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Covid-19: Sofala não regista caso positivo em dois dias 
consecutivos …e MISAU anunciou o número mais 
baixo de novos registos no país desde há duas semanas 
  Beira (O Autarca) – A pro-
víncia de Sofala, no centro do país, não 
registou nenhum caso positivo da co-
vid-19 em dois dias consecutivos.  
 O Ministério da Saúde repor-
tou zero caso positivo da covid-19 para 
Sofala na actualização diária apresen-
tada na última segunda-feira, tendo re-
petido o mesmo ontem, terça-feira.  
 Com efeito, a província de  So-
  

fala mantém o registo de 57 casos acti-
vos confirmados com que transitou úl-
timo fim-de-semana.  
 A província de Sofala registou 
os primeiros quatro casos positivos da 
covid-19 a 10 de Maio de 2020, e pos-
sui actualmente um cumulativo de 129 
casos positivos, zero óbito e 73 casos 
totalmente recuperados.  
 O   primeiro  caso  positivo  da 

covid-19 em Moçambique foi regista-
do a 22 de Março de 2020, na cidade 
de Maputo, a capital do país.  
 

 Depois de Maputo (sul) os res-
tantes primeiros casos positivos da co-
vid-19 no país foram registados na pro-
víncia nortenha de Cabo Delgado.  
 

 Até ontem (25AGOSTO2020) 
o pais tinha o registo cumulativo de 
3.508 casos da covid-19, dos quais 
1.674 activos, 1.809 recuperados e 21 
óbitos, quatro dos quais por outras cau- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 26/08/2020 
Compra Venda Moeda País 

83.51 85.17 EUR UE 

70.75 72.16 USD EUA 

4.19 4.27 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 
Se seus esforços forem visto com indiferença, não desanime; 
também o sol, ao nascer, dá um espetáculo todo especial e, 
mesmo assim, a maioria da platéia continua dormindo! 
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çambique, com registo de maior inten-
sidade nos últimos meses.  
 Anteontem, segunda-feira, dia 
em que foram reportados 45 novos ca-
sos positivos para a covid-19 no país, o 
Ministério da Saúde “celebrou”, entre-
tanto, o facto de ter se tratado do nú-
mero mais baixo de casos novos Regis-
tados desde há duas semanas. 
 Até ontem, refira-se, no país já 
haviam sido testados cumulativamente 
89.158   casos   suspeitos,   1.593    dos 

quais no período referente as 24 horas 
anteriores.  
 Ainda até a data em referência, 
Moçambique tinha um cumulativo de 
1.890.718 pessoas rastreadas para a co-
vid-19 nos diferentes pontos de entra-
da. Destas, 31.923 foram submetidas à 
quarentena domiciliar, e neste momen-
to há o registo de 5.015 pessoas a ob-
servarem a quarentena domiciliar e 
3.386 contactos de casos positivos es-
tão em seguimento.■ (Érica Chabane)   
   

sas. 
 Com 877 casos activos até a 
última actualização diária feita ontem 
pelo Ministério da Saúde, a cidade de 
Maputo tem sozinha o maior número 
de casos comparados com o somatório 
de casos todas as províncias do país.  
 Importa salientar que desde o 
registo do primeiro caso positivo da 
covid-19 no país, a 22 de Março últi-
mo, a propapagação da pandemia do 
novo coronavírus jamais parou em Mo-
  

ONU defende que turismo deve promover reconstrução 
sustentável após severas perdas com a covid-19 
 

- Documento Político do Secretário-Geral da ONU sugere cinco pontos essenciais para a recuperação do sector a 
nível glogal. Prioridades vão para empregos dignos, estabilidade nos rendimentos e protecção do património da 
humanidade, e revela que a pandemia da covid-19 colocou em risco cerca de 120 milhões de emprego no turismo 
 
 
 Nova Iorque – O secretário-
Geral da ONU – Organização das Na-
ções Unidas lançou ontem (25AGOS-
TO2020) o Documento Político sobre 
o Turismo e a Covid-19 realçando os 
efeitos da pandemia no sector que em-
prega 10% dos habitantes do planeta.   
 António Guterres aponta medi-
das para reerguer a fonte de “sustento 
de centenas de milhões de pessoas” em 
vídeo publicado esta terça-feira. 
 

Perdas  
 O chefe da ONU destaca que 
nos primeiros cinco meses deste ano, 
as chegadas de turistas internacionais 
diminuíram em mais da metade. Nesse 
período, foram perdidos cerca de 320 
bilhões de dólares em exportações do 
turismo. Ele realça que um total de 120 
milhões de empregos directos estão em 
risco no sector turístico.   
 O documento enfatiza que 
grande parte destes postos  de  trabalho 

 
 

Para o português António Guterres, SG da ONU, é obrigatório reconstruir o turismo 

das, a crise é como “um grande cho-
que” para as economias desenvolvidas. 
Já para as nações em desenvolvimento 
é uma emergência, “especialmente  pa- 

se encontra na economia informal ou 
em micro, pequenas e médias empre-
sas, que absorvem mulheres e jovens. 
 Para o chefe das  Nações  Uni-
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Local de turismo da ilha de Tobago. , by Foto: UN/Lulu Gao 
 

 
 

ONU News/Assumpta Massoi - Em Stone Town, na ilha de Zanzibar, o turismo parou devido à pandemia 
 

 
Pnud/Luke McPake - Perda de receitas de turismo é um dos problemas para estes Estados insulares 

 

ra muitos pequenos Estados insulares 
em desenvolvimento e países Africa-
nos”.  
 Entre os grupos populacionais 
mais afectados estão mulheres, comu-
nidades rurais, povos indígenas e po-
pulações “historicamente marginaliza-
das”. Eles têm no sector turístico “um 
veículo de integração, capacitação e 
geração de rendimento”.  
 Os danos da pandemia na área 
aumentaram a caça furtiva e a destrui-
ção de habitats em áreas protegidas, le-
varam ao fechamento de muitos locais 
classificados como Patrimônio Mun-
dial e privaram comunidades de meios 
de subsistência vitais.  
 Guterres considera obrigatório 
“reconstruir este sector, mas apela que 
isso seja feito de uma forma “segura, 
equitativa e favorável ao clima”. Uma 
das propostas é uma recuperação com 
a “experiência de viagem sustentável e 
responsável” que seja segura para as 
comunidades anfitriãs, para os traba-
lhadores e para os viajantes.  
 

Impactos  
 Guterres vê cinco áreas priori-
tárias para realizar esta recuperação: 
mitigar os impactos socioeconômicos 
da crise, criar resiliência em toda a ca-
deia de valor do turismo e maximizar o 
uso de tecnologia no sector de turis-
mo. Em quarto lugar, o SG da ONU 
sugere a promoção da sustentabi-lidade 
e do crescimento amigos do am-biente, 
além de se fechar parcerias para 
permitir que o turismo apoie ainda 
mais os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável.  
 O apelo do chefe da ONU é 
que seja garantida um a recuperação da 
posição deste sector como fonte de em-
pregos dignos, de rendimentos estáveis 
e de proteção do patrimônio cultural e 
natural da humanidade.■ (Redacção/ 
ONU News)  
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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FALANDO DE MARCAS 
 

Por: Salomão Viagem 
(sviagem@svevigny.com) 
 

As Marcas e as suas (diferentes) Funções - IV 
 
 

 
mento e os seus produtos, ou como alguns já afirmam, a 
fonte produtiva, ou pior, a fonte de origem”. Para esta cor-
rente, a marca é um sinal distintivo de produtos e serviços e 
permite a sua diferenciação de outros da mesma espécie.    

Segundo COUTO GONÇALVES,43 “Foi VAN-
ZETTI quem, de uma forma irredutível, colocou o proble-
ma do significado da função  distintiva nos seguintes 
termos: “a marca só pode distinguir por duas (e só por 
duas) formas: a primeira, seria garantir directamente a pre-
sença constante das mesmas qualidades em cada unidade 
de produtos marcados e, a segunda seria garantir indirecta-
mente essa presença, assegurando a proveniência constante 
de cada produto marcado de uma mesma fonte de origem”. 
Assim, atribui-se a este conceituado e incontornável autor 
em direito de marcas, o pioneirismo da elaboração teórica 
do significado da função distintiva da marca e outras fun-
ções.    

  No entanto, NOGUEIRA SERENS44 afirma que: 
“ O grande mérito de ADRIANO VANZETTI, ao contrário 
do que comumente se julga, não reside na autoria da “teoria 
das funções das marcas”- muito antes dele (e, como é ob-
vio, não sabemos se foi o primeiro), já F. FALB, Die U-
bertragung, 39-64, a havia exposto. O que todos devemos 
ao conceituado autor italiano é, sim, a distinção, que depois 
se tornou obvia, entre as funções económicas (âmbito onto-
lógico) e as funções jurídicas da marca (âmbito normativo), 
seguida da advertência de que a existência das primeiras, 
conquanto não pudessem ser ignorados pelo legislador, não 
o vinculava a transformar todas essas funções em funções 
jurídicas”. 
Não obstante as divergentes posições relativas ao 
significado da função distintiva expostas supra, tradicional-
mente, tem se sustentado que a função primeira e essencial 
da marca é a de distinguir produtos ou serviços de uma em-
presa, dos produtos ou serviços de outras empresas. Assim, 
segundo esta concepção, a função distintiva das marcas e-
quivale a uma função jurídica de indicação da origem dos 
produtos,  portanto,  indicam  que  determinados  produtos
  

 Entre os pioneiros comercialistas portugueses, os 
Professores J. G. PINTO COELHO e FERRER CORREIA, 
não havia consensos40. A função de origem (anónima) da 
marca sempre contou, porém, com opositores de peso. Em 
Itália, avultavam os nomes de R. FRANCESHELLI, 
RDCCom. 1948, I 1 s. e, mais recentemente, Marchi, 247, 
F. FERRARA Junior, Teoria, 190 s., T. ASCARELLI, Teo-
ria, 430, G. GUGLIELMETTI, IL Marchi,. 8 s., G. SENA, 
RDI, I, 1989, 5 s.; na Alemanha, o destaque vai L. HEY-
DT, GRUR-int. 1976, 339 s., e W. OPPENHOFF, GRUR-
Int. 1973, 433 s. No seio da doutrina portuguesa, o Profes-
sor FERRER CORREIA, Lições, 179-180, encarava ex-
pressamente a questão de saber se “a marca, além de indivi-
dualizar as mercadorias ou produtos [função de distinção], 
os relacionava com uma pessoa ou entidade determinada, 
um certo empresário ou uma certa empresa [função de ori-
gem]”. E, no quadro dessa questão, apontava a diferença 
entre a marca que, pelo modo como eram compostas, de-
signavam a empresa de onde provinham as mercadorias e 
as outras, as marcas de fantasia, que, como tais, não forne-
ciam qualquer indicação sobre a procedência dos bens. 
Nestas últimas marcas (anónimas), a função de relaciona-
ção dos produtos que elas assinalavam com os empresários 
ou as empresas que introduziam esses produtos no mercado 
“era actuada apenas de modo indirecto razão suficiente pa-
ra que se não fizesse intervir esse elemento na definição do 
respectivo conceito” O Mestre de Coimbra não deixava, 
contudo, de relativizar esta sua conclusão, advertindo que 
perante legislações que só admitissem a sua transmissão em 
conjunto com o estabelecimento à época era esse o caso, 
por exemplo, das legislações alemã e italiana; portuguesa 
(artigo 118º do CPI(P) então em vigor rompia claramente 
com esse princípio dito de conexão -, ainda podia dizer-se 
que a marca, além de sinal distintivo das mercadorias, asse-
gurava provirem estas de uma certa empresa, sempre a 
mesma41. 
 

 FRANCISCHELLI42, para quem “a marca seja ou 
não registada, distingue os produtos, mercadorias ou os ser-
viços, e não estabelecimento ou a empresa, ou o estabeleci-
  
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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empresa”. Por seu turno a alínea e) do número 1 do artigo 
177º, estabelece que: Comete infracção de contrafacção, i-
mitação e uso ilegal de marca, todo aquele que: “Utilizar a 
marca para identificar produtos ou serviços distintos dos do 
titular da marca registada de modo a iludir o consumidor 
sobre a origem dos mesmos”. Isto quer dizer que a marca, 
ao distinguir os produtos e serviços, distingue também a 
respectiva empresa, isto é, a fonte produtiva; é nisto que se 
concretiza a função distintiva da marca.■ 

 
40 Esta é a concepção de McCARTH, citado por NOGUEIRA SERENS, 

A Vulgarização…ob. cit., pp. 14-15, v. supra 3. 2.5.   
41 Num excelente e desenvolvido trabalho, NOGUEIRA SERENS, A 

Monopolização…ob. cit., p.1188, escreveu : “Em Portugal, o destaque, 
até pelo seu pioneirismo, vai para J. G. PINTO COELHO, RLJ, ANO 

94º, 1962, 290: “Ainda que a marca, pela sua constituição, seja 
puramente objectiva, consistindo numa simples designação de fantasia, 

ou numa figura emblemática, sem qualquer alusão ao estabelecimento ou 
à pessoa do seu proprietário ou criador, a verdade é que à marca importa 
sempre um vínculo entre o produto e o industrial ou o comerciante que a 

adopta. O público quando adquire o produto coberto com uma certa 
marca, produto que lhe agradou e por que mostra preferência, quer obter 

esse artigo, fabricado ou vendido por certo produtor ou por certo 
comerciante, ainda que desconheça a sua identidade. A marca é pois 

sempre um indicativo de origem. Só os produtos dessa origem ou 
proveniência têm a preferência do comprador, que se guia pela marca e 

vê nela, em certo modo, uma garantia de qualidade”. 
42 Sui marchi…ob. cit., p. 247. O autor continua dizendo que a eleição da 

função indicadora de origem da marca é contra o tempo, contra a lei e 
contra os interesses da vida empresarial. Contra o tempo, porque 

expressam o espirito das marcas corporativas, obrigatórias e de 
responsabilidade ; contra a lei, porque a visão é desajustada face ao 

actual Direito das Marcas; contra interesses da vida empresarial, porque 
corresponde a uma visão estática da marca, pouco elástica às novas 

necessidades da economia. Idem., p. 248.   
43 Manual…ob. cit., p.185. 

44 A Monopolização…ob. cit., p. 1248, última nota, 2452. 
45 V. FERNANDEZ-NÓVOA, Tratado sobre Derecho de Marcas, 

Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 61. 
46 V. VANZETTI, Funzione…últ. ob. cit., pp. 45-46.■ 

provêm de determinado empresário, seja uma mesma em-
presa ou uma única fonte produtiva, distinguindo-se desta 
forma dos produtos disponibilizados pelos demais concor-
rentes. 

Não há dúvidas que a função primeira da marca, a-
quela que sobressai imediata e directamente, é a função in-
dicadora de proveniência dos produtos ou serviços: ao con-
templar uma marca aposta num determinado produto ou a 
indicar certo serviço, o comprador interioriza, logicamente, 
que todos os bens daquela classe que utilizam aquela marca 
apresentam iguais características. Posteriormente, o consu-
midor é instado a considerar que todos os produtos ou ser-
viços com a mesma marca emanam da mesma empresa45. 

 Através deste referencial, a satisfação do consu-
midor por um determinado bem canaliza-se para a marca 
que, por sua vez, se reporta a determinada fonte produtiva, 
tornando-se a marca numa mais valia, decorrente do grau 
de satisfação junto dos adquirentes. Por outro lado protege-
se os consumidores, pelo facto de a concorrência se basear 
em critérios apenas objectivos, nomeadamente a qualidade 
e preço, bem como pelo facto de o processo de escolha do 
bem se encontrar facilitado. 

 Por último, com este posicionamento sobre o sig-
nificado da função distintiva, há vantagens na medida em 
que os restantes empresários não concorrentes são protegi-
dos mediante a possibilidade de o sinal distintivo permane-
cer disponível para apropriação por estes e subsequente u-
tilização na sua área merceológica46. 
 A função indicadora de origem dos produtos ou 
serviços, encontra acomodação legal no CPI (M), na alínea 
f) do artigo 1º já apresentado supra,  na alínea a) do artigo 
110º nos seguintes dizeres: Constituem requisitos para a 
protecção de marca: “Permitir a distinção dos produtos e 
serviços de uma empresa dos produtos e  serviços  de  outra  
 

País celebra 30 anos da democracia multipartidária 
 Maputo (O Autarca) – Sob o 
lema “Celebrando a Constituição Mul-
tipartidária e Construindo uma Demo-
cracia Inclusiva”, o Ministério da Justi-
ça, Assuntos Constitucionais e Religio-
sos (MJCR), em parceria com o Insti-
tuto para Democracia Multipartidária 
(IMD), realizam de Setembro a No-
vembro do ano corrente uma série de 
eventos para celebrar os 30 Anos desde 
que foi instituída a Democracia Multi-
partidária em Moçambique. Foi a partir 
da aprovação da Constituição da Repú-
blica de 1990 (30 de Novembro) que se 
estabeleceu, formalmente, o Estado de 

 
 

O AGP assinado em Roma (4.10.92) entre 
Joaquim Chissano e Afonso Dhlakama 

(falecido) resultou da abertura criada pela 
Constituição da República de 1990 

 

Direito Democrático em  Moçambique, 

abrindo espaço para a subsequente  e-
laboração e materialização de um con-
junto de legislação que permitiu uma 
maior participação dos cidadãos, in-
cluindo a possibilidade de serem elei-
tos e eleger os seus dirigentes, quer ao 
nível central assim como local. Permi-
tiu ainda o exercício de liberdades de 
expressão, de imprensa, de associação, 
de circulação, bem como de formar e 
aderir a partidos políticos, elementos 
fundamentais para o estabelecimento 
de uma democracia multipartidária. O 
lançamento da celebração tem lugar a-
manhã, em Maputo.■ (Redacção) 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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DE VEZ EM QUANDO... 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 O ETERNO RETORNO 
(para o Jornalista Mário Ferro com Apreço) 
  

“E se um dia, ou uma noite, um demónio  
te seguisse na tua suprema Solidão e te 

dissesse: «Esta Vida, tal como a vives agora 
e como a viveste, terás de vivê-la mais uma 

vez e ainda inúmeras vezes...»” 
                                                       Nietzsche 

(1844-1900) 
 In «A Gaia Ciência» 

 Estaremos condenados aos ciclos repetitivos da 
Vida, conforme afirmou Nietzsche? Estaremos irremedia-
velmente enredados num número limitado de factos que já 
se repetiram no Passado? Será que se confirma aquele que 
o próprio filósofo considerou o seu “pensamento mais 
profundo e aterrorizador”? 
 Perdoem-me esta incursão pela Filosofia, mas os a- 
  

contecimentos de todos os dias apontam para a inevitabili-
dade de um Eterno Retorno. Vivemos de crise em crise, 
com intervalos de períodos de euforia. Saíamos de um para 
mergulharmos noutro, repetindo erros e reagindo de forma 
igual aos mesmos impulsos. 
 Assistimos com a mesma passividade do Passado 
aos mesmos desgovernos que, por sua vez, se repetem em 
decisões que já foram erradas noutros Tempos. Todos já 
sentimos, certamente, a sensação dos “ratinhos a andarem 
na roda” sem saírem do mesmo sítio. 
 O pensamento de Nietzsche não é, no entanto, pes-
simista. Para ele, “os homens não têm de fugir à Vida, 
como os pessimistas, mas como alegres convivas de um 
banquete, que desejam as suas taças novamente cheias, 
dirão à Vida: uma vez mais!”. 
 De facto, se fizermos o melhor possível da nossa 
Vida e do nosso relacionamento com os outros, não há que 
temer o Inevitável Retorno. Tenhamos então Esperança nas 
repetições que aí vêm.■ 
 

PROTECÇÃO DO PROJECTO MOZAMBIQUE LNG  
CDD defende que Memorando de segurança entre o 
Governo e a Total põe em causa a soberania nacional  
 Maputo (O Autarca) – A francesa Total E&P Mozambique Area 1 anunciou na segunda-feira (24AGOSTO2020) 
que assinou um novo memorando de entendimento com o Governo de Moçambique relativo à segurança das operações pe-
trolíferas do projecto Mozambique LNG em fase de construção na península de Afungi, distrito de Palma, extremo norte da 
província de Cabo Delgado. 
 Entretanto, o Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD), apesar de reconhecer a necessidade de protecção 
das operações petrolíferas contra os ataques terroristas, entende que o modelo adoptado para a provisão de segurança é pro-
blemático, pois significa, no fundo, a privatização da soberania de Moçambique. 
 “O Governo tem o dever de assegurar, com os seus recursos humanos, logísticos e financeiros, a estabilidade políti-
ca, económica e militar em todo o território nacional. Ao permitir o destacamento de efectivos das FDS para a protecção de 
interesses privados em troca de pagamentos monetários, o Governo está a privatizar os serviços das FDS e, consequentemen-
te, a violar a Política de Defesa e Segurança, aprovada pela Lei 17/97, de 1 de Outubro” – considera o CDD.■ (R) 
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