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Sala da Paz denuncia uso de bens públicos e 
crianças em campanha eleitoral em Sofala 
 Beira (O Autarca) – A Plata-
forma de Observação Eleitoral Conjun-
ta “Sala da Paz” em Sofala, denun-
ciou  o uso de bens públicos (viaturas 
do Estado) e de crianças em campanha 
eleitoral por parte dos partidos Frelimo 
e MDM. As viaturas identificadas ale-
ga-se pertencerem a instituições do Es-
tado ao nível dos distritos e conselhos 
autárquicos ao nível da província de 
Sofala. 
 De acordo com  Jossias Six-
pence, representante da Plataforma de 
Observação Eleitoral Conjunta “Sala 
da Paz”' em Sofala, para além destas 
irregularidades   verificadas   ao  longo 

das primeirsa duas semanas do decurso 
do processo de caça ao voto nesta pro-
víncia, foram igualmente constatados 
casos de agresões fisicas, destruição de 
material de campanha e colagem de 
panfletos em locais inapropriados. 
 Segundo Jossias Sixpence, um 
dos maiores incidentes que aconteceu 
nos primeiros quinze dias da campanha 
eleitoral em Sofala foi o choque (cru-
zamento) de três caravanas dos parti- 
dos Frelimo, Renamo e MDM no dis-
trito  do Dondo, onde os simpatizantes 
das três organizações políticas envol-
veram-se  em confusão quando uma 
das caravanas decidiu impedir a  passa- 

 
 

Jossias Sixpence, representante da 
Plataforma de Observação Eleitoral 
Conjunta “Sala da Paz”' em Sofala   

Frase: 
Se mentimos para o Governo, isso é um CRIME contra o Estado. 
Mas se o Governo mente para nós, isso é POLITICA – Bill 
Murray 
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todos observadores, de modo que no 
dia da votação os observadores eleito-
rais estejam presentes em todas mesas 
das assembleias de voto.■ (Francisco 
Esteves) 
 

gem da outra no local que se encontra-
va a realizar a sua actividade política. 
 Quanto a postura da Polícia da 
República de Moçambique (PRM), a 
Sala da Paz tem estado a constatar 
a presença de membros da corporação 
em todas as caravanas dos partidos po-
líticos, garantindo de forma convenien-
te a segurança e tranquilidade no exer-
cício das suas actividades mobilização 
do eleitorado. 
 Relativamente a actuação dos 
orgãos de comunicação social, a Sala 
da Paz refere que tem estado a obser-
var com satisfação o trabalho desen-
volvido pela mídia, destacando uma 
cobertura jornalística imparcial e equi-
librada.  
 Aos orgãos de gestão eleitoral, 
a Sala da Paz recomenda para que con- 

tinuem a manifestar a necessária equi-
distância nesta fase crucial das eleições 
de 15 de Outubro próximo; e solicita 
que assegurem de forma célere a trami-
tação do processo de credenciação para 

Sem carne de vaca nem plástico: UC 
quer liderar luta contra o carbono 
 Há alguns meses que a terceira maior universidade portuguesa adoptou a 
compromisso de fazer tudo o que está ao seu alcance para vir a tornar-se "a pri-
meira universidade lusa neutra em carbono até 2030". A partir de Janeiro de 2010 
já não será servida carne de vaca nas cantinas. Todos os novos estudantes que este 
ano se matricularam na Universidade de Coimbra receberam um kit de boas vin-
das diferente do habitual: todo o plástico foi substituído por materiais reciclá-
veis. Esta é uma das várias transformações que a instituição de ensino superior es-
tá a implementar no sentido de diminuir a sua pegada ecológica e tornar-se "a pri-
meira universidade portuguesa neutra em carbono até 2030", explica o Reitor, A-
mílcar Falcão, em entrevista ao Diário de Notícias (DN/PT).■ (Redacção) 
 

Novo Volkswagen Touareg chega ao mercado com 
soluções de financiamento exclusivas para clientes 
  Maputo (O Autarca) – A 
Caetano Drive, empresa do grupo Sal-
vador Caetano, representante da marca 
Volkswagen em Moçambique, lançou 
semana passada, em Maputo, a nova 
versão do modelo Touareg. 
 Durante a cerimónia, que de-
correu no Montebelo Girassol Maputo 
Hotel, a Caetano Drive e o FNB Mo-
çambique, membro do FirstRand, o 
maior grupo financeiro em África por 
capitalização bolsista, aproveitaram o 
momento para assinar um memorando 
de entendimento visando disponibilizar 
aos seus clientes o acesso às viaturas 
da gama Volkswagen, através de solu-
ções de financiamento exclusivas e a-
daptadas às necessidades de cada clien-
te. 
 A cerimónia de lançamento do 
novo Volkswagen Touareg contou com  
 

  a presença dos representantes de ambas 
as empresas, empresários, gestores e 
fãs da marca Volkswagen. 
 A parceria entre a Caetano 
Drive e o FNB Moçambique, enqua-
dra-se, por um lado, na estratégia de 
diferenciação da marca Volkswagen 
em Moçambique e, por outro lado, no 
âmbito do reposicionamento da insti-
tuição bancária com vista a tornar-se 
num parceiro cada vez mais relevante 
para todos os stakeholders que  actuam  
 

neste mercado. 
 O novo Touareg é uma viatura 
equipada com motor 3.0 TSI V6 e com 
tração às quatros rodas com tecnologia 
4MOTION, preparada para tudo. A 
tecnologia moderna dos seus motores, 
caracterizam-se pela sua economia, e-
levado binário e potência, sem falar do 
teto de abrir panorâmico, os faróis 
LED e o Innovision Cockpit, que au-
mentam ainda mais o conforto e a ex-
periência de condução.■ (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 - IV 
   

 

 2.2 A Marca olfativa na União Europeia (O pro-
blema da representação gráfica) antes da Diretiva (EU) 
2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 
de Dezembro de 2015. 
 Na Europa, outro caso de registo de marca olfativa 
ganhou importância1, trata-se do caso “SIECKMANN” que 
aqui trazemos embora ultrapassado dado a repercussão que 
ainda tem no que a representação das marcas (como pressu-
posto para o seu registo) diz respeito. 
 Ralf Sieckmann apresentou no Deutsches Patent 
und Markenamt (a seguir DPM) o pedido de registo, como 
marca olfativa, do aroma da substância química pura ciana-
to de metilo (éster metílico de ácido de canela) graficamen-
te representada: a) pela descrição verbal “aroma balsâmi-
co-frutado com ligeiras notas de canela” e referência ex-
pressa de que se tratava de uma marca olfativa; b) pela fór-
mula química estrutural C6H5-CH=CHCOOCH3,  e c) pe-
lo depósito de uma amostra. Acrescentou ainda que as 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 
parágrafo 1.º do artigo 62.º da Lei alemã e do parágrafo 2.º 
do artigo 48º do respetivo regulamento de Execução. 
 O DPM indeferiu o pedido, com o fundamento de 
que o sinal registado não poderia constituir uma marca por 
falta de preenchimento dos requisitos formal e material. 
 Do indeferimento, Ralf Sieckmann recorreu para o 
Bundespatentgericht que, perante a dúvida sobre se a marca 
olfativa preenchia ou não o requisito da  representação  grá-  
 

fica, levou a questão ao TJCE, questionando-o sobre se um 
odor poderia ser registado como marca de acordo com a 
Diretiva e, se sim, em que termos. 
 O Bundespatentgericht, embora reconhecesse abs-
tratamente a capacidade distintiva dos odores, duvidou que 
um sinal olfativo preenchesse a exigência da representação 
gráfica nos termos do artigo 2.º da Diretiva (que encontrava 
correspondência no número 1 do parágrafo 8.º da Lei Ale-
mã). 
 Ao contrário do DPM, o órgão jurisdicional alemão 
considerou que, em primeiro lugar, deveria ser apreciada a 
suscetibilidade de representação gráfica do sinal e só de-
pois a sua eventual distintividade. Efetivamente, 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 distintividade pela 
via do uso. 
 Perante a dúvida, e usando da faculdade permitida 
pelo artigo 234.º do TCE, o Bundespatentgericht submeteu 
ao TJCE as seguintes questões: 
 1.ª- Deve o artigo 2.º da Diretiva ser interpretado 
no sentido de que o conceito de sinais suscetíveis de repre-
sentação gráfica apenas compreende os visualmente perce-
tíveis ou, pelo contrário, podem considerar-se nele incluí-
dos os visualmente impercetíveis, como os odores e os 
sons?  
 Se se entender que no artigo 2º da Diretiva se in-
cluem os visualmente impercetíveis, considera-se que os 
requisitos de representação gráfica estão preenchidos desde 
que o aroma seja representado pela descrição verbal, fór-
mula química e apresentação de uma amostra, ou pela con- 

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 
  

 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  



O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 18/09/19, Edição nº 3765 – Página 04/06 
Continuado da Pág. 03 

jugação destas alternativas? 
 No processo de reenvio, Ralf Sieckmann argumen-
tava que o artigo 2.º da Diretiva não excluía o registo de 
marcas olfativas, devendo considerar-se que o odor era a-
brangido pela previsão da norma, a par do som, da cor, do 
holograma e de outros sinais “não clássicos”. Incluía a re-
presentação gráfica, toda e qualquer representação eletróni-
ca ou apresentação efetuada de qualquer outra forma, de-
fendendo que a descrição dos sinais olfativos deveria ser 
sempre acompanhada pela fórmula química. Reforçando a 
sua pretensão, afirmava ainda que o aroma registado pode-
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”, teriam 
uma ideia objetiva da marca. 
 Interpretando o artigo 2º da Diretiva, o TJCE con-
siderou que, dadas as exigências do próprio registo de mar-
cas, um sinal visualmente impercetível 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 exatidão). 
 Na interpretação do TJCE, a representação gráfica 
é extremamente importante para: a) os próprios titulares, 
porque determina, em concreto, o objeto da proteção 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 apresentados 
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 
determinarem  com exatidão a natureza da marca. 
 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 e para os utilizadores do registo em geral, po-
derem determinar com exatidão a natureza da marca. A se-
guir a interpretação da Diretiva à questão submetida pelo 
Bundespatentgericht, o TJCE respondeu: 

1. Resposta à primeira questão: 
 No espirito do artigo 2.º da Diretiva, um sinal vi-
sualmente impercetível poderá constituir uma marca, desde 
que seja objeto de uma representação  gráfica  (apresentado  

por figuras, linhas ou caracteres) isto é, identificar com e-
xatidão. Assim, a aceitação dos sinais registados só é possí-
vel se a sua representação gráfica for, segundo o TJCE, cla-
ra, precisa, completa, facilmente acessível, inteligível, du-
radoura, inequívoca e objetiva.   

 Relativamnte à primeira questão, o TJCE respon-
deu dizendo que um sinal visualmente impercetível pode 
constituir uma marca, desde que graficamente representado 
e que a representação gráfica, assuma características supra 
enunciadas.   

 2. Resposta à segunda  questão: 
 Quanto a esta questão, cabia saber se a descrição 
verbal, a apresentação da fórmula química e a apresentação 
de uma amostra - em separado ou em conjunto – preen-
chiam os requisitos de representação gráfica exigidos pela 
Diretiva.    

 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 olfa-
tivos; nestes termos, os sinais olfativos fracassam nas exi-
gências do registo de marcas no espaço comunitário. 
 Da apreciação do caso “SIECKMANN”, foi desta-
cado o aspeto da representação gráfica do sinal (seus re-
quisitos e funções); nesta atividade jurisprudencial, foram 
elaborados, como atrás vimos, importantes ensinamentos 
sobre a representação gráfica, não só para os sinais olfati-
vos como também para todos os demais tipos de marca de 
um modo geral.   

 Entretanto, MARIA MIGUEL CARVALHO, em 
sentido próximo a COUTO GONÇALVES e SERGIO BA-
LANA, entendeu que no caso “SIECKMANN”, o problema 
não era essencialmente da representação gráfica, mas da 
“capacidade distintiva” do sinal1.   

 Há no caso SIECKMANN espaço para se pensar, 
por um lado que o problema do fundo era o da capacidade 
distintiva da marca olfativa apresentada,  e por outro que e-
ra o da representação gráfica. Pois, é característico das no-
vas marcas suscitarem à partida o problema da capacidade 
distintiva e por via disso o da representação gráfica. No en-
tanto, neste caso concreto, a conceitualização da represen-
tação gráfica foi mais evidente e, por isso, é que é tido co-
mo tendo sido o caso mais importante da discussão do pro-
blema da representação.■  
 

23 V. Por todos, SOLNADO DA CRUZ, ob. cit., pp. 119 e ss, trata com 
mais pormenores  e  referências bibliográficas o tema da marca olfativa, 

pelo menos em Portugal, se outro não for o melhor entendimento. 
24 V. MARIA MIGUEL CARVALHO, ob. cit., p. 233, nota 62.■ 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

18 de Setembro … George Sing 
 

 Eu não via o George Sing há 40 anos. Em 2016 ti-
ve o grato prazer de estar com ele, em casa do Inácio Ro-
drigues, amigo comum das lides desportivas e não só, que 
nos recebeu na sua casa do Algarve, onde passamos mo-
mentos interessantes a lembrar outros tempos do basquete-
bol moçambicano. 
  George, ainda ligado em Portugal ao basquetebol 
do Ovarense, foi colega de figuras gradas da bola ao cesto, 
como por exemplo Mário Machado, Samuel de Carvalho, 
José da Costa (Casquinha), Armindo Costa, António Al-
meida, Kakoobai Odabai e tantos outros que jogaram pelos 
“locomotivas”. 
  Nesse período em que ambos estavamos de férias, 
eu vindo de Moçambique e ele vindo de Ovar (no Norte de 
Portugal), os nossos caminhos cruzaram-se no Algarve, na 
Quinta do José da Costa (Casquinha) em Vale de Fuzeiros, 
ponto de encontro de muitos basquetistas que jogaram em 
diferentes clubes moçambicanoos, e que aproveitam o tem-
po de verão para conviverem e recordarem histórias que ca-
da um carrega consigo, dos longos e memoráveis anos de 
prática duma modalidade muito acarinhada entre nós. 
  Pois bem, o George Sing, esse extraordinário bas-
quetista do Ferroviário de Lourenço Marques, completa ho-
je mais um aniversário natalício. Não importa saber quan-
tos anos são. O que importa mesmo é que este dia George, 
possa ser comemorado com aqueles que mais estimas. Um 
abraço de parabéns.■ 
   

 
 

EDM desmente estar a desmontar candeeiros de IP 
montados aquando da visita do Papa Francisco 
 Maputo (O Autarca) – A Empresa Pública Electricidade de Moçambique (EDM-EP) reagiu negativamente através 
de um comunicado distribuído à imprensa, ao vídeo que circula nas redes sociais dando conta que a firma está a proceder a 
desmontagem de candeeiros de iluminação pública (IP), montados aquando da visita do Papa Francisco a Moçambique, de 4 
a 6 de Setembro corrente. “A EDM vem, por este intermédio, esclarecer ao público em geral que a aludida informação não 
constitui a verdade, pois as imagens contidas no vídeo retratam o momento de manutenção e montagem da referidas lâmpa-
das naquele troço da Av. 19 de Outubro, na cidade de Maputo. A EDM apela à sociedade a não enveredar pelo caminho da 
desinformação”.■ (Redacção) 
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