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Remodelar realidades: A recuperação pós-pandemia da
África será provavelmente prolongada e desigual, mas
minimizar os ricos e maxitambém poderá ser transformadora procuram
mizar as recompensas são advertidos a
LONDRES – A consultoria
especializada em risco Control Risks
(www.ControlRisks.com) e a consultoria global independente NKC African
Economics, a subsidiária da Oxford Economics com foco na África, lançaram esta terça-feira (15SET2020) a 5ª
edição do Índice de Risco-Recompensa
da África.
O índice proporciona uma i-

Frase:

magem comparativa das oportunidades
e riscos de mercado no todo o continente. Este fornece uma panorâmica
fundada, de longo prazo, das principais
tendências que moldam o cenário de
investimento nas grandes economias africanas, que deve servir de base às estratégias das organizações que pretendam investir ou expandir os seus negócios na África. Os investidores que

Temos dentro de nós, uma reserva insuspeita de força que
surge quando a vida nos põem à prova… - Isabel Allende

não se concentrarem nos títulos, mas
nos contextos específicos de país, sector e projecto.
A pandemia da covid-19 correu, sem dúvida, a melhoria geral nas
pontuações de risco-recompensa no todo o continente africano nos últimos anos, mas isso não deve deter os investtidores. A recuperação de África poderá ser prolongada e desigual, mas também pode ser transformadora.
O enorme custo económico da
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pandemia provocou uma baixa universal nas nossas pontuações de recompensa, mas o impacto nas pontuações
de risco foi mais variado. A Etiópia registou as maiores baixas nas avaliações, pois os desafios induzidos pela
covid-19 combinam-se com o aumento
das tensões étnicas no contexto das eleições atrasadas. A pontuação de risco
do Egipto permaneceu relativamente
estável, mas a sua pontuação de recompensa foi duramente atingida pelo triplo golpe da pandemia, preços baixos
do petróleo e queda abrupta nas receitas do turismo. A pontuação de risco
da Argélia melhorou desde os protestos
em massa e as históricas eleições de
2019, mas os desafios para a sua economia dependente do petróleo baixaram, ainda assim, a sua pontuação geral.
“A pandemia da COVID-19 é
uma crise global, mas a recuperação da
África será mais lenta e desigual do
que a maioria”, avisa Barnaby Fletcher, Director Associado da Control
Risks. “No entanto, esta recuperação
será uma oportunidade para os governos de todo o continente abordarem as
restrições estruturais e promoverem
novas soluções. Já estamos vendo sinais que estão fazendo isso e, para os
investidores, isto abre algumas oportunidades interessantes”.
Esta edição de 2020 do Índice
de Risco-Recompensa de África examina as implicações a longo prazo da
covid-19 em África. O primeiro artigo analisa o impacto do longo prazo da
covid-19 e imagina um cenário póspandemia, enquanto que o segundo explora o papel que a tecnologia africana
pode desempenhar na revitalização de
indústrias mais tradicionais. O último
artigo abrange os esforços crescentes

de actores externos e domésticos para
manipularem o debate público na África através de operações da influência e
campanhas de desinformação, e os riscos que estes esforços representam para as empresas comerciais.
Pós-pandemia: O impacto da covid19 e as perspectivas para a
recuperação da África
O impacto imediato da covid19 fará que África viva a sua primeira
recessão em 25 anos, mas o mais preocupante é a falta de margem fiscal disponível para os governos africanos se
envolverem em gastos de estímulo. Para muitos países, a recuperação económica terá de ser impulsionada pelos
sectores privados que já eram fracos e
ficaram ainda mais fracos durante a
pandemia.
“O impacto económico da covid-19 será variado, mas a recuperação
será ainda mais variada”, afirmou Jacques Nel, Chefe da Africa Macro da
NKC African Economics. “Os optimistas esperam ver uma corrida até ao topo à medida que os governos empreendem as reformas desesperadamente necessárias e os pessimistas verão que
um continente retrocede mais de uma
década. A realidade estará num lugar
no meio, com cada país encontrando
um ponto único neste espectro”.
No entanto, já existem indicações que a escala desta crise está induzindo algumas reformas bem-vindas.
Confrontados com um cenário global
volátil, os governos africanos têm uma
necessidade urgente de desenvolver a
produção a jusante, as cadeias de abastecimento regionais e os mercados de
capitais nacionais. Existem também indicações que a grande parte da força de
trabalho está entrando na economia

formal para aceder ao apoio financeiro
do governo e lidar com as medidas de
contenção da pandemia. Algumas destas tendências foram postas em movimento antes do seu início, mas a covid19 parece tê-las acelerado. Os investidores que permanecerem na África apesar da atual recessão não terão apenas um papel importante a desempenhar na sua recuperação, como também
verão algumas mudanças e oportunidades entusiasmantes.
O grande facilitador: Como África
está utilizando novas soluções
digitais para revitalizar velhas
indústrias
O investimento na tecnologia
africana atingiu níveis históricos nos
últimos anos. É provável que diminua
em 2020, como consequência das lutas
recentes no setores de grande importância e do impacto da COVID-19 no
financiamento externo. No entanto, este declínio deve ser visto como uma oportunidade para redefinir expectativas
e abordagens, não como uma indicação
que os setores afetados estão tornandose menos atractivos.
A covid-19 serviu para enfatizar a necessidade das soluções tecnológicas e digitais no todo o continente.
Desencadeou o desenvolvimento das aplicações na área dos cuidados de saúde para ajudar a combater a pandemia,
plataformas de comércio eletrónico para facilitar a vida durante o confinamento e novos sistemas de pagamento
e microsseguros.
O digital e a tecnologia devem
desempenhar um papel muito maior na
África pós-pandemia do que anteriormente. A onda dos trabalhadores informais e empresas que estão entrando na
economia formal precisarám de acesso
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aos serviços financeiros e jurídicos básicos que provavelmente serão prestados através das plataformas online ou
móveis. As soluções digitais também
podem ajudar a facilitar o impulso
crescente para construir cadeias de abastecimento regionais.
Narrativas hostis: Reputação e
geopolítica africana na era das
operações da influência
África sempre lutou para definir a sua própria narrativa e ultrapassar
as generalizações que encaram todo o
continente como não tendo redenção
possível ou como a próxima grande
potência económica. Esta luta está tornando-se mais aguda à medida que os
actores internos e externos forçam acti-

vamente falsas narrativas através as operações da influência e as campanhas
de desinformação.
As potências estrangeiras envolvidas nestas táticas são motivadas
pela concorrência geopolítica pela África que tem vindo a intensificar-se
continuamente na última década. Os
governos africanos também estão construindo a sua própria capacidade para
montar tais campanhas.
Os investidores não devem
presumir que estas atividades têm impacto apenas nos governos. O investimento estrangeiro é frequentemente
objecto de debate político nos países africanos e, quando o debate é distorcido por atores externos, as empresas individuais enfrentam riscos da reputeção significativos. E não apenas isso.

Têm sido usadas campanhas de desinformação por grupos militantes para
recrutamento e para que protestos pacíficos se transformem aos atos violentos, representando ameaças às operações comerciais.
O risco das operações da influência na África não deve ser sobrevalorizado, embora a tendência seja
para crescer à medida que as redes sociais são adotadas mais alargadamente
no todo o continente. Tal como compreender o cenário político e dos negócios ajuda os investidores a evitarem
armadilhas e a maximizarem as suas
hipóteses de sucesso, perceber o cenário da informação – qual é a narrativa e
quem está tentando influenciá-la – será
cada vez mais importante.■ (Redacção/ APO)

Acidente mortal de mineiro ilegal na Montepuez Ruby
toro da concessão mineira da MRM. continuam a resultar na perda desneMining Lda
Um segundo mineiro ilegal, de 31 a- cessária de vidas humanas na área.
Namanhumbir – No dia 8 de
Setembro de 2020, a Montepuez Ruby
Mining Limitada (MRM) foi informada por um membro da comunidade Ntoro que um mineiro ilegal havia morrido durante um alegado desmoronamento ilegal de uma mina na concessão da MRM, na noite de 7 de Setembro de 2020, e que o corpo do falecido
foi exumado e levado para o cemitério
pelos companheiros mineiros ilegais.
A MRM e a polícia local não
tinham tido conhecimento do incidente
e não foram notificados no momento
em que a morte ocorreu. A investigação iniciou após a recepção da informação a 8 de Setembro de 2020.
Depois investigação pela polícia local, com a assistência da equipa
da MRM, a 11 de Setembro de 2020,
os seguintes pormenores do incidente
foram compilados e confirmados pelos
membros da comunidade local e outros
mineiros ilegais.
A 7 de Setembro de 2020, às
18:00 horas aproximadamente, um mineiro ilegal, de 33 anos, de Angoche,
Nampula, morreu quando estava dentro
de uma mina ilegal escavada por ele e
o solo desabou sobre ele na área de N-

nos, também de Angoche, Nampula,
sofreu ferimentos ligeiros.
Dois outros mineiros ilegais,
que estiveram presentes durante o incidente, recuperaram o falecido e transportaram o corpo nessa noite para a aldeia de N'Sembia, onde o falecido havia residido. O falecido foi enterrado
no dia seguinte, 8 de Setembro de
2020, num cemitério local de N'Sembia.
No início deste ano, membros
dos serviços de protecção da MRM foram atacados quase fatalmente por mineiros ilegais, o que resultou em ferimentos que mudaram a vida daqueles
membros da equipa. O número crescente de incidentes, ataques e fatalidades que envolvem mineiros ilegais na
concessão da Montepuez Ruby Mining
(MRM) é uma grande preocupação para a empresa e para as comunidades locais, cujas aldeias são afectadas pela afluência de mineiros ilegais de cidades
distantes, províncias vizinhas e países
estrangeiros. As práticas inseguras dos
mineiros ilegais, que são normalmente
supervisionadas ou coagidas por sindicatos de contrabando ilegal de pedras
preciosas financiados por comerciantes
estrangeiros que operam na região,

A MRM realiza actividades de
comunicação contínuas para alertar acerca dos perigos da exploração mineira ilegal e insta os indivíduos a não
realizarem tais actividades. A MRM
também dissemina a sensibilização nas
comunidades vizinhas (onde os mineiros ilegais se abrigam temporariamente) acerca dos perigos da exploração
mineira ilegal.
Nos últimos seis meses, pelo
menos vinte e cinco (25) pessoas, na
sua maioria homens jovens de países
estrangeiros ou aldeias distantes, perderam a vida a realizar actividades mineiras ilegais sem segurança na concessão da MRM, muitas vezes devido
ao colapso das minas nas quais os mineiros ficam soterrados.
Estes incidentes foram comunicados às autoridades, tanto a nível
provincial como federal, na esperança
de que sejam tomadas medidas mais
pró-activas contra aqueles que estão a
financiar, facilitar e encorajar o comércio ilegal de rubis Moçambicanos o
que prejudica Moçambique e a sua população em resultado da perda de vidas
e da privação das tão necessárias
receitas fiscais dos recursos minerais
de Moçambique.■ (Redacção/ CI)
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FALANDO DE MARCAS
Por: Salomão Viagem
(sviagem@svevigny.com)

As Marcas e as suas (diferentes) Funções – 7/7
Actualmente, o que se tem discutido não é o facto
da função publicitária ser considerada como legalmente tutelada, mas a base da sua fundamentação jurídica. Uns defendem a fundamentação autónoma desta função67, outros
argumentam que a função publicitária deriva da função dis68 69
tintiva ou seja, que não é uma função autónoma - . Os
defensores da ideia de que a marca exerce uma função publicitária autónoma, recorrem frequentemente aos funda70
mentos legais de protecção da marca de prestígio . Com a
protecção deste tipo de marca, pretende-se tutelar o seu poder atractivo ou sugestivo, grosso modo adquiridos através
de massivas campanhas publicitárias, estamos a nos referir
à publicidade sugestiva e não a meramente informativa. Há
em relação a esta forma de aquisição de força atractiva o
entendimento crítico de que são os titulares das grandes
empresas, donas das grandes marcas que têm o poder financeiro à altura de suportar avultados investimentos em campanhas publicitárias de modo a promoverem as suas marcas, criando assim uma desigualização das marcas. Passam
por isso a existir dois tipos de marcas (fortes e fracas) ou
marcas comuns e marcas de prestígio (que gozam de uma
protecção especial ou à margem de regras comuns). Deste
modo, pode-se perceber que as marcas já não são naturalmente (fortes), capazes de se auto-promoverem, passam a
ter a dita capacidade auto-promocional, depois de todo um
investimento feito para tal71.
Na Alemanha, a função publicitária ou sugestiva
veio quebrar a tradicional regra da função distintiva que governava as marcas, passou esta função também a gozar de
uma protecção autónoma à luz da alínea 1 do parágrafo 823
do BGB72.
A perspectiva alemã de tutela autónoma da função
publicitária ou sugestiva parece ser a mais acertada porque
“abrangente” uma vez que a mesma pode ser invocada pelo
titular da marca independentemente de estar em causa uma
marca célebre, bastando que haja potencial prejuízo da capacidade publicitária da marca, qualquer marca diga-se73.
PAUL DEMARET74, em 1972, dizia que a utiliza-

ção de uma marca constitui em si mesma uma publicidade,
porquanto ela chama a atenção do público para um produto.
A marca recordará o produto aos consumidores e constituirá uma recomendação para aqueles que tenham ficado satisfeitos. No entanto, este efeito de publicidade é uma consequência da função da indicação de proveniência. O mesmo autor, porém, já ressalva certas situações em que a marca desempenha uma função publicitária sem que tal se relacione com a indicação da procedência, nomeadamente
quando se trate de um sinal com um poder atractivo ou sugestivo próprio ou provocado pela promoção feita em seu
redor. Quando a tutela legal da marca assuma esta extensão, não será já dirigida à função de indicação da fonte empresarial, mas sim e especificamente àquela função publicitária. É justamente isso que se verifica com a protecção
concedida às denominadas “marcas de prestígio”, contra o
seu uso por terceiros em produtos inteiramente distintos,
com o objectivo de impedir a erosão ou diluição dessas
marcas. O que há a salvaguardar, neste âmbito, não é tanto
a indicação de proveniência –pois pode mesmo não existir
qualquer risco de confusão entre os produtos – mas sim, e
primordialmente, o valor comercial da marca ou seu poder
de atrair o público, mercê do prestígio que gozam os produtos em questão.
Apresentados que foram os aspectos que dominam
o debate relativo à função publicitária e na senda do parágrafo anterior, parece-nos ser inquestionável a tutela jurídica desta função. Se a tutela é ou não autonoma, pouco ou
quase nada releva, uma vez que qualquer marca seja ela ou
não de prestígio tem um potencial poder publicitário75.
Na nossa ordem jurídica, a tutela da marca de
prestígio, que serve na perspectiva de alguns autores, de
fundamento a função publicitária (como função autónoma),
vem consagrada no artigo 126º. do CPI(M).■
67
Mas partem de pressupostos que embora legais (marca de prestígio e marca de
alto renome) como veremos nos próximos parágrafos, não se encontram em todas
as marcas. Ora, para que uma função seja tida como das marcas, é necessário que
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os fundamentos jurídicos a ela respeitantes sejam aplicáveis a todas as marcas
sem excepção.
68
V. HUGO LANÇA SILVA, Função publicitária…ob. cit., p. 100, nota 300, diz
que: “Lapidares, neste sentido, são as palavras de DEMART quando afirma que “
a utilização da marca constitui em si mesma uma publicidade, porquanto ela
chama à atenção do público para um produto. A marca recordará o produto aos
consumidores e constituirá uma recordação para aqueles que tenham ficado
satisfeitos. No entanto, este efeito de publicidade é uma consequência da função
de indicação de proveniência” (apud. SILVA CARVALHO, Marca comunitária,
Coimbra Editora, 1999, p. 51 Também ANSELM KAMPERMAN SANDER e
SPYOS MANIATIS, refere o facto de “ the advertising function of trade mark
can be seen as a cumulative result of its origin and quality connotation in all of
their guises” ( A consumer trade Mark Protection Based on Origin and Quality,
EIPR, 1993, P. 408). No mesmo sentido BRAUN, Précis des marques de produits
et de service, Deuzième ÉDITION, Maison Ferdinand LARCIER, 1997, PP. 10 e
ss., COUTO GONÇALVES, Função distintiva da marca, Livraria Almedina,
Coimbra, 1999, pp 151 e ss., FRANCISCHELLI, Sui Marchi di Impresa, 4ª
Edizione, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1988, pp. 229 e ss., GIORGIO OPPO,
Dirrito al Marchio e divieto di propaganda del prodotto, Diritto dell`Impresa,
Scritti Giuridici I, CEDAM, 1992,p. 424 e GUGLIELMETTI, Marchi Ordinari,
notoriamente conosciuti e celebri: differenze tra le tre figure e portata della
loroprotezione, secondo l`ordinamento giuridico italiano, RDC, Ano 1977, pp.
387 e ss (embora com algumas variantes).
69
V. Neste sentido CARLOS OLAVO, Propriedade…ob. cit., pp. 75-76.
70
V. Neste sentido COUTINHO DE ABREU, Curso…ob. cit (9ª ed ), pp. 363364.
71
Sobre o uso da publicidade como meio de promoção de marcas, escreveu
NOGUEIRA SERENS, A Vulgarização…ob. cit., pp. 123 e ss de maneira
brilhante o seguinte: “(…) o uso da marca, por si só, não podia determinar a
escolha de um produto (marcado) em detrimento de outro (igualmente marcado):
iguais no preço, os produtos também se equivaliam na qualidade, e se as marcas
que ostentavam não ofereciam, em si mesmas, qualquer capacidade sugestiva (ou
publicitária), resultava indiferente para o consumidor adquirir um ou outro desses
produtos. Na falta desse meio de concorrência, o uso da marca apenas permitia
orientar a escolha dos consumidores, reforçando a posição destes face aos
comerciantes, disso aproveitando os industriais: o consumidor, tendo adquirido o
produto com a marca x, proveniente do industrial y, poderia, com segurança,
repetir essa sua experiência aquisitiva. Esta “insuficiência” da marca para
determinar a escolha dos produtos, que está associada ao carácter oligopolista dos
mercados, irá ser suprida pelo recurso à publicidade, que assim, (re)emerge como
meio de concorrência. É, com efeito, a publicidade que, centrando-se nas marcas,
lhes vai permitir adquirir poder de venda (selling power, na terminologia, anglosaxónica); forjada à margem dos méritos dos respectivos produtos, esse poder da
marca depende essencialmente do seu efeito psicológico sobre o público. Donde a
(inevitável) preponderância da publicidade sugestiva, que faz verter sobre a marca
um conjunto de factores intangíveis, não utilitários, que diferenciam o respectivo
produto no mercado, atribuindo-lhe uma “personalidade” própria. E é assim que a
própria marca adquire, também ela, uma função sugestiva ou publicitária, forjada
à margem do seu valor intrínseco ou de qualidade dos respectivos produtos, e que
é a base do seu aludido poder de venda. A intrusão da publicidade na
concorrência, exactamente porque fez sobressair (ao lado da função distintiva) a
referida função sugestiva, ou publicitária das marcas, desigualizou-as no plano
sócio-económico. E é fácil ver porquê. Sendo diferente a dimensão empresarial
dos titulares de marcas, diferente é também a sua capacidade económicofinanceira, da qual depende, em última instância, o investimento feito em
publicidade. Porque são mais intensamente publicadas, as marcas das grandes
empresas hão-de-adquirir maior capacidade atractiva ou sugestiva do que as das
empresas de média dimensão, do mesmo jeito que estas outras marcas, nesse
mesmo aspecto, e pela mesma razão, hão-de diferenciar-se das pequenas
empresas. As marcas “Coca-Cola”e “Spur-Cola”, que contradistinguem bebidas
não alcoólicas do mesmo tipo, à luz da sua função distintiva (originária), terão
sensivelmente o mesmo valor; não obstante, uma eventual compra da marca
“Coca-Cola”implicaria o pagamento de um preço incomparavelmente superior ao
da compra da marca “Spur-Cola”. Esta mais valia de uma marca em relação à
outra decorre precisamente da sua diferente capacidade atractiva ou sugestivadessa capacidade, e já não da qualidade dos respectivos produtos [mais de 1

milhão de testes comprovam que a (cola) “Royal Crown” tem melhor sabor do
que a “Coca-Cola” e do que a Pepsi” (são palavras de AL RIES, em entrevista
publicada na revista Exame Executive Digest, Outubro de 1994, p. 64, sob o título
“As marcas estão a morrer”)…mas, nem por isso, estas marcas deixam de vender
mais do que aquela]-, a qual, por sua vez, e como já dissemos, não pode ser
dissociada do maior investimento em publicidade que é feito pelo titular da marca
“Coca-Cola”. O diferente valor da marca no plano sócio-económico, que decorre
da circunstância de elas não terem todas o mesmo selling power - note-se que as
marcas fazem parte do activo das empresas e, por conseguinte, o valor da marca
condiciona o valor da respectiva empresa- não provocou, de imediato, uma
mudança de paradigma legislativo; as primeiras leis de marcas, que concebiam o
direito sobre o sinal apenas à luz da sua função distintiva e que, por isso mesmo,
consagravam o princípio da relatividade da respectiva tutela, mantiveram-se em
vigor durante várias décadas, e, quando foram alteradas, as que lhes sucederam
não trouxeram inovações sobre o conteúdo do direito. Aconteceu assim por
exemplo, Aconteceu assim, por exemplo, em França com a Lei de 31 de
Dezembro de 1964, que revogou a Lei de 23 de Julho de 1857, em Itália com a
Lei de 21 de Junho de 1943, que subsistiu a Lei de 30 de Agosto de 1868, em
Portugal com o Código de da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto n.
30679, de 24 de Agosto de 1940, que revogou a Lei de 28 de Maio de 1896, e
também na Alemanha, onde ainda vigora a Lei de 12 de Maio de 1894, com
varias modificações, é certo, mas que deixaram intocado o conteúdo do direito
sobre o sinal (sobre as várias modificações da referida lei alemã, cfr., por
exemplo, BUSSE, Warenzeichengesetz, 5. Aulf.,Berlin/New York, 1976, p. 6 s.)
[Em França e em Itália, à data em que escrevemos, vigoram já novas leis,
aprovadas em consequência da Directiva 89/104/CEE, e que assumem a
diferenciação das marcas no plano sócio-económico, atribuindo-lhe, pois,
relevância jurídica: (…).
72
V. NOGUEIRA SERENS, A Vulgarização…ob. cit., pp. 130-132. “ (…) As
marcas deixaram de ser tuteladas apenas à luz da sua função distintiva- tutela
contra risco de confusão (em sentido estrito ou em sentido amplo), que é afirmada
na lei de marcas- passando a beneficiar de uma tutela especialmente dirigida à sua
função publicitária, e que se afirma com base naquela norma do código alemão
(BGB); por outras palavras a função publicitária da marca não é apenas protegida
no âmbito da função distintiva, é dizer, de uma forma derivada, mas antes de uma
forma autónoma. E assim, o titular de qualquer marca, independentemente, pois,
da sua maior ou menor capacidade sugestiva ou atractiva, poderá invocar o
respectivo direito para se opor ao uso de um sinal igual ou confundível por parte
de um terceiro, para contradistinguir produtos diferentes, pretextando que esse
uso prejudica a capacidade sugestiva ou publicitária da marca em causa. Com
relação ao acabado de expor, NOGUEIRA SERENS apresenta o seguinte
exemplo: “Imagine-se que um fabricante de raticida pretende registar, como
marca deste produto, um sinal igual ao anteriormente registado por um terceiro
para contradistinguir chocolates. Segundo a lei de marcas (a lei alemã, estamos
agora a pensar), e por força do princípio da especialidade, nada obstaria a esse
registo-os produtos que as marcas contradistinguiam eram diferentes; por outro
lado, não se afirmando a necessidade de tutelar a marca do fabricante de
chocolates à luz da sua função distintiva, também não haveria lugar para uma
autónoma tutela função publicitária, pois que esta, no quadro daquela mesma lei,
se não afirma fora do âmbito da função distintiva do sinal. Aceitando-se que a
marca, apesar de ser objecto de um direito absoluto, apenas goza da protecção que
decorre da lei do sinal- uma tutela relativa ou limitada, por força do princípio da
especialidade (neste sentido, criticando a opinião dos autores que concebem a
marca como uma “sostige Recht”. Ainda na sequência da exposição de
NOGUEIRA SERENS “Não estando em causa uma marca celebre, por certo que
o seu titular, para se opor ao uso e/ou registo de sinal igual para produtos
diferentes, por banda de um terceiro, não poderia invocar que este pretendia de
uma forma, diríamos, parasitária, aproveitar da capacidade publicitária da marca;
porém, já seria crível que ele viesse invocar que o facto de o fabricante de raticida
passar a contradistinguir este produto com um sinal igual a uma marca de
chocolate prejudicaria a capacidade desta marca: chocolates e raticidas são
“produtos incompatíveis”, pois que ao consumidor dos primeiros não há-de
agradar associá-lo ao segundo, coisa que se não poderá excluir se forem usadas
marcas iguais”.
73
V. NOGUEIRA SERENS, A “ Vulgarização”…ob. cit., p. 131.
74
Citado por PEDRO SOUSA E SILVA, Direito...ob. cit., pp. 146-147.
75
V. Supra nota 470.■
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Distrito de Dondo (Sofala) em franco crescimento
Dondo (O Autarca) – No distrito de Dondo, província central de
Sofala, as autoridades governamentais
locais mostram-se satisfeitas com os
resultados alcançados no decurso do
primeiro semestre deste ano, período
em que foram criados 198 postos de
emprego, 180 dos quais pertencentes
ao sector privado e os restantes às instituições do Estado, de um plano anual
de 3.160.
O distrito conta presentemente
com 2.316 funcionários púbicos, sendo
1.042 homens e 1.274 mulheres. Foram inscritos 583 beneficiários do sistema de segurança social, de um plano
inicial de 1.280, o que corresponde a
uma realização de 80,4 porcento e um
decréscimo de 46,5 pontos percentuais
quando comparado com igual período
de 2019 em que foram inscritos 1.091
beneficiários. Importa salientar que este desempenho decorre num ano atípico, na sequência do impacto negative
causado pela pandemia da covid-19
que afectou grandemente a actividade
econóٕmica e social.
Estas informações constam do
documento apresentado, recentemente,
pelo Administrador de Dondo, José
Mavume Mutoroma, durante um encontro mantido com um grupo dos deputados membros da Comissão da Agricultura, Economia e Ambiente
﴾CAEA﴿ da Assembleia da República,
que escalou aquele ponto do país no
âmbito da fiscalização da acção governativa nas áreas de sua competência regimental visando essencialmente aferir
o grau de implementação do Plano Económico e Social de 2020 e a respecttiva expressão orçamental.
Mutoroma explicou aos parlamentares que no distrito que dirige não
há bolsas de fome, em virtude das colheitas da presente safra agrícola serem
satisfatórias fruto do apoio da assistên-

Vista frontal do edifício onde fuinciona a Administração do distrito de Dondo

cia alimentar que vem potenciando a
dieta alimentar. ʺEm igual período de
2019, a segurança alimentar estava
comprometida devido aos efeitos devastadores do ciclone Idai, no que resultaram perdas inestimáveis de diversas culturasʺ, sublinhou o governante.
Segundo o Administrador Distrital, na campanha agrícola 2019/2020
Dondo alcançou uma cifra estimada
em 117.782 toneladas de culturas diversas, de um plano anual de 233.589
toneladas, o que corresponde a uma execução de 50,4 porcento. Nesta campanha foi planificada uma área total de
65.503 hectares, envolvendo cerca de
22.092 famílias camponesas assistidas
tecnicamente por 20 extensionistas.
Com uma população estimada
em 217.038 habitantes e uma produtividade media de 5.6 toneladas por hectare, o distrito do Dondo localiza-se há
pouco mais de 30 quilómetros da cidade da Beira, capital provincial de Sofala e tem como desafios, entre outros, a
intensificação da sensibilização da população para semear em áreas com
condições favoráveis ȧ prática de culturas da segunda época agrícola.
No âmbito da visibilidade, as

José Mutoroma, Administrador de Dondo

actividades de fiscalização das Comissões de Trabalho da AR são realizadas
em parceria com o Instituto para a Democracia Multipartidária﴾IMD﴿. O grupo de deputados da CAEA visitou já as
províncias de Tete e Sofala, podendo,
estando neste momento a visitor a província da Zambézia para fiscalizar a
actividade governativa nas áreas de
competência regimental.
Em Sofala a visita da CAEA
foi liderada por Manuel Rodrigo Ramessane, Vice-Presidente da Comissão. Manuel Rodrigo Ramessane é Deputado da Assembleia da República
desde a presente Legislatura, representando a Bancada Parlamentar da Frelimo, tendo sido eleito pelo círculo de
Sofala.■ (Redacção)

O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 16/09/20, Edição nº 4009 – Página 09/10

O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 16/09/20, Edição nº 4009 – Página 10/10

DE VEZ EM QUANDO...
Por: Afonso Almeida Brandão
Oofffjjj

INOVAÇÃO NÃO ORGÂNICA

As grandes empresas Moçambicanas precisam de inovar
constantemente. Só assim conseguem criar valor e tornar-se mais
competitivas, assegurando que se mantêm na Liderança do Mercado Nacional

Em termos gerais, um processo de inovação pode
ser orgânico ou não orgânico. Relativamente à inovação orgânica, ou seja, aquela que tem princípio e origem no interior das próprias empresas, o seu processo é frequentemente dificultado devido às estruturas pesadas e complexidade
dos procedimentos comuns a todas as Médias e Grandes
Companhias.
Isto significa que a inovação não orgânica deve
ser um caminho a explorar para que as médias e grande
empresas se mantenham na vanguarda. Esta é uma prática comum nos Mercados mais avançados do Mundo, em
que as empresas fazem aquisições de startups ou executam projectos de inovação em parceria com as mesmas,
que são muito mais ágeis e cheias de energia para fazer
acontecer.
A inovação não orgânica pode assim surgir ou através de aquisição ou através de parcerias entre grandes
empresas e startups e/ou empreendedores que, em virtude das suas características e flexibilidade, conseguem
aportar novos produtos e tecnologias, mais criatividade e
novas formas de encarar e abordar os permanentes desafios e oportunidades que o Mercado coloca a qualquer
Companhia.
Naturalmente, que o sucesso destas aquisições e
parcerias está muito dependente quer da Cultura da
Grande Empresa quer do facto de ser o mais alto nível
da organização a assumir efectivamente o compromisso
com a inovação.
Ao eliminar constrangimentos e bloqueios internos, a inovação não orgânica permite que as Grandes
Empresas Moçambicanas (ou não!) tenham maior facili-

dade em inovar, tornando-se assim muito mais competitivas e aptas a triunfar nas exigentes condições de Mercado. Nas situações em que as Grandes Empresas adquirem e transformam as startups em centros in house, muitas vezes a opção acertada é manter as startups fora do
ambiente mais corporate para que não sejam contaminadas por esse mesmo ambiente e não se perca aquilo que
se procurou — a agilidade para inovar.
Acresce que a inovação não orgânica em grandes
empresas é também uma enorme oportunidade para que
as startups e os empreendedores validem os seus conceitos, garantam sustentabilidade, aumentem a sua reputeção e, consequentemente, tenham mais hipóteses de internacionalização. A aquisição de startups por parte de
Médias e Grandes Empresas Moçambicanas é igualmente um factor muito relevante, não só pela já alulida vantagem da inovação não orgânica mas também por esta
dinâmica ser, de facto, crucial para a dinamização do Ecossistema do Empreendedorismo Moçambicano — de
Norte a Sul do País, é bom que se diga e reconheça! —
logo, para o surgimento, crescimento e consolidação de
mais startups.■
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