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«Há mais obesos que famintos» 
  Idanha-a-Nova – Estima-se 
que em todo o mundo existam cerca de 
820 milhões de pessoas com fome. Se-
gundo o Diretor-Geral da FAO, José 
Graziano da Silva, um número inferior 
ao número de obesos (830 milhões). 
Outras 2 bilhões de pessoas, uma em 
cada quatro a nível mundial,  encontra- 
  

se em situação de insegurança alimen-
tar – o que significa que não sabem se 
terão o suficiente para comer para a se-
mana. A solução está do desenvolvi-
mento de políticas públicas adequadas, 
conforme sugeriram os debate que de-
correram semana passada no FISAS – 
Fórum Internacional  Territórios  Rele- 
 

vantes para Sistemas Alimentares Sus-
tentáveis. 
 O sistema alimentar esteve em 
em debate desde quinta-feira a domin-
go últimos no FISAS, encontro que te-
ve lugar em Idanha-a-Nova. Estiveram 
representados 15 países, provenientes 
de 4 continentes com uma preocupação 
comum: promover uma transição para 
sistemas alimentares sustentáveis, de 
maneira que permita o cumprimento 
dos ODS e a chegar a um futuro sus-
tentável.  
 Presente na sessão inaugural 
do FISAS, o Ministro da Agricultura, 
Florestas e Desenvolvimento Rural de 
Portugal, Luís Capoulas Santos, su-
blinhou que "Portugal tem assumido 
claras opções estratégicas para a pro-
dução de uma alimentação saudável e 
segurança alimentar. Do Plano Nacio-
nal Agrícola, de que são exemplo o Es-
tatuto de Pequena Agricultura Fami- 

CORRIGENDA 
 Beira (O Autarca) – Por lapso, no artigo de capa da edição de ontem, 
terça-feira (23JUL19), intitulado “Parque Nacional da Gorongosa celebra 
excelência”, referimos a celebração de “55 anos desde que foi decretado parque 
em 1964”, enquanto na verdade são 59 anos e o decreto é de 1960. O mesmo erro 
repetiu-se no artigo inserido na última página, rubrica “Uma Data na História”, 
com o título “23 de Julho de 1964 ... Reserva da Gorongosa passa a designar-se 
Parque Nacional”, enquanto a data real é 23 de Julho de 1964. Pelo sucedido 
apresentamos sinceras desculpas às partes afectadas.■ (R)    
 
  

Frase: 
 

Algumas pessoas irão “amar” você apenas enquanto puderem te 
usar. A lealdade termina quando os benefícios acabam! 
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responsável de produção e consumo é 
possível.  
 A Revolução Verde foi capaz 
de prevenir a fome na década de 1970, 
mas atingiu seus limites e é hora de 
implementar diferentes modelos para 
combater a crescente fome e a obesida-
de que o mundo sofre”, concluiu. 
 Para Armindo Jacinto, Presi-
dente da Câmara Municipal de Idanha-
a-Nova, será nas comunidades rurais 
que se encontrará resposta às altera-
ções climáticas. "É essencial alterar a 
forma como produzimos os alimentos. 
Novos comportamentos e novas atitu-
des são o caminho para o futuro. Igno-
rar os sinais do planeta é por em causa 
o futuro da humanidade".  
 Na sessão inaugural do FISAS 
estiveram também Ministros da Agri-
cultura e representantes de Governo da 
CPLP – Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa, bem como repre-
sentantes do Mecanismo da Sociedade 
Civil do Conselho de Segurança Ali-
mentar e Nutricional da CPLP e da 
INNER – Rede Internacional das Bio-
Regiões.■ (Redacção/ FISAS)  
 

liar, o Programa de Regadios Tradicio-
nais e a Reforma da Floresta, 30 a 35% 
são medidas relacionadas com o clima 
e a questão energética". 
 Capoulas Santos terminou a 
sua intervenção com a atribuição da 
Medalha de Honra da Agricultura de 
Portugal ao Diretor-Geral da FAO, Jo-
sé Graziano da Silva, que encerra o seu 
segundo mandato à frente da organiza-
ção este mês. 
 Num discurso emociado e 
muito aplaudido, José Graziano da Sil-
va, Diretor-Geral da FAO, defendeu a 
criação de políticas públicas adequadas 
para a promoção da agricultura susten-
tável, da agroecologia e do acesso à a-
limentos saudáveis por toda a popula- 
ção. Como exemplos, citou a política 
que promove as compras públicas de a-
limentos provenientes da agricultura 
familiar, iniciada no Brasil e já imple-
mentada em dezenas de países; a rotu-
lagem clara dos alimentos, como tem 
sido feito no Chile; e a taxação de ali-
mentos não saudáveis uma vez que, a 
longo prazo, estes acabam por onerar 
os sistemas públicos de saúde.   
 “Não mudaremos os sistemas 
alimentares com tecnologia. No lugar 
disso, precisamos fazer mudanças nas 
leis e na área da investigação”, afirmou 
o Diretor-Geral, no mesmo dia em que 
a FAO anunciou que apoiará um pro-
grama de cooperação para a criação do 
Centro de Competências para a Agri-
cultura Sustentável na CPLP, a ser se-
diado em São Tomé e Príncipe. 
 Segundo José Graziano da Sil-
va, esta iniciativa é uma forma de “a-
brir uma janela na catedral da Revolu-
ção Verde, para plantar a ideia de que 
um modelo novo e  mais  sustentável  e 

 
 

Momento de atribuição da Medalha de Honra da 
Agricultura de Portugal ao Diretor-Geral da FAO, 

José Graziano da Silva, pelo Ministro português 
da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 

Rural, Luís Capoulas Santos 

Arsénio Henriques não apresentou 
demissão 

 Maputo (O Autarca) – É fal-
sa a informação posta a circular nas re-
des sociais com teor que da conta de 
que Arsénio Henriques, Assessor de 
Imprensa da Presidência da República, 
apresentou demissão. Num breve con-
tacto com O Autarca, Arsénio Henri-
ques desmentiu categoricamente a in-
formação e lamentou a atitude do(s) 
autor(es) da falsa mensagem.■ (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 - I 
   

 

 ABSTRACT: Traditional trademarks continue to 
be the face of brands and their trademark law. However, a 
delicate problem (as a result of the growing degeneracy of 
the "specialty principle" traditionally used as the main basis 
for the protection of traditional brands) has increasingly oc-
cupied its area of responsibility. Classical doctrine and ca-
se-law have consolidated the idea that infringement of the 
principle of specialty arising from the registration of a trade 
mark identical or similar to that previously registered in the 
same class entails a likelihood of confusion on the part of 
the relevant public or know-how of the trade mark in ques-
tion. Today, with the emergence of "strong brands" that are 
the highly renowned and notoriously known, variants of 
traditional brands; the concept of trademark identity and si-
milarity has been relativized to the point where the protec-
tion of a trademark is made unlimited, that is, in addition to 
the principle of specialty. In this work, we have brought to 
light (in the light of Mozambican Trademark Law (in parti-
cular the provision concerning prestige marks) compared to 
the European Community), once again this problematic to 
alert Mozambican trademark jurisprudence (since seems in 
general to continue to favor the solution of cases on the ba-
sis of the of specialty) the direction which Trademark Law 
is currently taking. 
 KEYWORDS: Traditional Marks; Guardianship 
principle; Principle of Specialty; Degeneration of this prin-
ciple. 
 1. A TUTELA DAS MARCAS TRADICIO-
NAIS E O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE 
 Marcas tradicionais são sinais distintivos, normal-
mente do domínio empresarial visivelmente perceptíveis. 
Tais sinais podem ser nominativos, figurativos, mistos ou 
tridimensionais, cfr. o conteúdo da alínea i) do artigo 1º do 
(Código da Propriedade Industrial de Moçambique  (CPIM) 

 RESUMO: As marcas tradicionais continuam a ser 
o rosto das marcas e do respectivo Direito (de Marcas). Po-
rém, um delicado problema (resulta da crescente degenera-
ção do “princípio da especialidade”, tradicionalmente usa-
do como o principal fundamento de protecção das marcas 
tradicionais) tem ocupado cada vez mais espaço no domí-
nio da sua tutela. A doutrina e jurisprudência clássicas con-
solidaram a ideia de que a violação do princípio da especia-
lidade decorrente do registo de uma marca idêntica ou se-
melhante a anteriormente registada na mesma classe acarre-
ta junto do público interessado ou conhecedor da marca em 
causa, um risco de confusão. Hoje, com o surgimento das 
“marcas fortes” que são as de alto renome e notoriamente 
conhecidas, variantes das marcas tradicionais, o conceito de 
identidade e semelhança de marcas foi relativizado a ponto 
de a protecção de uma marca se fazer ilimitadamente isto é, 
além do princípio da especialidade. Neste trabalho, trouxe-
mos a lume (à luz do Direito de Marcas moçambicano 
(mormente a disposição atinente às marcas de prestígio) 
comparado com o da União Europeia), uma vez mais esta 
problemática para alertar a jurisprudência moçambicana em 
matéria de marcas (uma vez que parece de um modo geral 
continuar a privilegiar a solução dos casos com base no 
princípio da especialidade) o rumo que o Direito de Marcas 
está a tomar actualmente.  
  SUMÁRIO: 1. A Tutela das marcas tradicionais e 
o princípio da especialidade. 2. A tutela ultramerceológica 
(além dos limites da especialidade) da marca. 3. Conclu-
sões. 4. Bibliografia. 5. Jurisprudência. 
 PALAVRAS CHAVE: Marcas tradicionais; Tute-
la; Princípio da Especialidade; Degeneração deste princí-
pio. 
 TRADITIONAL TRADEMARKS AND THE 
PROBLEM OF THE PRINCIPLE OF SPECIALTY 
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aprovado pelo Decreto 47/2015 de 31 de Dezembro. 
 Importa, antes, esclarecer um pouco mais o aspeto 
terminológico das marcas tradicionais - que são sinónimas 
das marcas de comércio “clássicas.”1 São o tipo de marcas 
que ao longo dos tempos tem sido objeto de consagração 
nas diferentes legislações nacionais e internacionais atinen-
tes às marcas, quer pelo facto de terem sido as primeiras a 
despontar no domínio do comércio, quer por reunirem os 
requisitos de registabilidade, máxime, “a capacidade distin-
tiva” e a “a representação gráfica”, esta, hoje em declínio 
(aliás extinta na Diretiva de Marcas da União Europeia de 
16/12/2015, que se encontra em fase de transposição), e por 
conseguinte, serem relativamente pacíficas em termos de 
estudo teórico. No primeiro Código da Propriedade Indus-
trial de 1940, que vigorou em Moçambique como província 
ultramarina de Portugal, cuja eficácia fora extensiva a todas 
as colónias através da Portaria número 17043, de 20 de Fe-
vereiro de 1959, vinham consagradas expressamente as 
marcas nominativas, figurativas e mistas. As primeiras po-
diam ser palavras incluindo nomes de pessoas, de localida-
de, palavras invertidas, letras, números. As segundas, po-
diam ser desenhos, emblemas, símbolos, rótulos, fotogra-
fias. E as terceiras, podiam aglutinar elementos nominati-
vos e figurativos. 
 Este quadro legal não permitia a proteção de mar-
cas tridimensionais, nomeadamente a forma da embalagem, 
o que suscitou debates que visavam a sua admissibilidade. 
 Com a publicação do primeiro Código da Proprie-
dade Industrial de Moçambique (CPIM) - independente, em 
1999, já revogado, houve nos termos do artigo 1º alínea f) 
deste instrumento, um alargamento dos tipos de marcas, 
passando a incluir expressamente os sons e a forma do pro-
duto ou da respetiva embalagem. 
 À luz do mais recente CPIM aprovado pelo Decre-
to 47/2015 de 31 de Dezembro acrescentou-se a marca ol-
fativa, facto constante da alínea i) do artigo 1º. Assim, para 
além das marcas figurativas, nominativas e mistas, que ha-
bitualmente são designadas por marcas tradicionais – são à 
partida em Moçambique também passíveis de registo as 
marcas ditas não tradicionais ou não convencionais – (as 
novas marcas), desde que respeitem os requisitos da capaci-
dade distintiva e da representação gráfica. 
 De entre as marcas clássicas, as “nominativas” fo-
ram as primeiras a serem adotadas, facto que se pode com-
provar através das legislações mais antigas sobre marcas.2 
 De um modo geral, as marcas tradicionais (cuja ca-
racterística principal é a de serem visualmente percetíveis), 
figuram nas primeiras linhas da enunciação legal  dos  tipos 

de marcas comerciais (de produtos e serviços) atuais. É o 
que se pode ver por exemplo, na alínea i) do artigo 1º do 
CPIM, ao estabelecer do seguinte modo: “Marca: Sinal dis-
tintivo manifestamente visível, audível ou olfativo, suscetí-
vel de representação gráfica, que permite distinguir produ-
tos ou serviços de uma determinada entidade, dos produtos 
e serviços de outra entidade, composto, nomeadamente, por 
palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, nú-
meros, forma do produto ou da respetiva embalagem”. 
 A distinção das marcas, de per si, não é relevante, a 
menos que: a) determinem se num caso concreto, um signo 
ou nome ou combinação deste adotado como marca possui 
em si o requisito para sê-lo; b) contribua para mostrar a no-
vidade da marca em relação a existente (novidade extrínse-
ca); c) mostre se é confundível com outra já existente e em 
uso no mesmo ramo de atividade económica (contrafação e 
confundibilidade).3■ 
 

Já começou “a vez” de 
Lourenço Bulha 

 Beira (O Autar-
ca) – O candidato do Parti-
do FRELIMO ao cargo de 
Governador da Província 
de Sofala, o influente em-
presário da cidade da Bei-
ra, Lourenço Bulha, foi a-
presentado à população 
desta urbe na manhã de 
hoje, quarta-feira (24JUL 
19), num evento que de-
correu no campo de fute-
bol do bairro de Macurun-
go. A apresentação pública 
de Lourenço Bulha seguiu-
se após o seu desembarque 
no Aeroporto Internacional 
da Beira, vindo de Maputo 
onde participou da reunião 
do partido na qual foi con-
firmado candidato da 
FRELIMO ao cargo de 
Governador de Sofala. 
Coube ao Membro da Co-
missão Política da  FRELI- 
  

 
Lourenço Bulha, candidato da 

Frelimo à Governador de Sofala 
 

MO e Chefe da Brigada 
Central de Assistência ao 
partido em Sofala, Sérgio 
Pantie, dirigir o acto de a-
presentação pública de 
Lourenço Bulha.  
 Lourenço Bulha 
foi saudado por milhares 
de membros e simpatizan-
tes da Frelimo em Sofala.■ 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Amnistia Internacional condena ameaças de morte e 
intimidação pré-eleitorais contra Manuel de Araújo 

 Beira (O Autarca) – A Am-
nistia Internacional condena veemente-
mente as ameaças de morte e intimida-
ção pré-eleitorais que estão  a  ser  pro-
  

movidas contra Manuel de Araújo, ac-
tual Presidente do Conselho Municipal 
de Quelimane e candidato da RENA-
MO ao cargo  de  Governador  da  Pro- 

víncia da Zambézia. 
 “Estas tácticas de intimidação 
pré-eleitorais são uma terrível lem-
brança do que tende a acontecer duran-
te as eleições em Moçambique; amea-
ças de morte e intimidação. Nós temos 
testemunhado este padrão sombrio e 
outra vez como líderes políticos são 
perseguidos e até mesmo mortos por 
suas opiniões críticas” – referiu Depro-
se Muchena, Diretor Regional da Am-
nistia Internacional para a África Aus-
tral. 
 

 Deprose Muchena sublinhou 
que eleições nunca devem ser mortais, 
porque afinal de contas é uma batalha 
de idéias onde a violência não deve ter 
lugar 
 

 A Amnistia Internacional ob-
serva que a votação de 15 de Outubro 
próximo apresenta sérios riscos de tor-
nar-se contenciosa, considerando que 
será a primeira vez que um governador 
provincial será escolhido pelo eleitora-
do da respectiva província.   
 

 A entidade relata que Araújo 
recebeu a última carta anônima em 10 
de Julho, lembrando-lhe que já havia 
sido previamente avisado para não 
concorrer pela Renamo na eleição de 
governadores provinciais a 15 de Outu-
bro poróximo. A carta chama atenção 
para Manuel de Araújo tomar cuidado 
porque seria morto por concorrer à e-
leição. Segundo a Amnistia Internacio-
nal, a carta foi enviada ao seu escritó-
rio e depois impressa e publicada nos 
mercados locais. Também circulou nas 
mídias sociais. Recorda ainda que an-
tes das municipais de 2018 - nas quais 
Araújo conquistou o cargo de prefeito 
de Queliminane - ele também recebeu 
várias ameaças.■ (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 Julho de 1875 ... Dia da Cidade de 
Lourenço Marques  

 

  A sentença arbitral do Marechal Mac Mahon profe-
rida a 24 de Julho de 1875 trouxe como consequência ime-
diata a proclamação da povoação de Lourenço Marques em 
vila, por decreto de 9 de Dezembro de 1876 de El-Rei 
D.Luis I, e a vinda da Expedição das Obras Publicas em 7 
de Março do ano seguinte. 
 A data de 24 de Julho passou a ser o dia da cidade 
de Lourenço Marques. 
  Transcrevo, com a devida vénia, um excerto do li-
vro de Alfredo Pereira de Lima “Introdução à História de 
Moçambique” 
  “Um dos mais vivos ataques á nossa dominação na 
baía e sobretudo nos territórios a sul da mesma foi o sonha-
do e levado a efeito pelo audacioso capitão Owen em 1822-
1823, depois de se apresentar em Lourenço Marques muito 
recomendado pelo nosso Ministro do Ultramar e Encar-
regado dos Negócios de Portugal em Londres, sob o pretex-
to de que vinha numa missão científica. 
 A Inglaterra numa visão do futuro, desejava esten-
der a sua provincia do Natal até Lourenço Marques. Deste 
modo, enviado o capitão Owen com falsas intenções, este 
internou-se a sul pelas terras do régulo Tembe e Maputo, 
falsificando tratados com estes régulos pelos quais cediam 
á Inglaterra as regiões sob o seu dominio. Mais tarde uma 
magistral memória em réplica aos argumentos ingleses, a-
presentada à arbitragem do Presidente da Republica Fran-
cesa Mac-Mahon lhos aniquilou e deitou por terra. 
 O procedimento do capitao Owen mereceu o nosso 
protesto mas a Inglaterra não mudava a sua atitude. Assim 
em 1861, em conformidade com o pseudo tratado de  Owen 
 

 
 

e para lhe dar inteira execução, desembarcou em Lourenço 
Marques um oficial, do navio de guerra “Narcisus”, notifi-
cando ao governador que o comandante deste navio britâni-
co ia tomar conta da Ilha da Inhaca que incorporaria na co-
lónia do Natal!! Oito anos depois a corveta inglesa “Ponte-
vel” recebeu ordem para arvorar a sua bandeira na ilha, 
sendo Duprat o transmissor desta resolução britânica. 
  Poucos soldados portugueses foram precisos para 
seis meses depois deste acto abusivo arrearem a bandeira 
estrangeira e ali içarem a portuguesa. 
 Não nos convinha no entanto esta situação e luta 
permanente, e conscientes dos nossos incontestáveis direi-
tos, levamos o assunto para a arbitragem sendo para ela es-
colhida a França na pessoa do seu Presidente Marechal de 
Mac Mahon, Duque de Magenta, que em 24 de Julho de 
1875, inspirado na mais sã justiça e razão, proferiu a sua 
sentença favorável, dando como “provados e estabelecidos” 
os nossos direitos”.■ 
 

OBS: foto da colecção de Alfredo Pereira de Lima 
 

PR exonera Vice Procurador-Geral da República 
 Maputo (O Autarca) – O Presidente da República, Filipe Nyusi, exonerou hoje Edmundo Carlos Alberto do cargo 
de Vice Procurador-Geral da República. A exoneração de Edmundo Alberto coincide numa altura de fim de mandato da ac-
tual PGR, Beactriz Buchili. A coincidência revela a possibilidade de Edmundo Alberto vir a ser promovido ao cargo de Pro-
curador-Geral da República. Ontem o PR empossou o reconduzido Adelino Muchanga no cargo de Presidente do TS.■ (R) 
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