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Beira sob efeito de vento forte e chuva moderada
Beira (O Autarca) – A cidade
da Beira, capital da província central
de Sofala, está a ser assolada por uma
vaga de vento forte com rajadas até 60
km/ hora, acompanhados de chuvas
moderadas, causando descida acentuada de temperaturas (26.2 – 22.2 graus).
O vento forte foi mais intenso
entre segunda-feira e ontem e a chuva

moderada começou a registar-se ontem
prolongando-se até esta manhã.
Na sequência do vento forte
criou-se enorme agitação marítima que
chegou a gerar ondas gigantes com altura entre dois a quatro metros. O cenário, ontem, nas zonas costeiras da
Beira, chegou a represenhtar certa
preocupação, pois em algumas zonas

Problemas com a internet e corrente eléctrica
Beira (O Autarca) – O mau tempo caracterizado por ventos fortes e chuva moderada, que vigora na cidade da Beira desde a madrugada desta segundafeira está a afectar o funcionamento normal de vários serviços sobretudo de utilidade pública, vom destaque para as redes de comunicações e de eenergia eléctrica. Relativamente as redes de comunicações, destaque vai para o serviço de transferência de dados (internet), a dificuldade que se regita tem afectado e condicionado a edição distribuição regular do O Autarca.

Frase:

Uma pessoa com um mau carácter é capaz de
tudo, inclusive simular boas atitudes!■

da cidade as águas ameaçaram transpôr
a barreira e galgar às estradas. Este cenário foi mais visível na zona Beira
Terrace, mais conhecida por Murralha,
onde em Março último a murralha que
separa a zona oceânica e a terrestre sofreu enorme destruição e até hoje continua irreparada, constituindo um sério
perigo à vida das pessoas que frequentam a área tanto por razões profissionais assim como de lazer. Na zona da
Murralha está localizada a via que permite o acesso aos serviços marítimos
do Porto da Beira e o cais de rebocadores, além de ter sido construído na
mesma uma das maiores unidades hoteleiras da cidade, baptizada com o nome Beira Terrace, com vista directa ao
mar. O estado de destruição em que se
apresenta a murralha que está a escasCÂMBIOS/ EXCHANGE – 02/10/2019
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sos metros do hotel, além de ofuscar a
beleza do mesmo representa uma séria
insegurança aos utentes.
Frisar, entretanto, que o mau
tempo em curso, ao nível da província

de Sofala, está a afectar, igualmente, os
distritos de Machanga, Chibabava, Búzi, Nhamatanda, Dondo, Gorongosa e
Caia. Mas, a escala nacional, o fenómeno está afectar todas as quatro províncias da região centro, nomeadamen-

te nove distritos de Sofala, nove de
Manica, igual número de distritos de
Tete e cinco da Zambézia, incluindo
três distritos da província de Inhambane (sul do país). Ao todo são 35 distritos afectados, cujos impactos do fenómeno vão desde o movimento de
poeiras e areias, destruição de coberturas de casas precárias e arrastamento
de objectos, queda de árvores e postes
de energia e telecomunicações, condicionamento da condução rodoviária e
arrastamento de pequenas embarcações.
No entanto, um comunicado
do INAM – Instituto Nacional de Meteorologia prevê o início da normalizeção do estado de tempo nessas regiões
a partir do final desta quarta-feira (02
Out19).■ (Redacção)

Chuvas causam ambiente crítico no HCB
Beira (O Autarca) – O Hospital Central da Beira (HCB), a segunda
maior unidade sanitária do país, depois
do Hospital Central de Mapito (HCM),
a sua infra-estrutura, localizada na zona costeira do Macúti, exposta aos vários eventos climatéricos extremos que
se desenvolvem e ocorrem na costa oriental da África, foi construída no período anterior a Independência de Moçambique e faz tempo que tem reclamado de reabilitação de raíz (por outras palavras não beneficiou de obras
de reabilitação de raiz). Em Março último, quando da ocorrência do ciclone
tropical Idai, que destruiu a maior parte
das infra-estruturas da cidade da Beira,
deixando sobretudo muitos edifícios da
urbe sem tecto (cobertura), o Hospital
Central da Beira principalmente devido
a sua localização não podia de forma
alguma ser excepção. Desde então, o

Interior de uma das enfermarias do Hospital Central da Beira (HCB), onde se pode observer
pessoal clínico de botas e luvas envolvido na limpeza de águas espalhadas no soalho

hospital passou a enfrentar difciculdades de funcionamento normal sempre
que chove. Com as chuvas em curso, o
Durector-Geral do HCB, Nelson Mucopo fez uma postagem nas redes sociais, expondo o que descreveu de dilema no Hospital Central da Beira e ten-
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do chamado atenção da nossa Redacção. “Sempre que chove, os funcionários têm que abandonar as actividades
clínicas, para evacuar as águas pluviais. Todo o apoio é bem vindo, principalmente para a cobertura do edifício
principal.■ (Redacção)
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FALANDO DE MARCAS
Por: Salomão Viagem
Prof. Doutor (UEM)
(sviagem@svevigny.com)

A Marca Olfativa no novo Código da
Propriedade Industrial de Moçambique - V
A aferição da capacidade distintiva do sinal e a suscetibilidade da mesma ser representada graficamente se afiguram até hoje como os dois grandes requisitos para o registo do sinal na maior parte dos países. Poderá não ser assim nos próximos anos. Com a emergência dos novos sinais (fruto do desenvolvimento estratégico de vendas viradas às necessidades das sociedade pós modernas) “novas
marcas”, um grupo considerável de autores questiona a necessidade da prevalência do requisito da representação gráfica, entendendo que este é rudimentar, ligado ao Direito
tradicional, da era do papel25, em contraposição à era digital. Neste sentido, SERGIO BALAÑA escreveu “El transcurso del tiempo há evidenciado que la decisión del legislador comunitário fui desafortunada. El requisito de la representación gráfica, […] es uno mero requisito formal, objectivo y funcional por oposición a la aptitud diferenciadora o
carácter distintivo, que es uno requisito de primer orden, de
tipo material y baseado en la función de la marca como instrumiento de comunicación entre los operadores económicos y el público interessado. En consecuencia, el concepto
legal de marca debería pivotar unicamente en torno al requisito essencial de la aptitude para diferenciar”26.
Na Alemanha, o carácter distintivo da marca é o
único requisito mais considerado para efeitos de registo27.
As críticas dos autores que se opõem ao requisito
da representação gráfica, embora pertinentes e oportunas,
pecam pela forma e o “tom” com que as fazem, usando expressões como “old law ”28. É como se o “velho direito”
fosse em si mesmo inconveniente. O direito é criado em
função das situações socioeconómicas, tecnológicas e culturais de cada momento. Neste sentido, o requisito da representação gráfica foi elaborado à luz da conjuntura do
momento em que só estavam em voga as marcas “tradicionais”.

O legislador limitou-se à situação do momento e,
possivelmente, não esperava que viessem a emergir marcas
cuja capacidade distintiva e representação gráfica seriam
melindrosas. Poucas são as hipóteses que o ser humano tem
de prever factos futuros de um modo geral, e o Direito não
é exceção. Com o despontar das “novas marcas”, as ordens
jurídicas nacionais e internacionais em matéria de marcas,
devem tomar posições concretas face a esta realidade, mas
não de maneira precipitada ou copiosa. A avaliar pela situação concreta de cada Estado, há que avançar com cautelas.
Em diversos países, sobretudo os não desenvolvidos como
Moçambique, o “old law” continua a ser o de maior expressão e o “new law” ainda por aderir e aperfeiçoar.
Quando um caso concreto de registo de marcas é
submetido às instâncias competentes para a devida apreciação, o primeiro caminho a trilhar é o previsto na lei vigente,
no caso vertente, na Diretiva de Marcas (ainda estamos a
falar da marca olfativa à luz do direito comunitário). Mesmo que a doutrina apele a novas soluções, não será vinculativa como sabemos, pelo menos em países em que a Lei é a
principal fonte do Direito.
Nos Estados Unidos da América, o Trademark Act
(Lanham Act) estabelece na secção 2 que “não se deve negar o registo por causa de sua natureza a nenhuma marca
mediante a qual os produtos do solicitante possam ser distinguidos, dos produtos de outros…”29
Como se faz então a representação gráfica do sinal
olfativo? Para SERGIO BALANA30 “ […] resulta duvidoso
que o ato de reproduzir um aroma (ou um som) em um terminal informático possa considerar-se como uma representação gráfica desses signos”, em particular se se tiver em
conta que o TJCE estabeleceu que a representação gráfica
deve fazer-se possível “por meio de figuras, linhas ou caracteres”.

O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 02/10/19, Edição nº 3774 – Página 04/05
Continuado da Pág. 01
Ainda a este propósito, lê-se em MARIE DUBARRY, que: instalou-se uma polémica quanto à escolha dos
meios para efetivar a representação gráfica da marca olfativa. Diz-se que além da avaliação sensorial, existem a cromatografia de gases e a cromatografia líquida de alto rendimento – que usadas em conjunto permitem separar e analisar os cheiros voláteis libertados pelos aromas, conseguindo-se uma informação qualitativa e quantitativa sobre misturas complexas. Destes exames, resulta um gráfico - o cromatograma - que representa as quantidades dos compostos,
medidas em função do tempo necessário para a sua separação dos demais. Depois de se saber os compostos existentes
(através do cromatograma), poder-se-á saber a estrutura
química de cada um deles através da espectrométrica de
massa (que parece ser extremamente eficaz), da ressonância
magnética nuclear e da espectroscopia de infravermelhos e
ultravioleta. Daqui resulta, em suma, um aromograma. Através do cromograma e do aromograma pode representarse graficamente um odor, sem se revelar a sua composição
química que permanece convenientemente em segredo empresarial31.
SERGIO BALAÑA apresenta a alternativa das redes telemáticas e diz que “ Até agora, a informação que podia transmitir-se através destas redes somente permitiam reproduzir imagens e sons; no contexto do incessante desenvolvimento tecnológico que vivemos submersos, a notícia
de que um aroma também poderá transmitir-se através de

internet, provavelmente já não surpreende a ninguém”32.
Acontecendo a possibilidade de o cheiro poder ser
transmitido através da internet e, por conseguinte, da televisão (meios que se têm tornado poderosos veículos de publicidade), conforme antevisão de SERGIO BALAÑA, parece-nos que provocaria sérios problemas de saúde pública,
uma vez que muitas pessoas são sensíveis aos odores. Este
facto, implicaria a criação de normas reguladoras da publicidade dos sinais olfativos.
Assim, não bastaria que alguém quisesse adotar
uma marca olfativa, seria necessário, e até como requisito
para o seu registo, verificar se o cheiro que se pretende registar como marca é potencialmente ofensivo à saúde pública. É uma questão que seria colocada para salvaguardar
a saúde das pessoas sensíveis aos cheiros aquando da publicidade dessa marca.■
25
V. Por todos, SERGIO BALANA, ob. cit., p. 24-29, cita nas notas 28
e 29 da p. 24, no mesmo sentido McCUTCHEON e OTERO LASTRES.
26
V. SERGIO BALANA, ob. cit., p. 26.
27
Idem., v. nota 31, p. 26.
28
Expressão usada por McCUTCHEON, qualifiva de “anomalous”,
“anachronistic” e “outmoded” Na opinião deste autor […] the insistence
upon a requerimento of graphic representation is a hangover from the old
law that should never have been reproduced in the TMA”, cfr, nota 28,
SERGIO BALANA, ob. cit., p. 25.
29
V. ERIC GIPPINI FORNIER, ob. cit., p. 158.
30
SERGIO BALANA, ob. cit., p. 28.
31

32

Idem., pp. 77-78.
V. SERGIO BALANA, ob. cit., p. 27.■

ARM beneficia de reforço de capacidades técnicas
matéria de Análise e Fiscalização Orçamental
Maputo (O Autarca) – Entre
os dias 30 de Setembro a 02 de Outubro, quatro quadros seniores da Assembleia da República de Moçambique
que integram a Unidade de Estudos Económicos Financeiros e Orçamentais
(UEEFO) e o Secretariado da Comissão Especializada do Plano e Orçamento (CPO) encontram-se envolvidos numa visita de estudos à Assembleia da
República de Portugal para troca de
experiência em matérias de análise orçamental com a Unidade Técnica de
Análise Orçamental (UTAO). Esta actividade é financiada pelo Pro PALOP-

TL ISC (FASEII) e está inserida no
Plano de Trabalho do Parlamento Moçambicano para 2019, visando fortalecer as capacidades dos parlamentares e
dos quadros do Parlamento afectos à
UEEFO e Secretariado da CPO, em
matérias de Análise Orçamental e de
Fiscalização Legislativa Orçamental.
Esta troca de experiência irá
contribuir para a melhoria do exercício
da função de fiscalização legislativa
orçamental por parte da Assembleia da
República no geral, e da CPO em particular.
Os técnicos estão partilhar con-

hecimentos e boas práticas com vista a
melhor compreender as técnicas e ferramentas utilizadas nas análises orçamentais por parte da UTAO, os mecanismos de interacção funcional existente entre a UTAO e a Comissão Especializada em matérias Orçamental e
Financeira do Parlamento Português.
Por outro lado, esta visita
constitui ainda uma oportunidade para
os quadros Moçambicanos colherem a
experiência portuguesa acerca do funcionamento e interacção entre a UTAO, a Comissão e os Deputados em
geral no início de uma nova legislatura.

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

2 de Outubro de 1975 … Rádio Moçambique
Andava eu na instrução primária e já a Rádio me
fascinava. No tempo duma televisão que não existia, na década de 60, o aparelho de rádio (um Bush a válvulas) era a
minha (nossa) companhia. Naquele tempo não havia outra
alternativa. Eu ouvia tudo ou quase tudo.
Por um desses programas eu tinha um gosto particular. Chamava-se “Teatro em Sua Casa”, o teatro radiofónico onde semanalmente eram apresentadas peças de extraordinária qualidade, com intérpretes que eram dirigidos
por Tomás Vieira, Reinaldo Ferreira ou Sarah Pinto Coelho.
Depois da Independência de Moçambique, o programa passou a chamar-se “Cena Aberta”, designação criada, se a memória não me atraiçoa, pelo saudoso Leite de
Vasconcelos, sendo que a coordenação da actividade do
Sector foi da responsabilidade de Edgar Ernesto de Santana
Afonso (Né Afonso), Maria Pinto Sá e Abdil Juma.
Há 14 anos que, lamentavelmente, o pro-

SG da ONU recusa cumplicudade
na destruição do planeta Terra
O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, fez a declaração na
abertura do Encontro de
Cúpula sobre Acção Climática, semana passada
em Nova Yorque, que reuniu mais de 80 líderes internacionais Segundo Guterres, o “tempo está a acabar, mas ainda não é tarde
demais”
O chefe das Nações Unidas afirmou que o
“tempo está a acabar, mas
ainda não é tarde demais.”
Guterres lembrou

de desastres naturais recentes, incluindo os ocorridos no primeiro semestre
deste ano, em Moçambique, e afirmou que “a natureza está respondendo
com fúria”.
António Guterres
enfatizou que quando se vê
imagens muitas vezes não
se tem a percepção de que
não são apenas imagens de
danos, “mas nelas pode-se
ver o futuro”. Disse que
“não há mais tempo para
conversas, mas sim para
acção”.■ (REdacção)

grama “Cena Aberta”, deixou de ser produzido. Os diferentes gestores da nossa Rádio deitaram, pura e simplesmente,
para o caixote do lixo, um programa de referência da radiodifusão moçambicana. Pelo que sei, depois destes longos anos de hibernação, não se faz o mais pequeno esforço no
sentido de recolocar o programa no lugar que ele merece.
Perde a Rádio e perdem os ouvintes, particularmente os que
gostam de teatro radiofónico.
OBS:
1 - crónica escrita para assinalar os 44 anos de existência da Rádio Moçambique, que hoje, 2 de Outubro, se
comemoram. A nacionalização de 1975 levou à extinção do
Rádio Clube de Moçambique, Emissora do Aero Clube da
Beira, Rádio Pax, Voz de Moçambique e LM Radio.
2 – duas das emissoras extintas a 2 de Outubro de
1975 voltaram a operar. São elas, a Rádio Pax (Emissora
Católica da Cidade da Beira) e o LM Radio (entidade privada de radiodifusão).■
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