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PR distingue mais de 1500 cidadãos nacionais com a 
“Medalha Veterano da Luta de Libertação de Moçambique” 
   Maputo (O Autarca) – O 
Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, atribuiu a “Medalha Veterano 
da Luta de Libertação de Moçambi-
que” a 1529 (mil quinhentos e vinte 
nove) cidadãos nacionais. 
 A “Medalha Veterano da Luta 
de Libertação de Moçambique” é atri-
buída em reconhecimento da participa-
ção activa de cidadãos nacionais na 
Luta de Libertação da Pátria Moçambi-
cana, nas frentes da luta armada ou 
clandestina, do combate diplomático  e  

da informação e propaganda, da bata-
lha pelo triunfo da independência na-
cional, bem como do esforço abnegado 
tendente a valorizar as conquistas da 
moçambicanidade e do desenvolvi-
mento nacional. 
 Através de Decretos Presiden-
ciais separados, o Chefe do Estado mo-
çambicano distinguiu igualmente as se-
guintes personalidades: Eduardo Joa-
quim Mulémbwè, com a “Ordem Sa-
mora Moisés Machel, do 1º Grau”; Fi-
lipe José Couto, com a “Ordem  Samo- 
 

 

ra Machel, do 2º Grau”; Joaquim Amé-
rico Paulo Maquival, com a “Ordem 
Militar de 25 de Setembro, do 1º 
Grau”; Maria Rosa Jaide Madeira Cari-
mo, com a “Medalha Nachingwea”; 
Horácio Alberto Nahipa, Horácio Aro-
sio Charles, Manuel Francisco Dias, 
Neto Ernesto Mahunguele e Teles Elí-
zio Alberto Paiva com a “Medalha de 
Mérito Militar”; Alsácia Atanásio Nha-
cumbe, com a “Medalha de Mérito da 
Ciência e Tecnologia”; Aurélia de Au-
rélio Manave, Lucas Sinoia Januário, 
Pio Augusto da Silva Matos e Raimun- 
do Franisse Chevavele, com  a  “Meda- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 23/09/2020 
Compra Venda Moeda País 

83.34 85.01 EUR UE 

71.3 72.73 USD EUA 

4.42 4.32 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, 

precisa depender de motivação.■ – Dalai Lama 
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lha de Mérito Desportivo”; e Carlos 
Manuel Cipriano Lopes Pereira, com a 
Medalha de Mérito de Ambiente”. 
 Havendo necessidade de pro-
  

terminou, através de Despacho Presi-
dencial, delegar os poderes aos Secre-
tários de Estado da Cidade de Maputo 
e de todas as províncias do país.■ (R) 
  
 

ceder à imposição de insígnias de Títu-
lo Honoríficos e Condecorações a enti-
dades nacionais, a nível das províncias, 
no dia 25 de Setembro corrente, PR de- 

MCTESTP assina memorando com ADE e 
Mozgrain no sector Agropecuário 
  Maputo (O Autarca) – Minis-
tério da Ciência e Tecnologia, Ensino 
Superior e Técnico Profissional (MCT 
ESTP), através do Centro de Investiga-
ção e Transferência de Tecnologias pa-
ra o Desenvolvimento Comunitário (CI 
TT), assinou um memorando de enten-
dimento com a Agência  e Desenvolvi-
mento e Empreendedorismo (ADE) e a 
Empresa Mozgrain com vista a poten-
ciar o sector agrário em diferentes dis-
tritos do país.   

 Discursando na abertura do e-
vento, Gabriel Salimo, afirmou que as 
parcerias firmadas com a ADE e com a 
Mozgrain, vão contribuir para o cum-
primento das projecções traçadas pelo   
governo visando alcançar três  milhões 

de postos de empregos até o ano de 
2024, criando assim competências que 
permitam aos jovens promoverem o 
autoemprego e gerar postos de traba-
lhos. 
 “Ao formalizarmos hoje as 
parcerias com a ADE e a Mozgrain, 
pretendemos alargar as nossas inter-
venções, espevitar o crescimento eco-
nómico e social, tendo em conta que, o 
CITT representa o braço do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, Ensino Supe-
rior e Técnico Profissional, response-
veis pela promoção de novas técnicas 
produtivas às comunidades, cujo foco é 
a melhoria da sua qualidade de vida” 
disse o ministro. 
 Os dois memorandos de enten-  

dimento celebrados, vem responder ao 
compromisso governamental de gera-
ção de emprego e autoemprego e com 
a ADE, expandir as acções de capacita-
ção à 1.680 jovens no uso de inovações 
e tecnologias geradoras de autoempre-
go no sector agrário. E com a Moz-
grain, expandir-se-ão as acções de 
transferência de tecnologias para a pro-
dução de semente certificada, a ser dis-
tribuída a perto de 30 0 produtores lo-
cais. 
 O dirigente espera que a siner-
gia entre as três instituições promova o 
desenvolvimento das comunidades be-
neficiárias e se produzam os resultados 
sustentáveis a curto, médio e longo 
prazos, no seio das comunidades nos 
distritos eleitos, com a recomendação 
de que se promova o aumento da pro-
dução e produtividade.■ (Redacção) 
 

ADPP melhora as condições de Trabalho dos Pescadores  
 Maputo (O Autarca) – Por ocasião das celebrações do dia Marítimo Mundial, a ADPP junta-se ao mundo para assi-
nalar o Dia Mundial do Mar, celebrado na quarta quinta-feira do mês de Setembro de cada ano. Nesta ocasião procura-se re-
flectir sobre a importância das indústrias marítimas para o comércio mundial, e na protecção do ambiente marinho e na pesca 
ilegal.  
 A ADPP está neste momento a trabalhar num projecto para promover a pesca sustentável em pequena escala nos dis-
tritos de Cahora-Bassa e Mogoé. Este projecto está entre as sete iniciativas de pesca sustentável em África que receberam u-
ma subvenção ao abrigo do programa ECOFISH, promovido e financiado pela União Europeia. 
 De acordo com Abdulahi Chabane, Coordenador do projecto, "a intervenção do projecto servirá de alívio para os 
pescadores que tiveram de vender o peixe a preços baixos e sempre com pressa, temendo a sua perda devido a más condições 
de conservação. Queremos melhorar a economia dos pescadores destes dois distritos e impulsionar a sua comercialização a 
preços justos através da melhoria das condições de higiene e de conservação do pescado". 
 ADPP visa melhorar as condições de captura, armazenamento e comercialização do pescado. Para tal, capacita as co-
munidades para a gestão sustentável dos recursos pesqueiros e melhora a sua integração na cadeia de valor do pescado atra-
vés do investimento em infra-estruturas.■ (Redacção) 
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FALANDO DE MARCAS 
 

Por: Salomão Viagem 
(sviagem@svevigny.com) 
 

Como faz-se uma oposição ao registo 
da Marca? 
 

 

Eis aqui um Exemplo 
EXMO SENHOR DIRECTOR DO INSTITUTO DA 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE MOÇAMBIQUE- IPI 
MAPUTO 
Processo nº…... 
 Tendo constatado no Boletim da Propriedade In-
dustrial número Y de 15 de Outubro último, página 97, a 
publicação da marca nominativa X, com o pedido de regis-
to número 24554/2013, requerido por……, localizável na 
Rua…. Cidade da Beira, Moçambique, doravante requeren-
te; 
 ..., adiante designado simplesmente por oponente, 
neste acto representada pelo seu mandatário conforme pro-
curação que protesta juntar, vem ao abrigo do disposto no 
artigo 117º do Decreto n. 4/2006, de 12 de Abril (CPI), de-
duzir OPOSIÇÃO, nos termos e com os seguintes funda-
mentos: 
 1. O oponente é titular da marca X desde Abril de 
2007, titularidade essa adquirida por via de um registo in-
ternacional com o número… por força do conhecido Acor-
do e Protocolo de Madrid no qual o registo foi estendido de 
entre outros países, à Moçambique (isto é como se o registo 
tivesse sido feito em Moçambique) 1 , conforme se pode 
constatar do documento 1 que aqui junta integralmente re-
produzido para os devidos efeitos. 
 2. O referido registo internacional (da marca X) 
concedido ao oponente, cobre  os produtos constantes da  
classe 12, resumidamente, veículos, aparelhos de locomo-
ção por terra, ar e água, e respectivas peças acessórias, ex, 
(camiões, guindastes, carroçarias, veículos de condução e=-
léctrica, automóveis, motor eléctrico para veículos terres-
tres, motores para veículos terrestres, aviões, barcos, bom-
bas de ár, pneus, dispositivos anti-roubo para veículos). 
 3. Sucede porém, que a requerente, também chine-
sa, a operar em Moçambique, na cidade da Beira, solicitou 
igualmente a 13 de Setembro do corrente ano, o registo da 
mesma marca X , “fingidamente”, na classe 35, para os ser- 
 

viços de Gestão de negócios comerciais; administração co-
mercial; trabalhos de escritório. 
 4. Fingidamente porque, mostra-se evidente que a 
intenção do requerente é de se apoderar dessa marca e ope-
rar na mesma área do oponente (assinalando os mesmos 
produtos), da classe 12, a avaliar pela sua denominação so-
cial (firma), cujo nome é ...; ou seja, só indicou a classe 35 
para fins de obtenção do registo da marca a seu favor (para 
disfarce, de modo a se dizer ou pensar que os produtos 
marcados-assinalados, são diferentes, “socorrendose - se” 
do tradicional princípio da especialidade que tem vindo a 
conhecer progressivos abalos na doutrina e jurisprudência 
em matéria de Direito de marcas, é só pensar-se no caso 
das marcas de prestígio), tendo plena consciência da exis-
tência de um anterior registo na classe 12. 
 5. Ora, é liquido que a marca cujo registo é solici-
tado pelo requerente é “SIMILAR, IDENTICA, IGUAL” a 
do oponente, v.g X V X. Apresentam semelhanças gráficas, 
fonéticas, ou figurativas e há susceptibilidade de o reque-
rente com o seu registo criar confusão ao público consumi-
dor, confira alínea c) do artigo 111º do CPI, há de todas as 
formas “IMITAÇÃO DE MARCA”, conforme reza o refe-
rido artigo 111º do CPI. 
 6. Constituem requisitos de protecção da marca nos 
termos do disposto nas alíneas g) e h) respectivamente do 
artigo 110º do CPI, o “Não reproduzir ou imitar os elemen-
tos característicos de outros sinais distintivos de comércio 
registados em Moçambique”, “Não ser idêntica ou imitar 
uma marca já registada em Moçambique ou com a data de 
depósito anterior pertencente a um outro titular para os 
mesmos produtos ou serviços”. 
 7. Ainda nos termos do CPI, alínea a) do artigo 
119º. São fundamentos de recusa:  “A falta de um dos ele-
mentos indicados nos artigos 110º…”, alínea h) “ O recon-
hecimento de que o requerente pretende fazer concorrência 
desleal, ou de que esta é possível independentemente da 
sua intenção”.    

Acautele-se. 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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  8. A eventual alegação do recorrente de que o pe-
dido do registo do oponente caducou, não deve proceder, 
na medida em que o mesmo vai até 2016, conforme se pode 
constar do documento 1, por um lado, por outro lado, há 
que considerar que nos termos do disposto no número 3 do 
artigo 127º do CPI, “As marcas para as quais essa declara-
ção (Declaração de intenção de uso) não tiver sido apre-
sentada não são oponíveis a terceiros, sendo declarada a 
caducidade do respectivo registo pelo Director-Geral do 
IPI a REQUERIMENTO DE QUALQUER INTERESSA-
DO2…”. 
 9. Avança ainda o número 4 do artigo 127º do CPI 
“Se não tiver sido pedida nem declarada a caducidade do 
registo, este será novamente considerado em pleno vigor 
desde que o titular apresente a declaração de intenção de 
uso e faça a prova de uso da marca”. 
 10. Ademais, apesar do nosso sistema jurídico con-
ceder o registo da marca ao primeiro depositante, há uma 
ressalva que consta do número 2 do artigo 124º  do CPI, a 
favor do primeiro utilizador da marca, de boa-fé. Estabele-
ce o citado dispositivo que “…não prejudica o direito de 
precedência de registo ao utilizador de boa-fé  da  marca i- 

dêntica ou semelhante, desde que essa utilização tenha o-
corrido antes da data do depósito ou prioridade do registo 
no país”. Confira-se o Acórdão 90/2012 (do Tribunal Ad-
ministrativo), relativo ao Processo 167 /2006. Boletim 61/ 
2012, p. 9 e ss. 
 11. Sobre a utilização anterior e mui recente da 
marca X pelo oponente, confira os documentos 2 que aqui 
se apresentam a título exemplificativo (exemplificativo, 
porque há muito mais provas dessa utilização intensa da 
marca), integralmente reproduzidos para os necessários e-
feitos. 
 Por estes factos e fundamentos, deve ser recusado o 
pedido do registo da marca X formulado pelo requerente. 
            Protesta juntar- Procuração 
            Junta: 2. Documentos 
 Beira, 22 de Setembro de 2020 
 O mandatário 

1 V. Artigos 2º, 3º, 3º bis, 3º ter e 4º do Protocolo Referente ao 
Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional Das Marcas  de 

1989. 
1 Letras maisculas para destacar que é necessário que o interessado 

requeira a caducidade ao Director Geral do IPI, o que parece não 
ter sido feito pelo requerente.■ 

PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 
 

23 de Setembro de 1963 … Jamie Cuambe 
 
 

 
 

 

 Jaime Alfredo Cuambe é Jornalista de profissãso. 
 Nasceu em Maleisse, distrito de Chibuto, província 
de Gaza, Sul de Moçambique, filho de Alfredo Cuambe 
(falecido) foi professor e a mãe Beatriz Mabuiangue tam-
bém foi professora. 
 Muito cedo ingressou nos quadros da Rádio Mo-
çambique (RM) em Inhambane, inspirado pelo seu falecido 
irmão Daniel Cuambe, então jornalista da Revista Tempo e 
mais tarde do Notícias. 
 Teve uma passagem por Niassa em substituição do 
então Delegado da Rádio Moçambique, Ricardo Dimande. 
Mais tarde ingressou na então Televisão Experimental de 
Moçambique (TVE), actual Televisão de Moçambique 
(TVM), vindo depois a trabalhar no jornal Notícias como 
Editor Político e depois sub-chefe de Redacção. 
 Cumpriu um mandato como Presidente do Conse-
lho de Administração (PCA) da TVM.  
 Durante longos anos foi correspondente da Rádio 
Nacional de Angola tendo também sido colaborador da 
RTP África.  
 Foi Conselheiro no Conselho Superior de Comuni-
cação Social (CSCS).  
 Membro de uma família de três jornalistas, nomea-
damente Arão Cuambe da RM e Daniel já falecido, Jaime 
Cuambe é Rotário de longa data e distingue-se pelo seu a-
pego a filantropia e actividades físicas.  
. 

 
 

Jaime Alfredo Cuambe com o Papa Francisco no Vaticano, 
num dos momentos mais marcantes na sua vida como cristão 

 tem referido que sempre sonhou ser piloto e um 
dos hobby é aviação virtual.  
 O Jornalista é Pai de três filhas maiores e praticante 
do catolicismo. 
 Jaime Cuambe nasceu no dia 23 de Setembro 1963 
e hoje celebra o seu 57º Aniversário Natalício. Parabéns e 
Feliz Aniversário, com votos para que continues sendo a 
mesma pessoa Alegre, Amigo de seus Amigos.■ 
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PGR constata melhorias do funcionamento do SERNIC 
  Maputo (O Autarca) – A Pro-
curadora-Geral da República (PGR), 
Beatriz Buchili, efectuou ontem (22 
SET2020), uma visita de trabalho ao 
Serviço Nacional de Investigação Cri-
minal – SERNIC. A visita circunscre-
veu-se no cumprimento das suas atri-
buições relativas a fiscalização dos ac-
tos processsuais de polícia e dos agen-
tes de investigação criminal, sendo que 
permitiu (i)- verificar o trabalho efec-
tuado pelo SERNIC no que tange à re-
colha de provas durante a investigação 
dos processos-crime; (ii)- apurar como 
são realizados os exames periciais fun-
damentais para o combate ao crime or-
ganizado e transnacional ao nível do 
laboratório da criminalística; e (iii)-
auscultar os constrangimentos e desa-
fios que o órgão enfrenta no exercício 
das suas funções.  
 Durante a visita, para além de 
ouvir as acções desencadeadas pelo ór-
gão, no informe apresentado pelo di-
rector-geral do SERNIC, Domingos 
Francisco Jofane, a PGR visitou e inte-
ragiu com os representantes do gabine-
te central da Interpol, das brigadas de 
crimes económico-financeiros, crimes 
cibernéticos e ainda, do laboratório da 
técnica criminalística. 
 Do informe, foi possível aferir 
que o SERNIC, logo após a sua restru- 
turação com a aprovação da Lei 2/20 
17, de 9 de Janeiro, concretizou acções 
estruturantes, com destaque para, a a- 
provação dos qualificadores das carrei- 
ras específicas e diferenciadas e da res-
pectiva tabela indiciária; elaboração do 
seu regulamento interno; aumento da 
capacidade de captação de impressões 
digitais para alimentar a sua base de 
dados; execução, em 95 %, do projecto 
da implantação da componente labora- 

nais, nas suas variadas manifestações; 
(iv) intensificar as acções de formações 
dos seus técnicos.  
 O balanço efectuado pela 
PGR, após a visita é positivo, uma vez 
que desde a última visita efectuada, em 
2016, o órgão demonstrou melhorias 
significativas, porém existem alguns 
aspectos por melhorar designadamente: 
O SERNIC deve criar mecanismos pa-
ra a identificação dos seus membros, 
sobretudo durante as diligências; Face 
a aparição de novos tipos de crimes li-
gados às Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC’s) estudar e reflec-
tir sobre os mesmos; Aprimorar a arti-
culação entre os agentes do SERNIC e 
os magistrados do Ministério Público 
no esclarecimento dos crimes e proce-
dimentos e protocolos usados pela In-
terpol; e Reforço do laboratório foren-
se em meios de investigação e capital 
humano.■ (Redacção) 
 

torial de ADN forense, na biologia fo-
rense, o que contribuirá para a recolha, 
análise e esclarecimento de questões 
como crimes de violações sexuais, exa-
mes de paternidade e outros.  
 Contudo, existem constrangi-
mentos que o órgão enfrenta no seu 
dia-a-dia, relativos a exiguidade de 
fundos, equipamentos, meios circulan-
tes e materiais para o esclarecimento 
célere dos crimes, particularmente os 
crimes violentos, narcotráfico, raptos, 
tráfico de seres e órgãos, caça furtiva, 
crimes informáticos e outros.  
 Dentre os desafios do sector 
constam (i) a mobilização de recursos 
financeiros para a elaboração e disse-
minação do Plano Estratégico do SER-
NIC (2020-2025); (ii) providenciar o 
desenvolvimento e implantação da sua 
base de dados; (iii) melhorar a presta-
ção dos seus serviços atinentes ao es-
clarecimento   célere  dos  casos  crimi- 
 

 
PGR Beatriz Buchili durante a visita de trabalho ao SERNIC 
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