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`

País prepara-se para a implementação efectiva do
Regulamento de Pesagem de Contentores nos portos
nacionais
`

Maputo (O Autarca) – O Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, anunciou que o
Governo já está a tomar medidas para
o início da implementação efectiva do
Regulamento de Pesagem de Contentores.
No dia 14 de Agosto de 2018,
o Conselho de Ministros (CM), reunido na sua 26ª Sessão Ordinária, aprovou o Decreto sobre a Obrigatoriedade
de Verificação e Declaração do Peso
Bruto de Contentores. O Decreto estabelece a obrigação do Expedidor do
A vida humana só tem significado no grau em que for vivida ao serviço

Frase: da humanidade, e quando for vivida com essa finalidade – Wole
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Carlos Mesquita, Ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique

Contentor carregado verificar e fornecer o Peso Bruto do Contentor ao
Transportador Maritimo e ao representante do Terminal do Porto antes do
seu embarque no navio, para além de
determinar os métodos para serem usados para verificar o Peso Bruto.
Falando, recentemente, por ocasião da inauguração de novos guindastres móveis no Porto de Maputo, o
Ministro Carlos Mesquita afirmou que

o país já está a prepara-se para a implementação efectiva do Regulamento de
Pesagem de Contentores, revelando
que já decorrem neste momento trabalhos para o credenciamento dos operadores que fazem o trabalho da pesagem
de contentores.
O Regulamento de Pesagem de
Contentores, cujo decreto foi aprovado
pelo Governo em Agosto do ano passado, é uma medida tomada pelas autori-

dades moçambicanas para se conformar com as convenções internacionais
sobre a segurança marítima. Mas na recente comunicação, a propósito, Carlos
Mesquita esclareceu que esta medida
não deve ser vista apenas como um
mero exercício de conformação do País
com as Convenções Internacionais,
pois a pesagem dos contentores é uma
medida fundamental para a promoção
da segurança marítima. “Exorto, desde
já, a todos os intervenientes para melhor colaboração e cumprimento escrupuloso da legislação aprovada”.
A carga contentorizada representa uma das mais importantes manuseadas nos principais portos moçambicanos, nomeadamente Maputo, Beira e
Nacala.
O Ministro dos Transportes e
Comunicações assegurou ainda que na
componente da Autoridade Marítima e
Aduaneira, responsável pelo desembaraço de navios e mercadorias, o Governo irá prosseguir com as reformas em
curso para a redução do tempo de espera no porto por razões administrativas,
tendo sempre em atenção a necessidade de tornar os portos nacionais competitivos e atractivos.■ (Vera Patrícia)

Edilidade mantém apoio aos clubes da Beira
Beira (O Autarca) – Após a passagem do ciclone Idai que deixou a cidade da Beira praticamente destruída e afectou sobremaneira os planos da edilidade, o Presidente da Autarquia, Daviz Simango, chegou a admitir a possibilidade de
cancelar provisoriamente apoios que havia assegurado ao Têxtil do Púnguè, que este ano regressa ao Moçambola, a Liga
Desportiva de Sofala (LDS), que se estreia este ano na competição regional que permite o apuramento ao Moçambola e o Sporting da Beira.
Em menos de um mês após a ocorrência da catastrofe, Daviz Simango decidiu reconsiderar o cancelamento de apoios, tendo convocado as direcções dos referidos clubes para sossega-los que a edilidade iria cumprir a sua promessa.
Trata-se de uma manifestação que reconfirma o compromisso do actual governo autárquico em prol do desenvolvimento do desporto na cidade da Beira, uma actividade importante que estimula a recreação assegurando a estabilidade social
na urbe através da oferta de ocupação.■ (Redacção)
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FALANDO DE MARCAS
Por: Salomão Viagem
PhD em Ciências Juridico-Empresariais – Universidade de Coimbra
(sviagem@svevigny.com)

Marcas coletivas e marcas de garantia,
denominações de origem e indicações geográficas - 10/21
A nível da doutrina costuma-se questionar se as indicações geográficas e denominações de origem56 são marcas57 e se podem ser registadas por uma pessoa singular.
À partida, entre nós, pela sistemática do CPIM, vêse que não são marcas. As DO e as IG, constam das alíneas
e) e f) do CPIM, e o seu regime jurídico encontra-se consagrado nos artigos 163º à 186º do CPIM, as marcas por
seu turno vem definidas nas alíneas i), j) e k) e reguladas do
artigo 121º à 162º do CPIM. Sobre esta questão, ensina de
forma brilhante COUTINHO DE ABREU58 nos seguintes
termos: “(…) as denominações de origem e as indicações
geográficas visam distinguir produtos-tal como as marcas.
Mas não se confundem com estas. As possibilidades de
constituição das marcas (alínea i) do artigo 1º do CPIM)
são muito mais vastas do que as respeitantes àqueles sinais,
sempre nominativos e consistindo quase sempre em nomes
de zonas geográficas; as marcas pertencem a sujeitos determinados, e as denominações de origem e indicações geográficas são propriedade comum dos residentes ou estabelecidos, de modo efetivo e sério, na localidade, região ou território demarcados; ao invés da generalidade das marcas, aqueloutros sinais distinguem sempre produtos originários
de certas áreas geográficas. Não obstante, é muito grande a
proximidade entre as denominações de origem e indicações
geográficas e as marcas coletivas constituídas por nomes
indicando a proveniência geográfica dos produtos. Ainda aqui porém, subsistem as diferenças relativas aos sujeitos
que disso (e afora outras diferenças de regime previstas nos
respetivos capítulos do CPIM), deve notar-se que as possibilidades de controlo da produção e comercialização dos
produtos assinalados por uns e outros sinais são em geral
mais vastas no respeitante às marcas coletivas (…)”.
As indicações geográfica59 são simples informa-

ções que permitem ao consumidor saber, por exemplo, se o
produto é duma determinada origem ou não.60 A denominação geográfica (nome geográfico) enquanto o lugar a que o
nome se refere for conhecido do público, não pode ser considerado como marca, pois, estar-se ia a violar o princípio
da livre disponibilidade dos nomes, pelo contrário, se esse
nome geográfico não for conhecido (nem todos os lugares
são conhecidos por todos, pois são inúmeros- podendo ser
totalmente desconhecidos por determinados meios) a sua
admissibilidade como marca poderá ser viável visto que
nessa condição, não indicaria qualquer proveniência para o
público que não conhece o referido nome, em tal caso, o
nome geográfico aparece como nome de fantasia.61
As IG e as DO62 não podem de per si serem consideradas como marca, a menos que apareçam combinadas
com outros elementos. Esse posicionamento resulta do disposto na alínea d) do artigo 134º do CPIM que estabelece
sobre (fundamentos de recusa ao registo da marca) São fundamentos de recusa al. d) Apresentar sinais constituídos,
exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade,
o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou o
meio o valor de produção do produto ou da prestação de
serviço, ou outras características dos mesmos;
Em Moçambique há exemplos de marcas geográficas, são os casos de “Água de Namaacha”, “Água Vumba”,
“Chá Gúruè”. A “Água de Namaacha” é extraída num determinado lugar geográfico do Distrito de Namaaacha na
Província de Maputo à Sul de Moçambique. Apesar do respetivo sinal não ser constituído exclusivamente pela indicação geográfica “Água de Namaacha” um grande relevo é
dado a essa origem no rótulo, ou seja, à uma vista rápida, o
que se vê no rótulo da garrafa é a expressão relativa a indi-
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cação geográfica “Água de Namaacha”. Tudo leva a crer
que o nome da referida marca é a respetiva indicação de
proveniência “Agua de Namaacha”, o que não devia ser, na
medida em que contraria o princípio segundo o qual, as IG
não podem constituir marcas, na medida em que constituem
simples informações da proveniência. Em rigor, a empresa
titular da referida IG; para o seu produto ( água), devia ter
adotado uma marca “própria”, ex, “Água X” com o aditamento à referência da indicação de proveniência “Água de
Namaacha”, assim seria “Água X” da Namaaacha. De todas as maneiras, não podemos agora, com sucesso pôr em
causa o fato daquela IG se ter tornado uma verdadeira marca moçambicana, e o seu titular ter adquirido pleno direito
de exclusivo sobre o seu uso em detrimento das demais
pessoas daquela região (Namaacha), uma vez que adquiriu
uma inquestionável notoriedade a nível nacional e quiçá,
internacional. O argumento do secondary meanning, também pode ser usado como cavalo de batalha para a defesa
dessa (marca) que a princípio não era e nem devia ser marca.
A “Água Vumba” e o “Chá Gúrùe”1 são (objetivamente) no nosso modesto entender, denominações geográficas que acabaram por adquirir distintividade, considerando os argumentos que apresentamos no parágrafo precedente (aquisição de notoriedade e um segundo sentido-secondary meaning). Vumba e Gúrùe são “nomes” de locais bem
conhecidos em Moçambique, nomeadamente uma das serras da Província de Manica e nome de um distrito da província da Zambézia respetivamente. Se a doutrina é unanime em afirmar que as denominações de origem (nomes
geográficos) quando conhecidos não devem constituir mar-

cas, em virtude de este ato privar os demais conhecedores
do (nome do local) de usarem aquele nome para informar
ao público as qualidades dos seus produtos ou serviços. No
caso dos presentes exemplos, estaríamos perante a violação
desse princípio, posto que, apesar da denominação de origem aparecer nos respetivos rótulos combinado com outros
elementos (figurativos), o que é mais evidente é a DO.■
56

Esta terminologia ( Indicações Geográficas e Denominações
de Origem) foi adotada pelo Professor OLIVEIRA ASCENÇÃO
no seu trabalho “Questões problemáticas em sede de indicações
geográficas e denominações de origem” in Direito Industrial
(AA.VV.), Volume V, Almeidina, Coimbra, 2008, p. 69, a qual
também achamos digna de acolhimento, na medida em que a
expressão “indicações geográficas” melhor elucida ou subsume
as duas realidades a ela inerentes ( Indicação de Proveniência e
Indicação Geográfica), é uma formulação que economiza o uso
de palavras que parecem redundantes.
57
Cfr. Sobre este questionamento, MARIA MIGUEL
CARVALHO, A Marca Enganosa, ob. cit., pp. 125-134.
58
Curso…ob. cit., p. 413.
59
Adiante IG- Indicações geográficas.
60
Neste sentido v. AMÉRICO SA SILVA CARVALHO,
Direito…ob. cit., p. 180-181, cita RIBEIRO DE ALMEIDA,
Indicações Geográficas, Indicações de Proveniência e
Denominações de Origem (Texto correspondente à conferência
pronunciada no Curso de Pós-Graduação de Direito Industrial1999, organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela
Associação de Direito Intelectual”) publicado in Direito
Industrial, Vol. I, pp. 5 e ss.
61
Cfr. Neste sentido AMÉRICO DA SILVA CARVALHO,
Direito…ob. cit., p. 223 que diz, citando por seu turno o autor
francês Mathély, ser esta hoje a solução geralmente adotada.
62
Denominações de origem.■

Beatriz Buchili apela ao envolvimento de todos segmentos da
sociedade para a consolidação do Estado de Direito Democrático
Beira (O Autarca) – A Procuradora Geral da República, Beatriz Buchili, apelou na manhã desta quarta-feira (24
Abril19), durante a apresentação na Assembleia da República do informe anual sobre o estado da Justiça em Moçambique, o
envolvimento de todos os segmentos da sociedade para a consolidação do Estado de Direito Democrático. “No exercício das
suas funções constitucionais e legais, o Ministério Público (MP) conta sempre com o envolvimento de todos os segmentos da
sociedade, partindo da Família como elemento fundamental e base da sociedade, para a consolidação do nosso Estado de Direito Democrático.
Beatriz Buchili reiterou a determinação da Procuradoria Geral da República (PGR) na prevenção e combate a corrupção e a criminalidade em geral e solicitou a Assembleia da República para aprovação, ainda no presente mandato, dos
Códigos Penal, de Processo Penal e de Execução de Penas. “É nossa perspectiva que as aprovações do Código Penal, de Processo Penal e de Execução de Penas, pela Assembleia da República, no presente mandato, venha a impulsionar a nossa intervenção, garantindo a eficâcia da prevenção e combate a criminalidade em geral”.
Esta é última vez que a PGR dirige-se a Assembleia da República no presente mandato. A sessão iniciada hoje prossegue até amanhã, na qual Beatriz Buchili deverá ainda responder as questões das bancadas parlamentares.■ (Redacção)

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

24 de Abril de 1945 ... Matânia Odete
Dabula
Querida Matânia: vem de longa data esta nossa amizade. Dos tempos em que eu me iniciava neste interessante mundo da radiodifusão, lá para os anos 60. Eu era o
“mufana” da Golo. Por imperativo da profissão e pelo facto
dos nossos programas serem todos gravados nos estúdios
do RCM, era no nosso “Palácio da Rádio” que nos cruzávamos.
Conheci-te na discoteca do então Rádio Clube, numa altura em que tu e a Evódia seleccionavam os discos
que iriam ser tocados no “Programa da Mulher” da Voz de
Moçambique. E nesse trabalho, se bem me recordo, eram apoiadas por todas aquelas senhoras que trabalhavam na discoteca, como por exemplo a Marlene Dinis ou a Maria Adalgisa.
Voltei a conhecer-te no Estúdio de Teatro, quando
gravavas na companhia de Ilda Estevão, da Joana Mariana
(a nossa querida octogenária) e do Albino Pachisso.
Na minha memória ficam títulos como por exemplo “Hora do Recreio”, “Parada Musical”, “Hora do Soldado” e por aí fora.
A nossa relação profissional vem do tempo da
“Hora Nativa”, da “Voz de Moçambique”, das “Produções
Golo”, do “RCM”.

Neste dia do teu aniversário, (24 de Abril) faço votos para que o comemores com saúde, porque o resto, vem
por acréscimo. Parabéns pelos teus 74 anos de idade. Abraços e beijinhos para aquela que foi uma das mais brilhantes
comunicadoras deste Moçambique. Deixo-te com uma recordação dos bons e velhos tempos. Uma foto, que fui rebuscar à poeira do meu arquivo.■
PS: Matânia (para quem não saiba) é filha do antigo
locutor da “Hora Nativa” e “Voz de Moçambique”,
Samuel Dabula.■

Tribunal repõem Justiça no Centro Hípico da Beira e
decide pela devolução de poderes a Carlos Silva
Beira (O Autarca) – Por decisão do Tribunal, o grupo de supostos sócios do Centro Hípico da Beira (CHB) que agiu em coluio e cobertura de alguns sectores conhecidos na praça, tendo tentado afastar, de forma abusiva e humilhante, da
direcção do Clube, o legitimo Presidente de Direcção do mesmo, Carlos Silva, é agora obrigado a devolve-lo todos os poderes que haviam ilegalmente usurpado, que inclui a entrega das chaves do escritório e documentos em sua posse.
A decisão do Tribunal coincide numa altura em que já circulavam nas redes sociais imagens de cavalos do Centro
Hípico da Beira completamente debilitados, denunciando ausência de assistência adequada, o que nunca aconteceu desde
que o clube vêem sendo gerido por Carlos Silva, conhecido na cidade da Beira como verdadeiro amigo de cavalos.
É um desfecho positivo não só para a gestão geral do Centro Hípico da Beira, mas sobretudo para a sorte e saúde dos
cavalos que viviam praticamente sem futuro, ou seja com dias contados de vivência.■ (Redacção)
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‘Claro que foi um grande choque. Também me vieram as lágrimas aos olhos, ao ver aquele
espectáculo infernal do incêndio de Notre-Dame. Mas as televisões deram grande relevo a aspectos que eram fruto da ignorância. E fiquei sem saber se era a ignorância ao serviço da propaganda, ou se era a propaganda a servir-se da ignorância.’ (Myriam Jubilot 2019)

Desde o dia 15 de Abril que se assiste
a um lamento tão profundo pela perda de Notre-Dame pelos seus 850 anos de História, que
sinto que devo postar este apontamento. Talvez possa recordar alguns factos a quem ande
esquecido, ou trazer algum esclarecimento a
quem os ignore.
Em primeiro ligar, a Notre-Dame que
todos conhecemos, é o fruto do restauro a que
se procedeu no século XIX.
Viollet-le-Duc foi o arquitecto desse
profundo restauro. Inclusive, foi ele o autor do
famoso pináculo de Notre-Dame. Ou seja, a
“flèche” que tanto nos deslumbrava, tinha
mais ou menos um século e meio de história,
não mais. Em segundo lugar, recordo este detalhe que muita gente ignora, e que diz respeito ao surgimento do Gótico, esse estilo arquitectónico que é um dos grandes orgulhos dos

Europeus.
Seria bom perguntarmo-nos como
nasceu o Gótico.
Os príncipes europeus da Idade- Média
digladiavam-se entre si. O que muito preocupou o papa Urbano II (1035-1099).
Cerca de 1095, o imperador de Bizâncio, Alexios I Komnenos, pediu ajuda ao Papa
pois as suas fronteiras estavam sob ataque dos
Turcos Seldjúcidas.
Urbano II achou que uma maneira de livrar os seus súbditos de tanta belicosidade, seria endereçá-la para outras paragens. Esse apelo de Alexios I veio dar-lhe a oportunidade.
Urbano II incitou a Cristandade ocidental a ir combater os Muçulmanos tendo em vista a libertação da Terra Santa. A pregação de
Urbano II deu origem à I Cruzada (10951099), e às muitas outras que se lhe seguiram.

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Foi esse desvio para outras paragens, do
estado de guerra em que vivia a Europa. que
deu origem ao chamado Renascimento do
século XII: - No século XII acontece uma
notável renovação económica e cultural. É
nesse “renascimento” que surge o estilo
Gótico: as cidades competiam entre si, a ver
qual delas ergueria a catedral mais alta e
sumptuosa.
As catedrais góticas não são apenas o
testemunho de fé de que por vezes se fala. São
sobretudo um testemunho de poder.
Claro que presenciar este incêndio foi
um grande choque. Notre-Dame foi justamente
classificada como Património da Humanidade,
um dos expoentes da Cultura Europeia.
Também me vieram as lágrimas aos olhos ao
ver aquele espectáculo infernal.
Mas as televisões deram grande relevo a
aspectos que eram fruto da ignorância. E
fiquei sem saber se era a ignorância ao serviço
da propaganda, ou se era a propaganda a
servir-se da ignorância. O que vai dar
praticamente ao mesmo.

E depois, há este olhar para o umbigo
por parte da cultura europeia. E isso incomoda-me. Não se vê espírito. Há quem diga que
os erros do Passado já não têm remédio, e então é deixá-los para trás. Mas não pode, ou não
deve ser assim. Essa auto-complacência leva à
perpetuação dos mesmos comportamentos – a
tão apregoada grandeza da cultura europeia
tem sido feita à custa de outras culturas – A
cultura (economia, prestígio, riqueza...) europeia é essencialmente predatória. Na IdadeMédia como no século XIX, por exemplo...
Não se pense, porém, que não aprecio a
cultura francesa. Claro que aprecio. Aliás, formei-me em Românicas. Mas gosto de ver os
dois lados da Realidade, ou seja, os pés de barro dos ídolos: - Tal como foi recordado há
poucos dias no canal TV5 Monde, a pena de
morte só foi abolida em França em 1981. Ou
então recordemos que as mulheres francesas
só obtiveram direito de voto após a II guerra
mundial. Não esquecendo que uma das receitas da França vem da indústria de armamento.
■ MJ

ANEXO: ‘Catedral de Notre-Dame: Donativos para reconstrução poderão ultrapassar 1 bilião de euros até
ao fim do dia.’ Prognosticavam assim as manchetes principais do dia 17 de Abril de 2019. Sobre o tema, um dos
comentários públicos na RTP online assinado por zé povinho, dizia com amarga ironia: …“vamos construir uma
catedral em Moçambique ... pode ser que assim alguém ajude com o mesmo entusiasmo. Há quem diga que não
devemos misturar as duas situações, que são coisas distintas... têm razão, são coisas distintas, uma são pessoas,
outra um amontoado de pedras. As prioridades da sociedade contemporânea é algo de absurdo, hipócrita e cínica.”
(sic)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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ANEXOS e REFERÊNCIAS
(Estas vendas d’armas são legais? in a cruz.com) « Ces ventes d’armes sont-elles légales? »
https://www.la-croix.com/Monde/ventes-darmes-sont-elles-legales-2018-03-20-1200922422
ENTRETIEN. Hélène Legeay, Responsable Maghreb-Moyen
Orient à l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture
(ACAT). La France semble ne pas respecter la réglementation des
armes ... Recueilli par Laurent Larcher, le 20/03/2018
www.la-croix.com
(Tradução do francês anexa à representação fotográfica)
«ENTREVISTADA. Hélène Legeay, Responsável Maghreb-Médio Oriente para a Acção dos cristãos pela
abolição da tortura (ACAT). A França parece não respeitar a regulamentação das armas…Entrevista recolhida por
Laurent Larcher, 20/03/2018» «Ces ventes d’armes sont-elles légales - la-croix.com
Read, Piers Paul (1999 / 2001). Os Templários. Rio de Janeiro: Sind. Nac. Editores de Livros. Trad.
'Marcos José da Cunha. «SINOPSE: A história dramática dos Cavaleiros Templários, a mais poderosa ordem
militar dos cruzados. Neste estudo agradabilíssimo de ler, Piers Paul Read separa mito de ficção. Ele precede seu
relato com uma síntese concisa da história do Templo e das três religiões - o judaísmo, o cristianismo e o
islamismo - que por tanto tempo lutaram para possuí-lo. Baseando seu exame na pesquisa histórica mais recente,
Piers Paul Read descreve de forma circunstanciada essa força multinacional de monges guerreiros que foi não só
única na história das instituições cristãs, mas também o primeiro exército permanente...»
https://www.bertrand.pt/livro/os-templarios-piers-paul-read/53071
RTP 17 Abr, 2019, 14:19 | Mundo
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/notre-dame-donativos-deverao-ultrapassar-os-mil-milhoes-de-euros-ate-ao-fimdo-dia_v1141980
The Templars / Os Templários - Piers Paul Read
https://pt.scribd.com/document/29070847/Os-Templarios-Piers-Paul-Read

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira
E-mail: oautarca@teledata.mz; oautarca@gmail.com
Editor: Chabane Falume – Cell: 82 5984510; 84 7271229
E-mail: chabanefalume08@gmail.com

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23301714, E-mail: oautarcabeira@yahoo.com.br ou em mão
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail ( ), ou entrega por estafeta no endereço desejado ( )
Entidade................................................................................................................................................................................
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail ..............................
Individual ( ) Institucional ( ) .............../ ........../ 2013
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 14.175,00 * Institucional: 18.900,00

