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Autarca Simango desafia tornar a Beira a melhor cidade
para se viver
Beira (O Autarca) – Por ocasião da celebração, ontem, 20 de Agosto, do 112º aniversário de elevação da
Beira à categoria de cidade, o autarca
Daviz Simango renovou o seu compromisso de continuar a trabalhar juntamente com os munícipes locais para
tornar a urbe o melhor lugar para se viver. “Aqui somos Felizes, aqui temos
Fé. Essa é a verdadeira marca destes
112 anos de História. Neste desafio de
construção da sociedade beirense estaremos juntos, lutaremos juntos, venceremos juntos e continuaremos a fazer
História, onde as gerações vindouras
terão orgulho de nós” – assinalou o

Frase:

Autarca Daviz Simango visivelmente alegre, cumprindo o acto tradicional
do acender da pira da Beira pela celebração dos 112 anos da cidade

Comece o dia com positividade. Deixe os pensamentos negativos distantes da mente e
lembre-se de que todos os dias temos mais uma oportunidade para sermos pessoas
melhores. Procure alternativas para fazer o bem e, consequentemente, sentir-se bem!■

Presidente do Conselho Autárquico da
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Beira (PCAB).
Importa salientar que pela sua
importância sócio-económica, já vivem
tranquilamente na cidade da Beira além dos próprios nativos, pessoas de
diferentes origens nacionais e estrangeiras que desenvolvem de forma
próspera as suas actividades. Por conta
da criação de melhores condições de
vida aos habitantes locais, o Presidente
do Município da Beira, Daviz Simango, já recebeu repetidas vezes distinções a nível interno e internacional.
No seu discurso resumido em
apenas quatro páginas, Daviz Simango
dedicou a celebração dos 112 anos de
elevação da Beira à categoria de cidade
para homenagear os Munícipes da Beira, os Parceiros da Beira, os Amigos da
Beira e enalteceu o papel das comunidades religiosa e empresarial – pelo
contributo multifacetado que tem dado
para o continuo desenvolvimento da
Beira.
“O Município da Beira continuará a ser justo e próspero se continuar a ser para todos... No transcorrer
desses 112 anos, colhemos hoje os frutos do nosso legado imaterial e o espírito desbravador das Mulheres, dos
Homens e dos Jovens desta nossa bela
terra” – destacou.

outra face de resistência por sinal a
tempestades naturais já mais vistas na
história da humanidade no hemisfério
sul; e sublinhou que de facto o ano
2019 foi atípico do ponto de vista climático globalmente.
“O ciclone Idai foi um teste
duro para nossa cidade e para cada um
de nós, estabelecendo, com sua intensidade sem precedentes, desafios para
novos padrões em termos de risco e
vulnerabilidade”.
Apontou, no entanto, que o
processo de reconstrução representa
uma oportunidade de mudança para o
"planeamento e construção melhor" de
modo a assegurar uma maior resiliência e adaptação as mudanças climáticas
na Beira.
“Neste processo, precisamos
aumentar a conscientização sobre uma
cultura de superação e adaptação em
todos os níveis: viver com os riscos naturais de uma forma segura e sustentável”.
Para o efeito, Daviz Simango

afirmou que as pessoas devem estar no
centro do processo de reconstrução, da
avaliação para a mobilização e implementação, de modo a proporcionar
uma adaptação de fenómenos meteorológicos extremos e suas implicações.
Os festejos dos 112 anos da
Beira já vinham decorrendo desde o
início do mês, com o desenvolvimento
de actvidades desportivas, sócio-culturais e académicas. Ontem, o dia começou com um desfilie cívico que partiu
da Praça dos Professores, Chipangara,
até a Praça do Município onde decorreram as cerimónias centrais. Além do
içar da bandeira municipal, acender da
pira, discursos, actividades culturais,
corte de bolo de aniversário, o momento contemplou igualmente a premiação
dos diferentes concorrentes de jogos e
olimpiadas acadêmicas e ofertas. A
Praça do Município esteve abarrortada
de gente que de forma eufórica acompanhou as actividades comemorativas
do Dia da Cidade da Beira. (Érica
Chabane)

Processo de reconstrução representa
uma oportunidade de mudança para
o melhor
Num outro paradigma, o Presidente do Conselho Autárquico da Beira
vivenciou o memorável momento vivido na Beira quando a cidade foi devastada pelo ciclone tropical Idai, a 14 de
Março do ano em curso, tendo se curvado diante dos cidadãos beirenses; referido as histórias da Beira de resistência política, social e económica; salientado que desta vez a urbe mostrou uma

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/

O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 21/08/19, Edição nº 3747 – Página 03/10

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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MUNÍCIPIO DA BEIRA
CONSELHO MUNICIPAL
PRESIDENTE
Caros Munícipes,
Caros Parceiros do Município da Beira,
Caros Amigos da Cidade da Beira,
É Momento de comemoração, de refletirmos o passado, vivermos o presente e sem medir esforços, construirmos um futuro cada vez
melhor. Quando estava em minha casa, pensando sobre o meu discurso desta manha, me veio à cabeça a própria população. Estes
Beirenses que no dia-a-dia escrevem a história desta amada cidade, coração de Moçambique.
Hoje me emociono ao ver que conseguimos, mais uma vez, muitas actividades desportivas, culturais, religiosas, bem como realizar o
desfile cívico no aniversário de nossa cidade, resgatando na memória que esse trajecto já foi feito por tantas e tantas gerações.
O Município Beira, continuará a ser justo e próspero se continuar a ser para todos e não apenas para alguns. Nesses 112 anos,
colhemos hoje os frutos do nosso legado imaterial e o espírito desbravador das Mulheres, dos Homens e dos Jovens desta terra.
Comemorar a Emancipação Política, o aniversário da nossa Beira, me faz entender a força que unifica a nossa gente. Acredito que
temos aqui uma missão a ser cumprida, a missão de construir no presente oportunidades para o futuro e lutar a cada dia para também
deixarmos nosso legado de desenvolvimento social e econômico, além de dignidade para as futuras gerações.
Caros Munícipes,
Fui o escolhido para estar diante de vos e dirigir os destinos da Beira, por si só é, um privilégio e curvo diante de vos para dirigir umas
palavras por ocasião da celebração de mais um aniversário da nossa Beira, uma Beira com histórias de resistência política, social e
económica, e desta vez mostrou uma outra face de resistência por sinal a tempestades naturais já mais vistas na história da humanidade
no hemisfério sul.
A Beira se uniu para de numa só voz, mobilizar se para a solidariedade interpessoal, mostrando ao mundo de que nesta terra de
mártires, tudo foi feito para e em tão pouco tempo para se restabelecer a vida a normalidade com ajuda de voluntários e empresários
locais que duma forma desinteressada se juntaram ao Município para confirmarem que a cidade é nossa.
De facto o ano 2019 foi atípico do ponto de vista climático globalmente.
O ciclone IDAI foi um teste duro para nossa cidade e para cada um de nós, estabelecendo, com sua intensidade sem precedentes,
abrindo desafios para novos padrões em termos de risco e vulnerabilidade.
O processo de reconstrução representa uma oportunidade de mudança para o "planeamento e construção melhor" de modo a assegurar
uma maior resiliência e adaptação as mudanças climáticas na Beira.
No entanto neste processo, precisamos aumentar a conscientização sobre uma cultura de superação e adaptação em todos os
níveis: "viver com os riscos naturais de uma forma segura e sustentável"
E para o efeito, as pessoas devem estar no centro do processo de reconstrução, da avaliação para a mobilização e implementação. De
modo a proporcionar uma adaptação de fenómenos meteorológicos extremos e suas implicações.
Caros Presentes,
Quero expressar a minha profunda gratidão, aos voluntários, ao sector empresarial, aos parceiros nacionais e internacionais, a todos em
nome dos munícipes e em meu nome pessoal, pelo esforço empreendido pela rápida mobilização de recursos humanos, materiais e
financeiros que permitiram o apoio humanitário à população da nossa cidade gravemente fustigada pelo Ciclone IDAI.
A estratégia de mudança climática e resiliência a desastres do Município concentra-se nos planos e em cinco áreas principais de
infraestruturas.
A protecção costeira é a mais vital de todas. O ciclone Idai atingiu Beira na maré baixa. Se tivesse chegado à Beira durante em maré
alta, os níveis da água do mar teriam sido quase dois a cinco metros mais altos e a inundação da cidade a partir do mar teria sido
extensa. A protecção costeira da Beira tem que ser levada a um nível mínimo aceitável para a cidade ter um futuro. O sistema existente
de quebra-mar precisa ser actualizado, a areia para a praia é necessária a curto prazo, e a área da Praia Nova requer atenção urgente.
O custo total das obras de protecção mínima é de 91 milhões de dólares.
A drenagem é igualmente importante. O sistema de drenagem primário reconstruído em parte da cidade funcionou bem durante o
ciclone e outras tempestades. O sistema primário em outras partes da cidade também requer reabilitação. Apenas um sistema de
drenagem completamente reabilitado minimizará o risco de inundação na cidade. A expansão do sistema primário e a construção de uma
grande bacia de retenção na área de Rio Maria fazem parte do projecto de drenagem prioritária. Juntamente com a necessidade da
conclusão do sistema primário, é necessário atenção para o sistema secundário e terciário evacuar a água mais rapidamente das áreas
onde as pessoas vivem. Um custo total de 193 milhões de dólares americanos, nos primeiros cinco anos foi calculado.
O sistema de saneamento é um sector que requer atenção urgente, tanto para reabilitar o sistema existente quanto para expandi-lo em
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áreas não atendidas da cidade. Nenhuma cidade pode funcionar de forma adequada e sustentável sem um sistema de esgotos e
combinada com os lençóis freáticos, muitos cidadãos da Beira enfrentam condições anti-higiénicas em suas casas e bairros. O custo total
de reabilitação e expansão chegaria a 49 milhões de dólares americanos.
Os resíduos sólidos e as fraquezas da gestão de resíduos sólidos da Beira foram expostos aquando do ciclone. Os resíduos sólidos,
em enormes quantidades, eram visíveis em toda a cidade. As fraquezas estão em toda a cadeia, desde os valores pagos pelas taxas de
lixo, incluindo, principalmente, a falta de equipamentos. A necessidade total de melhorar estruturalmente a gestão de resíduos sólidos
seria de 28 milhões de dólares americanos, dos quais a maior parte seria investida em um aterro sanitário adequado.
Estradas e espaços públicos
Os danos causados às estradas foram extensos pelo ciclone, particularmente ao longo da costa, onde a estrada foi destruída pelas
águas do mar e pelo equipamento pesado usado para remover árvores caídas e resíduos. Em outras áreas, há uma necessidade urgente
não apenas de restaurar os danos do ciclone, mas de construir estradas resilientes que suportem chuvas fortes sem se deteriorarem e
que possam ser usadas como rotas de evacuação durante futuras inundações. Estradas fortes melhorarão, por exemplo, a capacidade
de alcançar o local de depósito de resíduos. O total das necessidades é de 37 milhões de dólares.
Habitação e assentamentos
O parque habitacional existente na Beira foi gravemente afectado pelo ciclone IDAI, com aproximadamente 70% das casas destruídas
parcialmente (63.506 unidades) ou totalmente (23.833 unidades). A maior destruição ocorreu nos bairros mais vulneráveis, aumentando
uma vulnerabilidade social, económica e ambiental já críticas. Além de enormes danos para a maioria das famílias, o ciclone causou
grandes perdas, tornando os processos de autorrecuperação ainda mais difíceis para as vítimas mais pobres devido à falta de dinheiro.
Estima-se que sejam necessários 275 milhões de dólares americanos.
Edifícios e serviços Municipais
176 Edifícios de propriedade do município estão danificados ou severamente danificados pelo ciclone IDAI, e a maioria deles são
infraestruturas municipais críticas. Devido à chuva, muitos equipamentos e móveis municipais sofreram danos, e muitos tiveram que ser
descartados. A funcionalidade municipal precisa ser restaurada o mais rápido possível, reparando e reconstruindo sua infraestrutura
crítica de forma resiliente e substituindo equipamentos e móveis destruídos e danificados. Isso envolverá um montante de 12 milhões de
dólares.
Embora seja verdade que o Município tem recursos limitados para compensar os danos e prejuízos às casas e empresas, este
desenvolveu estratégias e planos para apoiar esses sectores.
Extensões urbanas
O Plano Director da Beira 2035, aprovado pelo Município da Beira em 2014, fornece o enquadramento para o desenvolvimento resiliente
da cidade. Para o Município da Beira, a Área Residencial Maraza e o Parque Industrial e Comercial de Munhava, em combinação com a
nova Estrada de Acesso ao Porto, tal como foi delineado no Plano Director da Beira até 2035 fornecem projectos chaves de
desenvolvimento que podem contribuir para libertar a pressão sobre as áreas existentes, incluindo as que foram afectadas pelo ciclone, e
pode criar espaço para novos desenvolvimentos.
Para a implementação dos empreendimentos urbanos de Maraza e Munhava, foi criada pelo Município da Beira, em Novembro de 2018,
a Sociedade de Desenvolvimento Urbano da Cidade da Beira, S.A., a fim de preparar e implementar o desenvolvimento daquelas áreas.
Caros Munícipes,
Caros Parceiros do Município da Beira,
Caros Amigos da Cidade da Beira,
Sei que esta difícil assegurar o negócio e postos de trabalho, porque o ambiente do negócio esta sendo afectado por uma conjuntura
económica frágil criada, aliado a destruição do nosso tecido social e económico, por dividas ilegais, adiando o sonho duma nação, o
sonho duma geração e hipotecando o futuro duma nação colectiva.
IDAI trouxe destruição já mais vista no nosso tecido económico, somos solidários e o apelo que fazemos aos empresários formais e
informais é importante encontrar alternativas, inovação e estratégias de acção face a esta situação mesmo que as soluções sejam
praticamente impossíveis.
As comunidades religiosas rogamos que continuem a exercer a vossa profecia para que de facto os Moçambicanos entendam que o
melhor valor que temos como Moçambicanos é a VIDA, e o BEM-ESTAR.
Neste desafio de construção da sociedade beirense estaremos juntos, lutaremos juntos, venceremos juntos e continuaremos a fazer
Historia, onde as gerações vindouras terão orgulho de nós.
Essa é a verdadeira marca destes 112 anos de história! Que Deus possa continuar nos abençoando. Abençoando o povo e a família
Beirense. Assim será possível continuar escrevendo a mais bela das histórias. A história da Beira! São vocês os responsáveis por fazer
desta, a melhor cidade para se viver.
Um forte abraço e fiquem com Deus. Aqui somos felizes. Aqui nós temos fé!
Parabéns população da Beira, parabéns a todos por mais um ano de história!
Beira, 20 de Agosto de 2019
Presidente
Daviz Mbepo Simango
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Primeiro bebé do dia é do sexo masculino
Beira (O Autarca) – Cumprindo a tradição instituída por ocasião
da celebração do aniversário da cidade
da Beira, a esposa do Presidente do
Conselho Autárquico local, Clara Simango, ofereceu um enxoval ao primeiro bebé nascido no dia 20 de
Agosto de 2019. O primeiro bebé do
dia é do sexo masculino e veio ao
mundo pela Maternidade de Chingussura, 14º Bairro, arredores da cidade da
Beira, a 01h30. É o segundo filho da
parturiente. Teve um parto normal,
com 2.800 gramas e goza de boa saúde.
A mãe do bebé, bastante satisfeita e sentindo-se muito honrada pela
coincidência, enalteceu o gesto da Primeira Dama da cidade da Beira.
Por seu turno, Clara Simango
recordou que o gesto é uma prática tradicional e desejou boa sorte ao bebé e
aos progenitores.■ (Érica Chabane)

Clara Simango, esposa do Presidente do Conselho Autárquico da Beira,
Eng. Daviz Mbepo Simango, ontem na Maternidade de Chingussura,
Posto Administrativo de Inhamízua, cumprindo a prática tradicional instituída
no Município da Beira por ocasião da celebração do aniversário da cidade,
ofertando um enxoval ao primeiro bebé nascido na urbe no dia 20 de Agosto de 2019

Manuela Rebelo novamente confiada para
governadora provincial interina
Maputo (O Autarca) – A vice-ministra dos Transportes e Comunicações, Manuela Rebelo, foi segundafeira última (19AGOSTO19) novamente confiada pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, para exercer o
cargo de governadora provincial interina. É a segunda vez no espaço de um
ano e poucos dias. Depois de em Julho
do ano passado ter sido desiganda para
governadora interina de Sofala, após a
exoneração de Maria Helena Taipo,
desta vez é para Manica onde vai substituir interinamente Manuel Rodriguês,
que foi dispensado por 60 dias do exercício do cargo para se dedicar a campanha eleitoral uma vez tendo sido indicado candidato a governador da província de Nampula. A indicação de
Manuela Rebelo tanto anteriormente
para Sofala e agora para Manica é ajustada a sua área de intervenção, consi-

derando que as duas províncias do cenro do país representam importantes
corredores logísticos, um sector vinculado ao Ministério dos Transportes e
Comunicações, do qual Rebelo é viceministra.
Ainda na mesma segunda-feira, o Presidente da República designou
os também vice-ministros da Educação
e Desenvolvimento Humano, Armindo
Ngunga, e da Ciência e Tecnologia,
Ensino Superior e Técnico Profissional, Leda Florinda Hugo, respectivamente para substitutos dos governadores provinciais de Cabo Delgado e
Niassa.
Armindo Ngunga vai substituir
temporariamente a Júlio Parruque e
Leda Florinda Hugo a Francisca Domingos Tomás, governadores provinciais igualmente dispensados por 60
dias do exercício do cargo para se de-

Com a actual tendência e caso Filipe Nyusi
vença as presidenciais de 15 de Outubro, é
muito provável que Manuela Rebelo seja
nomeada governadora provincial no
próximo ciclo governativo

dicarem a campanha eleitoral, tendo sido indicados candidatos a governadores das províncias de Maputo e Manica
respectivamente.
Importa salientar que Leda
Florinda Hugo integra a comitiva do
Presidente da República na sua visita
de três dias à Russia, iniciada ontem,
terça-feira e que termina sexta-feira
próxima (23AGOSTO19).■ (R)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

21 de Agosto de 1962 … Estudos Gerais
Universitários de Moçambique
O Decreto-Lei 44.530 de 21 de Agosto de 1962, do
Ministério do Ultramar, cria nas Províncias de Angola e
Moçambique os Estudos Gerais Universitários, integrados
na Universidade Portuguesa, dispondo sobre o respectivo
pessoal docente, cursos a ministrar e as comissões instaladoras. Faz hoje 56 anos que isso aconteceu.
EGUM e VEIGA SIMÃO
Não se pode dissociar a entrada em funcionamento
dos EGUM ao seu Reitor, o Professor Doutor José Veiga
Simão. Licenciou-se em Ciências Físico-Químicas na Universidade de Coimbra em 1951 e doutorou-se em Física
Nuclear na Universidade de Cambridge. Foi professor catedrático na Universidade de Coimbra até à data da sua nomeação para o cargo de Reitor dos Estudos Gerais Universitários de Moçambique, função que exerceu até 1970.
Nesse ano assumiu o cargo de Ministro de Educação função que cessaria com o 25 de Abril de 1974. Durante o seu mandato neste cargo, afirmou-se como defensor da
democratização do ensino.
Foi Embaixador de Portugal nas Nações Unidas e
posteriormente Deputado da Assembleia da República Portuguesa pelo Partido Socialista. Em 1983 foi Ministro da
Indústria e Energia e em 1997, António Guterres (actual
Secretário Geral das Nações Unidas), nomeou-o Ministro
da Defesa.■
OBS: O Professor Veiga Simão faleceu, aos 85 anos de
idade, no dia 3 de Maio de 2014.■

Vodacom celebra o 77o aniversário de Quelimane
Quelimane (O Autarca) – O
Conselho Autárquico de Quelimane
comemora esta quarta-feira (21AGOSTO19), 77 anos de elevação a categoria
de cidade. Para celebrar esta data, a
Vodacom organizou, pela sétima vez
consecutiva, a tradicional corrida de
bicicletas, denominada “Vodacom
Grande Pedalada de Quelimane”, num
percurso de 37 quilómetros tendo co-

como ponto de partida o distrito de
Nicoadala,
Para além da corrida, os munícipes da capital da Zambézia, irão assistir a um mega concerto musical no
campo 1º de Maio, com a actuação dos
embaixadores da marca – os músicos
Lizha James e Mr. Bow entre outros
artistas que irão proporcionar muita animação e festa aos Quelimanenses.

Quelimane é uma das históricas cidades do país na qual os habitantes usam a bicicleta como principal
meio de transporte, bem como meio de
subsistência e emprego para muitas famílias.
A organização preparou toda a
logística considerando as cinco diferentes categorias de participantes da
prova.■ (R)
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FALANDO DE MARCAS
Por: Salomão Viagem
Prof. Doutor (UEM)
(sviagem@svevigny.com)

As marcas tradicionais e o problema do
princípio da especialidade – V/V
A par das marcas de prestígio encontram-se as
marcas notoriamente conhecidas estabelecidas inicialmente
pelo artigo 6º bis da CUP e depois adoptada pelos Estados
signatários da Convenção. São ainda protegidas no âmbito
do princípio da especialidade e caracterizam-se fundamentalmente pela notoriedade nos círculos interessados nos respectivos produtos ou serviços assinalados, derrogação do
princípio da territorialidade através da actividade promocional com base em massivas campanhas publicitárias com
reflexos além-fronteiras e pela capacidade de também derrogar o princípio do direito a marca com base no registo
prévio17. Não faltaram vozes que propuseram o alargamento da protecção da marca notoriamente conhecida além do
princípio da especialidade, à semelhança do que acontece
com as marcas de prestígio equivalentes as chamadas marcas de alto renome. Essas vozes rejubilaram com o surgimento do artigo 16.3 do TRIPs que lhes pareceu ter consagrado essa intenção que desde cedo foi contestada pelo Pioneiro Professor português em matéria de marcas, Pinto
Coelho18. Ao contrário do entendimento dos aspirantes a
protecção também ilimitada das marcas notoriamente conhecidas, o artigo 16.3 do TRIPs não veio promover a absolutização da tutela da marca notoriamente conhecida, veio
sim dar mais ênfase a protecção deste tipo de marcas dentro
do próprio direito do sinal atento ao princípio da especialidade, com fundamento no risco de confusão no seu sentido
mais amplo19.
A propósito da distinção entre marcas de prestígio
e marcas notoriamente conhecidas, um caso que ficou conhecido como SKECHERS dirimido pelo Tribunal Administrativo moçambicano no Acórdão número 336/2013 da 1ª
Secção, publicado no Boletim da Propriedade Industrial de
Moçambique número 71, merece particular atenção, não
pelo seu mérito mas por ter revelado insuficiências no en-

tendimento que se tem entre nós das diferenças entre este
tipo de marcas20.
A interpretação que se faz do artigo 16. 3 do TRIPs
no sentido de entender-se que o mesmo visa derrogar o
principio da especialidade também nas marcas notoriamente conhecidas (ou que este artigo é uma norma internacional da marca de alto renome, o mesmo que marca de prestígio)2 aliado ao uso da teoria da diluição das marcas (sem
análises casuísticas dos factos a subsumir à norma) para
protecção da marca de prestígio, leva a crer que há uma
forte tendência de protecção ilimitada das marcas, portanto
sem a observância do princípio da especialidade cimentado
pelo Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional
dos Produtos e Serviços (aos quais se aplicam as Marcas de
Fábrica e de Comércio) de 1957 revisto por último em
1977.
É também notória na nova Directiva de Marcas da
União Europeia (v. anotação 7, al. c) do número 1 do artigo
37º e artigo 39º) a tendência de fragilizar o princípio da especialidade ao se exigir (literalidade) maior precisão na indicação dos produtos ou serviços assinalados pela marca.
Atualmente o grande problema que se coloca em
relação às marcas tradicionais ou clássicas é o da degeneração do princípio da especialidade, um dos alicerces do Direito de Marcas (vg-se por exemplo a redacção do número
7 do artigo 39º da Revista Directiva de Marcas da União
Europeia (v. referência da Diretiva na anotação 14 deste artigo) que estabelece o seguinte: “Os produtos e serviços
não devem ser considerados afins pelo facto de constarem
da mesma classe da Classificação de Nice. Os produtos e
serviços não devem ser considerados distintos pelo facto de
constarem de classes diferentes dessa mesma classificação”).
Quanto as novas marcas resultantes da exploração
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dos órgãos sensoriais (cor, olfacto, paladar, som) o problema é o da aferição da sua capacidade distintiva e susceptibilidade de representação gráfica (esta última) já removida
das exigências do registo da marca na nova Directiva de
Marcas da União Europeia.
3. CONCLUSÕES
1. Do estudo que fizemos das marcas tradicionais
ou clássicas, constatamos que as mesmas hoje, pela desigualização das marcas se subdividem em: marcas comuns
ou fracas e marcas (ditas) de prestígio ou fortes.
2. Entendemos que as segundas cujos titulares são
normalmente as grandes empresas ao procurarem lograr
protecção absoluta das suas marcas isto é, fora do princípio
da especialidade põem em crise os alicerces do direito de
marca.
3. Está claramente em degeneração o princípio da
especialidade das marcas em detrimento de um emergente
“princípio de especificação relativa dos produtos e serviços” cobertos pela marca a registar.
4. O problema da degeneração do princípio da especialidade é manifesto no seio das marcas tradicionais, especialmente através das marcas fortes.
5. Cremos que, apesar de actualmente se puder alargar a tutela das marcas com base em fundamentos externos ao próprio direito de marcas, a tutela contra o risco de
confusão em sentido amplo continua a ser o de maior cobertura tanto para as marcas comuns como para as marcas
de prestígio.

6. Aos que compete em Moçambique dirimir os
conflitos do direito a marca é necessário que estejam à par
da crispação hoje predominante entre o princípio da especialidade e a teoria da diluição fortemente difundida e defendida na doutrina e jurisprudência. Há que, em cada caso
concreto adoptar soluções que demonstrem o conhecimento
desse novo cenário que claramente ameaça a consistência
do Direito de Marcas.
7. A tutela da marca que extravasa o princípio da
especialidade está a tornar, no nosso ver, ingovernável ou
no mínimo plástico o Direito de Marcas.
8. O princípio da especialidade está a tornar-se
num mero requisito formal de registo da marca.■
17
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V. Por todos neste sentido ou próximo: OLIVEIRA ASCENSÃO,
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (RFDUL),
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Junta Militar liderada por Nhongo com futuro incógnito
Gorongosa (O Autarca) – A
auto-proclamada Junta Militar da Renamo confirmou na última segundafeira o então Major-General Mariano
Nhongo para a liderança do partido. Imediatamente Nhongo muduou de aparência, deixando logo de se apresentar
armado e passando a aparecer de fato.
Em menos de 24 horas mudou de patência militar, de Major-General para
Tenente-General. Analistas consideram
normal a transição de Nhongo de ho-

O agora Tenente-General Mariano mudou
aparência de “armado” para “casacado”

mem “guerrilheiro” para “diplomata”,
para adequar-se a nova realidade e, re-

lativamente a mudança de patência
consideram “é uma estratégia para garantir uma ‘boa’ reforma”.
No entanto, o futuro da “Junta” esse é que se considera ainda incógnito: O prazo para a desmilitarização da Renamo termina hoje, no
mesmo dia em que o Parlamento deve
“avalizar” os acordos assinados entre
Filipe Nyusi e Ossufo Momade. A
seguir não se sabe o que irá acontecer,
pior com a ausência do CC das FDS.■
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