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Operadores do Corredor da Beira mantém 
preocupação em relação ao encerramento da fronteira 
de Calómue para a circulação de mercadorias 
  Beira (O Autarca) – Opera-
dores do Corredor da Beira continuam 
preocupados em relação a manutenção 
do encerramento da fronteira de Caló-
mue para a travessia de mercadorias e 
solicitam a urgência do Governo para 
reverter a situação.  
 No quadro da prevenção da co-
vid-19 que  levou  o  Governo  de  Mo- 
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Quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, 
eu sabia que, se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para 
trás, eu ainda estaria na prisão – Nelson Mandela 
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res do Corredor da Beira em relação a 
manutenção do encerramento da fron-
teira de Calómue para a travessia de 
mercadorias. 
 “Continuamos preocupados 
com essa situação e solicitamos a ur-
gência do Governo para a reversão” – 
afirmou Félix Machado. 
  No princípio ainda acreditou-
se que possa ter havido esquecimento 
da existência ou mesmo da importância 
daquela fronteira. “Reparando os cus-
tos adicionais que estamos a incorrer, 
solicitamos que seja levantada a exclu-
são da mesma para continuar a servir a 
cadeia logística do Corredor da Beira”. 
 Importa salientar que no con-
texto regional Moçambique tem um 
peso importante no sector de transport-
te, e no âmbito da integração e compe-
titividade regional aposta a busca per-
manente da excelência.■ (Redacção) 
 

çambique a decretar estado de emer-
gência, uma medida tomada é o encer-
ramento de fronteiras. Trata-se de uma 
decisão partilhada com os estados vi-
zinhos que tomaram a mesma medida. 
Exceptua-se, no entanto, para razões de 
interesses de Estado a abertura ao 
transporte de bens e mercadorias por o-
peradores devidamente credenciados e 
em situações relacionadas com a saú-
de. Para a implementação desta última 
decisão foram referidos alguns postos 
fronteiriços, considerando a sua impor-
tância em função do fluxo de circula-
ção de mercadorias.  
 Os operadores do Corredor da 
Beira entendem, entretanto, que faltou 
da parte do Governo atenção e consulta 
necessários sobre os pontos fronteiri-
ços que devem ser considerados aber-
tos à circulação de mercadorias que de-
mandam o Porto da Beira em trânsito
  

de e para os países da região. 
 Calómue, no distrito de Angó-
nia, província de Tete, por exemplo, é 
um posto fronteiriço de extrema rele-
vância na cadeia logística do impor-
tante Porto da Beira para a região da 
SADC, pelo que os operadores do Cor-
redor da Beira defendem que devia 
manter-se aberto à circulação de mer-
cadoria. 
 A fronteira de Calómue, im-
portante na cadeia logística global, liga 
directamente a capital do Malawi e tem 
registo de fluxo considerável de merca-
doria de e para o país vizinho, carga 
que transita pelo Corredor da Beira, 
uma área economicamente estratégica 
para Moçambique e a região. 
 O Vice-Presidente da Associa-
ção dos Agentes Transitários de Mo- 
çambique, Félix Machado, reiterou ao 
O Autarca a preocupação dos operado- 

Filipe Nyusi pede ajuda aos homólogos da região 
para combater terroristas em Cabo Delgado 
 Beira (O Autarca) – O Presi-
dente da República, Filipe Nyusi parti-
cipou ontem, em Harare, capital do 
Zimbabwe, da Cimeira Extraordinária 
dos Chefes de Estado e de Governo da 
Troika do Órgão da SADC Mais a Re-
pública de Moçambique, presidida por 
Emmerson Dambudzo Mnangagwa, 
Presidente do Zimbabwe e em Exercí-
cio do Órgão de Cooperação nas Áreas 
de Política, Defesa e Segurança da 
SADC. 
 O Presidente Filipe Nyusi a-
presentou informação sobre a situação 
vigente em Moçambique, caracterizada 
por actos de terrorismo e ataques arma-
dos perpetrados na  província  nortenha 

 
 

de Cabo Delgado, tendo a cimeira sau-
dado a decisão do Governo da Repú-
blica de Moçambique de levar à aten-
ção da SADC a situação de segurança 
prevalecente no país. 
 “A  Cimeira  Extraordinária da 

Troika do Órgão Mais Moçambique 
condenou veementemente os ataques 
armados e os actos de sabotagem per-
petrados por grupos terroristas e arma-
dos em alguns distritos da província de 
Cabo Delgado” – refere o comunicado 
final da cimeira. 
 Segundo o comunicado, a ci-
meira reiterou a posição da SADC de 
condenar todos os actos de terrorismo 
e ataques armados perpetrados em 
qualquer que seja o lugar. “A cimeira 
comprometeu-se e instou os Estados-
Membros da SADC a apoiar de Mo-
çambique na luta contra os grupos ter-
roristas e armados que actuam em al-
guns distritos de Cabo Delgado”. 
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FALANDO DE MARCAS 
 

Por: Salomão Viagem 
(sviagem@svevigny.com) 
 

A concepção da marca 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  A concepção da marca deve ser baseada aos princí-
pios da novidade e da capacidade distintiva que veremos 
com detalhes mais adiante. A marca a ser criada deve ser 
distinta de qualquer outro sinal pré existente e não deve ser 
a reprodução de um termo ou coisa comum ou genérica. 
Salvaguardados estes aspectos pode-se avançar com segu-
rança para a concepção de uma marca que não conhecerá 
obstáculos no processo do seu registo. Assim, a sua con-
cepção pode dever-se ao seu titular que a idealiza e a cria 
(exterioriza essa ideia de forma gráfica), ou de um design 
que a idealiza e/ou a representa graficamente no caso das 
marcas representáveis graficamente ou também chamadas 
de marcas tradicionais que são as mais predominantes pelo 
menos até aqui. De qualquer modo, terá de haver uma com-
binação da ideia e da reprodução gráfica do sinal para a 
concepção da marca.    

 Por seu turno as novas marcas, mormente as olfac-
tivas, gustativas, tácteis e gestuais, são concebidas pela 
vontade dos seus titulares combinadas com diferentes sabe-
res no domínio dos odores, gastronómico, gráfico, tecnoló-
gico na perspectiva da sociedade de informação e comuni- 
 

cação. 
 O criador da marca tomará em consideração alguns 

aspectos que tornarão o seu sinal um poderoso instrumento 
de venda dos seus produtos e/ou serviços. Esses aspectos 
podem ser: 

-  Atractividade do sinal em si, 
-  Possibilidade da sua reprodução gráfica ou de outro 

modo convencional, 
- Difícil imitação do sinal por um terceiro não autoriza-

do, 
- Fácil captação e designação do sinal pelo público in-

teressado nos produtos ou serviços que o mesmo contradis-
tingue, 

- Capacidade do sinal ser facilmente relacionado com o 
produto ou serviço pelo público interessado. 

 Em última análise a concepção da marca deriva da 
ideia e da criação do seu titular ou deste assistido por um 
terceiro que a representa graficamente aliado aos factores 
que a tornarão num poderoso instrumento de venda de pro-
dutos materiais ou imateriais.■  
  

Montepuez Ruby Mining apoia Direcção de Saúde 
de Cabo Delgado na prevenção da COVID-19 
 Namanhumbir – A Montepuez Ruby Mining (MRM) juntou-se aos esforços do Governo, através da Direcção Pro-
vincial de Saúde de Cabo Delgado, no combate à pandemia do novo coronavírus. Para o efeito, mobilizou todos os alfaiates 
do posto administrativo de Namanhumbir, para a produção de oito mil (8.000) máscaras de protecção facial à base de tecido 
de capulana, cumprindo as especificações das autoridades sanitárias. 
 O primeiro lote de 2.700 máscaras já foi entregue ao governo, que distribuirá gratuitamente pelas  pessoas mais vul-
neráveis que compõem os principais grupos de risco de contaminação e susceptíveis de enfrentar grandes complicações, caso 
contraiam o vírus. Para a produção das máscaras, a MRM forneceu o tecido a 27 alfaiates de 9 postos administrativos de Na-
manhumbir e está a comprar as máscaras acabadas, a fim de as distribuir às comunidades locais. 
 Ainda nos esforços de combate a esta pandemia, a empresa está a oferecer kits de equipamentos de protecção indivi-
dual a técnicos dos serviços de saúde, através do governo local. 
 Adicionalmente, a empresa tem vindo a divulgar informação sobre as medidas preventivas.■ (Redacção) 
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