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FIPAG socializa projectos de melhoramento de 
abastecimento de água às cidades da Beira e Dondo 
 

 

 Beira (O Autarca) – O recém-
nomeado Director Regional Centro 
(DRC) do FIPAG – Fundo de Investi-
mento e Património do Abastecimento 
de Água, Castigo Cossa, apresentou 
ontem, terça-feira (26), na cidade da 
Beira, na Quarta Sessão Ordinária do 
Governo Provincial de Sofala, os pro-
jectos em curso ao nível da Área Ope-
racional da Beira (AOB) com vista ao 
melhoramento do sistema de abasteci-
mento de água às cidades da Beira e de 
Dondo, separadas uma da outra por 
uma raio de 30 quilómetros. A Área O-
peracional da Beira, situada na provín-
cia de Sofala, é a maior área  operacio-
  
 Castigo Cossa, Director Regional Centro do FIPAG 

nal da Região Centro do FIPAG, pos-
suindo o maior número de clientes e o 
maior sistema de abastecimento de á-
gua que alimenta as populações dos 
municípios da Beira e de Dondo, in-
cluindo a sede do Posto Administrativo 
de Mafambisse. O sistema de abasteci-
mento de água tem como capacidades 
nominais de captação, produção e ar-
mazenamento de 60.000 m3/d, 50.000 
m3/d e 36.590 m3, respectivamente, 
totalizando 196.590 m3/d. 
 Na ocasião, Castigo Cossa re-
feriu-se a implementação do Projecto 
de Abastecimento de Água e Apoio 
Institucional  (WASIS  II),   financiado 

 
 

Frase: 
 

Ser Forte... É ser capaz de pasar pelos piores momentos 
da vida e ainda dizer: Senti; Vivi; Chorei e Venci!■ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 27/02/2019 

Compra Venda Moeda País 

70.56 71.96 EUR UE 

62.03 63.26 USD EUA 

4.48 4.57 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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nalizada. 
 “O impacto esperado resume-
se na melhoria do relacionamento insti-
tucional com os clientes, esperando-se 
a redução de níveis de reclamação em 
termos de consumo de água, uma vez 
que o novo sistema permite ao cliente 
exercer a gestão directa do consumo 
(como já acontece com o consumo de 
electricidade). O cliente vai saber qual 
o valor necessário para uma determina- 
da quantidade de consumo de água. E 
também permitirá conforto ao cliente, 
uma vez que não precisará aturar filas 
para pagar a factura de consumo men-
sal. Portanto, passa a ter o privilégio de 
poder comprar a quantidade de água 
necessária estando em  casa  usando  as 

pelo Govero de Moçambique (GM) em 
parceria com o Banco Mundial (BM), 
no valor de 26 milhões de dólares norte 
americanos, cujas actividades prince-
pais consistem (i) na expansão da rede 
de abastecimento de água numa exten-
são de 120 quilómetros beneficiando 
diversos bairros das cidades da Beira e 
de Dondo para permitindo maior aces-
so ao preciso líquido; (ii) reabilitação 
da Estação de Tratamento de Água 
(ETA) de Mutua para proporcionar 
melhor qualidade de água; e (iii) a 
construção de um novo centro distri-
buidor no Bairro de Estoril, com capa-
cidade de 2.500m3, um pouco maior 
que o recentemente inaugurado no 
bairro de Inhamízua, que visa respon-
der a demanda dos bairros de Estoril, 
Macurungo, Manganhe e Macúti, na 
cidade da Beira. 
 Explicou que com a constru-
ção do novo reservatório, o impacto es-
perado circunscreve-se essencialmente 
na resolução do problema de água na 
zona do Estoril, Manganhe, Macúti e 
Aeroporto, neste momento considera-
das zonas mais críticas relativamente 
ao abastecimento de água na cidade da 
Beira. “Esperamos ultrapassar o défice 
no fornecimento de água canalizada 
nestes bairros” – destacou. 
 

Em curso na Beira introdução de 
contadores pré-pago 
 Por outro lado, o Director Re-
gional Centro do FIPAG anunciou que 
já está em curso na cidade da Beira o 
projecto de introdução de novos conta-
dores de abastecimento de água de sis-
tema pré-pago. Trata-se de um projecto 
de âmbito nacional que está ainda na 
sua fase piloto, sendo que na cidade da 
Beira iniciou no passado dia 11 de  Fe- 

 

 
vereiro prevendo a instalação de 1.200 
contadores. Até o presente momento, 
Segundo revelou a fonte, já foram ins-
talados 19 contadores, beneficiando 
instalações que integram um conjunto 
de clientes identificados para amostra, 
mas futuramente o projecto prevê a-
branger todos consumidores ligados ao 
sistema de abastecimento  de  água  ca- 
 

plataformas existentes”. 
 

Níveis de turvação são aceitáveis 
 

 Paralelamente, Castigo Cossa 
referiu-se ao nível de turvação da água 
que as vezes ocorre no sistema, tendo 
explicado que se trata de uma situação 
que circunstancialmente acontece no 
sistema de abastecimento  de água,  so- 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
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que pertence à Empresa Açucareira de 
Mafambisse e outra situada no Dingue-
Dingue recentemente construída pelo 
FIPAG. 
 A Captação no Dingue-Dingue 
é constituída por 3+1 grupos de bom-
bagem submersíveis com uma capaci-
dade nominal de 1.350 m3/h e uma al-
tura manométrica de 17,2 m. 
 O Sistema de Abastecimento 
de Água (SAA) da Área Operacional 
da Beira (AOB) dispõe de cerca de 942 
km’s de rede de distribuição, incluindo 
tubagem primária, secundária e terciá-
ria. Parte desta rede é obsoleta, em as-
besto-cimento (AC), com mais de 50 a-
nos de idade, estando vulneráveis à 
ropturas. 
 Para além do AC, também e-
xistem tubagens em ferro galvanizado, 
copolene e PVC, com os diâmetros a 
variarem de DN600 à DN50.■ (Redac-
ção) 
 

 
 

bretudo em épocas chuvosas. “Nesse 
período o nível de turvação geralmente 
tende a subir e algumas vezes, para mi- 

nimizar o impacto, tem de se reduzir o 
volume produzido”.  
 Contudo, tranquilizou que o 
nível de turvação da água fornecida à 
cidade da Beira não é ameaçador à saú-
de pública, uma vez que nunca foi de-
tectado um grau acima do padrão pré-
estabelecido, nem sequer alguma vez 
atingiu a metade do nível desaconse-
lhável para o consumo humano. 
 E Cossa assegurou que com a 
reabilitação da ETA de Mutua espera-
se a reduzação substancial dos níveis 
de turvação mesmo nos períodos críti-
cos. 
 Refira-se, entretanto, que a á-
gua canalizada às cidades da Beira e de 
Dondo, a sua captação para a Estação 
de Tratamento dr Mutua é feita num 
canal que serve de reservatório de água 
bruta, proveniente do Rio Pungué e é 
transferida para esse canal vinda de 
duas   captações  distintas,  uma  antiga 
 

“Paz Efectiva em Moçambique” reúne Nyusi e Momade 
em Maputo  

 
 

Pormenor do encontro havido na manhã desta quarta-feira, hoje, em Maputo, entre o 
Presidente da República, Filipe Nyusi (a direita) e o Presidente da Renamo, Ossufo Momade 

 Maputo (O Autarca) – Os 
Presidentes da República, Filipe Nyusi, 
e da Renamo, Ossufo Momade, reuni-
ram-se na manhã desta quarta-feira 
(27), em Maputo, onde trataram vários 
assuntos de interesse da Nação, com 
particular destaque para a questão da 
Paz Efectiva.    

 O encontro que decorreu no 
Museu da Presidência da República, 
acontece numa altura em que registam-
se sinais positivos de cumprimento, 
por ambas partes, dos acordos para a 
viabilização do processo conducente a 
pacificação efectiva e definitive no 
país, que inclui a integração dos qua-
dros da Renamo nas Forças de Defesa 
e Seguraça (FDS) e partilha das posi-
ções de chefia; e ainda a  desmilitariza- 
 

ção completa da Resistência Nacional 
Moçambicana. 
 Este é o primeiro encontro que 
o Presidente Filipe Nyusi realiza com 
Ossufo Momade desde que este último 
foi eleito Presidente da Renamo no 
congresso recentemente realizado na 
Serra da Gorongosa, na província cen-
tral de Sofala. 

 Após o encontro desta manhã, 
em Maputo, o Presidente Filipe Nyusi 
partilhou na sua página de Facebook a 
seguinte mensagem: A Paz Efectiva, 
como tenho dito, é um assunto de inte-
resse de todos os moçambicanos. Por 
isso, o nosso empenho para o bem co-
lectivo”. Até ao fecho desta edição, 
não havia reação de Ossufo Momade.■  
 

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

Por: João de Sousa 

27 de Fevereiro de 1947 … Albino Magaia 
   Albino Magaia ficou publicamente conhecido pelo 
seu envolvimento no jornalismo e pela sua dedicação aos 
livros. O jornalista e escritor teve um outro lado que poucos 
conhecem. O lado das suas vivênciais musicais ou dos pro-
gramas de rádio que foi ouvindo. 
 Enquanto escrevia, tinha de ter música por perto. 
Mas não era uma música qualquer. Era música clássica, 
porque “a música clássica é envolvente, que nos obriga a 
termos que marcar o compasso com o pé. Que nos trans-
porta para uma outra realidade”. 
 Um dia destes, Albino Magaia que gostava de 
Haendel, um compositor germânico naturalizado britânico 
em 1726, cometeu uma loucura. Num sábado, não estando 
mais ninguém em casa, fechou-se na sala de visitas e ouviu 
“Messias”, uma obra (quiçá a mais conhecida e importante 
de Haendel) que tem quase 5 horas de duração. 
 Albino Magaia gostava de Justino Chemane que 
para além de ser um maestro que por norma ensaia corais 
de Igreja, foi um homem que fez gravações no Rádio Clube 
de Moçambique, nos anos 69/70, e mesmo depois da Inde-
pendência. Neste Chemane, o homem das músicas profanas 
e litúrgicas,  encontramos composições leves, simples e que 
fizeram um grande sucesso na altura.  
 Talvez seja oportuno lembrar que o maestro Justino 
Chemane (15.10.1923 - 19.01.2004) foi influenciado por 
Daniel Marivate um jovem cantor que depois se ordenou 
sacerdote e cujos temas tiveram uma grande aceitação no 
seio das populações da região sul de Moçambique e no Ga-
zankhulo.  
 Pela vivência musical de Albino Magaia passaram 
outras referências moçambicanas, tais como Ricardo da 
Fonseca, João Júlio Patinho ou Eusébio Johan Tamele, a 
voz que cantava o sofrimento da mulher e da mulher cam-
ponesa em especial. Os conjuntos “Djambo” e de “João 
Domingos”, que na década de 60 actuavam no Centro As-
sociativos dos Negros da Colónia de Moçambique, são para 
ele os percurssores da música ligeira moçambicana. 
 Albino andava pelo “Xipada” localizado no cora-
ção do populoso bairro de Xipamanine, onde, se a memória 
não me atraiçoa, se fez artista um jovem conhecido por Kid 
Kid. Essa casa de pasto era pertença  dum  moço  português 
 

 que transformou o recinto num Centro Associativo frequen-
tado por empregados domésticos, os tais que tinham de ter 
o passe e que aos fins de semana punham as sapatilhas e 
andavam por aí a descarregar toda a raiva acumulada, toda 
a frustração, porque infelizmente, à noite, esses emprega-
dos domésticos eram chamados de bandidos.  
 Albino Fragoso Francisco Magaia, de seu nome 
completo, homem do jornalismo e dos livros, cuja vivência 
musical é variada e multifacetada, que gostava de Martinho 
da Vila, de Caetano Veloso, Gilberto Gil e de Chico Buar-
que, ou ainda de Spokes Machiane e de Amália Rodrigues, 
nasceu no dia 27 de Fevereiro de 1947. Completaria hoje os 
seus 72 anos de idade. 
 

“DESCOLONIZÁMOS O LAND-ROVER” 
Já não é carro cobrador de impostos 
Nós descolonizámo-lo. 
 

Já não é terror quando entra na povoação 
Já não é Land-Rover do induna e do sipaio. 
É velho e conhece todas as picadas que pisa. 
É experiente este carro britânico 
Seguro aliado do chicote explorador. 
Mas nós descolonizámo-lo. 
 
No matope e no areal 
Sua tracção às quatro rodas 
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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Garante chegada às machambas mais distantes 
Às cooperativas dos camponeses. 
 

Entra na aldeia e no centro piloto 
Ruge militante nas mãos seguras do condutor 
Obedece fiel a todas as manobras 
Mesmo incompleto por falta de peças. 
 

Descolonizámos o Land-Rover 
Com nossos produtos 
Comprámos combustível que consome 
Com nossa inteligência 
Consertámos avarias que surgem 
Com nossa luta 
Transformámos em amigo este inimigo. 
 

Nós, descolonizadores 
Libertámos o Land-Rover 
Porque também ficou independente, afinal 
Transformaram-se os objectivos que servia 
E hoje é militante mecânico 
Um desviado reeducado 
Uma prostituta reconvertida em nossa companheira. 
Descolonizámo-la e com ela casámos 
E não haverá divórcio. 
 

De Tete a Cabo Delgado 
Do Niassa a Gaza 
Da sede provincial ao círculo 
Este jeep saúda quando passa 
O caterpillar, seu irmão 
Outro descolonizado fazedor de estradas 
E cruza-se com o Berliet atarefado 
   

Ex-pisador de minas 
Eles aprenderam com a G-3 
Menina vanguardista na mudança de rumo 
A primeira a saber e a gostar 
A diferença antagónica 
Entre a carícia libertadora das nossas mãos 
e o aperto sufocante e opressor do inimigo que servia. 
 

As mãos dos operários que o fabricam 
são iguais às mãos dos operários da nossa terra. 
Essas mãos inglesas que o criam 
Um dia saberão que ajudaram a fazer a revolução 
e vão levantar o punho fechado da solidariedade. 
Ruge este militante nas picadas da Zambézia 
Galga as difíceis estradas de Sofala 
Passa pelos pomares de Manica 
Pelo milho de Gaza 
Pelas palmeiras de Inhambane 
Na cidade do Maputo descansa. 
 

Transporta pelo país os olhos dos estrangeiros amigos que 
querem conhecer de perto a nossa Revolução. 
 

Descolonizámos uma arma do inimigo 
Descolonizámos o Land-Rover! 
 

Aquelas quatro rodas de um motor potente 
Aquela cabine dos mecanismos de comando 
Aquelas linhas da carroçaria irmanadas ao medo 
Já não afugentam o povo. 
 

Homens, Mulheres e Crianças do campo 
fazendo sinal ao condutor, pedem boleia. 
Nós descolonizámos o Land-Rover 
Por isso o povo já não foge.■ 
 

Banco Mundial oferece equipamento de saneamento 
e drenagem a Autarquia da Beira 

 A iniciativa visa o reforço e 
melhoria dos Serviços Autónomos de 
Saneamento (SASB) da Autarquia da 
Beira. 
 O novo equipamento já dispo-
nível na cidade da Beira vêem adicio-
nar-se a outro já existente nesta autar-
quia, que tem operado para além da 
melhoria da quaildade da rede de esgo-
tos, é também aplicado na abertura e 
manutenção de valas de drenagem, no-
meadamente no canal do desaguadouro 
das Palmeiras, incluindo nos serviços 
de repulsão de solos na bacia de reten-
ção de águas pluviais da Maraza. A 
Beira aposta na profissionalização dos 
seus serviços, através da capacitação 
em meios técnicos e tecnológicos.■ (R) 

 
 Beira (O Autarca) – O Banco 
Mundial (BM) – através do financia-
mento ao Projecto Fundo Nórdico de 
Desenvolvimento (NDF) adquiriu um 
camião de  desobstrução,  uma  escava- 

dora hidráulica de lança longa e Moto-
bomba atrelado, equipamento avaliado 
em pouco mais de 394 mil dólares nor-
te americanos, que foi oferecido a Au-
tarquia da Beira. 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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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 - 6/21 
 

- MARCA COLETIVA E MARCA DE GRUPO 
 
   

 

 Não se deve confundir a marca coletiva com a mar-
ca de grupo, esta, consiste na contitularidade do mesmo 
signo distintivo por plurimas empresas juridicamente autó-
nomas mas ligadas por vínculo de carácter económico24. 
COUTINHO DE ABREU25 faz notar que “Algumas das 
principais questões que se coloca(va)m no quadro proble-
mático das “marcas de grupo” (Konzern-marken) são: a) 
Pode uma sociedade do grupo-nomeadamente a sociedade-
mãe, ainda que não explore diretamente uma empresa pró-
pria-obter o registo de marca para bens produzidos por 
outras sociedades do grupo? b) Podem diversas sociedades 
de grupo ser-co-titulares de uma marca? c) Sendo uma so-
ciedade do grupo (designadamente a sociedademãe) titular 
de uma marca, a que título pode esta ser usada por outras 
sociedades do mesmo grupo?” Avançando o autor diz: 
“Hoje, entre nós (bem como em muitos outros ordenamen-
tos), serão corretas estas (brevíssimas) respostas: a) Pode-
ainda quando a sociedade seja uma holding pura, remete 
para a leitura do artigo 225º do CPI português. b) Podem 
tanto mais quanto é certo o encadeamento das empresas do 
grupo c) Através de licenças (gratuitas ou honerosas) cfr. 
artigoss 32º., 264º -ou outros acordos (inclusive infor-
mais). Remata finalmente COUTINHO DE ABREU dizendo 
que “E nenhuma destas respostas, note-se por fim, exige 
que se conceba o grupo de empresas como uma empresa”. 
 A titularidade da marca por um grupo de empresas 
é um aspeto importante a examinar pois, pode colocar-se a 
pergunta no sentido de saber quem é o titular da marca do 
grupo? O grupo ou uma das empresas afiliadas ao grupo? A 
resposta a esta pergunta suscita a questão prévia de saber, 
de que tipo de grupo se trata, ou seja, a resposta depende do 
tipo de grupo em causa. Por um lado, o grupo pode ser de
   

uma empresa (sociedade comercial ou não) detentora de 
várias marcas conforme as áreas de atuação de cada uma 
delas e cada uma dessas marcas individualizando determi-
nados produtos (produtos e serviços) oferecidos ao público 
interessado.   

Todavia uma é a marca que identifica o grupo-a 
marca do grupo. Por outro lado, o grupo pode ser constituí-
do através da coligação de empresas juridicamente autóno-
mas mas coligadas para maximização de benefícios mú-
tuos, adotando para o efeito uma marca que as identifica 
como grupo no que diz respeito aos produtos e serviços que 
oferecem. No primeiro caso a marca é de empresas do gru-
po, no segundo a marca é do grupo de empresas. 

Em obediência ao princípio do registo unitário da 
marca por uma certa entidade, cfr. artigos 10º e número 2 
do artigo 123º todos do CPIM, no caso da marca de empre-
sas do grupo, a marca será registada pela empresa mãe (so-
ciedade comercial ou não), controladora-dominante e as de-
mais se beneficiarão dela de fato e não de direito. Esta mar-
ca portanto será da titularidade da entidade com persona-
lidade jurídica sobre a qual as outras do grupo se subordi-
nam. No caso da marca de grupo de empresas, a marca do 
grupo poderá ser da titularidade também da empresa in-
fluente-dominante, que poderá através de licenças colocar à 
disposição das empresas do grupo para o seu uso.  

 De qualquer modo a marca do grupo não é do gru-
po por assim dizer mas reflexamente de fato ou de direito, 
uma vez que o registo da marca é unitário, de uma entidade 
única para distinguir produtos e serviços de outra entidade, 
cfr, alínea i) do artigo 1º conjugado com o artigo 126º do 
CPIM. 
 Um flagrante exemplo de marca coletiva entre  nós, 
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FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 é o da chamada marca “Orgulho Moçambicano Made in 

Mozambique”26, propriedade do Estado moçambicano cria-
da pelo Decreto Presidencial número 15/2000, de 19 de Se-
tembro, cuja regulamentação consta do Diploma Ministe-
rial número 117/2007 de 3 de Setembro- que, apesar de ser 
considerada nos termos do artigo 3º  deste regulamento co-
mo marca mista, (o que nos parece ser uma qualificação 
meramente formal, superficial e não jurídica), é verdadeira-
mente uma marca coletiva, vejamos porquê: Primeiro, é 
propriedade de uma única entidade, no caso vertente (públi-
ca). Nos termos do disposto no artigo 3º do regulamento 
para concessão do direito de uso desta marca, “O sinal “Or-
gulho Moçambicano. MADE IN MOZAMBIQUE” é uma 
marca mista de atividade governamental, registada em Mo-
çambique, como propriedade do Estado Moçambicano”. 
Em segundo lugar é atribuída (usada) à vários sujeitos. São 
elegíveis à utilização da marca de acordo com o artigo 6º 
do referido regulamento “(…) as empresas, associações de 
empresas, grupos, cooperativas, instituições públicas e pri-
vadas que satisfaçam cumulativamente os requisitos gerais 
e específicos previstos nos artigos (…). Em terceiro lugar, 
há um conjunto de requisitos (formais e materiais- de quali-
dade) necessários para atribuição da marca. O artigo 7º. do 
regulamento dispõe sobre os requisitos gerais de atribuição 
da marca que são:  

a) Ser de direito moçambicano; 
b) Cumprir com a legislação laboral em vi-

gor na República de Moçambique; 
c) Observar a regulamentação de higiene, 

saúde pública, sanidade vegetal e animal, ambiente, em vi-
gor no território nacional; 

d) Apresentar as contribuições fiscais e de 
Segurança Social devidamente regularizadas, perante ins-
tituições estatais pertinentes, respetivamente, administra-
ção fiscal e INSS; 

e) Cumprir as exigências legais necessárias 
ao exercício da respetiva atividade, designadamente em 
matéria de licenciamento; 

f) Produzir, comercializar produtos e servi-
ços adaptados ao mercado alvo. No que se refere aos re-
quisitos específicos, artigo 8º Constituem requisitos especí-
ficos, os relativos às condições que os produtos e serviços, 
de acordo com a natureza, devem apresentar, sendo os se-
guintes: 

g) Os produtos alimentares, postos em circu-
lação para a venda em público, devem:  
 i) Apresentar, nas suas embalagens, prazos de vali- 
 
 

dade, composição química e ingredientes; 
ii) Possuir certificados comprovativos de terem si-

do submetidos a ensaios laboratoriais realizados por auto-
ridades competentes, quando aplicável; 

iii) Possuir rótulos devidamente aprovados por or-
ganismo nacional competente. 

a) Os produtos industriais devem: 
i) No processo de transformação, ter beneficiado 

de um valor acrescentado mínimo de 20%; 
ii) Ser classificado na Pauta Aduaneira, diferente-

mente da matéria prima que lhes deu origem.  
b) Os produtos pesqueiros e agrícolas devem: 
i) Apresentar bom estado de conservação; 
ii)Observar os requisitos de qualidade estabeleci-

dos em Regulamentos Específicos. 
c) Os serviços prestados aos consumidores 

devem: 
d) I)Respeitar as normas específicas, estabe-

lecidas para o tipo de actividade e adaptadas aos merca-
dos alvo. Vê-se nesses requisitos especiais a preocupação 
relativa à certificação de qualidade. 

Em quarto lugar, os sujeitos atribuídos a marca, só 
têm o direito de uso, não são dela proprietários. O artigo 
19º do regulamento, estabelece sobre obrigações do utente 
da marca, nos seguintes termos: Sem prejuízo do disposto 
no artigo anterior, a entidade candidata a quem for conce-
dida a autorização para uso da marca obriga-se:  

a) Utilizá-la correta e honestamente, por for-
ma a não induzir o público em erro, nomeadamente quanto 
à natureza, qualidade ou proveniência geográfica de pro-
dutos e serviços; 

b) Apresentar o Certificado de Uso, nos pedi-
dos de confeção de embalagens, nos atos publicitários e 
propagandas e nas demais atividades, para as quais seja 
necessário a exibição do documento; 

c) Não conceder, nem ceder a terceiros o di-
reito do uso da marca, sob qualquer forma, salvo autoriza-
ção da UTPPRON27;    

d) Facultar todas as informações que lhe fo-
rem solicitadas pelas entidades competentes relativas ao u-
so da marca; 

e) Comunicar, em tempo útil, todas as modifi-
cações que pretenda sejam introduzidas no seu processo de 
produção, quando tenha lugar; 
 Permitir o livre acesso dos técnicos responsáveis 
pela inspeção, no exercício da sua atividade, durante o pe-
ríodo de trabalho. 
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qual os membros “elegíveis”, possuem apenas mero direito 
de uso da marca ou são simples usuários e não titulares da 
mesma, são: artigo 21º sobre caducidade de uso “O direito 
de uso da marca caduca quando o seu titular não a use pe-
lo decurso do período de concessão28, ou não requeira a 
sua renovação”; Sanções, artigo 23º “Sem prejuízo das 
sanções previstas no Código da Propriedade Industrial, 
sempre que o uso da marca se manifeste em inobservância 
ao disposto no presente diploma, a autorização será sus-
pensa ou revogada, consoante a gravidade da infração”.  
 Paralelamente a marca “Orgulho Moçambicano. 
MADE IN MOZAMBIQUE”, temos um outro sinal de ca-
riz público criado pelo Ministério do Turismo a que cha-
mam de marca “MOZAMBIQUE”. Na verdade não é uma 
marca, se considerarmos o principio de que a marca é um 
sinal distintivo que contradistingue produtos e serviços de 
uma entidade dos da outra entidade. Ora o sinal MOZAM-
BIQUE não distingue produtos e serviços, logo, não é mar-
ca, nem se pode pensar que é logotipo, uma vez que não é 
um sinal que distingue uma entidade da outra, conforme a-
línea h) do artigo 1º do CPIM. 
 O sinal “MOZAMBIQUE” é uma denominação de 
origem, nos termos da alínea c) do artigo 1º do CPIM. 
 Nem todos autores vêm as marcas coletivas como 
sendo “verdadeiras marcas29”, em Portugal por exemplo, 
são conhecidas as posições negativas de CARLOS O-
LAVO30 e PUPO CORREIA31. Entretanto, levantou-se 
contra o posi-cionamento dos referidos autores, COUTI-
NHO DE ABREU 32, nos seguintes termos:  
 “CARLOS OLAVO, ob. cit., pp. 76, ss diz que as 
marcas coletivas não são verdadeiras marcas, pois atestam 
certas características dos produtos, não visando distingui-
los, e, além disso, afastam-se das marcas propriamente di-
tas quanto às possibilidades de utilização e transmissão. 
PUPO CORREIA, ob. cit., p. 338, limita a exclusão do seio 
das “verdadeiras marcas” às marcas de certificação (por 
não terem função distintiva). Não penso assim. As marcas 
coletivas (de associação ou de certificação) individualizam 
certos produtos, distinguindo-os dos que são lançados no 
mercado por sujeitos não-membros das associações respe-
tivas e/ou dos que não possuem determinadas qualidades; 
e as diferenças de regimes existentes não são incompatíveis 
com a qualidade destes sinais como marcas (repare-se, a-
liás, que as marcas não coletivas nem sempre foram trans-
missíveis e não estiveram sempre à disposição do mesmo 
tipo de sujeitos que hoje as pode usar…). Mas mais: ainda 
que as marcas coletivas não tivessem a  citada  função  dis- 
 

tintiva, seria necessário provar que apenas os sinais com a 
função distintiva típica das hodiernas marcas individuais 
merecem tal qualificação- prova ( no mínimo) hoje difícil, 
prova impossível ontem (…).” 
 É da mesma posição de COUTINHO DE ABREU, 
MARIA MIGUEL CARVALHO1 que indica um outro opo-
sitor que se alia aos 2 primeiros citados, desta feita, RIBEI-
RO DE ALMEIDA, Denominação de origem e Marca, 
Stvdia Ivridica 39, Coimbra Editora, 1999, p. 635, e mais 
um aliado, AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, Direito 
de Marcas, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, pp. 103 e ss. 
 Também, não vemos porque as marcas coletivas 
não podem ser consideradas como verdadeiras marcas. O 
que faz com que um sinal seja havido como marca, não é a 
suscetibilidade da sua transmissão, mas tão-somente a “ca-
pacidade distintiva”, se o sinal tiver essa capacidade, pode 
ser marca independentemente do seu regime jurídico, aliás, 
nem todas as marcasnão coletivas têm o mesmo regime ju-
rídico, como foi inteligentemente defendido pelo Professor 
COUTINHO DE ABREU. As marcas de certificação, espé-
cie das marcas coletivas (segundo a conceção portuguesa), 
não deixam de ser marcas só porque visam a certificação; 
quando apostas ao produto ou assinalam o serviço respeti-
vo, contradistinguem os referidos produtos ou serviços com 
aquela certificação, dos que não a têm, logo são verdadei-
ros sinais distintivos na medida em que distinguem os pro-
dutos certificados dos não certificados. Trata-se sim de uma 
distinção qualitativa dos produtos ou serviços marcados pe-
la marca de  certificação.■ 

24 Cfr. Para mais desenvolvimentos, FRANCISCHELLI, REMO, 
Sui marchi…ob. cit., pp. 153-156;  GIOVANNI MASSA, 

Funzione…ob. cit., pp. 61-73; v. tb., no mesmo sentido PINTO 
COELHO, Marcas Comerciais e Industriais…ob. cit., p. 16. 

25 Curso…ob. cit., pp. 369-370. 
26 Cfra. www.madeinmozambique.gov.mz 

27 Unidade Técnica para Promoção de Produtos e Serviços Nacionais, foi 
substituída pela DPPRON-Direção para Promoção de Produtos e 

Serviços Nacionais, criada através da Resolução da Comissão 
interministerial da Função Pública n. 27/2010 de 18 de Novembro que 

aprova o Estatuto Orgânico do Ministério da Industria e Comércio. É 
uma Unidade orgânica do Ministério da Indústria e Comércio que 

administra o selo “Orgulho Moçambicano. Made in Mozambique”, entre 
outras atribuições.    

28 O prazo de concessão é nos termos do artigo 13 do Regulamento de 5 
anos, renováveis mediante solicitação do interessado. 

29 V. No mesmo sentido CESAR BESSA MONTEIRO, Marca…ob. cit., 
p. 335, na nota 1 indica o Professor CARLOS OLAVO, in Propriedade 

Industrial, Almedina, 1976, p. 41, como defensor da ideia de que as 
marcas coletivas não são verdadeiras marcas.  

30 Propriedade…ob. cit., pp. 76 e ss   
31 Direito…ob. cit., p. 338. 

32 Curso…ob. cit., p. 368, nota número 39.■ 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Na sua quinta edição: Festival “We Love Summer” 
soma e segue  
  Maputo (O Autarca) – O Fes-
tival de Verão “We Love Summer” es-
tá, cada vez mais, a afirmar-se no mun-
do do entretenimento moçambicano. A 
prova disso, é a realização, no passado 
dia 23 de Fevereiro do ano corrente, de 
mais uma edição, desta, que é uma das 
maiores festas do verão do país.  
 A quinta edição do “We Love 
Summer”, que coincidiu com a data do 
13º aniversário da produtora moçambi-
cana SB Entertainment, teve lugar na 
Quinta Beija Flor, bairro das Mahotas, 
em Maputo, e proporcionou uma expe-
riência única ao público que, incansa-
velmente, vibrou ao som da DJ brasi-
leira BARJA e do grupo sul-africano 
CINIMIN. 
  Segundo a Directora Geral da 
SB Entertainment, entidade organiza-
dora do evento, Luana Jane, "é um 
grande orgulho para nós conseguir 
manter e tornar este evento cada vez 
mais atractivo, uma referência para o 
entretenimento no nosso país". 
 Além de boa música, o evento 
contou com várias atracções, como a 
acção da Fidelidade, que de forma des-
contraída e divertida, pretendia sensibi-
lizar os jovens para não conduzirem 
sob o efeito de álcool. Esta edição do 
“We Love Summer” contou com o a-
poio do Ministério da Cultura e Turis-
mo, Pro data, Sapo, Fager, Jornal Fe-
minino e LIT. Para além de patrocina-
dores como Millennium Bim, Heine-
ken, Tropigalia, Puma, Hotel Afrin, Fi-
delidade e Intelec Holdings, e conta 
com alguns parceiros: COMSERV, Big 
Brother, Cine Group, Volare, N&N, 
Outdoor Solutions, Paez, Leão Segu-
rança e Sir Motors.■ (Redacção) 
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