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Covid-19: Autarca Daviz Simango desafia beirenses 
a tornarem-se exemplos da prevenção da pandemia 

 

 Beira (O Autarca) – O Presi-
dente do Conselho Autárquico da Beira 
(0PCAB), Daviz Simango, desafiou 
ontem, terça-feira (12Maio20) aos mu-
nícipes beirenses à tudo fazerem n o 
sentido de tornarem-se exemplos na lu-
ta pela prevenção da pandemia covid-
19. Um desafio lançado 24 horas após 
a cidade da Beira e a província de So-
fala em geral terem sido declarados no-
va cadeia de transmissão do covid-19.
  
 

 

 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 08/05/2020 
Compra Venda Moeda País 

73.3 74.49 EUR UE 

67.41 68.75 USD EUA 

3.63 3.7 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 
O optimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom 
mesmo é ser um realista esperançoso – Ariano 
Suassuna 
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desinfecções nos bairros, mercados, sí-
tios de maior aglomeração de pessoas 
e, naturalmente, vamos continuar a fa-
zer isso para assegurar que de facto a 
Beira continue a ter os níveis de pre-
venção em alta” – declarou Simango. 
 “Compreendemos e estamos 
tristes com a confirmação dos 4 casos 
na Beira. Estamos a trabalhar com a 
estrutura local, estamos no terreno a 
desinfectar algumas áreas suspeitas no 
âmbito dos casos diagnosticados, e-
xactamente para permitir que de facto 
a nossa população fique mais segura. 
 Daviz Simango reiterou a re-
comendação aos munícipes para o uso 
obrigatório de máscaras de protecção 
da boca e do nariz, o incremento das 
medidas de higienização sobretudo a 
lavagem das mãos com sabão, deter-
gentes ou sinza e assegurar o distancia-
mento estabelecido no âmbito do De-
creto Presidencial relativo ao Estado de 
Emergência no país. 
 “Temos uma grande preocupa-
ção correlação aos cemitérios, porque 
entendemos que quando perdemos um 
ente-querido ficamos todos chocados, 
em baixo, mas temos que assegurar a 
continuidade da vida e assegurar a con- 
tinuidade do mundo. É por isso que 
nós continuamos a insistir para que as 
nossas  famílias,  os  nossos  munícipes 

O país já conta com 104 casos official-
mente confirmados de covid-19, dos 
quais 4 domiciliados na cidade da Bei-
ra. Trata-se de casos que referem-se a 
cidadãos de nacionalidade moçambica-
na, nomeadamente uma criança de 7 
meses, do sexo masculino; uma  crian-
ça de 10 anos, sexo masculino; um in-
divíduo de 52 anos, do sexo feminino; 
e um indivíduo de 24 anos do sexo fe-
minino.  
 

 A confirmação na última se-
gunda-feira (11Maio20) do surgimento 
de duas novas cadeias de transmissão 
(Sofala e Inhambane) que se juntam a 
Maputo-cidade, Maputo-província e 
Cabo Delgado, é alarmante e repreP-
senta mais um motivo para o reforço 
do cumprimento rigoroso das medidas 
de prevenção já divulgadas, principal-
mente o distanciamento social e o uso 
correcto de máscaras, nos locais pú-
blicos.  
 

 A covid-19 tem a particulari-
dade de ser transmitida e expandir-se 
rapidamente, e a não observância das 
medidas de prevenção terá impacto 
considerável no aumento do número de 
casos e quiçá na mortalidade, no nosso 
país. 
 

 O Ministério da Saúde lembra 
que, actualmente não está disponível 
nenhuma vacina para a covid-19 no 
mundo, e por isso, o cumprimento das 
medidas de prevenção é a melhor ar-
ma, e salienta que a existência de no-
vas cadeias de transmissão do novo co-
ronavírus aumenta a responsabilidade 
que todos e cada um de nós deve ter 
em relação a esta doença. “Todos jun-
tos, devemos empreender esforços para 
desacelerar a progressão da covid-19 
em Moçambique” – apela o MISAU. 
 

 Foi nessa senda que o Conse-
lho  Municipal  da  Beira  reuniu-se on- 

 
 

Pormenor da III Sessão Extraordinária do Conselho Municipal da Beira, convocada para 
analisar os primeiros casos positivos da covid-19 na autarquia e identificar estratégias para o 

fortalecimento dos métodos de prevenção para evitar o alastramento da pandemia na urbe 

tem em 3ª Sessão Extraordinária, para 
avaliar o nível do trabalho que está a 
decorrer na cidade no âmbito da pre-
venção do covid-19. 
 “A Beira desde a última segun-
da-feira já conta com 4 casos, e a nossa 
responsabilidade torna-se cada vez 
mais acrescida. Nós vamos continuar a 
nossa jornada de prevenção. Vamos 
continuar a fazerde tudo para assegurar 
que a Beira continue a ter os níveis de 
prevenção em alta. Continuaremos a 
servir a população, e dizer que a Beira 
tem de ser exemplo da prevenção da 
covid-19” – afirmou Daviz Simango, 
Presidente do Município da Cidade da 
Beira. 
 Na sessão alargado aos chefes 
dos postos administrativos e a Polícia 
Municipal, convocada para analisar os 
primeiros casos positivos da covid-19 
na cidade da Beira e identificar estraté-
gias para o fortalecimento dos métodos 
de prevenção para evitar o alastramen-
to da pandemia na autarquia, Daviz Si-
mango lembrou que a edilidade local i-
niciou actividades de prevenção no dia 
25 de Março último, com trabalhos de 
desinfecção a nível das infra-estruturas 
municipais, da casa mortuária e cemi-
térios com recurso a equipamento de 
protecção apropriado. 
 “Depois   começamos  com  as 
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nos dias de funeráis observem de facto 
as regras estabelecidas, como por e-
xemplo a redução do número de parti-
cipantes e o distanciamento mínimo de 
1.5 metros e evitemos propagação des-
ta pandemia”. 
 Por outro lado, o Presidente do 
Município da Beira reiterou a exigên-
cia aos munícipes para o cumprimento 
dos horários estabelecidos para o co-
mércio e que criem as condições ne-
cessárias para que os utentes dos mer-
cados estejam protegidos. 
 “Já introduzimos túneis em al-
guns mercados e estamos a introduzir a 
desinfecção continua nos mercados. Os 
principais mercados da cidade, nomea-
damente do Goto e do Maquinino já 
tem garantida a desinfecção diária e 
nos outros estamos a desinfectar de 
forma alternada”.■ (Redacção) 
 

 
 

Pormenor da operação de desinfecção domiciliária levada a cabo pelo Município da Beira 

OBRIGAÇÕES FISCAIS MENSAIS – MAIO 2020 
DATA IMPOSTO DESCRIÇÃO BASE LEGAL 

 
ATÉ DIA 10 

 
SS 

 

Entregar as contribuições para a segurança social dos trabalhadores por conta de 
outrem referente ao mês anterior. 

Artº11 do Diploma Mi-
nisterial nº 53/07,  

de 03 de Dezembro 

 

ATÉ DIA 20 
Imposto de 

Selo 
Efectuar a entrega do imposto devido pela emissão de letras e livranças, pela 
utilização de créditos em operações financeiras e pelas apólices de seguros, cuja 
obrigação tributária se tenha constituído no mês anterior. 

Artº 16º, nº 1 do 
Decreto 

nº 6/2004 

 
ATÉ DIA 20 

 
IRPS 

Entregar as importâncias relativas as deduções por retenção na fonte de 
rendimentos da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categorias e as importâncias retidas por 
aplicação de taxas liberatórias. 

 
Artº65º CIRPS 

 

ATÉ DIA 20 
 

IRPC 
 

Entregar as importâncias relativas as deduções por retenção na fonte. 
 

Nº5, Artº67 do CIRPC 

 
ATÉ DIA 20 

Imposto Específico 
sobre a Produção 

de Petróleo 

 
Entregar o imposto devido pela produção do petróleo referente ao mês anterior. 

 

Artº10 do Decreto nº 
4/2008 

 
ATÉ DIA 20 

 

Imposto sobre a 
Produção Mineira 

 
Entregar o imposto devido pela extracção do produto referente ao mês anterior. 

 

Artº10 do Decreto nº 
5/2008 

 

ATÉ DIA 15 
 
 

 
IVA 

Regime Normal  
Enviar a Repartição de Finanças competente a declaração periódica referente ao 
mês anterior quando se trate de créditos. 
 

Regime Normal 
Enviar a Repartição de Finanças competente a declaração periódica referente ao 
mês anterior acompanhada do respectivo meio de pagamento. Os contribuintes 
que não tenham realizado qualquer operação tributável estão igualmente 
obrigados a entregar a declaração periódica. 
 

Actos Isolados 
Os sujeitos passivos que pratiquem uma só operação tributável de modo 
independente deverão apresentar a declaração respectiva (Modelo E). 
 

 

Artº25º, al. c), nº1, 
Artº 32º do CIVA 

 
 
Artº25º, al. c), nº1, 
Artº 32º do CIVA 

 
 
Artº 33 do CIVA 

FONTE: BDO – NEWSLETTER MAIO 2020 

 
ATÉ 

ÚLTIMO 
DIA DO 

MES 
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Covid-19: Intelec Holdings oferece túnel de 
desinfecção ao Hospital Geral da Machava 
 

- A oferta surge em resposta à solicitação do Governo da província de 
Maputo na busca de soluções para a mitigação da covid-19 no país 
  Maputo (O Autarca) – O gru-
po empresarial Intelec Holdings ofere-
ceu, esta terça-feira, ao Hospital Geral 
da Machava, na província de Maputo, 
um túnel de desinfecção e viseiras de 
protecção contra a covid-19.  
 

 O acto coincidiu com as cele-
brações do Dia Internacional do Enfer-
meiro, que se assinala a 12 de Maio e 
foi testemunhado pela Secretária de 
Estado na Província de Maputo, Vitó-
ria Diogo, pelo Presidente do Conselho 
de Administração da Intelec Holdings, 
Salimo Abdula, acompanhado pelo ad-
ministrador do grupo, Paulo Oliveira e 
quadros da saúde a nível da província 
de Maputo. 
 

 Falando momentos após a en-
trega dos equipamentos de protecção, o 
PCA da Intelec Holdings, referiu que 
os casos reportados da covid-19 no 
país não devem ser motivo de desespe-
ro, mas sim para se juntar esforços na 
luta contra esta pandemia. 
 “Este é um momento muito 
particular e sensível que todos vive-
mos, é um grito de socorro e todos nós, 
como humanos primeiro e depois como 
empresários, devemos compartilhar e 
participar, para que esta pandemia seja 
contida”, sublinhou Salimo Abdula. 
 

 A Secretária de Estado na Pro-
víncia de Maputo, Vitória Diogo, agra-
deceu o gesto e destacou que o túnel e 
as viseiras são fundamentais para uma 
actividade segura no seio do pessoal 
médico. 
 

 “Esta é mais uma resposta dos 
nossos empresários a nível do país e, 
neste caso, a nível da  nossa  província. 

 
 

Na imagemSecretária de Estado na Província de Maputo, Vitória Diogo, 
acompanhada pelo Presidente do Conselho de Administração da Intelec Holdings, 

Salimo Abdula, no momento da inauguração do túnel de desifecção oferecido pelo grupo 
empresarial moçambicano ao Hospital Geral da Machava, na província de Maputo  

 

 
 

 Diogo aproveitou a ocasião pa-
ra apelar ao cumprimento das medidas 
tomadas pelo Governo para reduzir o 
alastramento da contaminação pelo no-
vo coronavírus, alertando que o contro-
lo desta pandemia depende de cada um 
dos moçambicanos e não apenas do 
Governo.■ (Redacção) 
 

 
 

Este hospital cuida de pacientes que 
padecem de doenças infecciosas, neste 
caso a tuberculose, e é importante que 
os nossos profissionais da saúde pos-
sam sentir que o Governo tudo está a 
fazer para melhorar as suas condições 
de trabalho, neste caso a área de higie-
ne, segurança e saúde ocupacional”. 
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  ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA BEIRA 

  CAROS EMPRESÁRIOS 

  PANDEMIA DO COVID 19 
Como é do conhecimento geral, o Mundo e particularmente o nosso País está sendo a-
fectado pela Pandemia do Covid 19, que tem feito muitas vítimas em todo o Mundo.  
 

O Governo de Moçambique tem vindo a desenvolver acções com vista a minimizar os e-
feitos da pandemia, pelo que todos somos chamados para naquilo que é a nossa res-
ponsabilidade social prestar o apoio possível no combate a pandemia.  
 

Neste contexto, a ACB para além de outras acções ligadas as medidas de apoio as empre-
sas, tem vindo a participar no comité de emergência da Província, cuja função é desenhar 
acções de resposta imediata com vista a minimizar os efeitos da Pandemia.  
 

A ACB apela aos empresários e particularmente aos nossos associados a prestarem o seu 
apoio aos esforços do Governo na Gestão da pandemia. 
 

Queremos igualmente informar aos nossos sócios que queiram participar no movimento 
de apoio ao combate a pandemia, que o façam através da Associação Comercial da Beira, 
ACB. 
 

Para o efeito segue a lista das necessidades da saúde em Sofala:  
 

1- Equipamento de protecção Individual: Óculos de protecção, botas, plainitos, descartá-veis (luvas, 
aventais, barretes e botas), máscaras, macacões; 2- Material médico cirúrgico: agulhas, seringas, 

algálias, lençóis, lençóis descartáveis, máscaras de oxigénio, sondas de oxigénio, sacos de urina e sacos 
de cadáveres; 3 - Material de limpeza: álcool glicerinado, economizadores, baldes de lixo com rodas, 
pulverizadores e cloro granulado; 4- Equipa-mento hospitalar: colchões, bases de cama, ventiladores, 

manómetros de oxigénio, boti-jas de oxigénio, concentradores de oxigénio; 5- Instrumentos de registo: 
diários de enfer-magem, diários clíni 

os, boletins de urgência e processos de internamentos; 6- Outros: rolos de papel de 
cozinha. 
 

Para o efeito poderá contactar através dos números 842200311 - Directora Executi-
va ou 846354599 - Secretário Administrativo.    

“Todos Juntos Somos mais fortes” 
 

Por Um Bom Ambiente de Negócios 
 

Beira, 07 de Maio de 2020 
 

Jorge Fernandes 
Presidente 
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FALANDO DE MARCAS 
 

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

Um breve olhar a história das marcas 
 
 

 
 

 
 
 

 

Na sua tese de doutoramento intitulada: A Monopo-
lização da Concorrência e a (Re-) Emergência da Tutela 
da Marca, Almedina, Coimbra, 2007, o Professor Doutor 
Manuel Couceiro Nogueira Serens, vulgarmente conhecido 
por  Nogueira Serens, dedicou um capítulo inteiro, o IV 
com o título Sobre a (Longa) História das Marcas pp. 589-
683, no qual trata de facto desenvolvidamente aspectos so-
bre a longa história das marcas que as considera como  sen-
do um dos poderosos e legítimos instrumentos  de exercício 
de monopólio no campo concorrência. Porque rico este es-
tudo, optei por considera-lo grosso modo para desenvolver 
esta parte específica da matéria, naturalmente, não como 
princípio e fim dessa longa história das marcas mas apenas 
como um auxílio para o seu estudo. 

A história das marcas deve ser estudada no hori-
zonte temporal da em que os bens passaram a ter donos, co-
mo diz Nogueira Serens “….ao tempo em que tudo deixou 
de ser de todos” p. 589. 
 É no tempo do paleolítico que despontou a sinali-
zação de determinados bens. Quando os caçadores e reco-
lectores preocupavam-se em assinalar os instrumentos (tais 
como azagaias e arpões) que usavam na sua actividade. A-
punham sinais a esses instrumentos para os contradistinguir 
dos que os não pertenciam. Eram portanto marcas de pro-
priedade. Esta prática de assinalar instrumentos de trabalho 
era também em relação aos animais. Este facto é enquadra-
do naquela que foi considerado de período pré histórico (fi-
nal da Idade da pedra e início da Idade do Bronze). 
 A vida itinerante que os caçadores e recolectores ti-
nham evoluído para a procura de terras férteis onde pu-des-
sem praticar a agricultura, sendo então nessa altura ne-
cessário distinguir os novos locais conquistados através dos 
instrumentos de caça e recolecção já assinalados bem como 
a produção de novos instrumentos de produção que deviam 
distinguir o local da sua produção (sinal distintivo do esta-
belecimento) bem como do seu produtor (marca de proprie- 
dade).  
 É certo que a história da origem das  marcas  não  é
    

única, mas também é certo que é de tempos muito recuados 
o uso dos sinais distintivos nos produtos. Por exemplo no 
antigo Egípto há evidências do uso de marcas para contra-
distinguir produtos de cerâmica tais como vasos e materiais 
de construção como tijolos, telhas e ladrinhas.  

Na antiguidade clássica destacam-se os casos de u-
tilização da marca na Grécia e Roma. Os artesãos dos mais 
diferentes ofícios contradistinguiam os seus produtos atra-
vés da marca cujo uso era destacado nos produtos cerâmi-
cos. Tanto na Grécia como em Roma a marca não foi no 
entanto o único sinal distintivo também o foram as denomi-
nações de origem que indicavam sobretudo a origem dos 
vinhos mais conceituados pelo nome do local da sua prove-
niência que tinham um lugar destacado no consumo popu-
lar e das elites, ora por razões medicinais ora mesmo de 
prazer, misturado ou não com água, podiam assim ser con-
siderados puro ou impuro.   
 a baixa Idade média (Ancien Régime). Primeira 
parte séc. VI a VIII.  Neste período a actividade mais rele-
vante era a agricultura ao passo que a Industria e Comercio 
conheceu uma significativa decadência ou definhamento 
como o diz Nogueira Serens ob. cit, p. 622. O definhamen- 
to da indústria artesa que afinal era a predominante nesta é-
poca e do comércio não foram os responsáveis pelo não uso 
da marca, mas a não interposição, o mesmo que dizer inter-
mediação na venda dos produtos de cunho artesã. O fabri-
cante os vendia pessoalmente com a certeza de que os seus 
produtos por serem únicos seriam adquiridos sem a neces-
sidade de os individualizar através de um sinal distintivo; a 
falta de concorrência entre os poucos comerciantes que o 
praticavam de forma itinerante neste período constituem os 
motivos do não uso de marcas neste período. 
 Guildas de comerciantes e marcas de comércio 
(como manifestações monopolistas na alta idade média).Do 
século XI à XIV. Neste período primeiro surgiram as Guil-
das de comerciantes que eram associações de comerciantes 
errantes provenientes de diferentes cidades daquela época 
que  se  constituíam para salvaguardar interesses comuns de 
carácter mutualista e caritativo dos seus membros conforme 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 



O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 13/05/20, Edição nº 3903 – Página 13/14 
a sua proveniência. Com o decurso do tempo essas associa-
ções passaram a preocupar-se mais com a afirmação de in-
teresses monopolistas ao ponto de controlar o exercício da 
profissão comerciante. Assim, quem não fosse membro de 
uma guilda através da inscrição e respectiva matricula na 
mesma, não devia exercer a actividade que almejava exer-
cer como comerciante. A outra forma de exercer o mono-
pólio era através dos governos das cidades de onde eram 
provenientes , os membros de uma certa guilda, estes obti-
veram o direito de monopólio sobre a produção local que e-
ra por seu turno comercializado pela guilda. A seguir ao 
movimento das guildas que não eram nada mais nada me-
nos que agrupamentos distintivos não só de pessoas (co-
merciantes de certa cidade) mas também dos produtos que 
comercializavam no regime de exclusividade agora instru-
mentalizado pelos governos das cidades da sua origem; 
passaram no final da Idade Média a ser usadas marcas para 
contradistinguir produtos de certo comerciante em relação 
aos do outro. Essas marcas eram classificadas como marcas 
de propriedade, havendo autores como Frank. I. Schechter 
que as consideravam sem virtudes para serem consideradas 
de marcas no sentido técnico jurídico, na medida em que as 
reduziam a mera identificação dos proprietários dos produ-
tos que as mesmas assinalavam. Sim, à partida (na origem 
dessas marcas), identificavam o seu proprietário mas no 
mercado, evidentemente distinguiam os produtos de um co-
merciante dos de outro(s), sendo assim, não há dúvidas que 
essas marcas eram verdadeiras marcas no sentido jurídico 
da expressão, pois no final do dia distinguiam produtos de 
um comerciante dos de outros(s). Eram por assim dizer não 
apenas marcas de propriedade como também marcas de co-
mércio. 
 Pode então afirmar-se que as marcas de comércio 
tal como hoje são conhecidas, surgiram nos finais da Idade 
Média, v. por todos Nogueira Serens, ob. cit. pp.624-630. 

 Corporações de artes e ofícios e marcas de produ-
ção. O movimento monopolista dos mercados de então (es-
tamos a falar da Europa, é claro) conheceu momentos mar-
cantes com as corporações de artes e ofícios cuja regulação 

é datada do século XIV, facto que faz pensar-se que f 
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membros. Mas a disciplina imposta pelas corporações de 
artesãos aos seus membros e não só, não era a única arma 
contra a concorrência, havia na titularidade da corporação a 
marca colectiva e/ou marca de certificação. Muitas corpo-
rações tinham a sua própria marca colectiva obrigatória. A 
titularidade da marca era da corporação, mas a marca podia 
ser usada por qualquer membro da corporação não como 
sua mas tão somente por ser membro da corporação. As-
sim, a marca colectiva, como ainda veremos com algum de-
senvolvimento infra tinha titularidade una (da corporação 
dos artesãos) mas uso pruri-mo pelos seus membros. A fun-
ção da marca colectiva era de distinguir os produtos dos 
membros de uma corporação dos produtos dos membros de 
outra corporação, portanto não visava distinguir os produ-
tos de um certo artesão dos produtos de outro. As marcas 
colectivas da corporação dos artesãos não visavam apenas 
contradistinguir visualmente vamos assim dizer os produtos 
dos membros de uma corporação dos produtos dos mem-
bros de outra, devido ao conjunto de prescrições técnico-
profissionais contidas nos seus regulamentos tinham igual-
mente a finalidade de garantir a qualidade e/ou característi-
cas dos respectivos produtos, daí a designação alternativa 
de marcas colectivas e/ou marcas de certificação. 
 Dos estudos feitos às marcas corporativas, espe-
cialmente no que aos seus estatutos diz respeito, descobriu-
se afinal que havia a obrigatoriedade do uso de marcas in-
dividuais, não para todos mas para o membro que era Mes-
tre no seu ofício mercê das suas qualificações profissionais 
adquiridas com tempo e experiencia acumuladas. Essas 
marcas predominantes nas corporações de países europeus 
da idade média alta, como: Itália, Inglaterra, França, Ale-
manha, Portugal, foram teoricamente consideradas de mar-
cas individuais obrigatórias em contraposição as marcas 
individuais facultativas que são o tipo predominantes nos 
nossos dias. Os mestres mais novos na corporação das dife-
rentes áreas de actividade produtiva não deviam usar sinais 
que fossem idênticos ou semelhantes aos usados pelos mes-
tres mais antigos de cada corporação, respeitando-se deste 
modo o áureo princípio da novidade da marca. A pergunta 
no sentido de saber quais de entre estas quais foram as pri-
meiras, Nogueira Seres reagiu nos seguintes termos: “Por 
nossa banda, propendemos para a ideia de que a obrigato-
riedade terá sido superveniente, ou seja, em nossa opinião, 
o impulso para a desomogeneização dos produtos, através 
da aposição de um sinal particular, coube aos próprios arte-
sãos medievais, indiferentemente  do  respectivo  sector  de
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actividade. Disso se aproveitaram depois os poderes públi-
cos (autoridades municipais e/ou corporativas, bem como a 
própria realeza), os quais, por razões político-económicas 
ou de outra ordem, afirmaram o uso obrigatório de marcas 
individuais em algumas indústrias”. V. p. 662 ob. cit. 
 É mister que as marcas facultativas precederam as 
marcas obrigatórias pela natureza lógica das coisas e dos 
factos históricos. As marcas facultativas (ainda na fase de 
meros sinais distintivos para não as considerarmos de mar-
cas na perspectiva em que hoje são consideradas) surgiram 
da espontaneidade dos fabricantes ou produtores de instru-
mentos de trabalho isso logo a seguir àquela época pré-his-
tórica (paleolítica) em que tudo era de todos. Sim, a obriga-
toriedade do uso de marca, passou a vigorar exactamente 
no tempo em que o monopólio dos mercados começou a ser 
tomado pelas agremiações profissionais (as corporações) 
coadjuvadas pelas autoridades politico-administrativas dos 
círculos de onde essas corporações eram oriundas como 
bem expendeu Nogueira Serens. 
 A tutela das marcas obrigatórias já era praticada 
nessa altura da idade média alta a que atrás me referi. Na 
realidade, consistia em registar a marca obrigatória ladeada
   

pelo respectivo sinal num livro apropriado para o efeito. Já 
a tutela das marcas individuais facultativas, era feita com 
base no simples uso prioritário das mesmas pelos respecti-
vos titulares. De maneiras que, qualquer uso posterior de 
marca idêntica ou similar a precedente, poderia ser arguida 
judicialmente pelo primeiro utilizador da marca em con-
fronto.       

Chegado aqui, fica claro que as marcas não têm da-
ta de nacimento, digamos assim, mas é possível através do 
estudo da história do desenvolvimento da industria e co-
mercio na idade média alta conhecer o momento em que 
despontaram as marcas como elas são hoje conhecidas e 
passaram a ser tuteladas.    
 E falando mesmo em tutela das marcas e como u-
ma última nota deste breve olhar a história das marcas, há 
que reconhecer que a tutela das marca não é fruto do siste-
ma de liberdade de concorrência como muitos inadvertida-
mente defendem mas pelo contrário ela está ligada como a-
cabamos de ver as acções monopolistas das corporações da 
idade média que são as entidades que inicialmente através 
de estatutos regulatórios da corporação estabeleceram  as 
regras de tutela da marca colectiva e da marca individual o-
brigatória.■    
 

Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 
adopta nova Declaração de princípios sobre Liberdade 
de Expressão e Acesso à Informação em África 
     Maputo (O Autarca) – A Co-
missão Africana dos Direitos Humanos 
e dos Povos aprovou, em 2019, um no-
vo texto da Declaração de Princípios 
sobre Liberdade de Expressão e o A-
cesso à Informação em África, substi-
tuindo, assim, a Declaração sobre a Li-
berdade de Expressão em África, adop-
tada em 2002. 
 

 Segundo um comunicado do 
MISA-Moçambique, uma das novida-
des do documento, cuja revisão iniciou 
em 2012, é a inclusão de questões rela-
cionadas ao acesso à informação e “de 
 

 
evoluções realizadas na era da Inter-
net.” O processo de revisão contou 
com  a  contribuição  de  diversos orga- 

nismos defensores dos Direitos Huma-
nos no continente, incluindo o MISA-
Moçambique.■ (Redacção) 
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