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Metical fortalece-se em relação as principais moedas 

 Beira (O Autarca) – “Discre-
tamente”, a moeda moçambicana (Me-
tical) está a impôr-se gradualmente em 
relação as restantes principais moedas 
de transação no mercado nacional, no-
meadamente o Dólar dos Estados Uni-
dos da América (EUA), o Rand e o Eu-
ro.    

 Trata-se de uma tendência ace-
lerada de robustez que se regista desde 
o início de Agosto corrente, proporcio-
nando uma percepção de fortificação 
da economia nacional, o que entendi-
dos na matéria financeira consideram 
deverá traduzir-se na melhoria do po-
der de compra dos moçambicanos.   

 Desde a segunda semana de 
Agosto, a  equivalência,  por  exemplo,  

 semestre. A mesma tendência regista-
se em relação ao Euro que registou 
desvalorização na ordem de quatro me-
ticais no período em análise e o Rand 
que caiu de quatro para três Meticais.■ 

relativamente ao Dólar dos EUA bai-
xou para 59 meticais, contra 61 no iní-
cio do ano  até  princípios  do  presente    
 

 
 

Frase: 
Quando fores criticado, lembra-te desta frase: Nunca serás criticado por 
alguém que esteja a fazer mais do que tu, só serás criticado por alguém 
que esteja a fazer menos do que tu! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 14/08/2019 

Compra Venda Moeda País 

66.94 68.26 EUR UE 

59.87 61.05 USD EUA 

3.95 4.03 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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FALANDO DE MARCAS 
 

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

As marcas tradicionais e o problema do 
princípio da especialidade – IV/V 
   

 

A proeminente notoriedade da marca célebre alemã 
(fundamento da quebra da especialidade) devia ser aferida 
da generalidade da população alemã alcançando um univer-
so que devia ser superior a 80%, isto é muito além da me-
tade dos inqueridos sobre a notoriedade da marca13. 
 Para fundamentar a tutela da marca célebre fora do 
princípio da especialidade a doutrina alemã contrariamente 
à norte americana foi ao Direito civil e das Empresas ex-
trair difusas soluções, nomeadamente: nos institutos da 
Responsabilidade civil extra-contratual, da Concorrência 
desleal e Bifuncionalidade da marca. Contudo, estas solu-
ções não foram satisfatórias. 

Na tentativa de se encontrar uma solução uniforme, 
foi de seguida lançado um fundamento unitário, unânime 
na doutrina e jurisprudência para a protecção ilimitada da 
marca célebre através da doutrina da diluição que para al-
guns deve ser aplicada sem balizas a todos os casos. 
 Mas foi através da consagração da marca de prestí-
gio na Diretiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 198814 
a Primeira Diretiva de Harmonização de Marcas a nível da 
Comunidade europeia, abreviadamente (DM ou DHM), que 
se alicerçaram os fundamentos da proteção ultramerceoló-
gica da marca ao prever pertinentes disposições relativas à 
marca de prestígio. Sendo de destacar inicialmente o esta-
belecido no número 3 do artigo 4º, cujo texto é o seguinte: 
“O pedido de registo de uma marca será igualmente recusa-
do ou, tendo sido efetivado, o registo de uma marca ficará 
passível de ser declarado nulo se a marca for idêntica ou se- 
melhante a uma marca comunitária anterior (…) e se desti- 
nar a ser registada, ou tiver sido registada, para produtos ou 

serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a 
marca comunitária anterior foi registada, sempre que a mar-
ca comunitária anterior goze de prestígio na Comunidade e 
sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo 
motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do 
prestígio da marca comunitária anterior ou possa prejudicá-
los”. 

O caso “ Chevy - Ac. De 14.09.1999 (Processo nú-
mero C-375/97) que opôs a General Motors Corporation e 
a Yplon SA, largamente comentado no seio da doutrina de 
marcas, doravante acórdão “Chevy”, revelou-se de maior 
importância na consolidação do conceito da marca de pres-
tígio que goza de proteção fora do princípio da especialida-
de. 
 O litígio, no processo principal, respeitava ao uso 
pela Yplon SA da marca “Chevy” para contradistinguir de-
tergentes e outros produtos de limpeza nas classes 1, 3 e 5; 
o pedido foi submetido junto ao Instituto de Marcas do Be-
nelux, mas em data posterior ao registo de uma marca do 
mesmo nome, junto do mesmo Instituto, pela General Mo-
tors Corporation, para assinalar, veículos automóveis, na 
classe 12 e usada na Bélgica sobretudo para station wagon. 
A General Motors Corporation intentou uma ação junto de 
um tribunal de comércio belga; a autora pedia a condena- 
ção da Yplon na proibição do uso da marca “Chevy” para 
assinalar os referidos produtos, com fundamento de que es-
se uso “gerava a diluição da sua marca, afetando deste mo-
do a sua função publicitária” A acção que se baseava na 
norma da lei uniforme do Benelux sobre a proteção das 
marcas de “prestígio” (Artigo 13º -A,  número  1,  alínea c), 
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equivalente ao artigo 5º, número 2 da Primeira Diretiva, foi 
contestada pela Yplon, que, em primeiro plano alegou a fal-
ta de prova, por parte da autora, de que a sua marca “Che-
vy” era de prestígio no território do Benelux. 
 Para dirimir o conflito, uma questão prejudicial foi 
colocada pelo tribunal de comércio belga onde foi interpos-
ta a ação; a questão que se prendia com a interpretação da 
Primeira Diretiva ramificou-se em dois aspetos a saber: 1º: 
Qual o sentido que devia ser atribuído à expressão “marca 
que goze de prestígio” e 2º: Qual a área geográfica que im-
portava ter em vista para se poder concluir que uma marca 
“gozava de prestígio”. Com esta sub - questão, pretendia o 
tribunal de primeira instância saber se para ser a marca 
considerada de prestígio, se esse prestígio deveria ser de 
âmbito nacional ou bastaria que fosse notório em parte do 
país. O advogado-geral do TJ, F. G. Jacobs, chamou aten-
ção à partida, para as diferentes versões linguísticas da Pri-
meira Diretiva usadas para designar a marca de “prestígio”, 
nomeadamente: alemão, francês, italiano, castelhano e in-
glês respetivamente, “bekannt ist”, “jout d `une renom-
mée”, “gode de notorietà”, “goce de renombre” e “ has a 
reputation”. As expressões indicam aspeto “qualitativo” e 
não “quantitativo”, logo contrariamente ao que muitos pen-
savam, tendo em conta os pressupostos da marca célebre a-
lemã que basicamente requeria que, 1º, tivesse uma proemi-
nente notoriedade15 no tráfico, sendo este conhecimento ne-
cessário a generalidade da população alemã chegando-se a 
fixar uma percentagem mínima de 80%, 2º, ser, única ou 
exclusiva, 3º, ostentar determinada peculiaridade e por fim, 
4º gozar de uma particular estima; o Tribunal de Justiça 
(TJ), através do advogado-geral, baixou o standard, ao dar 
a conhecer que para a marca ser de “prestígio” devia consi-
derar-se atingido o grau de conhecimento exigido; disse 
ainda que ao examinar esta condição, o órgão jurisdicional 
nacional deve tomar em consideração todos os elementos 
pertinentes do processo, a saber, designadamente: a parte 
de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geo-
gráfico e a duração da sua utilização, bem como a impor-
tância dos investimentos efetuados pela empresa para a 
promover. Além disso o TJ entendeu que o uso dessas mar-
cas (de prestígio) por outrem deverá ter pelo menos uma de 
três potenciais consequências: a) o benefício parasitário 
(“tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestí-
gio dessa marca”); ou b) o prejuízo daí resultante para o 
prestígio do sinal; ou c) o prejuízo causado ao carácter dis-
tintivo da marca.  
 Deste pronunciamento do TJ resulta a necessidade 
de  se considerarem diferentes fatores para se aferir a viola- 

ção do direito a marca de prestígio. Da mesma maneira que 
em relação as marcas comuns tradicionais não basta que se 
verifique a identidade ou semelhança do sinal da marca 
posterior com a previamente registada, é necessário que es-
sa identidade ou semelhança provoque no espírito do con-
sumidor um risco de confusão; não basta que certa marca 
seja considerada pelo seu titular como sendo de prestígio 
para impedir o registo de uma outra idêntica ou semelhante, 
é necessário que a marca posterior esteja nas situações a-
presentadas na parte final do parágrafo anterior. 

No espírito da referida Directiva de Marca europe-
ia, o nosso CPIM, no seu artigo 137º sobre as marcas de 
prestígio estabelece o seguinte: “ É recusado ou anulado o 
registo da marca que no todo ou em parte, essencial, consti-
tua reprodução, imitação ou tradução de outra que goza de 
prestígio em Moçambique ou no Mundo, ainda que destina-
da 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”.    
 Quatro aspetos há que considerar nesta norma, a 
saber: 

1. Que a marca de prestígio goza de protec-
ção ainda que a marca posterior a ela se destine a assinalar 
produtos ou serviços sem identidade ou afinidade com a 
marca prévia (no caso, a de prestígio). 

2. Que o uso posterior dessa marca superve-
niente procure tirar partido indevido do carácter distintivo 
da marca de prestígio. 

3. Que o uso posterior da marca supervenien-
te procure tirar partido do prestígio da marca anteriormente 
registada (que já é de prestígio). 

4. Que o uso posterior da marca supervenien-
te vise prejudicar a marca de prestígio. 

O 1º aspecto extraído da citada norma consubstan-
cia a desconsideração do princípio da especialidade na me-
dida em que tutela a marca previamente registada indepen-
dentemente da marca posterior idêntica ou semelhante se 
destinar a produtos ou serviços idênticos ou afins dos assi-
nalados pela marca de prestígio. 

No 2º e 3º aspetos, o legislador procura salvaguar-
dar o aproveitamento indevido do requerente posterior da 
marca que poderá ser alcançado através do risco de confu-
são. 
 No 4º caso procura-se tutelar a imagem (valor a-
tractivo - goodwill ou selling power também se diz) da 
marca de prestígio. Visa portanto, inibir que o requerente 
posterior use uma marca semelhante ou idêntica a de prestí- 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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gio para contradistinguir produtos de pior qualidade ou de 
qualidade depreciativa ou rigorosamente incompatíveis 
com os assinalados pela marca de prestígio, ex., chocolates 
e preservativos, doces e raticidas, perfumes e queijos bebi-
das e lixívias16.  
 É no quarto aspecto da norma que estamos a exa-
minar que se encontra o fundamento da aplicação da teoria 
da diluição ou aguamento da marca e não em toda a norma. 
De facto, só faz sentido falar-se em diluição da marca 
quando o requerente posterior de marca idêntica ou seme-
lhante com a de prestígio procura registar a marca  para  as- 

sinalar produtos e ou serviços merceologicamente distantes 
é dizer incompatíveis com a marca de prestígio ou para as-
sinalar produtos ou serviços de pior ou depreciativa quali-
dade.■ 

 
13 Idem., NOGUEIRA SERENS ob. cit., pp. 133-134. 

14 De salientar que a Diretiva actual é a Diretiva 2015/2436 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015. 

15 VITO MANGINI, Il marchio e gli altri signi distintive, vol. V do 
Tratatto di Diritto Commerciale e de Diritto Publico  del Economia, 

1982, Padova, p.268, considerou  que a marca devia  ser supernotória 
para a distinguir das chamadas “marcas notórias” , cuja tutela é feita nos 

termos do artigo 6º bis da CUP. 
16 V. Neste sentido COUTINHO DE ABREU, Curso ob. cit., pp. 364-

365.■ 

AI insta líderes da SADC a intensificar esforços para 
proteger a segurança de pessoas com albinismo 

 Maputo (O Autarca) – Os lí-
deres da Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral (SADC) são 
desafiados a intensificar esforços para 
proteger a segurança das pessoas com 
albinismo, incluindo a luta contra a im-
punidade generalizada. Trata-se de um 
desafio lançado pela Amnistia Interna-
cional (AI) a margem do decurso da 
39ª Cimeira dos Chefes de Estado da 
SADC, na Tanzânia. 
 Segundo a AI, aproximada-
mente 150 pessoas com albinismo fo-
ram mortas em países como o Malawi, 
a Tanzânia, Moçambique e a Repúbli-
ca Democrática do Congo desde 2014 
para extração de partes de seus corpos 
alegadamente para fins supersticiosos. 
Só a Tanzânia, no mesmo período, re-
gistou 76 mortes, o maior número entre 
os países da região. 
 “Em toda a região da SADC, 
as pessoas com albinismo continuam a 
viver com medo de serem mortas ou 
sequestradas pelas partes de seu corpo. 
Essas ondas de ataques violentos são a-
limentadas pelo falso e perigoso mito 
de que partes do corpo de pessoas com 
albinismo podem enriquecer alguém” – 

 
nuncia falhas na justiça criminal, como 
o mau tratamento de casos e provas, 
para resolver casos de crimes contra 
pessoas com albinismo, que levaram à 
impunidade e persistentes crimes con-
tra esse grupo vulnerável. 
 A AMnistia Internacional ape-
la aos líderes da SADC para que adop-
tem um Plano de Acção Regional, para 
garantir uma resposta coordenada de 
segurança para as pessoas com albinis-
mo em toda a África Austral.■ (Érica 
Chabane) 

referiu Deprose Muchena, diretor re-
gional da Amnistia Internacional para a 
África Austral. 
 “Os líderes da SADC devem 
combater as causas profundas destes a-
taques dirigidos para acabar com a si-
tuação das pessoas com albinismo que 
continuam a ser aterrorizadas por gru-
pos criminosos em toda a região. Co-
mo eles se encontram na Tanzânia esta 
semana, eles devem virar a maré contra 
esses crimes horrendos”. 
  A Amnistia  Internacional  de- 
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

14 de Agosto de 1958 ... Hotel Embaixador 
(Cidade da Beira) 

 

 De acordo com dados recolhidos no “Livro de Ou-
ro de Moçambique” e de outros portais electrónicos, sabe-
se que o Hotel Embaixador, foi construído entre 1956 e 
1957, a partir dum trabalho de arquitectura dirigido por 
Francisco de Castro. Viria a ser inaugurado a 14 de Agosto 
de 1958. Serviu de local de hospedagem, mas também de 
múltiplos encontros de empresários nacionais e estrangei-
ros, e palco de várias realizações de carácter social, tais co-
mo baptizados e casamentos, sendo que chegou a ser o ho-
tel privilegiado dos turistas da Rodésia do Sul (hoje zimba-
bwe) que se deslocavam à cidade da Beira para férias ou 
viagens de negócios. 
  O Hotel Embaixador foi explorado pela Empresa 
de Turismo da Beira, Limitada, constituída pelos seus só-
cios Saul Brandão, Ramiro de Carvalho e Predial Ultrama-
rina. 
  A sua localização, na zona baixa da cidade, é privi-
legiada. Nas suas redondezas podemos encontrar várias ins- 
  

 
 

tituições, nomeadamente Bancos, EDM, Telecomunica-
ções, Município, lojas, cafés e restaurantes. 
  Dados de 2016 indicavam que o Hotel Embaixador 
foi adquirido pelo Grupo Empresarial Moçambicano Sonil. 
 Completa hoje 61 anos de existência.■ 
 

Gabinete de reconstrução pós-Idai recebe 72 milhões de 
dólares do PNUD 

 Maputo (O Autarca) – O Pro-
grama das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (PNUD) está disponibi-
lizando 72 milhões de dólares norte-a-
mericanos para apoiar as actividades 
do Gabinete de Reconstrução no âmbi-
to das calamidades decorrentes dos ci-
clones tropicais Idai e Kenneth que as-
solaram respectivamente as regiões 
centro e norte do país. O acordo de dis-
ponibilização do valor foi rubricado es-
ta manhã, em Maputo. Gravita ainda e-
norme expectativa em relação a respos-
a do Gabinete de Reconstrução.■ (R) 
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– Navegador lusitano  
… ‘Português-homem-de-guerra’ 
… De Lisboa à Sophala antiga.  

 – Esperança do Cabo contornada  
… Inhambane, Quilimani, Muhipiti   
… Quíloa, Zanzibar e Mombassa, 

–  Outros Mussas e iMbiqes… 
Enfim… Bombaím! 
– Goa no horizonte  

… Na Velha Pangim, espada na mão  
… Ormuz, Goa e Malaca. 

 

– MADRE GOA – Poema de Viagem 1 de 3 – 
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