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Redução da sinistralidade rodoviária no topo da 
agenda do novo timoneiro do INATTER em Sofala 
  Beira (O Autarca) – José Chi-
levo Muchunja, o recém nomeado e 
ontem empossado Delegado Provincial 
do INATTER – Instituto Nacional de 
Transportes Terrestres de Sofala, nas 
suas primeiras declarações à imprensa 
afirmou que no exercício das funções 
procurará ocupar-se menos as activida-
des burrocráticas para dar maior priori-
dade ao trabalho de campo com foco o-
rientado para a segurança rodoviária 
com vista a redução de acidentes de 
viação nas rodovias da província.   

 José Chilevo Muchunja recon-
heceu que a gravidade da problemática 
da sinistralidade rodoviária  em  Sofala 

 

 
José Chilevo Muchunja, Delegado do 

INATTER em Sofala, tem no topo da sua 
agenda a redução da sinistralidade 

rodoviária nas estradas da província 
 

e no país em geral, pelo que defende 
acções enérgicas e inclusivas  para  tra- 

 

var o “fenómeno” que tem causado 
tanta dor e luto nas famílias moçambi-
canas, além de avultados danos mate-
riais cenário que retrocede o desen-
volvimento.  
 “Então, temos o desafio de di-
minuir o número de acidentes através 
de acções e estratégias. Vamos privile-
giar, sobretudo, acções de sensibiliza-
ção aos usuários da via pública, no-
meadamente os condutores de veículos 
automóveis, peõs, motociclistas, ciclis-
tas e todos outros intervenientes” – ex-
plicou o recém nomeado e ontem em-
possado Delegado Provincial do INA-
TTER em Sofala. 
 Devido a sua cada vez mais a-
centuada  gravidade, a problemática da 

 
 

 

Frase: 

 

Não é vergonha o cara se apaixonar por uma mulher que tem filhos 
cuidar dela e dos filhos dela como se fosse seus. Vergonha é você ser pai 
biológico e fingir que seu filho nunca existiu!■ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 16/01/2019 

Compra Venda Moeda País 

69.68 71.06 EUR UE 

61.11 62.32 USD EUA 

4.46 4.55 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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sinistralidade rodoviária já é configura-
da no rol dos problemas de saúde pú-
blica em Moçambique. 
 José Chilevo Muchunja, que 
sucede no cargo Gilberto Mambo, vê-
em transferido da província de Manica 
onde exercia as mesmas funções. 
 Referiu que a orientação geral 
do seu exercício em Sofala será carac-
terizado pela continuidade das tarefas 
que vinham sendo exercidas pelo seu 
antecessor, tendo em conta os planos 
quinquenal, sectoriais e outras normas 
que orientam a prossecussão dos objec-
tivos da instituição.■ (Chabane Falu-
me)  
  

 
 

 

Os acidentes de viação já configuram um problema de saúde pública em Moçambique 

Beira terá centro de previsão e análise meteorológica 
regional a partir deste ano 

 Beira (O Autarca) – O ontem 
empossado Delegado Provincial do 
Instituto Nacional de Meteorologia 
(INAM) de Sofala, Achado Jamal Pai-
va, anunciou que a partir deste ano será 
instalado na cidade da Beira um centro 
de previsão e análise meteorológica re-
gional, beneficiando as quatro provín-
cias da zona centro do país (Sofala, 
Manica, Tete e Zambézia). 
 Trata-se do segundo centro 
desta dimensão a ser instalado no país 
depois do de Maputo que neste mo-
mento cobre a escala nacional.  
 Achado Jamal Paiva explicou 
que a iniciativa enquadra-se no conjun-
to de acções e estratégias institucionais 
visando o acompanhamento e adapta-
ção ao actual estado meteorológico 
global caracterizado por ocorrência de 
mudanças climáticas extremas. 
 

 
 

Achado Jamal Paiva, Delegado do INAM, 
quando ontem anunciava a instalação na 
Beira, este ano de um centro de previsão 

Meteorológico regional centro 

que as actividades desenvolvidas pelo 
INAM na cidade da Beira, neste mo-
mento basicamente resumem-se ao a-
poio ao centro nacional de previsão e 
análise do tempo de Maputo, através 
de fornecimento de dados meteoreoló-
gicos. Também presta assistência aos 
sectores de aeronaútica, marinha, agri-
cultura e construção civil.■ (CF)  
 

 Revelou que todo o processo 
de implantação, na Beira, do futuro 
centro de previsão e análise meteoroló-
gica regional ocorrerá este ano, com-
preendendo a reabilitação das instala-
ções que funcionarão no recinto aero-
portuário local, a aquisição e monta-
gem de equipamentos e afectação e ca-
pacitação do pessoal meteorológico. 
 Abordando a natureza do im-
pacto decorrente da iniciativa da insta-
lação, na Beira, do futuro centro de 
previsão e análise meteorológica regio-
nal centro, o Delegado do INAM em 
Sofala referiu-se a necessidade de fia-
bilidade dos dados, justificando que a 
disponibilidade de maior volume de in-
formação contribuirá para a redução 
das margens de erro nas previsões so-
bre o estado meteorológico nacional. 
 Deu   a   conhecer,   entretanto, 
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FALANDO DE MARCAS 
 

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

As novas marcas de comércio – Parte (3) 
- CONTINUAÇÃO DA MARCA OLFACTIVA 
 

 

Marca Olfactiva –  O Acórdão Ralf Siekmannn (A 
representação gráfica). 

O Acórdão Ralf Siekmann/ Deutsches Patent und 
Markenamt 

Na Europa, outro caso de pedido de registo de mar-
ca olfactiva ganhou importância20, trata-se do caso “SIEK-
MANN” muito discutido em torno da questão da “represen-
tação gráfica”. 

Ralf Siekmann, apresentou no Deutsches Patent 
und Markenamt ( a seguir DPM) o pedido de registo, como 
marca olfactiva, do aroma da substância química pura cia-
nato de metilo (éster metílico de ácido de canela) grafica-
mente representada: a) pela descrição verbal “aroma balsâ-
mico-frutado com ligeiras notas de canela”  e referência 
expressa de que se tratava de uma marca olfactiva; b) pela 
fórmula química estrutural C6H5-CH=CHCOOCH3 e; c) 
pelo depósito de uma amostra. Acrescentou ainda que a-
mostras da marca eram disponibilizadas junto de um labo-
ratório local (cujas coordenadas estavam indicadas nas pá-
ginas amarelas da Deutsche Telekom Ag.)  ou junto da so-
ciedade “E. MERCK” em Darmostad. No caso de insufi-
ciência da descrição tal como tinha sido feita, consentia nu-
ma consulta pública da marca depositada, nos termos do 
paragrafo 1.º do art. 62.º da Lei alemã e do paragrafo 2.º do 
art. 48º do respectivo regulamento de Execução. 

O DPM indeferiu o pedido, com o fundamento de 
que o sinal registando não poderia constituir uma marca por 
falta de preenchimento dos requisitos formal e material. 
 Do indeferimento, Ralf Siekmann recorreu para o 
Bundespatentgericht  que, perante a dúvida sobre se a mar-
ca olfactiva preenchia, ou não o requisito da representação 
gráfica, levou a questão ao TJCE questionando-o sobre se 
um odor poderia ser registado como marca de acordo com a 
Directiva e se sim em que termos. O Bundespa tentgericht 
embora reconhecesse abstractamente a capacidade distinti-
va dos odores, duvidou que um sinal olfactivo  preenchesse 

a exigência da representação gráfica nos termos do art. 2.º 
da Directiva ( que encontrava correspondência no n. 1 do 
paragrafo 8.º da Lei Alemã). 

Ao contrário do MPM, o órgão jurisdicional ale-
mão considerou que, em primeiro lugar, deveria ser apre-
ciada a susceptibilidade de representação gráfica do sinal e 
só depois a sua eventual distintividade. Efectivamente para 
o Bundespatentgericht , fracassada a representação gráfica 
esgotava-se a possibilidade de registo mesmo que o sinal já 
se tivesse imposto na vida comercial como característico de 
uma certa empresa e tivesse adquirido, pela via do uso, dis-
tintividade.21 

Perante a dúvida, e usando da faculdade permitida 
pelo art. 234.º do TCE, o Bundespatentgericht submeteu ao 
TJCE as seguintes questões: 

 

1.ª- Deve o art. 2.º da Directiva ser interpretado no 
sentido de que o conceito de sinais susceptíveis de repre-
sentação gráfica apenas compreende os visualmente per-
ceptíveis ou, pelo contrário, podem considerar-se nele in-
cluídos os visualmente imperceptíveis, como os odores e os 
sons ?; 

 

Se se entender que no art.2. º da Directiva se in-
cluem os visualmente imperceptíveis, considera-se que os 
requisitos de representação gráfica estão preenchidos desde 
que o aroma seja representado pela descrição verbal fórmu-
la química e apresentação de uma amostra, ou pela conju-
gação destas alternativas?22 

 

No processo de reenvio, Ralf Siekmann argumenta-
va que o art. 2.º da Directiva não excluía o registo de mar-
cas olfactivas, devendo considerar-se que o odor era abran-
gido pela previsão da norma a par do som, da cor, do holo-
grama e de outros sinais “não clássicos”23. Incluía a repre-
sentação gráfica toda e qualquer representação electrónica 
ou apresentação efectuada de qualquer outra forma, defen-
dendo que a descrição dos sinais olfactivos deveria ser 
sempre acompanhada pela fórmula química. Reforçando a 
sua pretensão, afirmava ainda que o aroma registado pode- 
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chiam os requisitos de representação gráfica exigidos pela 
Directiva.29 
 O TJCE afastou a descrição verbal, a fórmula quí-
mica e a apresentação de uma amostra, isolada ou conjunta-
mente, como meios de representação gráfica de sinais ol-
factivos; nestes termos, os sinais olfactivos fracassam nas 
exigências do registo de marcas no espaço comunitário.30 
 Do estudo dos dois relevantes casos em matéria de 
sinal olfactivo, primeiro, nos EUA, através do caso (Clar-
ke), podemos apreender que ao ser apreciado o caso na ins-
tância judicial, foi relevado o aspecto relativo a distintivi-
dade da marca olfactiva, sendo por conseguinte este caso, 
um ponto de partida para aferição dos aspectos que corpori-
zam a capacidade distintiva  de um sinal olfactivo. Segun-
do, na Europa através do caso que ficou conhecido por 
(Sieckmann), foi destacado o aspecto da representação 
gráfica do sinal; neste caso, foram elaborados como atrás 
apresentamos, relevantes ensinamentos sobre a representa-
ção gráfica e a sua importância, não só para os sinais olfac-
tivos mas para todas as marcas não tradicionais.  

MARIA MIGUEL CARVALHO, em sentido pró-
ximo que COUTO GONÇALVES e SERGIO BALANA, 
entendeu que no caso “Sieckmann”, o problema não era es-
sencialmente da representação gráfica, mas da capacidade 
distintiva do sinal.31 O caracter distintivo da marca associa-
da a susceptibilidade da mesma ser representada grafica-
mente se afiguram até hoje, os dois grandes requisitos para 
o registo do sinal. Entretanto, com a emergência dos novos 
sinais (fruto do desenvolvimento estratégico de vendas vi-
radas as necessidades das sociedade modernas) tratados por  
“Novas marcas”, um grupo considerável de autores ques-
tiona a prevalência do requisito da representação gráfica, 
entendendo que este é rudimentar, ligado ao Direito tradi-
cional, da era do papel32, em contraposição a era digital 
SERGIO BALANA escreveu “ El transcurso del tiempo há 
evidenciado que la decisión del legislador comunitário fui 
desafortunada. El requisito de la representación gráfica, 
[…] es um mero requisito formal, objectivo y funcional por 
oposición a la aptitud diferenciadora o carácter distintivo, 
que es um requisito de primer orden, de tipo material y ba-
seado en la función de la la marca como instrumento de 
comunicación entre los operadores económicos y el públi-
co interessado. En consecuencia , el concepto legal de 
marca debería pivotar unicamente en torno al requisito es-
sencial de la aptitude para diferenciar33. 
 Na Alemanha, o aspecto distintivo da marca ‘’ é o 
único requisito mais considerado para  efeitos  de  registo.34   
 
 

ria ser obtido junto dos fabricantes, dos distribuidores, de 
produtos químicos finos ou ainda junto dos fornecedores 
dos laboratórios e que os terceiros, após o conhecimento da 
fórmula química e da compra “desse produto”, teria uma i-
deia objectiva da marca.24 

Interpretando o art. 2.º da Directiva, o TJCE consi-
derou que, dadas as exigências do próprio registo de mar-
cas, um sinal visualmente imperceptível pode ser registado 
como marca desde que seja graficamente representado ( no 
sentido de representação visual através de figuras, linhas 
ou caracteres para ser identificado com exactidão).25 

Na interpretação do TJCE, a representação gráfica 
é extremamente importante para: a) os próprios titulares, 
porque determina em concreto o objecto da protecção que 
lhes é conferido; b) as autoridades competentes, que devem 
conhecer com clareza e precisão a natureza dos sinais regis-
tados para poderem examiná-los, publicá-los e manter o seu 
registo; c) para os operadores económicos, que devem po-
der verificar –com clareza e precisão - a natureza das ins-
crições feitas no office  e os pedidos de registo apresenta-
dos pelos concorrentes, bem como ter acesso a informações 
pertinentes sobre os direitos de terceiros; d) para os utiliza-
dores do registo em geral, para estarem em condições de 
determinar com exactidão a natureza da marca.26 

A interpretação do TJCE, foi no sentido de mostrar 
a importância da representação gráfica, para os próprios ti-
tulares, para o office no momento do exame, para terceiros 
concorrentes, para os utilizadores do registo em geral pode-
rem determinar com exactidão a natureza da marca. 

A seguir a interpretação da Directiva a questão sub-
metida pelo  Bundespatentgericht, o TJCE, respondeu: 

1. Resposta à 1.ª questão: 
No espirito do art. 2.º da Directiva, um sinal visual-

mente imperceptível poderá constituir uma marca, desde 
que seja objecto de uma representação gráfica (apresentado 
por figuras, linhas ou caracteres), isto é identificar com e-
xactidão. Assim a aceitação dos sinais registados só é pos-
sível se a sua representação gráfica for, segundo o TJCE, 
clara, precisa, completa, facilmente acessível, inteligível, 
duradoura, inequívoca e objectiva27.  

Em suma, à primeira questão o TJCE respondeu, 
dizendo que um sinal visualmente imperceptível pode cons-
tituir uma marca, desde que graficamente representado e 
que a representação gráfica assuma as características supra 
enunciadas.28 

2. Resposta à 2.ª questão: 
Quanto à segunda questão, cabia saber se a descri-

ção verbal, a apresentação da fórmula química e a  apresen-   
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presarial40.   

 SERGIO BALANA, apresenta a alternativa das re-
des telemáticas, diz que “Até agora, a informação  que  po-
dia transmitir-se através destas redes somente permitiam 
reproduzir imagens e sons; no contexto do incessante de-
senvolvimento tecnológico que vivemos submersos, a notí-
cia de que um aroma também poderá transmitir-se através 
de Internet, provavelmente já não surpreende a nin-
guém”41. Nos parece que a possibilidade da marca olfactiva 
chegar aos receptores através da internet e por consequên-
cia, através da televisão no que concerne a publicidade, tra-
ria certamente problemas de saúde pública, uma vez que 
muitas pessoas são sensíveis aos odores, o que implicaria a 
criação de normas reguladoras da publicidade dos sinais ol-
factivos.■ 
 

20  Continuaremos a seguir RUI SOLNADO DA CRUZ, ob. cit., 
pp. 119 e ss, por se tratar do trabalho mais   desenvolvido e com  
mais indicações bibliográficas sobre o tema da marca olfactiva, 

pelo menos em Portugal, se outro não for o entendimento. 
21 V. RUI SOLNADO DA  CRUZ, ob. cit., pp. 120-122. 
22 V. RUI SOLNADO DA CRUZ, ob. cit., pp. 121-122. 

23RUI SOLNADO DA CRUZ, usa como nós, a designação de 
sinais “ não clássicos”, ob. cit.,  p. 122. 

24 Cfr. RUI SOLNADO DA CRUZ, ob. cit., p. 122. 
25 Idem., p. 123, o autor que estamos a citar, por sua vez, cita o 

Ac. do TJCE, de 12 de Dezembro de 2002, Proc. “Sieckmann”, 
in CTJE, 2002, p. 1-11732. 

26 V. RUI SOLNADO DA CRUZ, ob. cit., p. 123. 
27 Idem., p. 123. 
28 Idem., p. 124. 
29 Idem., p. 124. 

30 V. RUI SOLNADO DA CRUZ, ob. cit., p. 127. 
31 V. MARIA MIGUEL CARVALHO, ob. cit., p. 233, nota 62. 
32 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.   

33 V. SERGIO BALANA, ob. cit., p. 26. 
34 Idem., v. nota 31, p. 26.  

35 Expressão usada por  McCUTCHEON, qualificava 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.  

36 V. ERIC GIPPINI FORNIER, ob. cit., p. 158. 
37 SERGIO BALANA, ob. cit., p. 28. 

38 V. RUI SOLNADO DA CRUZ, ob. cit., nota 40 da p. 28. 
39 Cfr. RUI SOLNADO DA CRUZ, ob. cit., p. 76. 

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

    

Julgamos legítimas as críticas dos autores contrários ao re-
quisito da representação gráfica, mas não no tom que o fa-
zem, usando expressões como “ old law ”35, pois o requisito 
da representação gráfica, foi elaborado a luz da conjuntura 
do momento em que só existiam as marcas “tradicionais”, o 
legislador limitou-se à situação daquele  momento, e pos-
sivelmente não esperava que emergissem marcas tão pro-
blemáticas como as “novas”. Sendo submetido à instâncias 
competentes, um caso concreto para a devida apreciação, o 
primeiro caminho a trilhar, seria sempre o do  previsto na 
lei, no caso vertente, na Directiva de marcas. Poucas são as 
hipóteses que o ser humano tem de prever factos futuros de 
um modo geral, e o Direito não é excepção. Com o despon-
tar das “novas marcas”, as ordens jurídicas nacionais e su-
pranacionais, precisam de tomar posições concretas face ao 
fenómeno. 

Nos Estados Unidos da América, o Trademark Act 
(Lanham Act), estabelece na secção 2. “ não se deve negar 
o registo por causa de sua natureza, a nenhuma marca me-
diante a qual os produtos do solicitante possam ser distin-
guidos, dos produtos de outros…”36 

Como se faria ou se faz a representação gráfica do 
sinal olfactivo? que “não é gráfica”  como julga SERGIO 
BALANA37 “[…] resulta duvidoso que o acto de  reprodu-
zir um aroma (ou um sonido) em um terminal informático 
possa considerar-se como uma representação gráfica des-
ses signos”, em particular se se tiver em conta  que o TJCE 
estabeleceu que a representação gráfica deve fazer-se pos-
sível “por meio de figuras, linhas ou caracteres” 38 
 A questão da representação gráfica, é um dos pon-
tos mais criticados no reconhecimento das marcas olfacti-
vas e, como se lê em MARIE DUBARRY, instalou-se uma 
polémica quanto à escolha dos meios para efectivar.39  Po-
rém, diz-se que além da avaliação sensorial existem, a cro-
matografia de gases e a cromatografia liquida de alto rendi-
mento – que usadas em conjunto permitem separar e anali-
sar os cheiros voláteis libertados pelos aromas, conseguin-
do-se uma informação qualitativa e quantitativa sobre mis-
turas complexas. Destes exames, resulta um gráfico- o cro-
matograma - que representa as quantidades dos compostos, 
medidas em função do tempo necessário para a sua separa-
ção dos demais. Depois de se saber os compostos existen-
tes (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 
ultra violeta. Daqui resulta, em suma, um aromograma. A-
través do cromograma e do aromograma pode representar-
se graficamente um odor, sem se revelar a  sua  composição    
   

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Quarto aniversário do exercício de FJN: PR reafirma 
compromisso de servir o povo 
 Maputo (O Autarca) – O Ac-
tual Presidente da República, Filipe Ja-
cinto Nyusi (FJN), completou ontem, 
terça-feira (15) quatro anos a frente 
dos destinos da nação moçambicana. 
Nyusi foi investido no cargo pelo Pre-
sidente do Conselho Constitucional 
(CC), Hermenegildo Gamito, no diA 
15 de Janeiro de 2015.   

 Na sua mensagem alusiva a 
passagem dos quatro anos da sua in-
vestidura ao cargo de Presidente da 
República de Moçambique, Filipe 
Nyusi reafirmou o compromisso assu-
mido, a 15 de Janeiro de 2015, de ser-
vir o povo com humildade, dedicação e 
objectividade.   

 “Para isso, mantemo-nos fiéis 
ao nosso programa de governação, 
com realce nas áreas prioritárias com o 
propósito de promover a segurança ali-
mentar e nutricional, promover mais o 
acesso à energia, viabilizar o desenvol-
vimento da economia, o aumento de 
rendas das famílias moçambicanas e o 
desenvolvimento humano através de 
maior acesso à educação, saúde, água e 
saneamento, entre outras. A nossa a-
tenção permanecerá nas crianças, jo-
vens, mulheres e idosos” – destacou 
Nyusi na sua mensagem de ocasião.      O Presidente afirmou estar 
consciente dos enormes desafios que se 
colocam no cumprimento deste progra-
ma, mas sempre conta com o apoio e o 
trabalho árduo de todos os compatrio-
tas, incluindo o sector privado nacio-
nal, a quem transmitiu sincera gratidão 
por se empenhar no projecto comum 
que é de paz, aumento da produção e 
produtividade, sobretudo no  sector  da  
 

agricultura.     

 “Reiteramos a nossa determi-
nação de continuarmos empenhados na 
promoção da união, respeitando as di-
ferenças entre os moçambicanos, na 
reafirmação da soberania e integridade 
territorial do nosso país, e reforço da 
democracia através do diálogo com to-
das as forças vivas da sociedade”.   

 Filipe Nyusi disse que conti-
nuará a dedicar as suas energias no 
combate à corrupção porque estás cien-
te dos seus efeitos nefastos na agenda 
de desenvolvimento sustentável e in-
clusivo. “Contamos com o apoio de to- 
dos no combate, sem tréguas,  á  crimi- 
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nalidade e na eliminação dos ataques 
protagonizados por malfeitores no nor-
te da província de Cabo Delgado, onde 
lamentamos a perca de vidas e destrui-
ção de bens de moçambicanos conse-
guidos com grande sacrifício”. 
  Na sua mensagem de ocasião, 
o Chefe de Estado vincou que conti-
nuará, igualmente, firme na promoção 
da exploração sustentável dos recursos 
naturais, sempre procurando criar as 
condições para que cada moçambicano 
tenha um quinhão no seu usufruto, em-
bora reconhecendo tratar-se de um pro-
cesso gradual e permanente. 
 “Reafirmamos, a nossa vonta-
de suprema de trabalhar para a constru-
ção de uma nação moçambicana prós-
pera e forte” – concliu Filipe Nyusi.■  
 


