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Sistema de Abastecimento de Água melhora qualidade 
de vida dos habitantes da vila de Gorongosa 
 

-  

 Gorongosa (O Autarca) – O 
novo Sistema de Abastecimento de Á-
gua (SAA) convencional público insta-
lado na vila autárquica de Gorongosa, 
inaugurado na última sexta-feira (15 
Nov19) pelo Presidente da República, 
Filipe Nyusi, representa um importante 
input para a melhoria da qualidade de 
vida dos habitantes deste ponto da pro-
víncia central de Sofala.    
 Trata-se de um sistema cuja á-
gua é captada superficialmente no Rio 
Nhandare, a cerca de 2.5 quilómetros 
da vila sede do distrito de Gorongosa, 
considerada própria para consumo hu-
mano uma vez que  estão  devidamente 
  
 

 
assegurados  os  requisitos  necessários 
 

  
Frase: 

 

Quem não sabe o que quer, as vezes perde o que tem... E as vezes 
descobre que perdeu exactamente o que queria – a Léo Pontes 
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captação com cota superior a 342 me-
tros, um depósito de água bruta com 
cota de mais de 359 metros, uma esta-
ção de tratamento (ETA) com cota aci-
ma de 360 metros, um depósito apoia-
do com capacidade de 500 m3 e cota 
superior a 360 metros, casa das bom-
bas com cota acima de 360 metros, um 
depósito elevado com cota +384 me-
tros, uma adução com 2,3 kms e a rede 
de distribuição tem 14,2 kms  sendo 
composta de tubagem em PVC de vá-
rios diametros. Inclui ainda um posto 
de transformação de energia (PT) com 
potência de 100KVA’s e um gerador 
de emergência com potência de 83 
KVA’s. Está capacitado para benefi-
ciar 30 mil habitantes e, futuramente, 
serão realizadas novas intervenções pa-
ra expandir o universe dos beneficiá-
rios para até 45 mil.  
 

 O Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, falando aos residentes da 
vila municipal de Gorongosa, explicou 
a importância do sistema, referindo 
que é um grande ganho para a popula-
ção local e visitantes, tendo em conta 
que melhorará significativamente a 
qualidade de vida na vila.  
 

 A sua importância inclui as-
pectos sanitários e sociais, nomeada-
mente o controle e prevenção de doen-
ças, implantação de hábitos higiênicos 
na população, facilitação da limpeza 
pública, propiciar conforto, bem-estar 
e segurança, e o aumento da expectati-
va de vida da população. Também tem 
efeitos económicos, designadamente i-
rá contribuir para aumentar a vida pro-
dutiva do indivíduo, por meio do au-
mento da vida média ou pela redução 
do tempo perdido com doença; facilitar 
a instalação de indústrias e a economia 
de escala.■ (Falume Chabane) 
  
 

 

 
Continuado da Pág. 01 

para a sua potabilidade. 
 A instalação do sistena resulta 
de uma iniciativa promovida pelo go-
verno moçambicano no âmbito  da  im- 
 

plementação do Programa Nacional de 
Abastecimento de Água e Saneamento 
Rural (PRONASAR), e teve o finan-
ciamento do governo de meticais. O 
sistema Compreende  uma  unidade  de  
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FALANDO DE MARCAS 
 

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

Propriedade Industrial - IV 
   

 

1. Territorialidade22. Os direitos industriais são 
concedidos pela ordem jurídica do país no qual o pedido foi 
formulado ou aonde se requer a protecção de acordo com a 
sua legislação interna. Trata-se de um princípio que é enca-
rado como manifestação da soberania de cada Estado23. 
 O CPI(M) não contém uma disposição que de for-
ma expressa enuncia o  princípio da territorialidade24, mas 
pode-se inferir através de alguns artigos, como por exem-
plo, o artigo 4º número 1 que diz : “O presente diploma é a-
plicado a todas as pessoas singulares ou colectivas, moçam-
bicanas…”;  “…ou  nacionais dos países que constituem a 
União Internacional para a Protecção da Propriedade Indus-
trial de 20 de Março de 1883, adiante designado Conven-
ção de Paris e as suas sucessivas modificações, e aos mem-
bros da Organização Mundial de Comércio, adiante desig-
nada OMC, independentemente do domicílio ou estabeleci-
mento, salvo disposições especiais de competência e pro-
cesso previstas no ordenamento jurídico interno”.25 Igual-
mente,  pode-se extrair o princípio da territorialidade, da 
leitura do artigo 5º do CPI(M) que estabelece: “A adminis-
tração da propriedade industrial compete ao Instituto da 
Propriedade Industrial de Moçambique,26 adiante designado 
por IPI”. E ainda o Código Civil mostra-se mais claro nos 
termos do número 2 do artigo 48º ao dispor que: “ A pro-
priedade industrial é regulada pela lei do país da sua cria-
ção”.    
  Apesar da crescente harmonização dos pressupos-
tos e procedimentos de protecção dos direitos industriais 
decorrentes da celebração de Acordos e Tratados Interna-
cionais, ainda cabe a cada país estabelecer as regras de pro-
tecção desses direitos. Não acontece, em regra, que um de-
terminado direito privativo registado num certo país (ter-
ritório) seja, (sem a verificação das excepçoes legais) ex-
tensivo a outro território. É verdade que factos praticados 
num território estrangeiro podem ser tomados em conta 
noutro para efeitos de protecção dos direitos a que respei-
tam esses factos. Por exemplo, para se aferir a “novidade”
   
 

de um invento ou de um desenho ou modelo com base em 
buscas a nível mundial caso se constate nessas buscas que o 
pedido pretendido não goza de novidade em virtude de ter 
sido divulgada em certo país, fica o pedido que deu causa 
às referidas buscas sem efeitos. Outro cenário em que os 
factos ocorridos num território podem ser relevantes noutro 
em matéria de propriedade industrial  (marcas) é quando o-
correm importações paralelas para se saber quem foi o res-
ponsável pela primeira colocação dos produtos no mercado, 
para efeitos de aplicação da regra do esgotamento27.    

 

Há também que tomar em conta o facto de, com 
base em alguns instrumentos de carácter internacional, ser 
possível, através de um pedido depositado num único país 
ou numa organização internacional, o interessado obter a 
proteção simulataneamente em diversos países. É o que su-
cede, por exemplo, com a marca comunitária e os desenhos 
e modelos comunitários (europeus). 

 

No dizer de CARLOS OLAVO28, “Direitos conce-
didos à luz de diferentes legislações, ainda que protejam o 
mesmo objecto (a mesma invenção, a mesma figura ou 
mesmo sinal distintivo), são assim direitos distintos, sus-
ceptíveis de protecção autónoma em cada um dos Estado à 
luz de cuja legislação foram atribuídos”.   
 

 Tipicidade. A regra que preside a maior parte dos 
mercados de hoje é a da livre concorrência, tendo o nosso 
país abraçado este princípio a ponto de aprovar a respectiva  
Lei 10/2013 de 11 de Abril29, em vigor a partir de 10 de Ju-
lho de 2013, que visa fundamentalmente inibir situações 
que possam impedir o curso de uma normal concorrência. 
Assim, com base neste instrumento, impedem-se todas as 
formas de actuação individuais ou grupais cujo objectivo é 
dominar o mercado em detrimento da maioria dos que ac-
tuam nesse mesmo mercado30. No entanto, no domínio da 
propriedade industrial, o princípio da livre concorrência 
encontra restrições que visam a tutela dos direitos privati- 
privativos ao atribuirem-se monopólios de uso desses di- 
reitos aos respectivos titulares 3. Essas  restrições  não  são 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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maléficas ao mercado, apesar de legalmente limitarem cer-
tas actuações dos restantes intervenientes. Impulsionam, 
pelo contrário, a capacidade inventiva e criativa, incrimenta 
a luta concorrencial. Isto pode se  compreender da seguinte 
forma: Imaginemos que A, cria uma marca para assinalar 
seus produtos ou serviços; a referida marca pela sua notória  
capacidade distintiva e poder atractivo, passa a vender mais 
e cada vez mais. B, que actua no mesmo mercado que A, e 
na mesma área, apercebendo-se do sucesso de A, procura 
melhorar a qualidade dos seus produtos ou serviços, melho-
ra também a respectiva marca e ganha, por conseguinte, 
uma nova posição no mercado. Desta maneira o campo 
concorrencial tornou-se mais competitivo. 
 Os direitos industriais, susceptíveis de protecção e 
a correspondente obrigação passiva de respeito universal 
por esse monopólio, só são os que se encontram previstos 
no CPI(M), fora deles não há outros32, nisto consiste o prin-
cípio da tipicidade. O princípio da tipicidade33 tem duas fa-
cetas: Primeiro, pressupõe que não seja possível criar situa-
ções de monopólio com conteúdo diverso do que a lei lhes 
atribui. Esse conteúdo tem duas perspectivas: uma “enun-
ciativa”, que tem a ver com os tipos indicados na lei, outra 
“formal”, respeitante aos requisitos que informam esse di-
reito. Segundo, implica que não seja juridicamente possível 
criar outras situações de monopólio para além das previstas 
por lei. Neste sentido, o titular  de  um  determinado  direito 

só pode reivindicar o respectivo direito de acordo com as 
balizas do seu registo, por exemplo, não pode invocar a 
concorrência desleal para obter exclusivo sobre tecnologias 
já caídas no domínio público ou registar uma marca que 
ponha em causa formas funcionais ou elementos decorati-
vos que devem estar no domínio público.34■ 
 

22 V. Tb, infra 3.2.6 e 5. 3. 
23 V. CARLOS OLAVO, Propriedade…ob. cit., p. 43. 

24 V. Este princípio, desenvolvidamente tratado por FRIEDRICH-KARL 
BEIER, La territorialité du droit des marques et les échanges 

internationaux, in “ Clunet”, 1971, pp. 16 e ss.    
25 Parece ser o mesmo espírito que levou o legislador moçambicano a 

considerar marca de prestígio aquela que goza de prestígio em 
Moçambique e no Mundo, número 1 do artigo 126º do CPI(M) v. as 

considerações que tecemos a este propósito no 5. 3 infra.  
26 O sublinhado é nosso. 

27 Sobre esgotamento, v. infra 3.2.6. 
28 Propriedade…ob. cit., p. 44. 

29 Lei da Concorrência.  
30 V. PEDRO SOUSA E SILVA, Direito…ob. cit., pp. 318-319, v. tb., 

CARLOS OLAVO, Propriedade…ob. cit., p. 253.  
3 Idem., pp. 22-23; CARLOS OLAVO, Propriedade…ob. cit., pp. 39-40. 

32 V. Neste sentido OLIVEIRA ASCENSÃO, lições de Direito 
Comercial, vol. II, Direito Industrial, 1998, pp. 24-26. 

33 Segundo CARLOS OLAVO, Propriedade…ob. cit., p. 39, o princípio 
da tipicidade resulta da remissão constante do artigo 316º e dos artigos 

1303º e 1306º do Código Civil. 
34 V. Neste sentido CARLOS OLAVO  e PEDRO SOUSA E SILVA, 

últs obs., cits., pp. 39-40 e 22- 23 respectivamente.■ 
 

BCI enaltece papel dos startups e pequenos 
negócios no desenvolvimento do país 
  Maputo (O Autarca) – De-
correu, em Maputo, semana passada, a 
7ª Conferência Nacional do Empreen-
dedorismo, evento organizado pela As-
sociação Nacional dos Jovens Empre-
sários de Moçambique (ANJE), sob 
signo de “Experiências globais, parce-
rias locais”. 
 O BCI, na qualidade de alto 
patrocinador do evento e parceiro ex-
clusivo da ANJE, assegurou a sua par-
ticipação nesta Conferência através de 
uma apresentação intitulada “Fontes 
Alternativas de Financiamento para  S- 

tartups, Micro e Pequenos Negócios”.  
 Heisler David, Coordenador da 
Unidade de Gestão de Segmentos, res-
ponsável pela gestão de modelo de a-
tenção para Clientes affluent e Peque-
nas e Médias Empresas (PME), recon-
heceu o elevado risco associado às s-
tartups e pequenos negócios, quando 
existe a ausência de activos para supor-
tar o serviço da dívida. Afirmou por is-
so que “as fontes alternativas de finan-
ciamento têm o papel de tornar os pa-
cotes de crédito atractivos através da 
bonificação das taxas de juros e da par- 

tilha de risco”. 
 Ainda durante a sua interven-
ção, destacou a vasta oferta de produ-
tos e serviços de que o BCI dispõe, 
quer para o apoio à tesouraria e ao in-
vestimento, aplicações a prazo; quer 
para o apoio à gestão corrente das Em-
presas. Este evento foi igualmente uma 
oportunidade para o BCI relembrar ao 
mercado as soluções de crédito dispo-
níveis para as PME moçambicanas no-
meadamente: Linha BCI Negócios Zo-
nas Rurais e da Linha de Crédito BCI 
ECO Ambiental.■ (Redacção) 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

20 de Novembro de 1944 ... Francisco Pereira 
  Francisco Pereira nasceu na Ilha de Moçambique, 

província de Nampula, onde fez os estudos primários e se-
cundários até à 9ª classe, tendo depois passado para a cida-
de de Maputo, então Lourenço Marques, em 1960, onde 
frequentou os 10º e 11º anos do liceu. 
 Terminou o curso de Engenheiro Técnico de En-
genharia Civil e Minas em 1965 (1961 – 1965) em Moçam-
bique, tendo iniciado a sua actividade profissional em 
1966 nos Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM). De 
1969 a 1974 licenciou-se em Engenharia Civil pelo Institu-
to Superior Técnico de Lisboa, em Portugal. 
 Depois da Independência esteve sempre ligado ao 
sector de Obras Públicas. Entre 1975 e 1980 exerceu a fun-
ção de Presidente da Junta Autónoma de Estradas de Mo-
çambique (depois Direcção Nacional de Estradas), tendo 
dirigido a elaboração do Plano Director de Desenvolvimen-
to da Rede Rodoviária, a organização dos Serviços de Ma-
nutenção de Estradas e participado no processo de criação 
de empresas estatais de construção e manutenção de estra-
das. 
 

 Entre 1980 e 1988 exerceu as funções de Director 
Nacional de Economia e de Construção no Ministério de 
Construção e Águas, com a responsabilidade de elaboração 
e controle dos planos anuais e plurianuais de construção e, 
igualmente, a direcção dos sectores de habitação e edifícios 
públicos. 
 

 Entre 1988 e 1995, como Consultor, foi Coordena-
dor da componente de Habitação do Projecto de Reabilita-
ção Urbana de Maputo e Beira, financiado pelo Banco 
Mundial (BM). 
 

 Em paralelo, desde 1994, realizou trabalhos de 
Consultoria em estudos e projectos de Engenharia Civil, a-
través da empresa de que é sócio maioritário, a “Projecta”. 
Neste quadro participou em diversos estudos de planos di-
rectores de algumas cidades do nosso país, no domínio das 
infraestruturas. 
 

 Iniciou nos anos 90 a função de docente universitá-
rio, primeiramente na Faculdade de Arquitectura e depois 
no ISUTC. Esteve a trabalhar como  profissional  de  Enge- 
 

 
 
 

nharia Civil, em momentos diferentes, em Portugal, Guiné 
Bissau, São Tomé e Príncipe e Angola. 
 Em 1999 regressa ao sector de estradas, primeiro 
como Vice-Presidente da Administração Nacional de Estra-
das e depois, em 2004, com a criação do Fundo de Estradas 
é designado Presidente do Conselho de Administração do 
Fundo de Estradas, cargo que ocupou até ser designado em 
Janeiro de 2010 Vice-Ministro das Obras Públicas e Habi-
tação. Em 2005 foi eleito Presidente da Assembleia Geral 
da Ordem dos Engenheiros de Moçambique, tendo sido re-
eleito em 2010 até 2015. 
 Francisco Pereira, que nasceu no dia 20 de Novem-
bro de 1944 e hoje comemora os seus 75 anos de idade, de-
sempenha actualmente as funções de Director Executivo do 
Gabinete de Reconstrução pós ciclone Idai.■ 
 
Beira regista chuvas e trovoadas 
 Beira (O Autarca) – A cidade da Beira começou a 
registar ao princípio da tarde desta quarta-feira chuvas mo-
deradas acompanhas de ventos e trovoadas. O fenómeno 
climaterico afectou o sistema de electricidade, tendo a urbe 
permanecido horas sem corrente eléctrico, afectando tam-
bém outros serviços.■ (R)  
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