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ATRIBUÍDO PELA CONVENÇÃO ANUAL DA BID – 2019 
Associação Comercial da Beira recebe Prémio 
“World Quality Commitment” na Categoria Ouro 
    Beira (O Autarca) – A Asso-
ciação Comercial da Beira (ACB) é 
uma das organizações a nível mundial 
seleccionadas para receber o Prémio 
“World Quality Commitment” (WQC) 
(Compromisso Mundial da Qualidade) 
na Categoria Ouro. Trata-se de galar-
dão a ser atribuído pela Convenção A-
nual da BID – 2019, no evento interna-
cional a decorrer em Madrid, capital da 
Espanha, no dia 23 de Setembro cor-
rente.    

 O objetivo das Convenções A-
nuais   de   Compromisso   Mundial  da 
  

 
 

A ACB é uma prestigiada agremiação 
empresarial das mais antigas do país  

Qualidade da BID, com sedes nas prin-
cipais praças mundiais, nomeadamente 
Madri, Paris, Genebra, Frankfurt, Nova 
York e Londres, é reconhecer líderes, 
empresas e organizações que, por seus 
méritos, talento e dedicação, alcançam 
resultados significativos em gestão, in-
vestem seu dinheiro e tempo, alcançam 
resultados de grande impacto e favore-
cem muitas pessoas que lhes permitem 
melhorar sua qualidade de vida.   

 Empresas e organizações de 
mais de 100 países foram protagonistas 
nas convenções realizadas pela BID 
nos últimos 10 meses nas mencionadas 
emblemáticas cidades do  planeta,  ten-   

Frase: 

 

Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, 
portanto, não é um acto, mas um hábito – Aristoteles    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 11/09/2019 

Compra Venda Moeda País 

67.47 68.82 EUR UE 

61.08 62.3 USD EUA 

4.17 4.25 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Jorge Fernandes, Presidente do Conselho de 
Direcção da Associação Comercial da Beira  

  

do ao longo do período em referência 
os participantes líderes e especialistas 
em qualidade e excelência apresenta-
ram os seus votos para as várias candi-
daturas. 
 “É um prazer comunicar-lhes 
que a organização Associação Comer-
cial da Beira (ACB) foi seleccionada 
para receber o prémio World Quality 
Commitment (WQC) na Categoria Ou-
ro, na Convenção Anual da BID, que 
terá lugar em Madrid, Espanha, a 23 de 
Setembro”. 
 Segundo a organização do e-
vento, a decisão de conceder este pré-
mio à Associação Comercial da Beira é 
resultado de pesquisa e análise levadas 
a cabo por “quality hunters” (caçadores 
de qualidade) que inclui líderes, em-
presários e especialistas em qualidade, 
dirigidas pela BID como reconheci-
mento da contribuição da ACB em ter-
mos de liderança, qualidade, inovação 
e excelência. 
 O comité de selecção WQC u-
sou como fundamento base os princí-
pios do modelo “Total Qualuty Mana-
gement QC-100”, o  qual  em  conjunto 
 

benefícios, uma oportunidade de net-
working para uma melhor projecção 
das actividades das entidades seleccio-
nadas.   
Sobre a ACB 
 Fundada em 1893, a prestigia-
da Associação Comercial da Beira é 
considerada a mais antiga agremiação 
empresarial em funcionamento inter-
rupto em Moçambique. Presentemente 
representa interesses de aproximada-
mente novecentas empresas associadas 
e sete associações filiadas, com inte-
resses específicos essencialmente nas 
áreas de comércio, serviços, indústria, 
turismo e saúde. A ACB goza de repu-
tação e projecção dentro e fora do país 
e na sua representação aos interesses 
do sector privado local e nacional, tem 
actuado como parceiro do Governo na 
facilitação de criação de melehor am-
biente de enegócios. Também presta o 
seu contributo promoção da área de 
formação profis-ional e tem oferecido 
assistência para organização do sector 
informal.■ (Chabane Falume) 
 

com a tecnologia “Quality Mix” da 
BID irá fortalecer a posição de lideran-
ça das entidades seleccionadas e ajudá-
las a incrementar o crescimento da sua 
visibilidade.  
 Para além da apresentação dos 
prémios a decorrer no espectacular 
Centro de Melia Castila, os delegados 
das empresas, organizações, universi-
dades e instituições educativas galar-
doadas irão participar juntamente com 
outros líderes em seminários e master 
classes guiados por quadros profissio-
nais de reconhecida qualificação mun-
dial na área da teoria e prática da quali-
dade, com especial ênfase no sector es-
pecífico de cada organização premiada. 
 O Prémio Anual BID a Quali-
dade, orientado para o conhecimento 
de líderes, promove acções que afec-
tam o presente das entidades contem-
pladas, bem como outras áreas impor- 
tantes para o futuro das mesmas como 
são o marketing, vendas, qualidade, 
excelência e inovação. A Convenção 
WQC proporciona, entre outros muitos 

BM reduz coeficiente de reservas 
obrigatórias em moeda nacional  
 Maputo (O Autarca) – O 
Banco de Moçambique decidiu no iní-
cio deste mês reduzir o coeficiente de 
reservas obrigatórias em 100 pontos 
base para os passivos denominados em 
moeda nacional, e manter o coeficiente 
de reservas obrigatórias para os passi-
vos denominados em moeda estrangei-
ra. 
 Segundo uma circular do Ban-
co de Moçambique (Pelouro de Estabi-
lidade Monetária), a taxa de incidência 
das  reservas   obrigatórias  aplicável  à  

base de incidência em moeda  nacional 
é agora fixada em 13.00% e a taxa de 
incidência das reservas obrigatórias a-
plicável à base de incidência em moe-
da estrangeira mantém-se em 36.00%. 
 O Banco Central salienta que a 
circular em referência revoga a anterior 
datada de 06 de Março do ano em cur-
so, e determina a sua entrada imediata-
mente em vigor e produz efeitos a par-
tir do período de constituição de reser-
vas obrigatórias que iniciou no dia 07 
de Setembro corrente. 

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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Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  



O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 11/09/19, Edição nº 3762 – Página 03/06 

FALANDO DE MARCAS 
 

Por: Salomão Viagem 
Prof. Doutor (UEM) 
(sviagem@svevigny.com) 
 

A Marca Olfativa no novo Código da 
Propriedade Industrial de Moçambique - III 
   

 

1.1. A Marca olfativa nos Estados Unidos (Discutível 
capacidade distintiva). 

 O problema da marca olfativa despoletou nos 
EUA, com o caso que ficou celebrizado com o nome de 
“CLARKE” em 1990. Celia Clarke, que fabricava fios de 
coser e para bordados, sendo no seu entender o único pro-
duto de fios perfumados, solicitou ao office do seu país o 
registo da marca desses produtos perfumados. Esta particu-
laridade ocupava um lugar destacado na promoção dos seus 
produtos e, segundo a fundamentação do pedido do registo, 
a resposta do público era muito favorável; o perfume em-
pregue foi descrito como “fragrância floral fresca, de alto 
impacto, que recorda rebentos de plumárias ”16-17, e o pe-
dido foi recusado em sede de exame pelo office (USPTO) 
porque: 
 1.º Não era distintiva; 
 2.º O aroma era funcional; 
 3.º A maioria dos produtos tinha um aroma incor-
porado para os tornar mais agradáveis e não para identificar 
a sua origem.18 
 Contudo, o examinador referia que, a provar-se a 
sua distintividade, o sinal poderia ser registado como marca 
olfativa. Da recusa coube recurso para o Trademark Tribu-
nal and Appeal Board (TTAB), que decidiu, em 19 de Se-
tembro de 1990, pela concessão da marca (Decisão in Re 
Celia Clarke)19 
 Segundo o TTAB, face à matéria de facto apresen-
tada, destacavam-se quatro aspetos fundamentais: 
 a) a requerente era a única a comercializar fios de 
lã e de algodão perfumados; 
 b) a fragrância não era um atributo, nem uma ca-
racterística inerente ou natural dos produtos em causa; 
 c) a requerente promovera o sinal olfativo através 
da publicidade; 
 d) a requerente demonstrara que  os  distribuidores,      
   
 

retalhistas e clientes dos seus produtos a reconheciam como 
fonte dos mesmos.Na subsunção da matéria de facto ao Di-
reito, o TTAB considerou não haver razão para recusar o 
registo uma vez que o aroma, naquele caso concreto, fun-
cionara como marca para produtos da requerente e como tal 
preenchia os requisitos exigidos pela lei. Nesta decisão, o 
TTAB definiu um quadro jurisprudencial de extrema im-
portância nos seguintes aspetos: 
 1.º Explicitamente, reconheceu que os odores, face 
à Lei de Marcas norte-americana, podiam ser registados co-
mo marcas; 
 2.º Explicitamente, definiu que os produtos natural-
mente odoríficos não podiam ser registados como marcas 
olfativas; 
 3.º Implicitamente, estabeleceu um critério geral 
para o registo de marcas olfativas, assente nas seguintes 
perguntas: 
 a) O sinal olfativo distingue os produtos do reque-
rente dos seus concorrentes?  
 b) É o aroma um atributo inerente, ou uma caracte-
rística natural dos produtos assinalados pelo sinal olfativo? 
 c) Tem o sinal sido usado e divulgado pelo reque-
rente em campanhas publicitárias? 
 d) O requerente demonstra que aqueles que são 
confrontados com os produtos olfativos os associam por 
causa do odor à respetiva proveniência empresarial?20 
 Esta decisão construiu os alicerces sobre os quais 
tem vindo a ser erguida a doutrina da marca olfativa. 
 Em suma,21 foi graças ao TTAB que surgiu a pri-
meira marca olfativa registada no mundo e atualmente es-
tão registadas nos EUA, como marcas olfativas, o “odor de 
pastilha elástica, o “de uva” e o “de cereja”, pertencendo os 
três últimos ao mesmo titular. JEROME GILSON e ANNE 
GILSON LALONDE, sublinham, contudo, que só a pri-
meira foi registada no Principal Register, tendo as outras  o 
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sido apenas no Supplemental Register.22 
 A aferição da “capacidade distintiva” da “fragrân-
cia floral fresca, de alto impacto, que recorda rebentos de 
plumárias” apresentada pela requerente Celia Clarke como 
marca, foi o discutível aspeto predominante na apreciação e 
conceção da primeira marca olfativa no mundo.■ 
 

16 V. De maneira detalhada, ERIC GIPPINI FOURNIER, Las 
Marcas…ob. cit., pp. 158 e ss.  

17 Cfr. Vários casos jurisprudenciais referenciados por SERGIO 
BALANA, El Entorno…ob. cit., p. 22, notas 10 à 15, nesta última nota 

um caso de marca gustativa BX 625971”El sabor a regaliz” para 
produtos de papelaria. 

 

18 V. Desenvolvidamente a apreciação e decisão deste caso nos 
diferentes níveis SOLNADO DA CRUZ, A Marca…ob. cit., p. 96. 

19 Idem, SOLNADO DA CRUZ, ob. cit., p. 96-100, esta importante 
decisão é referenciada por quase todos os autores que tratam da marca 
olfativa, a título de exemplo pode v. MARIA MIGUEL CARVALHO, 

ob. cit., p. 230-236; SERGIO BALANE, ob. cit., 21-22. 
20 Idem., SOLNADO DA CRUZ, ob. cit., p. 97. 

21 Idem., p. 99. 
22 Ibdem., p. 99. O citado autor mostra na nota 287 desta página que os 

requerentes das últimas marcas olfativas desistiram dos pedidos de 
registo de aroma de “amêndoas”, de “citrinos”, de “pastilha elástica” e 

de “tutti-fruti” todos para lubrificantes e combustíveis para veículos 
terrestres, aéreos e náuticos, com os números respetivamente 75404020, 

75360105 e 75360103.■    

Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Carlos Antunes 

Textáfrica e Sports Clube de Vila Pery  

  Exm.º Senhor, João de Sousa 
 Li a sua notícia no Jornal “O AUTARCA” de 
27/08/2019 sob a passagem do aniversário do Grupo Des-
portivo e Recreativo da Textáfrica, o qual enferma de um 
grande erro quando afirma que a “origem do Textáfrica re-
monta ao Sports Clube de Vila Pery”. 
 Tal não corresponde à verdade, uma vez que o S-
ports Clube de Vila Pery foi fundado em 1928, tendo os es-
tatutos iniciais sido alterados em 1961, pela Portaria n.º 
15.348, com sede em Vila Pery, na Avenida da República. 
 O Grupo Desportivo e Recreativo Textáfrica com 
sede no Concelho de Chimoio, Bairro da Soalpo, foi real-
mente fundado em 1957 (Estatutos aprovados pela Portaria 
n.º 15.376 de 1961) pelo Eng.º Manuel Magalhães associa-
do à unidade fabril com o mesmo nome, de que era Presi-
dente do Conselho de Administração. 
 Contudo, os dois clubes nunca se fundiram, e  com-
  

petiam como clubes distintos no Campeonato da Associa-
ção Distrital de Futebol de Manica e Sofala (abrangendo 
clubes da Beira e Vila Pery), tendo inclusivamente o SCVP 
sido campeão distrital em 1964, e como tal o representante 
de Manica e Sofala no Provincial de Moçambique de 1965, 
e assim se mantiveram até à independência. 
 Mas mesmo após a independência, os dois clubes 
mantiveram-se autónomos, o SCVP passou a ser designado 
de “Sport Clube de Chimoio” (na mesma sede do SCVP) 
embora circunscrito a outras actividades desportivas (bas-
ket, atletismo) que não o futebol, tendo o Textáfrica manti-
do-se como clube de futebol (disputa actualmente o Mo-
çambola) mesmo depois do encerramento da fábrica. 
 Trata-se apenas de uma reposição histórica dos 
dois mais representativos clubes da antiga cidade de Vila 
Pery (actual Chimoio). 
 Com os melhores cumprimentos.■ 
 

Novo Volkswagen Touareg chega ao mercado com soluções 
de financiamento exclusivas para clientes 
 Maputo (O Autarca) – O novo Volkswagen Touareg já chegou ao mercado moçambicano com soluções de finan-
ciamento exclusivas para clientes. 
 O acto de lançamento do novo Volkswagen Touareg em Moçambique tem lugar amanhã, quinta-feira (12Set19), em 
Maputo. 
  O evento irá contar com a assinatura de um protocolo de parceria entre a Caetano Drive, empresa do Grupo Salva-
dor Caetano, e o FNB, visando facilitar aos clientes deste banco a aquisição de viaturas da marca Volkswagen, através de so-
luções de financiamento exclusivas e adaptadas às necessidades de cada cliente.■ (Redacção) 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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O nosso Coordenador, Mphumo 
[João] Kraveirinya, e eu própria, temos 
conversado sobre o tema da minha últi-
ma crónica – “EM QUE LÍNGUA ES-
CREVER?” 

Raciocinando pelo ‘método do ab-
surdo’, Kraveirinya propunha-me as se-
guintes questões:  
 – ‘É possível uma literatura inglesa 

em Português? Ou uma literatura portu-
guesa em Inglês? Ou seria imaginável 
uma literatura europeia – portuguesa, ou 
francesa, ou outra – em KiMbundo?’  

E por aí fora. Chega-se assim à 
questão candente: – Então, como é que é 
possível uma Literatura Africana em 
Português, ou Inglês, ou seja em que lín-
gua europeia ela for? 
 

“Prince William speaks Swahili while visiting Tanzania!” 
https://www.youtube.com/watch?v=QESQAirkGyY 

– Publicar em Línguas Africanas? – 
 Após uma pesquisa na Internet sobre este tema, encontrei um artigo de Nanda Dyssou 
(1), do qual vou tentar dar uma ideia. Segundo muitos escritores africanos, o futuro da 
literatura africana pertence à literatura nas línguas africanas.  

Afirma-se em geral que são eleva-
dos os custos para a publicação em lín-
guas africanas. Pelo que, na ausência de 
uma política cultural de cultivar o multi-
linguismo, o Inglês ou o Francês – ou o 
Português – continuam a ser as línguas 
utilizadas na edição livreira, desmotivan-do 
a utilização das línguas nativas africanas. 
 

Por outro lado, os autores que es-
colhem escrever nos seus próprios idio-
mas não se vêem reconhecidos.  

O argumento económico também 
é de peso, pois por um lado, o multilin-
guismo é considerado uma barreira ao 
desenvolvimento económico.  

(Segue na página seguinte)  
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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Afirma-se também, que em geral é 
fraco o poder de compra das popula-
ções. Invoca-se ainda como obstáculo, a 
inexistência de ortografias para as lín-
guas africanas.  

Só se colocam obstáculos ao pro-
cesso de afirmação de identidade africa-
na, linguística.  

Finalmente, reconhece-se que mui- 
 

tos pais preferem que os seus filhos se-
jam instruídos na língua do antigo colo-
nizador, vendo nisso um meio de 
comunicação que dá acesso a privilé-
gios. 

Em suma, a publicação literária em 
línguas nativas, para ser possível, preci-
saria de apoios oficiais. ■ M.J.© 
08/2019 
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Haveria ainda a considerar a vantagem de que o desenvolvimento cognitivo e o 
rendimento escolar das crianças são favorecidos pelo domínio da língua materna. 
Assim, seria a todos os títulos vantajoso que as línguas nativas fossem 
oficialmente protegidas. M.J.©08/2019 
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