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Sofala sem risco de agravamento de casos de malária
e diarreias na presente época de verão e chuvosa
Beira (O Autarca) –Informação divulgada pelo Observatório Nacional de Saúde sobre impactos na saúde para a próxima época chuvosa (que
iniciou no presente verão/ 01 Out19) até 31 de Março de 2020, no calendário
meteoreológico nacional, a província
central de Sofala não apresenta riscos
de agravamento de casos de malária e
diarreias no referido período. A malária e diarreias, incluindo a cólera – estado mais avançado de diarreias, já foram mais predominantes em Sofala a
escala nacional e isso afecta muito a economia local. Uma campanha nacional com actividadades concretas con-

centradas localmente está a ter sucesso
na prevenção de riscos relativos a reeclosão dessas efermidades. Mesmo a
quando da ocorrência do ciclone tropical Idai que desestabilizou a normalidade higiénica da urbe, a Beira não
voltou mais a ser como foi conhecida
quando desenvolvia vulneravelmente a
malária e diarreias. Desde 20 18 que o
sector da saúde faz prognostico do impacto da malária e, a partir do ano em
curso, para além dessa doença, inciou
o prognóstico das diarreias em função
da previsão da próxima época chuvosa.
“Para malária, nos últimos três meses
do ano em curso vai-se registar um au-

A hipocrisia é precisamente aparentar ser de um jeito e ser de
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mento de casos na província de Zambézia e Nampula. E de Janeiro até
Março do próximo ano espera-se um
alto risco em toda a região norte incluindo uma parte da região centro,
concretamente, na Zambézia. Em relação às diarreias, o cenário é diferente:
para os últimos meses do ano prevê-se
alto risco de casos na cidade e província de Maputo. E nos primeiros três
meses do próximo ano a região Sul não
será a única afectada, mas também a
região Norte nas províncias de Nampula, Cabo Delgado e uma parte da
Zambézia”, prognosticou Tatiana Marrufo, da Plataforma de Clima, Ambiente e Saúde do Observatório Nacional
de Saúde.■ (Redacção)
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FALANDO DE MARCAS
Por: Salomão Viagem
Prof. Doutor (UEM)
(sviagem@svevigny.com)

Propriedade Industrial - I
1. PROPRIEDADE INDUSTRIAL
A 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 1.
Desde o início do estudo doutrinário da propriedade industrial, dominada pela escola do Direito italiano (há
que reconhecer a sua longa tradição nesta área)2, onde se
destacaram autores como GHIRON, FERRARA, ASCARELLI, AULETTA, GRECO, CASANOVA, CARNELUTTI, PIOLA COSELLI, FRANCISCHELLI3, 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.
O desenvolvimento da economia proporcinou 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 economico-industrial”, activada4.
Vê-se, assim, que a propriedade industrial está directamente ligada ao desenvolvimento económico dos países e a consequente luta concorrencial.
Há, no entanto, dentro da própria doutrina italiana,
que assumiu o protagonismo do estudo desta disciplina, posições divergentes.
A primeira perspectiva 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 relaçoes dos industrias entre si, abarcando a empresa, a
liberdade de concorrência, a concorrência desleal, as criações industriais e os sinais distintivos5. 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 da Propriedade Industrial passou a
designar-se o direito dos bens incorpóreos em virtude desses bens serem produto do intelecto humano6. 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, 19857.
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 autor8. Esta concepção
não foi pacífica, na medida em que se questionava a inclusão no seu âmbito, matérias relativas à estrutura da empresa, defesa do consumidor e direitos de autor9. Mais tarde,
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 influente10.
Com efeito, a doutrina portuguesa nega as formula-
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ções italianas e, mesmo assim, no seu seio, assume por seu
turno, posições divergentes. Por exemplo, segundo COUTO GONÇALVES11, “(…) 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”.■

1

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, 6ª ed, Almedina, Coimbra, 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.
8
V. Sobre os diferentes períodos históricos da propriedade industrial,
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…ob. cit.,p. 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.
11
Manual de Direito Industrial. ob. cit p. 33-34.■

Brasil e Portugal entre os cinco principais em registo
cas comerciais e projetos industriais de
global de protecção de marcas
2018.
As Nações Unidas divulgaram
na última quinta-feira os Indicadores
de Propriedade Intelectual Mundial
2019. O Relatório da Organização
Mundial de Propriedade Intelectual
tem dados de Angola, Cabo-Verde,
Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Brasil é o terceiro com maior crescimento mundial ficando atrás de Índia e
França.
A publicação da Organização
Mundial de Propriedade Intelectual,
OMPI, em Genebra, analisa categorias
como patentes, marcas, projectos Industriais, variedades vegetais, indicações geográficas e indústria editorial.
Brasil e Portugal estão ao lado
da China, da Rússia e do Reino Unido

no grupo de cinco nações que a agência destaca pelo “grande aumento” no
registo de protecção de marca em relação ao Produto Interno Bruto, PIB, entre 2008 e 2018.
Já no registo de patentes, o
Brasil é o terceiro país com o maior
crescimento global com 9,8%, atrás da
Índia com 20,8% e da França com
10,5%.
O Brasil destaca-se ainda nas
vendas online, em terceiro lugar, com
25,5% do total global. A lista é encabeçada pelo Reino Unido com 51,5% e
depois os Estados Unidos com 41,5%.
De acordo com o relatório, a
Ásia representa mais de dois terços de
todas as solicitações de patentes, mar-

A China lidera o crescimento
global na demanda por direitos de propriedade intelectual. O país registrou
um recorde de 1,5 milhão de pedidos,
que correspondem a 46,4% do total
global.
Os Estados Unidos mantêm a
liderança em termos de solicitações
que foram feitos nos mercados de exportação. O país teve 597.141 solicitações, seguidos do Japão com 313.567 e
da Coreia do Sul com 209.992.
Quanto às marcas registradas
localmente e pela origem, o Brasil está
na frente dos países lusófonos com
191.813, Portugal com 27.892 Moçambique com 4.809, Angola 2.121;
Cabo Verde 144 e São Tomé e Príncipe com 1.628.■ (Redacção)
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

30 de Outubro de 1960 - Ana Comoane
Ana Comoane é Vice-Ministra da Cultura e Turismo, desde Janeiro de 2015. Nasceu a 30 Outubro de 1960
em Marracuene. É filha de Daniel Chitolo Comoane, Pastor
Evangélico, e de Luísa David Tchabana, camponesa, ambos falecidos.
Começou seus estudos primários na Escola Primária Missão Suíça de Ricatla tendo concluído o nível primário em 1973, na Escola Primária Missão Suíça da Macia.
De seguida, estudou e concluiu o ensino secundário básico,
em 1976, na então Escola Secundária do Ciclo Preparatório
Governador Joaquim de Araújo. Fez o ensino técnico básico, na Escola Comercial de Maputo, em 1979 e em 1990
concluiu o ensino médio no Instituto Comercial. Em 1998,
obteve o grau de licenciatura em Direito, pela Faculdade de
Direito, da Universidade Eduardo Mondlane (UEM). Em
2007, obteve pela mesma universidade, o grau de mestrado
em Ciências Jurídico-Económicas e, em 2014, concluiu o
Doutoramento, na mesma área de estudos, pela Universidade de Lisboa.
De 1981 a 1990, foi professora na Escola Comer-

Vodacom oferece kits de
alimentação e de higiene
assinalado no passado
para idosos so,
01 de Outubro. Para celeMaputo (O Autarca) – Mais de 500 idosos integrados em diferentes centros de apoio à velhice no país beneficiaram,
recentemente, de kits de alimentação e de higiene oferecidos pela Vodacom.
A oferta insere-se no âmbito das celebrações do
Dia Internacional do Ido-

brar a data, no mês de Outubro, a Vodacom efectuou
visitas a centros que cuidam da pessoa idosa em
Maputo, Sofala, Manica,
Tete e Nampula, onde para
além da oferta a operadora
ofereceu roupas e promoveu convívio com os idosos, transmitindo um gesto
de carrinho que se deve ter
com esta camada social.■

cial “7 de Setembro”, de Xai-Xai e na Escola Comercial de
Maputo. E, de 1998 a 2010, leccionou na Universidade Eduardo Mondlane, no Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique e na Universidade São Tomás de
Mo-çambique.
Advogada de profissão, Ana Comoane no seu percurso profissional assumiu vários cargos de direcção e chefia. De 1997 a 2001, foi Chefe de Departamento da Actividade Industrial, no Ministério da Indústria e Comércio e
Membro do Conselho de Administração na Companhia Siderúrgica de Moçambique. Entre 2001 e 2003, exerceu o
cargo de Chefe de Departamento de Licenciamento e Cadastro no Ministério do Turismo. De 2003 a 2010, assumiu
o cargo de Directora Nacional do Turismo e de Presidente
da Comissão Nacional de Avaliação e Alienação, responsável pelo processo de Privatização, e foi Coordenadora da equipa responsável pela elaboração da Legislação, para o
Sector do Turismo. Entre 2008 e 2009, foi membro do
Conselho Superior da Magistratura Judicial. De 2010 a
2015, foi Governadora da Província de Manica.
Ana Comoane é membro da Ordem dos Advogados
de Moçambique desde 2000.
A governante moçambicana comemora hoje os
seus 59 anos de idade.■
Fonte: “Quem é Quem” – 2015 - 2019
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