança, 
face ao risco associado ao mau tempo 
decorrente de chuvas fortes. 
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FALANDO DE MARCAS 
 

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

O secondary meaning em Moçambique 
A captura de expressões usuais e descritivas pelas 
(grandes) empresas nacionais e estrangeiras – V  
 
 

 
 

 

3. A CAPTURA DE EXPRESSÕES USUAIS E 
DESCRITIVAS PELAS (GRANDES) EMPRESAS 
MOÇAMBICANAS OU QUE OPERAM EM MO-
ÇAMBIQUE 
 

 As expressões “maning nice, certeza, tudo bom, ei-
xx, izi e txilar“ e muitas outras adotadas e registadas como 
marca pelas grandes empresas nacionais e estrangeiras são, 
como acabamos de constatar, usuais e descritivas na lin-
guagem comummoçambicana. Facto que, de acordo com os 
pressupostos de aferição da capacidade distintiva da marca, 
não seriam passíveis de registo em virtude de serem expres-
sões que deveriam estar na livre disponibilidade de todos (o 
público em geral). 
 O Direito da Propriedade Industrial, que inclui, na-
turalmente, o de Marcas, visa (para além de proteger inte-
resses dos particulares através dos seus direitos privativos) 
a proteção de interesses gerais da coletividade, como se po-
de constatar entre várias disposições, o previsto na alínea h) 
do art. 121.º do CPIM, que, como vimos, estabelece como 
requisitos para a proteção de marca, “[n]ão constituir sinal 
de carácter genérico, comum, vulgar, ou meramente des-
critivo dos produtos ou serviços a proteger”. E, ainda nos 
termos do disposto na alínea e) do art. 134.º do CPIM, so-
bre os fundamentos de recusa do pedido de registo, será re-
cusado o pedido que “[a]presentar sinais constituídos por e-
lementos ou indicações que se tenham tornado usuais na 
linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do co-
mercio”. 
 Cabe agora perguntar: porque é que Moçambique é 
fértil na captura de expressões usuais e descritivas pelas 
(grandes) empresas nacionais e estrangeiras? Eis, de segui-
da, alguns dos possíveis motivos: 
A. Da parte do Instituto da Propriedade Industrial (IPI) 
 

1. Política nacional de massificação de registo de marcas; 
2. Captação de maior volume possível de receitas, com ba-
se nas taxas pagas pelo registo de marcas; 
3. Fraco domínio dos pressupostos ou requisitos absolutos 
para o registo de marca por parte dos examinadores. 
B. Da parte dos requerentes 
1. Minimização de custos com a criação e divulgação de 
marcas; 
2. Rápida divulgação da marca, e consequente exploração 
do mercado nacional através dos círculos interessados nos 
produtos ou serviços contradistinguidos; 
3. Aproveitamento da fragilidade do sistema nacional de 
proteção de marcas. 
 Sob pena de todas as expressões usuais e descriti-
vas serem capturadas e registadas como marca pelas gran-
des empresas nacionais e estrangeiras, o Instituto da Pro-
priedade Industrial deve, com o devido rigor, aplicar os 
pressupostos legais para a aferição da capacidade distintiva 
dos sinais que lhe são submetidos para o registo como mar-
ca. Com este rigor os requerentes seriam mais diligentes na 
adoção de sinais a submeter para registo como marca. 
 Por seu turno, as grandes empresas são, financeira-
mente, as mais capacitadas, e, como consequência disso, 
estão ao seu fácil alcance os meios para conceção de sinais 
(a serem adotados como marca) que se possam distanciar 
das expressões usuais e descritivas existentes no país; e isto 
é o mesmo que dizer que as grandes empresas têm capaci-
dade de criar sinais“arbitrários” para serem registados co-
mo marca. Pois quanto mais arbitrário for o sinal, maior 
poderá também ser a suscetibilidade de se aferir a sua capa-
cidade distintiva e, consequentemente, o registo como mar- 
ca. A arbitrariedade é, igualmente, exigida nas marcas de 
forma17. 
 As massivas campanhas publicitárias que  as  gran- 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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des empresas são capazes de fazer, mercê do seu poder fi-
nanceiro, podem em pouco tempo conseguir que uma ex-
pressão ou sinal arbitrário adotado como marca de produtos 
ou serviços seja assim conhecido pelo público em geral e, 
especialmente, pelos círculos interessados. 
 Com estas medidas – as que acabamos de  apresen-
  

tar –, quer por parte do IPI, quer por parte dos requerentes, 
as (grandes) empresas nacionais ou que operam no territó-
rio moçambicano, evitar-se-ia a captura das expressões u-
suais e descritivas para serem adotadas como marca.■ 
 

17 V. detalhes deste aspeto em COUTINHO DE ABREU, Curso de 
Direito Comercial, vol. 1, cit., pp. 370-371.■ 

Parceria entre os municípios da Beira e Oeiras 
resulta ampliação da EPC de Mungassa 
  Beira (O Autarca) – O Presi-
dente do Conselho Municipal da Beira 
(CMB), Daviz Simango, reafirmou o 
seu compromisso de continuar empen-
hado na criação de melhores condições 
para o desenvolvimento do sector do 
ensino na capital provincial de Sofala.  
“A libertação de um povo passa neces-
sariamente pela boa educação e, nós, 
mesmo com as mãos atadas, queremos 
continuar a contribuir para uma boa e-
ducação dos nossos filhos, para garan-
tir o futuro do nosso país e, particular-
mente, da nossa cidade da Beira”. 
 

 O maior da Beira falava na ce-
rimónia que marcou a inauguração de 
quatro novas salas de aulas anexas a 
Escola Primária Completa (EPC) de 
Mungassa, arredores da cidade da Bei-
ra. 
 Trata-se de salas cuja constru-
ção resultou de uma parceria estabele-
cida entre o Conselho Municipal da 
Beira e a Câmara Municipal de OEI-
RAS (Portugal). 
 Em março de 2019, a EPC de 
Mungassa sofreu forte destruição cau-
sada pelo Idai e desde então as crianças 
estudavam em condições deploráveis. 
Além das salas equipadas, a parceria 
Beira/ Oeiras assegurou a construção 
de três sanitários, uma sala para pro-
fesssores e outros arrumos.■ (R) 
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