Ano XIX – Nº 3679 – Quarta-feira, 15 de Maio de 2019

`

Fernando Amado Couto eleito primeiro Presidente da
Associação dos Operadores Portuários de Moçambique
Maputo (O Autarca) – Foi
formalmente constituída nesta quarta`
feira (15Maio19)
a Associação dos Operadores Portuários de Moçambique,
abreviamente designada por AOPM.
A organização que nasce com
14 associados, com sede no Porto de
Maputo, elegeu o influente empresário
moçambicano com fortes laços com a
cidade da Beira, nomeadamente Fernando Amado Couto, actual PCA da
Manica Moçambique Terminais, o seu
primeiro Presidente do Conselho de
Direcção.
Fernando Amado Couto é Personalidade Industrial Africana, distin-

Frase:

Fernando Amado Couto, Presidente da
AOPM, em destaque, de gravata azul

O problema com o mundo é que as pessoas inteligentes estão
cheias de dúvidas, enquanto as estúpidas estão cheias de certezas
– Charles Bukowski (1920-1994)
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ção atribuída em Outubro de 2016 no
âmbito da 8ª0 edição dos Prémios Africanos para a Liderança Empresarial,
promovidos pela African Leadership,
que distingue, anualmente, líderes e
instituições, no continente africano,
que se tenham destacado, no sector económico com relevância para o crescimento económico e desenvolvimento
de África, tendo Fernando Amado
Couto sido galardoado especificamente
pela sua liderança na gestão portuária,
um reconhecimento as suas capacidades excepcionais de liderança e visão,
responsáveis pelo grande sucesso na
gestão de terminais e no movimento

portuário no Porto de Nacala.
Relativamente a constituição
da Associação dos Operadores Portuários de Moçambique, O Autarca apurou que a mesma tem por objectivo assegurar a defesa e promoção dos interesses dos operadores portuários e contribuir para o desenvolvimento e modernização do sistema portuário nacional.
A formação profissional, a flexibilização de procedimentos administrativos, a elaboração de estudos e a
colaboração com entidades públicas ou
privadas para a resolução de questões
técnicas, económicas, sociais, fiscais e
demais problemas do sector portuário

nacional, são alguns dos objectivos da
AOPM.
Fazem parte da AOPM 14 associados, nomeadamente Cornelder de
Moçambique, MPDC, CDN - Corredor
de Desenvolvimento do Norte, Corredor Logístico Integrado de Nacala, Sociedade
Portos
do
Norte,
STEMA,TCM - Terminal de Carvão
da Matola, DP World Maputo, Maputo
Car Terminal, Manica Moçambique
Terminais, Grindrod Moçambique,
GML, Naval, MLSC, MGT - Maputo
Grain Terminal, STAM - Sociedade
Terminal de Açúcar de Maputo, Portos
de Cabo Delgado e Terminais do Norte.■ (Érica Chabane)

Millennium bim lidera inovação sendo o primeiro
Banco moçambicano no WhatsApp
Maputo (O Autyarca) – O
Millennium bim é o primeiro Banco
em Moçambique a lançar uma plataforma de Mobile Banking que funciona no
WhatsApp. Pioneiro e exclusivo no
mercado, o WhatsIZI funciona como
um chat empresarial do Banco no
WhatsApp e está disponível para todos
os clientes com contrato Mobile Banking subscrito.
O WhatsIZI permite através
do WhatsApp, realizar diversas operações, desde consultas de saldo e movimentos, extracto, transferências, compra de recargas, credelec e entre outras
transacções. Funciona como um chat
empresarial em que, apenas o cliente e
o Banco estão presentes: o utilizador
digita as operações que pretende e o
Banco executa.
Ao Millennium IZI e Smart

IZI junta-se, assim, o WhatsIZI. Para
além de extremamente acessível e fácil, este novo serviço garante total segurança, tendo em conta que a plataforma WhatsApp é a mais segura do
mundo.
Com esta solução, o Banco
continua a sua aposta na inovação tecnológica com um objectivo muito concreto: estar onde estão os seus Clientes,
facilitando o seu dia-a-dia. Por outro
lado, dá continuidade ao compromisso
que tem vindo a implementar no desenvolvimento de produtos e serviços
únicos e inovadores, sendo o WhatsIZI
a grande novidade do ano, exclusiva do
Millennium bim.
Para Jorge Octávio, administrador do Millennium bim, esta é “uma
iniciativa altamente inovadora, que
vem revolucionar a relação do cliente

com o Banco e com os seus hábitos de
consumo, permitindo reforçar a presença do Millennium bim junto dos moçambicanos”. Jorge Octávio considera
ainda que “os canais digitais do Banco
estão a tornar-se cada vez mais funcionais nos serviços que prestam, o que
confirma o compromisso do Millennium bim com a inovação e as novas
tecnologias”.
O Millennium bim é o Banco
mais premiado de Moçambique, nomeadamente na área da inovação.■ (R)
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FALANDO DE MARCAS
Por: Salomão Viagem
PhD em Ciências Juridico-Empresariais – Universidade de Coimbra
(sviagem@svevigny.com)

Marcas coletivas e marcas de garantia,
denominações de origem e indicações geográficas - 12/21
“Da leitura do número. 4 do artigo 305º do CPI
português resulta que nem todos os produtores que laborem
na área geográfica delimitada podem utilizar a denominação de origem ou indicação geográfica, sendo o uso desses
sinais distintivos do comercio apenas permitido aos que
cumprem as condições tradicionais ou regulamentadas, observância que é verificada pelo organismo de controlo competente para o efeito. Da mesma norma se extrai, como sustenta ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, que a denominação de origem é propriedade comunal dos produtores estabelecidos na área da denominação, que se dedique a exploração do produto típico. Mesmo o primeiro produtor que
se tenha estabelecido na região ou aquele que muito contribuío para a valorização do direito à denominação de origem, não goza de qualquer privilégio, pois todos quantos
estejam estabelecidos na área geográfica da denominação
de origem, de modo efetivo e sério, para o exercício de uma
atividade económica, característica dessa área, são igualmente titulares do direito à denominação de origem, porque
essa denominação pertence ao património comum. Não há
aqui lugar a qualquer ideia de quota ou parcela, não sendo
possível a divisão, não podendo, ainda cada um dos produtores (ou todos eles por comum acordo) alienar a denominação de origem. O direito à denominação de origem pertence à coletividade dos produtores, contudo, é um direito
que compete íntegro a cada um dos produtores”(este raciocínio ajusta-se igualmente à indicação geográfica). No mesmo sentido JOSÉ OLIVEIRA ASCENCÃO (Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de origem”, in Direito Industrial, volume V, 2008, pp.
85-87), que critica particularmente a redação da parte final
do número 4 do artigo 305º, afirmando que o legislador incluiu a expressão “quando autorizados pelo titular do registo” mas queria significar a mera verificação das condições

usuais ou regulamentares, através da entidade administrativa (“representativa”) daquela indicação geográfica”, entidade que, sublinha, “é a emanação” daquela comunidade em
mão comum, e não titular de quaisquer direitos industriais”71. Assim, fica claro que quem pode requerer o registo de uma IG ou DO, é alguém que vive na região indicada
ou com a denominação daquele local, não deve ser um outsider.
Se os habitantes do local da IG ou DO, se organizarem em associação para tirarem maiores e melhores proveitos do direito que lhes é comum, poderão registar essas indicações como marcas, desde que associadas a outros elementos72.
É também posição dominante que as IG e DO são
intransmissíveis, tal posição é reiterada pelo disposto no
número 4 do artigo 163º do CPIM.
Apesar da admissibilidade do registo de marca que
contenha uma IG, o legislador moçambicano acautelou o uso enganoso dessas indicações, ao prever como requisito de
proteção de marca (impedimento absoluto ao registo), na alínea c) do artigo 121º do CPI: Não ser suscetível de induzir em erro o consumidor ou o público sobre os elementos
característicos específicos do produto ou serviço a que a
marca disser respeito nomeadamente, sobre a origem geográfica, a natureza ou as características dos produtos ou
serviços em questão;
Costuma debater-se a questão de saber se o conceito de DO ou IG pode aplicar-se a serviços (e não apenas a
produtos). A resposta do nosso quadro jurídico é de que esses sinais só distinguem produtos conforme se pode ler nas
alíneas c) e f) do artigo 1º do CPIM.
Em Portugal também é assim, nos termos do artigo
305º do seu CPI, as DO e IP são unicamente passiveis de
registo em relação aos produtos. PEDRO SOUSA E SILA73

O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 15/05/19, Edição nº 3679 – Página 04/05
Continuado da Pág. 03
defende que (…) esses sinais têm como especial função
indicar a origem geográfica de algo que normalmente é
transacionado e consumido no exterior da região de origem,
o que sucede, sobretudo, com produtos e não com serviços.
Ainda assim, não repugna a ideia de certos serviços, v. g.,
terapêuticos, virem a beneficiar dessas designações, desde
que estejam inequivocamente ligados à região geográfica
invocada”.
Debruçando-se sobre a finalidade, PEDRO SOUSA
E SILVA74 escreveu: “A finalidade das DO e IG são idênticas: destinam-se a reservar aos produtores de certa região o
poder apelativo resultante da sua proveniência geográfica e
da imagem de qualidade e prestígio que lhe esteja associada, acreditando-os assim perante o consumidor. Por isso, a
utilização desses sinais distintivos fica constituindo um exclusivo dos produtores da região demarcada, que cumpram
os demais requisitos estabelecidos, sendo vedado usá-la para produtos originários do exterior dessa zona. O valor intrínseco de uma DO provém do trabalho do Homem, dos
produtores da região de origem, que criaram aquela maisvalia de reputação. E é por isso que deve ser-lhes reconhecida e reservada a utilização do nome geográfico que os
tornam conhecidos no mercado. Ou seja, há que dar o “seu
a seu dono”. No fundo, tudo se reconduz a uma questão de
regulação da concorrência. Do mesmo modo que os titulares da marca “COCA-COLA” têm o direito de reservar para si o benefício económico decorrente do uso dessa marca
célebre (pois foram eles que a celebrizaram), também os vi-

ticultores da região do CHAMPAGNE devem ter o direito
de usufruir em exclusivo dos benefícios derivados da reputação do seu vinho, gerada pelo seu esforço ao longo de gerações. Por isso, ainda que alguém conseguisse produzir, na
Austrália, um vinho em tudo igual a este, seria de todo ilegítimo e parasitário usar essa denominação geográfica para
o assinalar.
Do ponto de vista jurídico, as funções das DO e IG
são múltiplas. Desde logo, têm uma função distintiva e indicativa, informando os comerciantes e consumidores sobre
a origem geográfica dos produtos e distinguindo-os, assim,
daqueles que têm uma diversa proveniência. Têm, em segundo lugar, uma função de garantia de genuinidade, ou seja, de que os produtos assinalados possuem as qualidades
ou características típicas dos produtores com direito a usar
essa denominação ou indicação. O que significa que nem
todos os produtos originários da região poderão usar a DO
ou IG (estando esta reservada para aqueles que tenham as
características típicas, pré fixadas por lei ou regulamento).
Em terceiro lugar, apenas em certos casos, as DO e IG podem ter ainda uma função publicitária ou reclamistica,
quando se trate de uma denominação ou indicação que goze
de prestígio, havendo então que preservar o poder apelativo
excecional que resulta dessa reputação”.■
71

V. Ponto III dos comentários do CPI português anotado in AA.
VV, ob. cit., pp. 536-537.
72
Cfr. AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, Direito…ob. cit., p.
231.
73
Direito…ob. cit., p. 283.
74
Direito…ob. cit., pp. 285-286.■

Uma Data na História
Por: João de Sousa

15 de Maio de 2011 ... Manuela Arraiano
No meu velhinho rádio a vávulas da marca
“Bush”, comprado pelo meu pai na Rádio Scala, loja situada na Av. D. Luís da então cidade de Lourenço Marques,
deliciava-me com uma voz suave, bem colocada, ligeiramente anasalada, que, pausadamente se despedia dos ouvintes, à meia noite, hora do fecho da Emissão “A” do antigo Rádio Clube de Moçambique. (Veja o texto da Mensagem de Boas Noites, no final deste artigo).

Nos meados dos anos 60, quando me iniciei nas lides radiofónicas, António Alves da Fonseca apresentou-me
a essa grande dama da radiodifusão, de seu nome Manuela
Arraiano, exactamente no dia em que ela foi contratada para fazer a locução de alguns programas das Produções “Golo”.
No Rádio Clube de Moçambique ela fez locução de
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continuidade, produziu programas, declamou poesia, entrevistou figuras gradas ligadas ao mundo da arte e foi intérprete de várias peças de teatro radiofónico para o programa
“Teatro em Sua Casa”, ao tempo em que o sector era dirigido por Sarah Pinto Coelho, uma jornalista e escritora que
chegou a leccionar na Escola Paiva Manso, situada na 24
de Julho, no bairro do Alto Maé.
Em 1959 a “Poliarte”, uma casa de venda de discos, que tinha duas lojas na arcada do Prédio Náuticos (hoje Prédio da Emose), organizou um Sarau de Poesia que foi
gravado pelo Rádio Clube de Moçambique. Desse sarau foi
produzido em Agosto de 1960 um LP com a designação
“Poetas de Moçambique”, editado em Joanesburgo pela
Gallo Records da África do Sul, contendo poemas de Reinaldo Ferreira, Rui Nogar, José Craveirinha e Rui Knopfly.
A interpretação e declamação desses poemas esteve a cargo
de Manuela Arraiano.
MENSAGEM DE BOAS NOITES
“Para os que viajam a bordo dos barcos que percorrem os sete mares, bom tempo e boa viagem. Para os humildes guardiões do oceano, os faroleiros que iluminam os
escolhos da beira mar, que a paz desça sobre a vossa solidão, e paire longe o perigo de nevoeiro.
Para as tripulações das linhas aéreas, cruzando alto
os céus dos cinco continentes, que o perigo se afaste do
vosso voo e que as aterragens sejam seguras.
Para os que trabalham e viajam nos comboios, através desta África imensa, que a viagem prossiga sem sobressaltos e em segurança.
Para os que conduzem viaturas, ao longo das estradas, solitários, mergulhados na treva, que saibam moderar a
velocidade e que regressem sãos e salvos, ao lar.
Às mães, que docemente se debruçam sobre os berços da sua inquietação, que durmam em paz e acordem repousadas e tranquilas.
Aos soldados da paz e aos que conduzem ambulâncias, que Deus vos proteja dos perigos e riscos das vossas
nobres profissões.
Aos médicos e enfermeiros, que socorrem os doentes e os exaustos, que Deus vos abençoe na vossa missão de
misericórdia.
Aos que em missão de soberania se encontram ausentes dos seus lares, que a sua missão decorra pacífica e livre de todos os males.
Aos que vivem no mato e a ele deram a sua juventude, as suas forças, os seus sonhos, o nosso pensamento

vai para vós, para o isolamente e para a luta constante das
vossas vidas.
E a todos os demais que nos ouvis, onde quer que
vos encontreis, sãos ou enfermos, que esta mensagem de
fraternidade, chegue através do éter, aos vossos corações.
Boa noite, e que a benção dos Céus desça sobre
vós. Boa noite”.
Manuela Arraiano faleceu em Bruxelas no dia 15
de Maio de 2011. Faz hoje 8 anos.■
OBS: Fontes – Meu arquivo pessoal, Revista Rádio
Moçambique e portal electrónico Delagoa Bay.■
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