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Reconstrução pós-Idai: Beira beneficia de assistência
directa fornecida por municípios portugueses
Beira (O Autarca) – Na última sessão ordinária da Assembleia
Municipal da Beira, o Eng. Daviz Simango, Presidente da Autarquia da
Beira, na apresentação do informe sobre o estado do munícipio, destacou a
relevante cooperação em curso com câmaras municipais portuguesas, incluindo Lisboa, a capital lusa. É uma cooperação que está a resultar um amplo movimento solidário das câmaras autárquicas portuguesas para com a Beira
que na noite de 14 de Março deste ano
sofreu uma tremenda destruição provocada pela passagem do ciclone tropical
Idai.

1. Daviz Simango, Presidente do Munícipio, quando apresentava à Assembleia Autárquica o
informe sobre o estado da cidade. 2. Gilberto Langa, Presidente da Assembleia Autárquica da Beira

O Edíl Daviz Simango salientou que o Governo Municipal que presidente continua empenhado na mobi-

Procure a sabedoria e aprenda a escrever os capítulos mais

lização de recursos para a recuperação
da Beira pós-Idai e partilhou a sensibilidade que tem estado a ser manifestada por municípios portugueses.
Por exemplo, revelou que a
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Câmara Municipal de Lisboa concedeu
um donativo orçado em 150 mil Euros,
distribuídos 75 mil para a recuperação
da sede da autarquia, com o envolvimento da UCCLA – União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa e
outra metade consignada à reabilitação
de unidades sanitárias com a participação da Cruz Vermelha Portuguesa.
Transmitiu, também, a solidariedade da Câmera Municipal de Oeiras, do distrito e área metropolitana de
Lisboa, capital portuguesa, que deliberou um donativo a favor da Beira na
ordem de 15 mil Euros, destinados especificamente para o apoio às famílias
mais vulneráveis e à reposição de equipamentos danificados. Segundo Daviz
Simango, Oeiras – um dos municípios
de primeira côroa da capital lusa, igualmente apoiou com um contentor
de 40 pés contendo medicamentos doados pelos laboratórios de TEVA e NO-

VARTIS.
Ainda de Portugal, conforme
já de domínio público, a Câmara Municipal de Coimbra comparticipou com
100 mil Euros para a reabertura do bloco operatório do Hospital Central da
Beira que ficou destruído pelo Idai.
A Beira, que foi o epicentro da
passagem do ciclone tropical Idai,
mantém geminagem com vários municípios portugueses e importa recordar

que a sociedade portuguesa foi uma
das que mais se evidenciou nas acções
de emergência e mitigação dos impacttos causados pelo fenómeno climatérico, tendo se destacado sobretudo em
todas as fases da ajuda humanitária.
Na cidade da Beira, a capital
da província central de Sofala, reside
uma importante comunidade portugusa, urbe na qual Portugal mantém um
consulado geral.■ (Érica Chabane)

EN-6 é reinaugurada amanhã pelo Presidente Nyusi
Beira (O Autarca) – O Presidente da República, Filipe Nyusi, procede amanhã, quinta-feira (14Nov19) a
reinauguração da Estrada Nacional Número Seis (EN6), que parte da cidade
portuária da Beira até a fronteira de
Machipanda, que beneficiou recentemente de obras de reabilitação e ampliação em toda sua extensão de 300
quilómetros. A EN-6 é o principal veículo regional de exportação de mineiros, produtos agricólas e derivados de
produtos florestais, para além de desempenhar um papel preponderante na
importação de matérias primas, bens e
equipamento em volumes anuais que
actualmente excedem a seis milhões de

toneladas.
Com a reabilitação, a via duplicou a sua capacidade de escoamento
de mercadorias nacionais e do Hinterlande da África Austral, com a previsão de passar a escoar anualmente cerca de 11 milhões de toneladas de e para o Zimbabwe, Zâmbia, Malawi e República Democrática do Congo (RDC).
Para a viabilização do projecto
de reabilitação e ampliação de toda a
extensão de trezentos quilómetros da
EN-6, o governo moçambicano mobilizou junto de parceiros aproximadamente meio bilião de dólares norte americanos.
Trata-se de um investimento

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

BEIRA
SOFALA

promovido para alavancar a capacidade instalada da cadeia logística da região centro de Moçambique e do Hinterland da África Austral, com impacto
na promoção de oportunidades de negócio passíveis de gerar efeitos multiplicadores sobre a criação de postos de
trabalho e sobre a estabilidade de rendimentos a nível da população da área
abrangida.
A melhoria das infra-estruturas
de transporte para que o país cumpra
de forma eficaz e eficiente a sua missão de provedor de serviços de transporte na SADC constitui uma das principais prioridades do Governo moçambicano.■ (Redacção)
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FALANDO DE MARCAS
Por: Salomão Viagem
Prof. Doutor (UEM)
(sviagem@svevigny.com)

Propriedade Industrial - III
Até aqui, são 173 países que aderiram à CUP, de
acordo com dados da OMPI17. Este facto, tornou a CUP um
forte instrumento de aproximação das diferentes ordens jurídicas em matéria de Propriedade Industrial. No entanto,
não vedou, conforme disposto no seu artigo 19º, a possibilidade dos Estados contratantes celebrarem entre si acordos
particulares que possam acomodar interesses mais singulares e eficazes para as partes, na base de critérios diversos,
tais como, geográficos, económicos, natureza dos direitos18.
Nessa perpectiva, a CUP fez gerar diversos instrumentos
bilaterais e multilaterais, em vários domínios, tais como:
- Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas, de 14 de Abril de 1891, completado pelo
Protocolo de 17 de Junho de 198919 revisto a 14 de Dezembro de 1900 em Bruxelas, em Washington a 2 de Junho de
1911, em Haia, a 6 de Novembro de 1925, em Londres a 2
de Junho de 1934, em Nice a 15 de de Junho de 1957 e em
Estocolmo a 14 de Julho de 1967 e alterado em 28 de Setembro de 1979. Veio permitir que a partir de um pedido de
registo de marca feito a nível de instância central (OMPI),
possa se obter a protecção dessa marca noutros países através de indicações desses países no acto de registo e com
base em um único pagamento. Todavia, este acordo não
criou uma marca internacional (que pudesse a partir de um
único depósito produzir efeitos em todos os países contratantes), como aconteceu no caso europeu com a criação da
“ marca comunitária”.
- Acordo de Madrid relativo à Repressão das Falsas
Indicações de Proveniência das Mercaddorias, de 14 de Abril de 1891, revisto em Washington em 2 de Junho de
1911, na Haia a 6 de Novembro de 1925, em Londres a 2
de Junho de 1934, e em Lisboa em 31 de Outubro de 1958.
Acordo de Lisboa para a Protecção das Denominações de
Origem e seu Registo Internacional, de 31 de Outubro de
1958, revisto em Estocolmo a 14 de Julho de 1967 e alterado a 28 de Setembro de 1979. Tratado de Washington, de
Cooperação em matéria de Patentes, de 19 de Junho de
1970, revisto em 28 de Setembro de 1979, 3 de Fevereiro

de 1984 e a 3 de Outubro de 2001, ratificado pela Resolução 35/99 de 15 de Novembro.
- Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio ADPIC, anexo ao Acordo que instituiu a Organização Mundial do
Comércio20, denominado internacionalmente pela sigla
TRIPS. Este acordo tem vindo a ganhar cada vez mais importância e aderência a nível internacional no domínio de
protecção da Propriedade Intelectual, no entanto, não substitui a CUP, pelo contrário o interpreta e reforça. Tem apresentado regras mais detalhadas a serem seguidas para a
protecção dos diversos direitos exclusivos, lançando critérios processuais mais concretos para tutela dos referidos direitos, o que normalmente não acontece em instrumentos
convencionais de tal natureza21:
-Tratado de Budapeste sobre o reconhecimento internacional do depósito de microrganismos para efeitos do
procedimento em matéria de patentes de 1977, revisto em
1980;
- Tratado de Washington sobre a protecção da Propriedade Intelectual relativa aos circuitos integrados de
1989. Matéria referida no artigo 35º do TRPS/ADPIC;
- Acordo da Haia sobre o depósito internacional de
desenhos industriais de 1925; revisto em 1999;
- Acordo de Nice Relativo à classificação internacional dos Produtos e Serviços aos quais se aplica as marcas de fábrica ou de comércio de 1957, revisto por último
em 1977;
- Acordo de Lisboa relativo à Protecção das Denominações de Origem e ao seu Regime Internacional de
1958, revisto por último em 1979.
- Convenção Internacional Para a Protecção das
Obtenções Vegetais de 1961, revisto por último em 1991;
- Política Uniforme de Resolução de Litígios Sobre Nomes de Domínio de 1999.
Em matéria de fontes da Propriedade Industrial,
embora não propriamente internacionais, importa ainda fazer referência, pela sua relevância teórica no nosso estudo

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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(na medida em que faremos referência, a eles), a alguns
instrumentos europeus, que são os seguintes:
- Directiva (de Harmonização de Marcas) 89/104/
CEE, do Conselho de 21 de Dezembro de 1988, substituida
pela Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho de 22/10/2008, versão codificada;
- Regulamento (sobre Marca Comunitária) ( CE)
207/2009, do Conselho de 27 de Fevereiro de 2009, veio
substituir o Regulamento (CE) 40/94, do Conselho de 20 de
Dezembro de 1993.
Apresentadas que foram as fontes do Direito da
Propriedade Industrial, falemos agora das características
desta disciplina. Como atrás vimos, a propriedade industrial
não é constituída por direitos com as mesmas característi-

cas, posto que uns direitos são relativos à actividade inventiva ou criativa e outros são, de um modo geral, sinais distintivos de comércio. Apesar das caracteriísticas próprias
respeitantes a cada um desses sub-grupos e cada tipo em
especíal, é possivel descortinar alguns denominadores comuns entre esses direitos. Tais denominadores, se traduzem
nos principios da tipicidade, exclusividade, territorialidade,
exclusivo e registo. Falemos de cada um destes princípios.■
17

V. Página da Internet da OMPI em http://www.wipo.int/treaties.
V. Neste sentido PEDRO SOUSA E SILVA, Direitos, ob. cit., p. 19.
19
Moçambique ratificou este Protocolo através da Resolução 12/96 de
18 de Junho.
20
Ratificado em Moçambique pela Resolução 31/94 de 20 de Setembro.
21
V. PEDRO SOUSA E SILVA, Direito…ob. cit., pp. 20-21.
18

Banco Comercial e de Investimentos lança Cartão Txova
Maputo (O Autarca) – Tem lugar amanhã, quinta-feira (14Nov19), em Maputo, a cerimónia de lançamento do Cartão Txova, precedida da assinatura de um Protocolo entre o Banco Comercial e de Investimentos (BCI) e a Paytech.
O Cartão Txova é uma inovação tecnológica que agrega num único cartão uma componente bancária e uma componente de acessos digitais, que permite o acesso aos autocarros e comboios da Metrobus através do serviço de bilhética eletrónica providenciado pela Paytech. O serviço de bilhética eletrónica permite que os passageiros validem digitalmente os seus
títulos de viagem ou passes mensais previamente carregados no Cartão Txova, garantindo deste modo maior rapidez e comodidade de acesso aos transportes.■ (Redacção)

Uma Data na História
Por: João de Sousa

13 de Novembro de 1983 … Elias
Gaspar Pelembe
Na família, entre amigos e no seio dos desportistas
é conhecido como Dominguez. O seu verdadeiro nome é Elias Gaspar Pelembe. Chegou a alinhar pelo Estrela Vermelha mas é no Desportivo, na época de 2004 que se notabiliza. Permanece nos “alvi-negros” durante 3 épocas. Em
2007 transfere-se para o Super Sports United da África do
Sul. Na Liga Sul Africana já representou o Mamelodi Sundowns e desde 2015 joga pelo Bidvest, clube que recentemente eliminou a União Desportiva do Songo da Taça CAF
2019, pelo agregado de 8/1.
A actual equipa de Dominguez é a quarta classificada na Liga Sul Africana de Futebol com 7 jogos e 15

pontos alcançados.
Elias Gaspar Pelembe nasceu no dia 13 de Novembro de 1983. Completa hoje os seus 36 anos de idade.■

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Myriam Jubilot Sons de Longe
Sons de longe na
pauta de uma flauta
.
Flauta encantada na
madrugada
.
Acordas a fada
sem prometer nada
.
O Amor, quando fala,
se fala –
…depressa abala
Myriam Jubilot d’ Carvalho© 03 de Novembro de 2019.
‘Sons de Longe’© * Poesia - 02:13.
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