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Médicos portugueses impressionados com a
qualidade de equipamento laboratorial do ISCTAC
`

Beira (O Autarca) – Com a
missão de ministrar formação/ capacitação aos estudantes do curso de Medicina do Instituto Superior de Ciências
e Tecnologia
Alberto
Chipande
(ISCTAC), uma equipa de médicos do
Norte de Portugal, filiados a organização Health4MOZ encontra-se na cidade da Beira.
Para além de formar os estudantes de curso de Medicina do
ISCTAC e de outros profissionais de
saúde na cidade da Beira, a equipe de
médicos da Health4MOZ efectuou
uma visita ao Laboratorio de Medicina

Frase:

da Faculdade de Ciências de Saúde
(FCS) daquela instituição do ensino superior com sede na cidade da Beira,
tendo ficado bastante impressionado com o tipo de equipamento laboratorial que encontraram. A missão concluiu que o ISCTAC dispõem de recursos materiais e humanos adequados
que facilitam a formação de quadros da
área de medicina com qualidade.
O Prof. Dr. Tiago Guimarães,
da Health4MOZ, falando à imprensa,
disse que um dos desafios que o
ISCTAC tem agora é procurar aperfeiçoar o corpo docente através da sua

De todas as coisas que estão em vias de extinção, a que
mais me preocupa é o carácter – Jufras Menhal

formação continua para que estejam altamente habilitados para manusear e
fazer uso racional do equipamento laboratorial moderno dotado de tecnologia de ponta.
Por sua vez, o Vice-Reitor do
ISCTAC, Júlio Taimira Chibemo, referiu que aquisição do equipamento para
o apetrechamento do laboratório de
medicina enquadra-se no esforço que a
sua instituição está a fazer no sentido
de garantir a formação dos futuros quadros de Saíde com a devida qualidade,
de modo a corresponder positivamente
as exigências do mercado do emprego.
Referiu que o equipamento vai
permitir com que os estudantes do curCÂMBIOS/ EXCHANGE – 28/11/2018
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A Health4MOZ
é uma–organijectos de
para o desenvolso de medicina em FONTE:
formação
ISCTAC tenham a oportunidade de zação que integra médicos da região vimento humanitário em Moçambique
pesquisar e investigar matérias relacio- norte de Portugal e foi criada em 2018, na área de saúde, incluindo a educação
nadas com a a sua area de formação com objectivo de conceber, executar e e assistência médica.■ (Francisco Esprofissional.
promover apoios aos programas e pro- teves)
Sobre a parceira com a Healh4
MOZ, o Prof. Dr. Júlio Chibemo disse
que visa essencialmente trazer valor acrescentado ao processo de formação
dos estudantes do Curso de Medicina.
Refira-se que está desde esta
Beira (O Autarca) – O Instituto Superior de Seguros de Mocambique
semana no ISCTAC a formação dos (ISSM) vai realizar amanhã, quinta-feira (29Nov18), na cidade da Beira, a quarta
estudantes do curso de Medicina em capacitação sobre Seguros dirigida a jornalistas.
cuidados de recém-nascidos, vigilância
A capacitação visa, entre outros objectivos, transmitir aos profissionais do
de gravidez e assistência ao parto.
sector de comunicação social da região centro do país informações relevantes de
A formação está sendo minis- domínio de seguros, para melhorar o desempenho dos jornalistas na sua função de
trada pelos Professores portuegueses recolha, tratamento e divulgação de factos relativos a area de seguros.
Paulo Soares e Mariana Guimarães,
A margem da capacitação dirigida aos jornalistas, a Presidente do Conseenvolvendo 35 participantes, entre os lho de Admnistração (PCA) do ISSM, Otília Santos, vai reunir-se com os operaestudantes do ISCTAC e alguns médi- dores do sector de seguros da região centro, onde apresentará o Relatorio Anual
cos que trabalham na cidade da Beira.
Sobre Actividades de Seguradoras em 2017.■ (Francisco Esteves)

ISSM capacita jornalistas em
matérias de Seguro

Uma Data na História
Por: João de Sousa

28 de Novembro de 2001 … Artur Garrido
Quando um dia lhe perguntei que cantor tinha influenciado a sua carreira, disparou: Nat King Cole. Depois
veio Perry Como e Louis Armstrong até que chegou o dia
de Frank Sinatra. E por imitar “The Voice” ficou conhecido
entre nós como “Sinatra moçambicano”, que passeava a sua
voz por muitos locais da vida nocturna de Lourenço Marques e de Maputo.
Cantou com muitas orquestras e conjuntos. Os Irmãos Dinis e Renato Silva acompanharam-no, em programas “ao vivo” no auditório do Rádio Clube de Moçambique.
Fez parte da orquestra de jazz dirigida pelo maestro
Helder Martins, que se apresentou no então Cinema Dicca
no limiar dos anos 70.
Os seus grandes companheiros do mundo do jazz
foram Edmundo Luís Gomes (Mundinho) e Ricardo Rangel.
Seu nome: Artur Garrido. Nasceu a 29 de Setembro
de 1926. Deixou-nos fisicamente a 28 de Novembro de

2001. Faz hoje 17 anos.■
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FALANDO DE MARCAS

Por: Salomão Viagem
PhD em Ciências Juridico-Empresariais – Universidade de Coimbra
(sviagem@svevigny.com)

Generalidades sobre a Propriedade
Há, no entanto, dentro da própria doutrina italiana,
Industrial
que assumiu o protagonismo do estudo desta disciplina, poA propriedade industrial afirmou-se como tal no
século XIX em grande medida devido à Revolução Francesa seguida da Revolução Industrial, tendo-se verificado
nessa altura, o início do estabelecimento dos primeiros quadros legais sobre a matéria.
Desde que teve início o estudo doutrinário sobre a
propriedade industrial, dominada pela escola do Direito (italiano (há que reconhecer a sua longa tradição nesta área),
onde se destacaram autores como GHIRON, FERRARA,
ASCARELLI, AULETTA, GRECO, CASANOVA, CARNELUTTI, PIOLA COSELLI, FRANCISCHELLI, AMAR, ROTONDI, DI FRANCO, GHIDINI, SPADA, RAVÁ, ROTONDI, BOCCHINI, VANZETTI, DI CATALDO, ABRIANI, COTTINO, RICOLFI entre outros), não
tem havido consensos sobre o conceito e âmbito da propriedade industrial ou direito industrial.
O desenvolvimento da economia proporcionou o
aumento da importância da propriedade industrial. Por conseguinte, o desenvolvimento da industrialização dos diferentes países, fez com que, por sua vez, aumentasse o interesse nos estudos sobre a matéria, o que fez com que o número de revistas especializadas e uma rica produção monográfica aumentasse e assumisse cada vez maior relevância.
Tornou-se, deste modo, necessário o alargamento do campo
de indagações científicas. A luta concorrencial foi, pelo referido factor “desenvolvimento económico-industrial”, activada.
Vê-se, assim, que a propriedade industrial está directamente ligada ao desenvolvimento económico dos países e a consequente luta concorrencial.

sições divergentes que variam.
A primeira abordagem vê o direito da propriedade
industrial como sendo um direito corporativo, produto da
revolução industrial abrangendo diferenciados aspectos da
vida corporativa, como: as relações dos industriais com os
consumidores, as relações entre industriais e trabalhadores,
as relações dos industrias entre si, abarcando a empresa, a
liberdade de concorrência, a concorrência desleal, as criações industriais e os sinais distintivos. Esta concepção foi
apriori descartada, tendo ficado para trás e agora apontada
apenas no quadro histórico da disciplina.
Depois da Convenção da União de Paris para a
Protecção da Propriedade Industrial de 1883 e da Convenção de Berna para a Protecção das Obras Literárias e Artísticas de 1883, o direito industrial passou a designar-se o direito dos bens incorpóreos em virtude desses bens serem
produto do intelecto humano. Essa perspectiva incorporea
ou imaterial do direito industrial é atribuida a autores como
Kohler, Deutsches Patentrecht, 1870, pp. 9 e ss; Greco, I
diritti sui beni immateriali, 1948 ; Troiller, Immaterialguterrecht, 3ª ed., vol. I, 1983 e vol. II, 1985.
Numa terceira fase, a partir de meados do século
XX, o direito industrial passou a ser visto como o direito da
concorrência abarcando um conjunto amplo de institutos
como: empresas, contratos sobre a empresa: defesa da concorrência; concorrência desleal, criações industriais, sinais
distintivos, publicidade, direitos de autor . Esta concepção
não foi pacífica, na medida em que se questionava a inclusão no seu âmbito de matérias relativas à estrutura da empresa, defesa do consumidor e direitos de autor. Mais tar-
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de, Franscischelli, na sequência das orientações de Ghiron e
Ascarelli, redimencionou a posição da doutrina italiana até
então prevalecente, excluindo do direito industrial a empresa e respectivos contratos, proposta que veio a ser muito influente.
Com efeito, a doutrina portuguesa nega as formulações italianas e, mesmo assim, no seu seio, assume por seu
turno, posições divergentes. Por exemplo, segundo COUTO
GONÇALVES, “(…) o direito industrial regula os direitos
privativos industriais e ainda os interesses legitimamente
protegidos da empresa na sua afirmação concorrencial no
mercado. Trata-se de um direito que faz parte da fisiologia
da empresa e não da sua anatomia. Não se trata do estudo
da empresa em si (a estrutura da empresa), mas do estudo
de uma das suas funções vitais: a defesa do seu espaço concorrencial vital, compreendendo, de um modo especial, a
capacidade de inovação e de design, a capacidade distintiva
e a protecção contra meios desleais de concorrência”. Fundamenta ainda a sua posição através da redacção da Convenção da União de Paris (CUP), no seu artigo 1 número 2
que considera que a “protecção da propriedade industrial
tem por objecto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal”.
Por sua vez, OLIVEIRA ASCENSÃO, numa perspectiva mais restritiva, defende que o direito industrial abrange apenas os direitos privativos industriais. O direito
industrial pertence ao direito de empresas, mas não ao direito comercial. A concorrência desleal pertence também ao
direito de empresa, mas não deve fazer parte do direito industrial. O direito industrial regula os bens ou situações jurídicas (bens), por um lado a concorrência desleal regula a
actividade das empresas (acções), por outro.
De acordo com o CPI(M), aprovado pelo Decreto
47/2015 de 31 de Dezembro , no seu artigo 1º alínea p), “
Propriedade Industrial é o conjunto de direitos da propriedade intelectual que compreende as patentes de invenção,
os modelos de utilidade, e os desenhos industriais, as marcas, as indicações geográficas, e as denominações de origem, os nomes comerciais, os nomes de estabelecimento, os
logotipos e as recompensas;”.
A determinação do âmbito do direito industrial é
realmente complexa, ao se ler a definição legal acabada de
se apresentar, vê-se que estão incluídos na mesma disciplina, matérias que, embora se relacionem e sejam do interesse da empresa de um modo geral, são heterogêneas. Por e-

xemplo, as patentes, os modelos e os desenhos industriais
não nos parece terem a mesma natureza que os sinais distintivos do comércio. Isto, porque a actividade inventiva
pode não estar necessariamente ligada ao comerciante ou à
empresa. Normalmente os que inventam são pessoas singulares, cientistas ou não; não necessariamente comerciantes
e/ ou empresários. Assim sendo, os direitos que não resultam necessariamente da actividade do empresário, caberiam bem nos direitos industriais propriamente ditos, uma
vez que resultam da actividade inventiva ou de inovação
cujo campo de aplicação é o da técnica. Por outro lado, os
sinais distintivos do comércio (marcas, logotipos, insígnias
e nomes de estabelecimentos, indicações de origem ou
geográficas) nos parece fazer sentido que façam parte do
direito comercial entanto que tal. É fácil entender esta nossa maneira de pensar, se se considerar o facto de alguns
autores incorporarem nas suas obras de Direito Comercial,
tópicos relativos aos sinais distintivos de comércio sem no
entanto tratarem daquele outro conjunto de direitos.
A expressão “industrial” foi atribuída ao tradicional conjunto heterogêneo de direitos (chamados Industriais
ou Propriedade Industrial), conforme vimos estabelecido
no artigo 1º do CPI(M), na medida em que a produção industrial em massa assumiu no século IX grande relevância,
levantando consigo, naturalmente, problemas concorrenciais, o que também impulsionou o estudo desses direitos
nessa época. Por outras palavras, a colocação do referido
conjunto de direitos no mesmo âmbito (Direito Industrial),
prendeu-se mais com motivos históricos do que técnico-jurídicos. Outrossim, o facto de serem examinados pelos diferentes autores ao longo dos tempos os diferentes institutos que a compõem, na mesma sede (direito industrial),
solidificou ainda mais este nome da disciplina, deste modo, a tradição acabou por prevalecer sobre os aspectos técnicos que caracterizam a autonomia e ou sistemática de
uma determinada disciplina.
Os diferentes diplomas legais nacionis e internacionais ao longo dos anos, bem como os órgãos nacionais e
internacionais de tutela dos direitos de propriedade industrial, têm vindo a ser concebidos tendo em conta a tradicional concepção da disciplina da Propriedade Industrial. Pelo
que, procurar agora, mesmo com motivos plausíveis apresentar outras fórmulas de alinhamento das matérias tratadas até aqui conjuntamente no que ainda se chama de direitos industriais, seria um trabalho com poucas perspectivas
de se mostrar frutífero. Assim sendo, só temos que nos
con formar com o que é dominante na doutrina e na prática e, por isso, usaremos indistintamente as designações di-
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V. Sobre
diferentes
períodos
da propriedade industrial,

reito industrial e propriedade industrial.■

Cfr. Código da Propriedade Industrial português, anotado in AA.VV, p.
16.
2
V. ASCARELLI, TULLIO, Teoria della concorrenza e dei beni
immateriali, Milano. Dott. A. GIUFRÈ. EDITORE, 1960, p. iii.
3
Idem., pp. iii-vi
4
Idem., p. vii.
5
V. Neste sentido COUTO GONÇALVES, Manual de Direito
Industrial, Almedina, 2000, pp. 27.
6
Idem., p. 28, na nota 4 cita ORLANDO DE CARVALHO, Direito das
coisas, 1977, o qual definiu bens incorpóreos como sendo “ ideações
que uma vez saídas da mente, e, por conseguinte, discerníveis, ganham
autonomia em face dos meios que as sensibilizam ou exteriorizam e em
face da própria personalidade criadora, justificando uma tutela
independente da tutela da personalidade como da tutela dos meios ou
objectos corpóreos que são o suporte sensível dessas mesmas ideações”.
7
Idem., p. 28, nota 3, v. tb., ASCARELLI, TULLIO, Teoria della
concorrenza…ob. cit., p. 44.

ASCARELLI, TULLIO, Teoria della concorrenza…ob. cit., pp. 42-43,
COUTO GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, Almedina, 2000,
pp.27-31, apresenta a discussão do âmbito e conceito de Propriedade
Industrial.
9
V. Neste sentido COUTO GONÇALVES, Manual de Direito
Industrial, Almedina, 2000, pp. 28.
10
Idem., pp. 28-29. Pode ainda ver mais detalhes da problemática em
torno da fixação do âmbito da propriedade industrial, nas pp. 31-32 do
mesmo autor.
1
Manual de Direito Industrial. ob. cit p. 33-34.
12
V. OLIVEIRA ASCENÇÃO. Direito Comercial – Direito Industrial,
Vol. II, 1988, pp. 3 e ss.
13
Para OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, Introdução e Teoria Geral,
13ª ed, Refundada, Almedina, 2010, p. 349, a empresa contém o núcleo
do Direito comercial.
14
V. Por exemplo, FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial,
vol. I. 1973, pp. 377 e ss; COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito
Comercial, 9ª ed., vol. I, Almedina, 2013, pp. 343 e ss;

Projecto ‘Teresinha – uma Vida em Moçambique’
chega à Beira
Beira (O Autarca) – O Hospital Central da Beira (HCB) acolhe, esta
sexta-feira (30Nov18), a exposição literária e fotográfica ‘Projecto Teresinha – uma Vida em Moçambique’, da
autoria de Lisié Chavry Champier e de
Mariano Silva.
Refira-se que Lisié Chavry
Champier, moçambicana, nasceu na cidade da Beira, província de Sofala, em
1984. Vive actualmente em Maputo,
onde reside há trinta anos. Formou-se
em Informática de Gestão e trabalha
actualmente na área de Marketing.
Em Julho de 2016 iniciou a
sua incursão no ramo da arte e escrita,
compondo pequenas histórias e poemas sobre diversos temas.
Os seus textos e poemas já foram publicados em algumas revistas e
antologias.
Administra a página do facebook “Tu Consegues Fazer Lindo”, a
qual foi a principal responsável e motor impulsionador para a criação da exposição literária e fotográfica “Teresin-

ha – Uma Vida em Moçambique”, em
geral para o projecto Teresinha, uma
mulher moçambicana de classe baixa.
Recentemente apresentou o
‘Projecto Teresinha – uma Vida em
Moçambique’ em Maputo, juntamente
com o fotógrafo português Mariano
Silva.

A exposição literária e fotográfica ‘Projecto Teresinha – uma Vida
em Moçambique’ é uma iniciativa que
conta com o patrocínio do BCI – Banco Comercial e de Investimentos, uma
das principais instituições financeiras
que opera no mercado moçambicano.■
(Vera Patrícia)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Grupo rebelde faz novo ataque no norte de
ma mesquita local que pregava a insur- do asfalto e fora da zona de implantaMoçambique
gencia contra o Estado e cujos hábitos ção de fábricas e outras infraestruturas
Maputo (O Autarca) – Um
grupo armado matou uma pessoa e feriu gravemente outra na noite de terçafeira na aldeia de Nacutuco, perto de
Mucojo, no norte de Moçambique.
O grupo disparou armas de fogo e usou catanas (facões) para atacar a
povoação, pelas 20:30 (hora local), saqueando diversos bens e incendiado 14
barracas de venda informal.
A descrição do ataque coincide
com um padrão registado desde há um
ano na região, numa onda de violência
em locais remotos de Cabo Delgado.
No passado dia 12, seis homens foram encontrados mortos, no
meio do mato, no distrito de Nangade,
junto à fronteira com a Tanzânia, depois de terem saído para caçar. Os corpos encontrados apresentavam sinais
de ataque com catanas.
Dez dias depois, na última
quinta-feira, um grupo armado matou
nove pessoas e incendiou casas num
povoado do mesmo distrito.
As autoridades moçambicanas,
apesar de contactadas, não têm prestado informações sobre a situação, segundo a agência Lusa.
Desde há um ano, de acordo
com números oficiais, já terão morrido
cerca de 100 pessoas, entre residentes,
supostos agressores e elementos das
forças de defesa e segurança.
A violência em Cabo Delgado
(2.000 quilómetros a norte de Maputo,
no extremo norte de Moçambique, junto à Tanzânia) ganhou visibilidade após um ataque armado a postos de polícia de Mocímboa da Praia, em Outubro de 2017.
Na altura, dois agentes foram
abatidos por um grupo com origem nu-

motivavam atritos com os residentes,
pelo menos, desde há dois anos.
Depois de Mocímboa da Praia,
os ataques têm ocorrido sempre longe

das empresas petrolíferas que vão explorar gás natural, na península de Afungi, distrito de Palma.■ (Redacção/
África 21 Digital)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Ciências da Cultura
coordenação literária e gráfica: Mphumo Kraveirinya (PhD)

coleccionável
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quintas
quartas
terças
segundas
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Professora Mexicana
comenta texto de

‘ENCRUZILHADAS’
– PORTUGAL – Ensino e
Religião no Estado-Novo
de Salazar
Re: Jornal O Autarca, Edição nº
3572, de 17 de 10 de 2018. Respondeu em
19-10-2018, 05:22. «O texto da professora Jubilot fez-me lembrar dos manuais
de alfabetização onde as crianças da capa
estavam fazendo o saludo nazista e uns
cartões que ilustravam o ideal de Portugal
segundo Salazar, onde a casa era uma típica "casa portuguesa" com crucifixo, bandeirinha, a mulher no fogão, a menina
brincando de dona-de-casa, e o pai entrando feliz, sem suar, depois do trabalho.
Tudo muito parecido aos manuais espanhóis que chegavam por cá para serem usados em escolas católicas de freiras ou padres peninsulares.» Maria Pérez – Professora universitária da CEI-UNAM: Universidade Nacional Autónoma de México.
https://www.unam.mx/
Professora
MARIA
PÉREZ

“A Lição

de Salazar (I)”

Publicado em Dezembro 12, 2011 por NM
https://noseahistoria.wordpress.com/2011/12/12/alicao-de-salazar/

2022
MYRIAM JUBILOT
(Professora formada em Românicas. Poetisa,
Contista e Ensaísta, com obra publicada e citada. Pesquisadora das influências culturais
mouriscas em Portugal)
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