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Covid-19: Gorongosa suspende actividades turísticas
Chitengo (O Autarca) – Embora não haja casos confirmados de
Covid-19 em Moçambique, o Parque
Nacional da Gorongosa já tomou medidas de prevenção contra a pandemia,
com destaque para a suspenção de toda
actividade turística até novo aviso.
Gorongosa torna-se, assim, a
primeira área de conservação nacional
a tomar medida idêntica, cuja decisão
se enquadra no conjunto de acções de
prevenção contra o coronavírus decreetadas pelo Presidente da República, Filipe Nyusi.

Frase:

“O Covid-19 tem o potencial
de afectar as comunidades da Zona
Tampão do Parque e queremos fazer a
nossa parte na redução do seu movimento e transmissão. Os nossos bravos
fiscais, a nossa equipa de saúde comunitária, os nossos funcionários de apoio
à agricultura e a nossa equipa científica
continuarão a fazer o seu trabalho. Es-

A carga mais pesada que carregamos
são nossos pensamentos!■

peramos vê-lo em breve” – lê-se numa
mensagem escrita pelo Director de Comunicações do Parque Nacional da
Gorongosa, Vasco Galante, publicada
na sua conta pessoal do facebook.
Além das actividades de conservação, turismo e científicas, o Parque Nacional da Gorongosa, o mais
emblemático do país, localizado na
província central de Sofala, desenvolve
um forte compromisso social.■ (R)
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Portugal mantém ligação aérea com Moçambique
Lisboa (O Autarca) – As implicações decorrentes da propagação universal do coronavírus praticamente já atingiram todos sectores e segmentos. Por exemplo, vários países já decidiram cancelamento de voos para destinos estrangeiros,
incluindo Portugal, país com o qual Moçambique tem enorme relação. Portugal tem sido a porta de entrada de moçambicanos na Europa e no resto do mundo e Moçambique acolhe uma importante comunidade portuguesa. O Governo português
decidiu suspender os voos para fora e de fora da União Europeia para qualquer aeroporto nacional, a partir de amanhã, por
um período de 30 dias, na sequência das decisões tomadas pelos Chefes de Estado ou de Governo da União Europeia no
Conselho Europeu extraordinário que se realizou ontem para fazer face à pandemia do COVID-19. Foram, no entanto, decididas duas excepções a esta suspensão: i) Os voos para os países extracomunitários onde há forte presença de comunidades
portuguesas, designadamente o Canadá, Estados Unidos da América, Venezuela e África do Sul; e ii) as ligações aéreas com
todos os países de oficial língua portuguesa. Portanto, as ligações aéreas entre Portugal e Moçambique não serão abrangidas
por esta decisão de suspensão de voos. Todavia, os passageiros de ambos países devem sujeitar-se as recomendações locais.
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FALANDO DE MARCAS
Por: Salomão Viagem
Prof. Doutor (UEM)
(sviagem@svevigny.com)

Comentário ao Acórdão Skechers
publicado no Boletim da Propriedade Industrial
número 71 de 15 de Janeiro de 2014 - III
No dia 23 de Março de 2007, a recorrente foi notificada do despacho com a Ref. 104/NT/IPI/MIC/2007, no
qual consta nos seus pontos 2, 3 e 4, que a contra-interessada recebeu a notificação da oposição "através do ofício
com a Ref: 25/OJ/IPI/MIC/2006, datado de 14 de Dezembro de 2006", no dia 15 do mesmo mês e ano, tendo 30 dias
para alegar o que achar conveniente.
No referido despacho consta que o contra-interessado, no dia 15 de Janeiro de 2007, havia pedido a prorrogação do prazo para apresentar as alegações, tendo sido
concedida através do ofício com a Ref. 017/NT/IPI MIC/
2007 e notificada a mesma no dia 23 de Janeiro de 2007.
Todavia, a contra-interessada não apresentou alegações no
prazo legalmente estabelecido, sujeitando-se por isso às cominações previstas no artigo 117º, nº 6 do CPIM e que o
pedido de registo da marca era dado como desistido. "Aliás,
a contra-interessada nem sequer apresentou as alegações,
porque a recorrente solicitou à recorrida, por duas vezes,
cópia das mesmas, sem sucesso".
Surpreendentemente, apesar de a recorrente ter sido notificada do despacho de desistência, no dia 2 de Agosto de 2007, o recorrido notificou-a através da Ref: 111/
N/DG/IPI/MIC/2007, do indeferimento da oposição por si
apresentada a concessão do registo da marca em causa à
contra-interessada, com os seguintes argumentos:
"1. Que a oposição está baseada na notoriedade da marca
no país e no mundo;
2. Que a oponente não possui nenhum pedido de registo da
marca em Moçambique;
3. Verificadas as circunstâncias aduzidas no intuito de sustentar a notoriedade da marca, verificou-se que apesar de se

terem desenvolvido várias acções de promoção da mesma
no mundo, não foram extensivas para Moçambique;
4. Para além disso, verificada a lista dos registos da marca
no continente africano, providenciada pelo oponente, ora
recorrente, nota-se que somente na África do Sul, no Botswana e no Zimbabwe obteve registo na África Subsaariana;
5. O portal internacional da marca não menciona países africanos;
6. A notoriedade da marca em Moçambique não pode ser
aferida e, por conseguinte, não se descortinam razões para
impedir o registo;
7. Nestes termos o Director-Geral do IPI decidiu conforme
o acima indicado (indeferiu a oposição apresentada pela recorrente e concedeu o registo da marca em causa à contrainteressada).
Este despacho (Ref: 111N/DG/IPI/MIC/2007) de
que se recorre é nulo e de nenhum efeito jurídico, fundamentalmente por duas razões: A primeira, como acima ficou demonstrado, a falta de apresentação das alegações por
parte da requerente, ora contra-interessada, como consequência a desistência do pedido, nos termos do artigo 117,
nº 6 CPIM.
Aqui, não estamos em face de alegações facultativas, porque a consequência está fixada no Código da Propriedade Industrial, não cabendo na esfera do recorrido a
possibilidade de, mesmo sem apresentar alegações, decidir
sobre a matéria controvertida, pois a cominação legal está
fixada.
Relativamente à notoriedade da marca em Moçambique que, segundo o recorrido, a mesma "não pode ser afe-
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rida e por conseguinte não se descortinam razões para impedir o registo", a recorrente refere que a oposição não se
baseou na notoriedade da marca, "mas sim pelo facto de a
mesma ser marca de prestígio, conforme resulta da oposição devidamente resumida no artigo 18º supra, mais concretamente nos pontos 3, 8, 9, 19 e 20.
Portanto, não se entende e a recorrente não consegue descortinar qual é a motivação da recorrida quando, em
violação das mais elementares regras processuais, conhece
de questões não arroladas pela parte. Se tivéssemos que fazer uma analogia com o processo civil, mais concretamente
com o disposto no artigo 668º, nº 1, alínea d), diríamos que
o despacho recorrido é nulo porque o recorrido "deixou de
pronunciar-se das questões que devesse apreciar e conheceu de questões de que não podia tomar conhecimento."
A recorrida não tinha fundamento para indeferir a
oposição apresentada pela recorrente, por isso, "inventou",
para não dizer "mentiu" ao afirmar que o fundamento da oposição estava baseado na notoriedade da marca. E assim
procedeu para alcançar os seus objectivos obscuros, porque
de facto existe uma pequena diferença entre marca notoriamente conhecida e marca de prestígio, definidos nos artigos
125º, nº 3 e 126º , nº 3, ambos do CPIM.
Está provado que a recorrida não tinha fundamento
para indeferir a oposição, pois, ao contrario do que sucede
com a marca notoriamente conhecida, cuja promoção tem
de ocorrer em Moçambique ou no mundo, sendo alternativo
e a própria recorrida aceita no seu despacho que existem evidências dessa promoção no Mundo.
Defende que o despacho recorrido enferma do vício de violação da lei, previsto no artigo 28, alínea d) da
Lei nº 9/2001, de 7 de Julho, porque o recorrido violou o
estatuído no artigo 117º, nº 6 do CPIM, que estabelece que
a falta de apresentação de alegações equivale à desistência
do pedido.
Mais ainda, que o despacho é nulo porque o recorrido conheceu de questões de que não podia tomar conhecimento, por não terem sido levantadas na oposição, tendo,
por via disso, concedido o registo da marca à contra-interessada, violando, assim, o estatuído no artigo 21, nº 1 alínea b) do CPIM.
Outrossim, com o indeferimento da oposição e
consequente concessão da marca à contra-interessada, a recorrida proferiu o segundo despacho com a Ref: 114/N/
DG/IPI/MIC/2007, no qual comunica à recorrente que "na
sequência do indeferimento da oposição...", foi "recusado

definitivamente o pedido de registo da marca Skechers,
com o processo nº 11386/06, na classe 41...".
Este segundo despacho (114/NDG/MIC/2007), faz
cair por terra o argumento da recorrida proferido no ponto
2 do primeiro despacho com a Ref: (111/N/DG/IPI/MIC/
2007, quando este refere que "A oponente não possui nenhum pedido de registo da marca em Moçambique...".
Que os dois despachos estão numa relação de dependência ou conexão e que o pedido da recorrente gozava
de prioridade, nos termos do disposto no artigo 110º do
Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto nº
4/2006, de 12 de Abril.
Também o artigo 126º do mesmo CPIM assinala,
indelevelmente, a protecção que se deseja conceder às marcas de prestígio.
Merece referência o conteúdo do artigo 6 bis, nºs 1
e 3 da Convenção de Paris (recebida na ordem jurídica interna, através da Resolução nº 21/97, de 12 de Agosto), segundo a qual, os países signatários obrigam-se a recusar
qualquer pedido de registo a favor de terceiro, que ofenda
uma marca de "prestígio" como pertença de quem dela factualmente faz uso e dela tenha feito promoção.
Daí que o segundo acto, a Ref: 114/N/DG/MIC/
2007, é anulável, nos termos do artigo 20, nºs 1 e 3, alíneas
a) e b) do CPIM, tendo legitimidade:
a) Aquele que provar que o direito lhe pertence, como é
o caso presente; e
b) A pessoa cujo direito fundado em propriedade ou outro título legal tenha sido preterido no acto da concessão,
como foi o caso, nos termos arrolados acima.
Termina, requerendo, por um lado, que se declare
nulo o acto recorrido com a referência 111/N/DG/IPI/MIC/
2007, por violação da lei e, por outro lado, que se declare anulável o despacho com a ref: 114/N/DG/MIC/2007. Por
violação do artigo 20, nrs 1 e3, alíneas a) e b) do CPIM,
por violação do princípio da propriedade.
Citada, a entidade recorrida, o Director-Geral do
Instituto da Propriedade Industrial, respondeu através do
documento constante de folhas 111 a 120 dos autos, dizendo, em resumo, o seguinte:
No âmbito da protecção de uma marca, um dos
grandes princípios gerais que norteia a protecção dos direitos da propriedade Industrial, é a territorialidade, o que significa que a marca só é protegida no espaço geográfico onde foi efectuado o registo e nenhum outro, daí a necessidade e importância da institucionalização dos sistemas de registo em cada país.■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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https://rl.art.br/arquivos/6883532.pdf
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Bagagens de mais de 180 mil passageiros
inspecionadas pela unidade canina da ANAC no AIM
Maputo (O Autarca) – Bagagens de mais de 180 mil passageiros já
foram inspecionadas pela unidade canina da ANAC – Administração Nacional das Áreas de Conservação, no
Aeroporto Internacional de Maputo
(AIM). Esta informação foi partilhada
pelo Director de Protecção e Fiscalização da ANAC, Carlos Lopes Pereira.
Carlos Lopes Pereira disse que
desde o estabelecimento da Unidade
Canina da ANAC em finais de 2018,
nas partidas do Aeroporto Internacional de Maputo, nenhum caso de tráfico
de corno de rinoceronte ou marfim foi
detetado no terminal de passageiros ou
nos aeroportos de trânsito ou destino
de passageiros embarcados em Maputo, tendo sido inspecionada a bagagem
de mais de 180 000 passageiros. Neste
processo calcula-se que tenham sido
inspecionadas cerca de 1.200.000 bagagens. O País possui 43 postos fronteiriços.
De realçar que a Unidade Canina da ANAC no Aeroporto Internacional de Maputo opera em estreita colaboração com a Aeroportos de Moçambique, a Polícia da República de
Moçambique (PRM), o Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) e as Alfândegas de Moçambique.
Carlos Lopes Pereira falava à
margem da cerimónia de entrega de
uma viatura à Unidade Canina da
ANAC pela African Wildlife Foundation e Peace Parks Foundation, entidades que têm apoiado esta actividade
desde o seu estabelecimento.
A viatura, mini-bus, adaptada
para o transporte dos caninos, equipa-

mentos e seus portadores vai apoiar os
trabalhos da Unidade Canina, de Proteção e Fiscalização da ANAC contra o
tráfico de produtos da vida selvagem.
A mesma vai dar uma maior mobilidade àquela unidade, incluindo a de poder deslocar-se para os locais suspeitos, quando necessário.
O acto de entrega da viatura
foi testemunhado pelos representantes
da African Wildlife Foundation, Nakedi Maputla e da Peace Parks Foundation, Tumelo Matjekane.

A ANAC, subordinada ao Ministério da Terra e Ambiente, tem por
objecto administrar todas áreas de conservação em Moçambique, as quais ocupam uma superfície correspondente
a cerca de 25% do território nacional,
sendo constituídas por parques e reservas, áreas de protecção ambiental, coutadas oficiais, fazendas do bravio e áreas de gestão comunitárias e outras
categorias de áreas de conservação legalmente criadas e colocadas sob a sua
gestão.■ (Redacção/ ANAC)

JMR volta a promover ataques armados em Sofala
Beira (O Autarca) – Depois de um período relativamente longo e de sossego, esta segunda e terça-feira confirmaram o retorno de ataques armados em Sofala protagonizados por homens supostamente ligados a auto-proclamada Junta
Militar da Renamo (JMR). Na segunda-feira foi atacado um autocarro de passageiros que circulava na EN-1 no distrito da Gorongosa e ontem um camião
transportando combustível foi atacado na EN-6 no distrito de Nhamatanda. São
cenários que sugerem maior cautelas.■ (R)
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