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Potencial turístico de Sofala atrai interesse na Feira
Internacional de Turismo de Sanganai 2018
` (O Autarca) – Quatro
Beira
entidades privadas representaram a
província central de Sofala na Feira Internacional de Turismo de Sanganai
2018, que decorreu recentemente em
Bulawayo, cidade da vizinha República do Zimbabwe.
Trata-se da Associação Comercial da Beira (ACB), Hotel Moçambique, do empresário Zaide Aly,
Royal Guest House e PROXEN (Corrector de Seguros e Agência de Viagem).
A Feira Internacional de Turismo de Sanganai (Sanganai World Tourism) é um evento annual que junta ex-

Frase:

Integrantes da delegação de Sofala na Feira Internacional de Turismo de Sanganai 2018

Não compare sua vida com a dos outros. Não há comparação
entre o Sol e a Lua. Cada um brilha quando for a sua hora!■
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sector de turismo.
A participação da delegação
sofalense visou o estabelecimento de
contactos para atrair turistas de outros
quadrantes do mundo, bem como investidores para apoiar no desenvolvimento do turismo na província e no
país em geral.
O ecoturismo e turismo de sol
e praia que vislumbra em Sofala despertou o interesse dos mais de 1.500
visitantes do stand de Moçambique,
150 dos quais na sua maioria turistas e
investidores da Indonésia, China, Zâmbia, Zimbabwe, África do Sul e Holanda manifestaram interesses de conhecer a província.
Nos últimos anos, Sofala, uma

província que está a promover uma das
acções de conservação e recuperação
da vida selvagem mais destacadas no
mundo, tem sido um destino preferencial do turismo internacional em Moçambique, tendo como bandeira o Parque Nacional da Gorongosa.
“Foi um momento ímpar para

a província de Sofala expôr as suas potencialidades, atracções e oportunidades na área da cultura e turismo” – revelou Fernando Fernandes, um profissional do sector de turismo e integrante
da delegação de Sofala Feira Internacional de Turismo de Sanganai, Edição
2018.■ (Redacção/ DPCT Sofala)

Golfistas da Beira homenageam Forças Armadas
Beira (O Autarca) – Dezenas
de golfistas nacionais e estrangeiuros
juntaram-se durante o dia de ontem,
terça-feira (25), no campo do Clube de

de Golfe da Beira (CGB), na PomtaGêa, para a prática da modalidade numa manifestação de homenagem as
Forças Armadas de Defesa de Moçam-

Vodacom lança nova tecnologia
Maputo (O Autarca) – A Vodacom lança oficialmente amanhã,
quinta-feira (27), uma nova tecnologia
de comunicação móvel em Moçambique, numa cerimónia pública a ter lugar em Maputo, que será dirigida pelo
Presidente do Conselho de Administração da Vodacom, Salimo Abdula e que
contará com a presença de quadros do
Instituto Nacional das Telecomunicações de Moçambique – entidade reguladora de Comunicações no país.
A nota enviada à nossa Redac-

ção que anuncia o evento não especifica a natureza da nova tecnologia.
Sabe-se, no entanto, que a tecnologia de comunicação móvel está avançando no mercado global todos os
dias, por forma a fornecer novos serviços, melhor cobertura e maior velocidade.
Actualmente, os utentes da rede Vodacom já beneficiam de várias
tecnologias disponibilizadas pela operadora, que incluem GSM, 3G, Wi-Fi e
Femtocells.■ (Redacção)

que (FADM), que ontem celebraram o
54º aniversário da sua criação.
Anualmente, a actual direcção
do Clube de Golfe da Beira promove
jogos da modalidade em homenagem
as FADM, em reconhecimento do seu
nobre papel de garante da defesa da soberania nacional. Tem sido momentos
onde os golfistas da Beira aproveitam a
ocasião para jogar, juntar-se e trazer a
conversa temas diversificados relacionados com o desporto e a vida.■ (R)
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FALANDO DE MARCAS

Por: Salomão Viagem
PhD em Ciências Juridico-Empresariais – Universidade de Coimbra
das pelo CPIM, e que acrescentando são: marcas sonoras,
(sviagem@svevigny.com)

O que é Marca?
Na sequência do artigo anterior, por sinal o primeiro (e como já o dissemos, passaria a ser assim pelo menos
para o tratamento do tema em título) em que à luz da disposição rainha em matéria de marcas na ordem jurídica moçambicana (alínea i) do artigo 1º do Decreto 47/2015 de 30
de Dezembro) procuramos explicar a primeira parte deste
dispositivo normativo que diz: “o sinal distintivo manifestamente visível, audível ou olfactivo…”. Hoje falaremos da
susceptibilidade de representação gráfica.
2. “... susceptivel de representação gráfica…” O
sinal distintivo manifestamente visível, audível ou olfactivo
(a marca), deve ser susceptível de representação gráfica para permitir a sua divulgação no acto do registo através da
publicação e posteriormente por qualquer conveniência do
respectivo titular. De salientar que, antes da conceção do
registo, concretamente depois da submissão do pedido do
registo da marca junto do órgão que administra a Propriedade Industrial, no nosso caso, Instituto da Propriedade Industrial (IPI), é feita uma primeira publicação da marca no
Boletim da Propriedade Industrial. Essa publicação é feita
pela representação gráfica da marca que pode ser: nominativa, figurativa ou mista. Tal publicação visa dar a conhecer
o público em geral a intenção que certa pessoa física ou jurídica tem de registar determinado sinal como marca dos
seus produtos ou serviços. Nessa altura, caso alguém do universo dos leitores do Boletim ora publicado se aperceba
que certa marca publicada é semelhante ou idêntica a sua
anteriormente registada e que tal intento a poderá prejudicar; tem a prerrogativa de se opor ao prosseguimento daquele registo apresentando para o efeito as alegações de
facto e de direito que possam viabilizar a defesa do seu direito na iminência de ser violado (v. artigo 130º do Código
da Propriedade Industrial (CPIM)).
Mas nem todas as marcas são facilmente representáveis graficamente. É o caso das “novas marcas” de que fizemos referência no artigo anterior parcialmente consagra-

olfactivas, gustativas, tácteis, marcas de cor única (esta última inserida nos sinais manifestamente visíveis).
Ora, a dificuldade de representação gráfica das novas marcas provocou acesos debates na doutrina e jurisprudência norte americana e europeia, na medida em que foram submetidos nesses ordenamentos jurídicos, pedidos de
registo de novas marcas, mormente a marca olfactiva. Nessas discussões uns eram favoráveis ao registo da marca independentemente da susceptibilidade de representação gráfica, outros contra devido ao melindroso processo de publicação das novas marcas. É assim que se destacaram os casos jurisprudenciais que se celebrizaram com os nomes de:
CLARK nos EUA (Cfr. Caso in re Clarke, 17 USPTQ, 2d,
1238, 1239 (TTAB 1990), relativo ao registo de fios de coser perfumados e SIEKMANN na europa (Acórdão do Tribunal de 1ª Instância TPI, de 27 de Outubro de 2005, proferido no âmbito do proc. T-305/04, onde discutiu-se o registo do “odor a morango maduro” para assinalar produtos das
classes 3ª, 16ª, 18ª, 25ª disponível no sítio da Internet

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?Lang
= pt), relativos ao registo de marcas olfactivas.
Na apreciação do caso SIEKMANN pelo Tribunal
de Justiça das Comunidades Europeias (TJCE) ficou consolidado o conceito e a importância da representação gráfica
nos seguintes termos: A representação gráfica é extremamente importante para: a) os próprios titulares, porque determina em concreto o objecto da protecção que lhes é conferido; b) as autoridades competentes, que devem conhecer
com clareza e precisão a natureza dos sinais registados para
poderem examiná-los, publicá-los e manter o seu registo; c)
para os operadores económicos, que devem poder verificar
- com clareza e precisão - a natureza das inscrições feitas
no office e os pedidos de registo apresentados pelos concorrentes, bem como ter acesso a informações pertinentes sobre os direitos de terceiros; d) para os utilizadores do registo em geral, para estarem em condições de determinar
com exactidão a natureza da marca. Ainda segundo o TJCE
a aceitação dos sinais registados só é possível se a sua representação gráfica for, clara, precisa, completa, facilmen-
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te acessível, inteligível, duradoura, inequívoca e objectiva.
Todavia, em virtude de se terem multiplicado as
vozes à nível da doutrina europeia que se opunham ao requisito da representação gráfica por entenderem ser antiquado relacionado com o old law portanto ligado ao papel e
por conseguinte inflexível a tutela das novas marcas, este acabou à luz da revisão da primeira Directiva de Marcas da
União Europeia número 89/104/CEE, de 21 de Dezembro
de 1988 (DM) por ser removido do conceito de marca conforme se alcança da nova Directiva Diretiva (EU) 2015/
2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2015): Podem constituir marca todos os sinais,
nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, ou
desenhos, letras, números, cores, a forma ou da embala-

a)

Sirvam para distinguir os produtos ou serviços de
uma empresa dos de outra empresa;…
Assim, segundo a nova Directiva de Marcas, à nível da União Europeia, já não é necessário que o sinal para
ser marca seja susceptível de representação gráfica o que
torna mais permissível o registo das novas marcas.
Em alternativa a representação gráfica, tem sido identificados e sugeridos, meios tecnológicos sofisticados e
adequados a publicação e ou divulgação das novas marcas.
No nosso país e em muitos outros o requisito da
representação gráfica para um sinal ser considerado de
marca continuará a vigorar até que se tenham os necessários apetrechos tecnológicos para o registo das novas marcas.■

Influência Política e Poder de Controle na “Nova Angola”
- O novo governo angolano fez da transparência e da reforma econômica o seu manifesto, o
qual está conquistando a boa vontade entre investidores internacionais e impulsionando sua
popularidade no país. Entretanto, os princípios centrais de controle sobre a economia política
do país permanecem firmemente alinhados à mesma elite que dominou a Angola por gerações
Londres (O Autarca) – A
EXX África, uma entidade especialista
em inteligência que fornece previsões
comercialmente relevantes e precisas
para tomadas de decisão diante de riscos políticos e econômicos para empresas africanas, acaba de publicar um relatório especial sobre a influência política e o poder de controle em Angola.
A EXX África concluiu que no
centro da nova estrutura política de
controle está o ex-vice-presidente Manuel Vicente, que retornou ao centro
do poder político em Angola e que, por
meio de sua família e aliados próximos, mantém uma influência extraordinária sobre a economia.
“Vicente era parte do todo poderoso “Triunvirato”, o qual dominou
a esfera empresarial de Angola. Mediante uma rede de investimentos e
holdings comerciais, Vicente ainda é
um dos políticos mais ricos e influentes no poder econômico do país. Mesmo que politicamente marginalizado
ao final do governo anterior, ele detém

o interesse comercial através de setores
chave como o bancário, o de telecomunicações, o de energia e o de logística”
– descreve o relatório distribuído pela
Agência APO.
A EXX África recorda que durante o ano passado, Vicente readquiriu boa parte do controle sobre a petroleira estatal Sonangol, bem como do
Banco Central e do Ministério de Economia, onde seus aliados políticos foram nomeados para posições de liderança. “Sua família também está criando novos laços comerciais com a família do novo presidente, João Lourenço,
enquanto seus parceiros comerciais
mais próximos estão se beneficiando
das recentes alocações de contratos” –
denuncia a EXX África no seu mais recente relatório especial sobre a influência política e o poder de controle em
Angola.
Ao trazer Vicente de volta a
uma posição de influência política e o
protegendo de várias investigações de
corrupção a nível internacional – pros-

segue a EXX África – o Presidente João Lourenço encontrou uma aliança
poderosa em sua campanha para consolidar sua própria autoridade e processar membros da família do ex-presidente.
Entretanto, segundo ainda a
entidade, o retorno de Manual Vicente
traz significativos riscos políticos, de
reputação e transparência que podem
prejudicar o manifesto popular do governo em probidade e liberalização
econômica.
O relatório identifica uma série
de transações recentes e inteligência de
fonte local que destaca a prevalência
de tais riscos. Busca, igualmente, descobrir a nebulosa rede de sobreposição
de interesses comerciais, os quais mais
uma vez ameaçam deter a economia
angolana e concentrar a riqueza substancial do país nas mãos de uma pequena elite política e empresarial” –
salienta a EXX África no último relatório especial sobre a influência política e o poder de controle em Angola.■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Autárquicas 2018: Concorrentes iniciaram promessas
Beira (O Autarca) – Iniciou a
meia noite de ontem, terça-feira (25) a
campanha eleitoral para as autárquicas
de 10 de Outubro próximo. A campanha iniciou simultaneamente nas 53 cidades e vilas autárquicas moçambicanas. Tirando o incidente decorrente de
um acidente de viação ocorrido na cidade de Chimoio, no qual foram mortalmente atropelados dois cidadãos em
actividades de campanha da Frelimo,
de um modo geral a campanha de caça
ao voto para as quintas eleições municipais teve um começo cívico e ordeiro, ambiente saudável que se pretende
prevaleça até ao fim de todo o processo
eleitoral que culmina com a validação
dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional.
Na cidade da Beira destaca-se
a campanha dos três principais partidos
moçambicanos, nomeadamente Frelimo, Renamo e MDM. Os cabeças-delista dos três partidos, respectivamente
Augusta Maita, Manuel Bissopo e Daviz Simango aproximaram-se do eleitorado ontem e esta manhã pedindo voto com compromisso de melhorar a
qualidade de vida dos beirenses.
A cabeça-de-lista da Frelimo
que marca a sua estreia nesse percurso
político apresentou-se no primeiro dia
com um discurso feminista, aproveitando-se o facto de ser a única mulher
nessa disputa pelo cargo de Presidente
do Município da Beira. “Quem mexe
com uma... mexe com todas” – foi a
ênfase do seu discurso.
Manuel Bissopo apresentou-se
com um discurso correctivo, privilegiando a desvalorização do trabalho
desenvolvido pela actual governação
municipal da Beira. Na Munhava prometeu acabar com o lixo nas proximi-

dades do Estádio Municipal construído pela governação do MDM.
Daviz Simango, que concorre
a sua própria sucessão, apresentou-se
com discurso prometedor de mais trabalho para continuar a elevar a Beira a
patamares mais altos, tendo se socorrido das inúmeras obras desenvolvidas
durante a sua governação. “Nós conseguimos fazer ovos mesmo sem omole-

Tes” – afirmou recordando que muitas
obras na Beira foram desenvolvidas em
época de profunda crise económica e
financeira no país.
Basicamente foi esta a principal exposição dos três principais candidatos a presidência do Município da
Beira no início da campanha eleitoral
que termina a meia noite do dia 7 de
Outubro próximo.■ (Redacção)
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