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AECOPS encerra actividades de 2019 com a 
capacitação dos seus associados 
 
 

 
 

Parte dos participantes ao 1º seminário da AECOPS, com a parceria da CTA e da USAID 

 Beira (O Autarca) – A 
AECOPS – Associação de Empreitei-
ros de Construção Civil e Obras Públi-
cas da Província de Sofala – encerrou 
nesta terça-feira, ontem (17Dez19) as 
actividades referentes ao ano 2019 com 
a capacitação dos seus associados, um 
input importantíssimo no compromisso 
da actual liderança da associação pela 
elevação da qualidade e perfeição. 
 

 O seminário, uma iniciativa 
que decorre do projecto PACI – CTA 
financiado pela USAID, teve lema: 
“Reforçar o Diálogo para Fortalecer o 
Movimento Associativo de Empreitei-
ros de Construção Civil e Obras Públi-
cas da Província de Sofala”, como for-
ma de fazer uma analíse FOFA junto 
dos seus membros, que irá culminar 
com o desenvolvimento do plano estra-   

Frase: 
O direito legislado não pode se confrontar com as necessidades 
económicas, pois a crise da economia traz a crise do direito – 
Paulo Jordão (Pensador) 
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tégico para os próximos 5 anos.  
 Discursando na abertura do e-
vento, o presidente da AECOPS, Mário 
Amaral referiu que o seminário se en-
quadra no discurso de tomada de posse 
da actual direcção da associação, como 
forma de  manter  a  comunicação  com 

construir, com a visão de desenvolver-
mos uma AECOPS que seja verdadei-
ramente una, pela melhoria do am-
biente de negócios, a nível da provín-
cia de Sofala. Faço votos que este mo-
mento seja um momento de união em 
torno da mesma causa” destacou.■ 
(Redacção)  
 

os membros filiados, como forma de 
dar mais vazão as actividades da orga-
nização  
 “Este é um momento oportuno 
para darmos as mãos, para juntos le-
varmos a cabo a missão de caminhar-
mos para consolidarmos e aperfeiçoar-
mos as conquistas  que  temos  vindo  a 

Presidente da AECOPS sauda envolvimento dos 
associados nas acções de emergência pós Idai 

 Beira (O Autarca) – Um dos 
maiores impactos sentido pela classe 
empresarial sofalense, em particular os 
empreiteiros de construção civil e o-
bras públicas em 2019, decorreu da de-
vastação causada pelo ciclone tropical 
Idai, a 14 de Março último, tendo cau-
sado luto em varias famílias e destrui-
do infraestruturas, retardando econo-
micamente a província.  
 O fenómeno natural é aponta-
do como tendo causado prejuízos esti-
mados em mais de 10 milhões de dóla-
res norte americanos a um total de 47 
empresas que participaram do levanta-
mento de danos e necessidades dos 
membros da AECOPS afectados pelo 
Idai. São empresas que registaram des-
truição de armazéns, estaleiros, ofici-
nas e escritórios; danos nas máquinas, 
equipamentos de construção, de veícu-
los e de escritórios; além de danos nas 
obras dos clientes. 
 Ainda assim, os empreiteiros 
de Sofala não “cruzaram os braços” 
perante a calamidade, tendo se destaca-
do nas acções de emergência coordena-
das pelo governo. 
 “Agradecemos a prontidão do 
empresariado e dos empreiteiros em 
particular que se envolveram de ime- 
diato nas intervenções de  emergências 

 
 

Mário Amaral, Presidente da AECOPS: “reafirmo a minha prontidão em defender 
a honra e o bom nome da AECOPS e dos membros a si associados” 

levadas acabo logo após o ciclone Idai. 
Salientar que a prontidão destes foi a 
custo zero, mostrando o comprometi-
mento que estes empreiteiros têm no 
desenvolvimento desta província e do 
país no geral. Neste contexto, reitero a-
gradecimentos à todos que de uma for- 
ma directa e indirecta ajudaram  e  aju- 

dam a reerguer a província” – congra-
tulou Mário Amaral, presidente da As-
sociação de Empreiteiros de Constru-
ção Civil e Obras Públicas da Provín-
cia de Sofala. 
 Amaral apelou aos associados 
a prepararem-se para os próximos pe- 
ríodos, criando parcerias  empresariais, 
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um optimismo consciente e com os pés 
assentes nesta associação que é nossa. 
Assumimos os desafios com coragem e 
confiança no vosso apoio” – sublinhou. 
 A AECOPS conta com um u-
niverso de cerca de 150 membros.■ 
(Redacção)  
 

Continuado da Pág. 02 
para que possam ter robustez financei-
ra, material e técnica, para poderem fa-
zer face aos próximos desafios.  
 “Acredito no valor do trabalho 
e acredito que unidos somos mais for-
tes, pelo que garantimos que tudo fare-
   

mos para que a AECOPS possa atender 
os desafios que se avizinham e que, a 
cima de tudo, possa responder as ex-
pectativas dos nossos membros, man-
tendo o diálogo com o governo na bus-
ca de melhores soluções dos problemas 
que apoquentam a nossa classe.  Este  é 
 

 
DIRECÇÃO EXECUTIVA DO GABINETE DE RECONSTRUÇÃO PÓS CALAMIDADES 

Presidente da AECOPS considera acertada a 
nomeação do Eng. Francisco Pereira 
 

 
 

Mário Amaral, Presidente da AECOPS 
 

 

 Beira (O Autarca) – Reagin-
do a nomeação, semana passada, do 
Eng. Francisco Pereira para a Direcção 
Executiva do Gabinete de Reconstru-
ção pós calamidades (ciclone Idai e i-
nundações no centro do país), estar ba-
seado na cidade da Beira, o Presidente 
da Associação dos Empeiteiros de 
Construção de Obras Públicas de Sofa-
la (AECOPS), o Eng. Mário Amaral, 
congratulou a designação, consideran-
do trata-se de uma figura de reconheci-
do mérito.  
 “É sem dúvidas uma escolha a-
certada, tendo em conta que o Eng. 
Francisco Pereira é um quadro com 
créditos firmados. Estamos a falar de 
uma figura com conhecimento da gé-
nese da Beira, tanto que já trabalhou 
em projectos de reabilitação urbana de 
Maputo e Beira, e participou em diver-
sos estudos de planos directores de al-
gumas cidades moçambicanas no do-
mínio das infraestruturas” – sublinhou 
Mário Amaral. 
 Licenciado em Engenharia Ci-
vil pelo Instituto Superior Técnico de 
Lisboa, Portugal, em 1974, Francisco 
Pereira desde da independência nacio-
nal esteve sempre ligado ao sector de 
Obras Públicas, tendo de 1975 a 1980 
exercido a função de Presidente da 
Junta Autónoma de Estradas de Mo-
çambique (depois Direcção Nacional 
de Estradas), onde dirigiu a elaboração  
   
  

 
Eng. Francisco Pereira 

do Plano Director de Desenvolvimento 
da Rede Rodoviária, a organização dos 
Serviços de Manutenção de Estradas e 
participado no processo de criação de 
empresas estatais de construção e ma-
nutenção de estradas. 
 Entre 1980 e 1988 exerceu as 
funções de Director Nacional de Eco-
nomia e de Construção no Ministério 
de Construção e Águas, com a respon-
sabilidade de elaboração e controle dos 
planos anuais e plurianuais de constru-
ção e, igualmente, a direcção dos sec-
tores de habitação e edifícios públicos. 
 Em 1999 foi designado Vice-
Presidente da Administração Nacional 
de Estradas e depois,  em  2004,  com a 
criação do Fundo de Estradas foi no- 
meado Presidente do Conselho de Ad-
ministração (PCA) do Fundo de Estra-
das, cargo que ocupou até ser designa- 
do em Janeiro de 2010 Vice-Ministro 
das Obras Públicas e Habitação. 
 
 

 Em 2005 foi eleito Presidente 
da Assembleia Geral da Ordem dos 
Engenheiros de Moçambique, tendo si-
do reeleito em 2010 até 2015.    

 Já esteve a trabalhar como pro-
fissional de Engenharia Civil, em mo-
mentos diferentes, em Portugal, Guiné-
Bissau, São Tomé e Príncipe e Angola. 
 O Presidente da Associação de 
Empeiteiros de Construção de Obras 
Públicas de Sofala (AECOPS), o Eng, 
Mário Amaral, disse esperar que o ga-
binete a ser dirigido pelo Eng. Francis-
co Pereira corresponda a expectativa 
que gravita em torno do seu objecto, 
defendo a necessidade de celeridade e 
eficácia na reconstrução das infra-es-
truturas destruídas pelos efeitos conju-
gados do ciclone Idai e cheias na re-
gião centro do país, principalmente na 
cidade da Beira onde o tecido empresa-
rial foi um dos mais prejudicados.■ 
(Chabane Falume) 
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Empreiteiros de Sofala desafiados a estarem preparados 
para o início da fase de reconstrução pós-Idai em Setembro 
 

- AECOPS e Gabinete de Reconstrução acordam estabelecimento de linha aberta de 
comunicação para partilha de informação necessária sobre projectos em curso e em vista 
 
 
 Beira (O Autarca) – Informa-
ção importante sobre o programa do 
governo de reconstrução pós ciclone 
Idai, ao nível particular da província 
central de Sofala, foi partilhada num 
encontro havido na cidade da Beira, 
nos finais de Agosto, entre a direcção 
executiva do Gabinete de Reconstru-
ção e os membros de direcção e gerais 
da AECOPS – Associação de Emprei-
teiros de Construção Civil e Obras Pú-
blicas de Sofala. Mas, a mais impor-
tante de todas foi a anunciada pelo Di-
rector Executivo do Gabinete de Re-
construção, Francisco Pereira, relative-
mente a disponibilidade nos cofres da 
instituição de 1.050 mil milhões de dó-
lares americanos, valor que permite o 
início da fase de reconstrução pós-Idai 
a partir do próximo mês de Setembro, 
particularmente em Sofala, a província 
moçambicana mais devastada por cala-
midades no primeiro trimestre do ano 
em curso. Paralelamente, o desafio que 
desde já é lançado aos industriais de 
construção na província refere a neces-
sidade da sua melhor preparação para o 
enfrentamento com sucesso do início 
da tão esperada fase efectiva de execu-
ção dos projectos de reconstrução.  
 

 Importa salientar que é uma fa-
se de actividades intensas e nalguns ca-
sos complexas que apenas está prestes 
a iniciar, pois o seu desenvolvimento 
poderá ir para além do limite ora pre-
visto, quando o Governo conseguir 
reunir o valor global de 3.2 biliões de 
dólares que solicitou à comunidade in-
ternacional para fazer face não somen-
te as necessidades de reconstrução nas 
zonas directamente afectadas pelos ci-
clones Idai e Kenneth mas, também, a- 
proveitar  para  recuperar  diversas  ou- 

 
 Pormenor do encontro havido na cidade da Beira entre a direcção executiva 

do Gabinete de Reconstru-ção e os membros de direcção e gerais da AECOPS 

tras infra-estruturas danificadas em é-
pocas chuvosas anteriores nas provín-
cias do centro e norte do país.  
 Segundo apurou O Autarca, 
neste momento está na fase de conclu-
são o processo de elaboração dos pro-
jectos executivos, uma responsabilida-
de delegada às instituições beneficiá-
rias, ao que seguirá o lançamento de 
concursos públicos, metodologia a ser 
seguida para a consignação de todas 
empreitadas previstas, com vista a as-
segurar-se maior transparência e abran-
gência. “Os consultores estão a traba-
lhar e espera-se concluir os termos de 
referência (cadernos de encargo) o 
mais breve possível, para garantir a im- 
plementação dos projectos já a partir 
de Setembro próximo” – afiançou-nos 
Mário da Cruz de Amaral, Presidente 
da Associação de Empreiteiros de 
Construção Civil e Obras Públicas de 
Sofala.  
 Falando ao O Autarca no final 
do encontro com a Direcção Executiva 
do Gabinete de Reconstrução, Mário 

Amaral revelou a criação de uma linha 
dedicada de comunicação, a partir da 
qual a associação e outros actores inte-
ressados terão toda informação neces-
sária sobre projectos existentes e em 
vista. “A fluídez de comunicação é 
muito bom. Quando há comunicação e-
vita-se especulações. O que o Gabinete 
está a fazer, pôr a associação a par das 
actividades que está a desenvolver é de 
saudar”.  
 O Presidente da AECOPS re-
feriu, por outro lado, a necessidade de 
os empreiteiros locais estarem melhor 
organizados, criarem a capacidade téc-
nica necessária para desenvolverem 
projectos de qualidade desejada, com 
seriedade e respeitando os prazos. “Re-
comenda-se, igualmente, às empresas a 
apostarem na sua robustez no mercado 
e essa capacidade tanto pode ser adqui-
rida por via de incremento de investi-
mentos próprios ou pela constituição 
de consórcios para fazer face a deman-
da dos trabalhos em tempo útil” – su-
blinhou Mário Amaral.■ (Redacção) 
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2019 marcou estreia da AECOPS na FACIM 
  Maputo (O Autarca) – 2019 
tornou-se um ano memorável para As-
sociação de Empreiteiros de Constru-
ção Civil e Obras Públicas de Sofala 
(AECOPS), por ter marcado a estreia 
da organização na Feira Internacional 
de Maputo (FACIM), o maior evento 
de negócios do país, um espaço privile-
giado onde se juntam produtores, ven-
dedores, investidores, importadores, 
exportadores, compradores, entre ou-
tros actores económicos. 
 Na prossecução da sua estraté-
gia de promoção da imagem e busca 
incessante de oportunidades de negó-
cios e parcerias para benefício dos 
membros da AECOPS, a actual direc-
ção da associação presidida por Mário 
Amaral decidiu este ano ocupar o espa-
ço merecido na FACIM, para não ficar 
alheio as iniciativas decorrentes do e-
vento. 
 

 Foi assim que a A AECOPS 
marcou a sua estreia, este ano, na parti-
cipação da Feira Internacional de Ma-
puto (FACIM), com um grupo de 14 
empresas associadas, nomeadamente 
(i)- Construção Karina, (ii)- Octávio 
Chidengo Construções, (iii)- EGEC, 
(iv)- Moçambique Construções, (v)- 
Nova Construções, (vi)- Khey Petro-
leum, (vii)- Sena Building e Investi-
ments; (viii)- Tatos Botão, (ix)- JD' 
Sousa, (x)- TCCS Lda, (xi)- Sermoz, 
(xii)- Arqservice, (xiii)- Barreto Em-
preendimento e (xiv)- Chacus Cic. 
 

 A AECOPS apresenta-se como 
um  parceiro estratégico do governo na 
implementação de programas de de-
senvolvimento através da promoção de 
empreitadas de qualidade. 
 

 O Presidente da AECOPS, 
Mário da Cruz de Amaral, descreveu a 
ocasião como sendo muito especial pa-
ra a associação, tendo destacado a re-
cepção, no dia  da  abertura  do  evento 

 
 

Mário da Cruz de Amaral, Presidente da Associação dos Empreiteiros de Sofala (AECOPS) e 
Vice-Presidente da Associação Comercial da Beira, recebendo saudação do Presidente da 

República, Filipe Nyusi, na abertura da 55ª Edição da Feira Internacional de Maputo FACIM 

 
 

Pormenor do encontro entre o Ministro das Obras Públicas e Habitação, João Machatine (a 
esquerda), o Presidente da Federação Moçambicana de Empreiteiros, Manuel Pereira  (a direita) e 

o Presidente da AECOPS, Mário da Cruz de Amaral (no centro)  
 

concretizar nos moldes previstos, po- 
demos afirmar de viva voz que esta- 
mos no bom caminho. É nossa respon-
sabilidade agora nos organizarmos me-
lhor para o aproveitamento pleno fazer 
das oportunidades” – salientou. 
 A AECOPS pretende ser um 
participante assíduo da FACIM, a ma-
ior montra commercial do país.■ (R)  
 

(26Ago19), do Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, no stand da agremia-
ção e a audiência com o Ministro das 
Obras Públicas e Habitação, João Ma-
chatine.  
 “Sentimo-nos batante satisfei-
tos pelas abordagens afloradas relativa-
mente as perspectivas de desenvolvi-
mento da indústria de construção.  A se  

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Estreia da AECOPS na FACIM favoreceu atribuição de 
galardão a Sofala 

 
 

 

 Maputo (O Autarca) – A es-
treia da AECOPS – Associação de Em-
preiteiros de Construção Civil e Obras 
Públicas de Sofala na Feira Internacio-
nal de Maputo (FACIM) contribuiu pa-
ra que a província central de Sofala 
fosse distinguida na categoria “Provín-
cia Revelação da 55ª Edição da FA-
CIM” – evento que decorreu de 26 de 
Agosto a 01 de Setembro do corrente 
ano. 
 

 Numa cerimónia presidida pe-
lo Primeiro-Ministro, Carlos Agostin-
ho de Rosário, que marcou o encerra-
mento da edição 2019 da FACIM, cou- 
  

 
 
 

Nas imagens: 1. Ricardo Chale, Secretário Executivo da AECOPS (a esquerda) no momento 
da recepção do Certificado do Prémio Revelação atribuído a Província de Sofala na 55ª Edição 

da FACIM. 2. Presidente da República sauda Mário da Cruz de Amaral, Presidente da 
Associação dos Empreiteiros de Sofala (AECOPS), na abertura da 55ª Edição da FACIM 

 be a honra de receber o Galardão “Pro-
víncia Revelação da  55ª  Edição da 
FACIM” ao Secretário Executivo da 
AECOPS, Ricardo Chale, em repre-
sentação do sector privado de Sofala. 
 

 O Presidente da AECOPS, 
Mário da Cruz de  Amaral,  considerou  
 

a  participação  da  associação  na  FA- 
 

CIM uma importante experiência que 
vale a pena consolidar.■ (Redacção)  

Parceria AECOPS e Ecobank para potenciar 
actividades de empreiteiros em Sofala 
  Beira (O Autarca) – O Eco-
bank mostrou-se disponível a oferecer 
contributo financeiro para potenciar as 
actividades dos empreiteiros de Sofala, 
uma iniciativa que decorre da parceria 
em curso com a AECOPS – Associa-
ção dos Empreiteiros de Construção 
Civil e Obras Públicas de Sofala.  
 A manifestação foi expressa 
pelo Gerente Regional Centro da insti-
tuição financeira, Amândio David, du-
rante um encontro que manteve na se-
de da AECOPS, na cidade da Beira, 
com os membros de direcção da asso-
ciação dos empreiteiros, no qual parti-
ciparam o Presidente e Vice-Presidente 
da agremiação empresarial, respectiva-
mente Mário da Cruz de A maral e 
Ricardo Cunhaque.  
 Durante o encontro, as partes 
comprometeram-se a elaborar os ter-
mos de referência, numa base em que o 
Ecobank se oferece a potenciar finan-
ceiramente as empresas de Construção 
Civil e Obras Públicas de Sofala com 
contratos de empreitadas em dia.  
 O Ecobank, a operar no merca-  

 
 

Pormenor do encontro realizado na sede da AECOPS entre os membros de direcção da 
associação dos empreiteiros e o Gerente Regional Centro do Ecobank, Amândio David  

do moçambicano desde 2014, é uma 
instituição financeira com sede em Lo-
mé, capital togolesa. Está presente em 
36 países africanos e o grupo está i-
gualmente representado em Paris, Du-
bai, Londres e Beijing.  
 O Presidente da AECOPS, 
Mário da Cruz de Amaral, enalteceu a 
iniciativa do Ecobank, tendo destacado 
que se trata de uma importante oportu-
nidade para dinamizar as actividades 
das empresas de construção civil de 
Sofala e  desafiou  os  empreiteiros  lo-  
 

cais a reunirem os requisitos necessá- 
rios para a sua beneficiação. 
 A AECOPS é uma associação 
que acredita na união e conjugação de 
esforços que garantem os direitos e a 
dignidade profissional dos seus asso-
ciados. 
 A actual direcção da AECOPS 
tem privilegiado o estreitamento de re-
lações saudáveis com instituições pú-
blicas e privadas, de modo a assegurar 
bom ambiente de negócio.■ Chabane 
Falume) 
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AECOPS lidera consórcio que irá construir três mil 
casas em Sofala 

 
 

Mário da Cruz Amaral (a esquerda) Presidente Associação  dos Empreiteiros de Construção 
Civíl e Obras Públicas de Sofala (AECOPS) e Dino Foi, Director Executivo da Fundação de de 
Caridade Tzu Chi – Moçambique, assinando o Memorando para a construção de 3 mil casas 

 Beira (O Autarca) –  A Asso-
ciação  dos Empreiteiros de Constru-
ção Civíl e Obras Públicas de Sofala 
(AECOPS) e a Fundação de Caridade 
Tzu Chi assinaram no dia 24 de Junho 
de 2019, na cidade da Beira, um Me-
morando para a construção de três mil 
casas destinadas as igual número de fa-
mílias afectadas pelo ciclone tropical I-
dai nos distritos de Búzi e Nhamatan-
da, na província de Sofala. 
 

 

 A construção das referidas ca-
sas (duas mil no distrito de Búzi e mil 
em Nhamatanda) será financiada pela 
Fundação Tzu Chi, uma organização 
internacional de caridade presente em 
98 países incluindo Moçambique onde 
iniciou as suas actividades a seis anos. 
 

 

 A assinatura do Memorando 
com a AECOPS, confirmado pelo Go-
verno de Sofala, representa um avanço 
importante rumo a materizalização da 
iniciativa lançada em Março último pe-
la Fundação Tzu Chi, que esteve igual-
mente envolvida na fase de emergência 
decorrente do impacto criado pelo ci-
clone tropical Idai nesta província do 
centro de Moçambique. 
 

 

 O Memorando confere a AE-
COPS a liderança do consórcio respon-
sável pela construção das três mil casas 
de tipo 1, 2, 3 e 4 que serão dadas gra-
tuitamente aos beneficiários. Respon-
sabiliza a AECOPS relativamente a 
qualidade das obras e seriedade dos 
construtores. O Memorando estabelece 
que as obras serão executadas exclusi-
vamente por empreiteiros locais.■ (R)    
 
    

 
 

Parte dos empresários do sector de Construção Civíl e Obras Públicas de Sofala que 
testemunharam o acto de assinatura do Memorando entre a AECOPS e a Fundação Tzu Chi 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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Memorando entre AECOPS e Fundação Tzu Chi é 
uma oportunidade para o empresariado sofalense 
 

- Jorge Fernandes, Presidente da Associação Comercial da Beira (ACB) 
  Beira (O Autarca) – O Presi-
dente da Associação Comercial da Bei-
ra (ACB), Jorge Fernandes, considerou 
tratar-se de uma grande oportunidade 
para o sector empresarial sofalense o 
Memorando assinado, na cidade da 
Beira, entre a AECOPS – Associação  
dos Empreiteiros de Construção Civíl e 
Obras Públicas de Sofala e a Fundação 
Tzu Chi para a construção de três mil 
casas destinadas a igual número de fa-
mílias afectadas pelo ciclone tropical I-
dai nos distritos de Búzi e Nhamatan-
da, na província de Sofala. 
 O Memorando estabelece que 
as obras serão executadas exclusiva-
mente por empreiteiros locais. 
 “O que nós acabamos de teste-
munhar aqui é um acto de oportunida-
de” – assinalou Jorge Fernandes, tendo 
posteriormente apelado ao sector em-
presarial da província para “agarrar” 
esta grande oportunidade. 
 Explicou que a Associação 
Comercial da Beira, sendo a maior e 
mais prestigiada agremiação empresa-
rial deste ponto do país, tem o papel de 
acarinhar esse tipo de iniciativas. “Este 
nosso salão tem sido onde nós empre-
sários  discutimos  as oportunidades e 
esta é uma delas. Damos muitos para-
béns a fundação Tzu Chi assim como a 
AECOPS. E isso que estamos a teste-
munhar aqui deve servir de chamada 
de atenção às outras associações para 
seguirem o mesmo tipo de exemplo”. 
 

 Jorge Fernandes referiu que a 
presente oportunidade empresarial re-
sulta de iniciativa de uma Fundação e 
uma associação específica, nomeada-
mente de construção, e salientou que e-
xistem em Sofala outras associações 
empresariais que também necessitam 
de oportunidades semelhantes a esta. 
 

  A construção das três mil ca-
sas (resilientes a desastres naturais) irá 
beneficiar  gratuitamente  duas  mil  fa- 

 
 

mílias no distrito de Búzi e mil em 
Nhamatanda e o custo do projecto será 
suportado pela Fundação Tzu Chi, uma 
organização internacional de caridade 
presente em 98 países incluindo Mo-
çambique onde iniciou as suas activi-
dades a seis anos. 
 O projecto inclui arruamentos, 
construção de infra-estruturas sociais e 
reconstrução de pelo menos dez esco-
las em Sofala. 
 

 Dado trata-se de um projecto 
de âmbito social, que se espera arran-
que em breve, não foi revelado o valor 
a ser aplicado, mas o Director Executi- 
vo da Fundação Tzu Chi – Moçambi-
que, Dino Foi, deixou claro que um 
projecto de construção de três mil ca-
sas de tipo 1, 2, 3 e 4, consoamente o 
número de cada agregado familiar be-
neficiário, naturalmente que o valor a 
ser gasto não é irrisório.■ (R)  
 

Jorge Fernandes, Presidente da ACB: Memorando entre AECOPS e Fundação Tzu Chi é um 
acto de grande oportunidade para o empresariado da província de Sofala 

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 

Mário da Cruz de Amaral, Presidente da AECOPS (a esquerda), era o homem felicissimo 
após assinar o memorando com Dino Foi, Director Executivo da Fundação Tzu Chi, 



O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 18/12/19, Edição nº 3823 – Página 09/12 
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 

AECOPS repudiou novas taxas para actividades 
económicas aplicadas pelo Município 

 
 

Pormenor da reunião de ontem entre os membros de direcção da AECOPS e do Município 

rá, mas não tem trabalho”. 
 A actual direcção da AECOPS 
tem compromisso com os associados 
de promover acções para um bom am-
biente de negócio e que protejam os in-
teresses dos membros da agremiação. 
 Entretanto, aquando da sub-
missão da proposta das novas taxas pa-
ra a sua aprovação pela Assembleia 
Municipal, a edilidade local justificara 
que o incremento resulta de uma infla-
ção acumulada dos valores anteriores e 
a necessidade que o município tem de 
aumentar os recursos para fazer face as 
necessidades da autarquia.■ (R) 
 

qual foi a base de cálculo utilizada pela 
edilidade para esse nível de aumento 
das taxas de actividade económica” – 
afirmou Mário Amaral. 
 Explicou que devido a situa-
ção económica e financeira que o país 
está a viver, em Sofala várias empresas 
do sector de construção já foram a fa-
lência. “Nós tinhamos aqui na provín-
cia de Sofala cerca de 530 empresas de 
construção civil em funcionamento, 
mas devido a crise neste momento es-
tão a funcionar somente cerca de 120 
empresas. E muitas dessas apenas exis-
tem nominalmente porque detém alva- 
  

 

 Beira (O Autarca) – Agindo 
em defesa dos associados, a direcção 
da Associação dos Empreiteiros de 
Construção e Obras Públicas de Sofala 
– AECOPS repudiou em Fevereiro 
deste ano as novas taxas para activida-
des económicas aplicadas pelo Municí-
pio da Beira.  
 

 Na ocasião, a agremiação eco-
nómica reuniu os seus membros para 
debruçar-se sobre a matéria, tendo pos-
teriormente se reunido com a edilidade 
para obter esclarecimentos sobre a base 
de cálculo usada para a fixação das no-
vas taxas, na sua maioria com agrava-
mento entre 400 a 800 por cento. O en-
contro decorreu a porta fechada e a im-
prensa não teve acesso aos pormeno-
res. 
[ 

 Entretanto, o Presidente da As-
sociação dos Empreiteiros de Constru-
ção e Obras Públicas de Sofala, Mário 
da Cruz de Amaral, já havia referido 
ao O Autarca que as taxas municipais 
ora em vigor eram insustentáveis em 
face da realidade do sector empresa-
rial, lembrando que o país está a atra-
vessar uma crise económica e financei-
ra sem precedents que já levou a fa-
lência de centenas de empresas do ra-
mo de construção em Sofala. 
 

 “Temos, por exemplo, empre-
sas que pagavam taxas anuais referen-
tes a actividade económica no Municí-
pio no valor de sete mil meticais e ho-
je, na sequência do agravamento, são 
impostas a pagar cerca de cem mil me-
ticais. Entendemos que esse incremen-
to é demasiado, de um dia para outro. 
Então, a nossa preocupação é perceber  

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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AECOPS: Assembleia-Geral Aprova Planos de 
Actividades e Relatório de Conta de 2018 

 
 

Gabriel de Oliveira (a direita), Presidente da Mesa da Assembleia Geral da AECOPS e 
Herculano Machgango, Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da AECOPS 

nomeadamente Membros de Fundado-
res e de Consulta, elevando para qua-
tro. Anteriormente, existiam apenas 
duas categorias dos associados, desig-
nadamente Membros Efectivos e Ho-
norários. 
 

 A AECOPS conta actualmente 
com 68 membros inscritos, dos quais 
participaram da Segunda Assembleia 
Geral Ordinária 32 membros, menos 
que a metade.  
 

 A AECOPS é uma associação 
dirigida por um grupo de Empreteiros 
que acredita na união e conjugação de 
esforços que garantam os direitos e a 
dignidade profissional dos membros a 
si associada, e que crie mecanismos 
que permitam combater a concorrência 
desleal no mercado e erradicar obras 
mal paradas ou de baixa qualidade.■ 
(Chabane Falume) 
 

com instituições públicas e privadas, a-
través de assinatura de memorando de 
de entendimento, como forma de haver 
maior comunicação entre estes. 
 Relativamente as actividades 
desenvolvidas em 2018, surge em des-
taque no respectivo relarório a reunião 
que os empreiteiros de Sofala tiveram 
com o Ministro das Obras Públicas e 
Habitação, na qual os empresários da 
área apresentaram as suas preocupa-
ções e sugestões para a melhoria do de-
sempenho do sector. 
 

Criada categoria de Membros de 
Fundadores e de Consulta 
 No tocante a Revisão dos Es-
tatutos da Associação de Empreiteiros 
de Construção de Obras Públicas de 
Sofala, um dos tópicos principais é a 
inclusão de mais duas categorias para 
distinguir os  associados  da  AECOPS,  

 Beira (O Autarca) – A AE-
COPS – Associação de Empreiteiros 
de Construção de Obras Públicas de 
Sofala realizou no dia 23 de Fevereiro 
de 2019 a sua Segunda Sessão da As-
sembleia Geral Ordinária, destinada a 
(i) Apreciação e Aprovação dos Rela-
tórios de Actividade e de Conta refe-
rentes ap ano 2018; (ii) Apresentação e 
Aprovação do Plano de Actividade e 
Orçamento para 2019; e (iii) Aprecia-
ção e Aprovação da Revisão do Estatu-
to e de Código de Conduta da organi-
zação. Os associados aprovaram por u-
nânimidade os Relatórios de Activida-
de e de Conta referentes a 2018, con-
firmando o exercício de uma adminis-
tração transparente, coesa e unida entre 
os empreteiros filiados. Igualmente a-
provaram o Plano de Actividade e Or-
çamento para 2019. A matéria relativa 
a Código de Conduta da Associação 
foi agendada para uma Assembleia 
Geral extraordinária.  
 

Actual Direcção mantém foco na 
fortificação das relações com 
instituições públicas e privadas 
 Segundo apurou O Autarca, do 
Plano de Actividades para 2019 desta-
ca-se o desafio da actual Direcção pre-
sidida por Mário da Cruz de Amaral de 
inscrever todos os empreiteiros que e-
xistem na província de Sofala, num u-
niverso de 189 empresas. Paralelamen-
te, a actual Direcção da AECOPS man-
tém foco  na  fortificação  das  relações  

 



O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 18/12/19, Edição nº 3823 – Página 11/12 

FALANDO DE MARCAS 
 

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

O secondary meaning em Moçambique 
A captura de expressões usuais e descritivas 
pelas (grandes) empresas nacionais e estrangeiras   
 

 

 Resumo: Em Moçambique, na prática, assiste-se 
em muitos casos à ocorrência do fenómeno do secondary 
meaning das marcas, induzido sobretudo pela adoção de 
expressões usuais e descritivas pelas (grandes) empresas 
nacionais e estrangeiras. Mas, em termos teóricos e legais, 
o fenómeno não tem conhecido visível tratamento. Eis a ra-
zão por que nos propusemos agora a debruçar sobre este te-
ma. Com o apoio de doutrina e legislação estrangeiras, e a-
tentos, naturalmente, à legislação moçambicana, iremos tra-
zer alguns dos aspetos relevantes da figura do secondary 
meaning como contributo de partida (na medida em que é o 
primeiro texto sobre a matéria em Moçambique) para o Di-
reito de Marcas moçambicano. De salientar que, de entre os 
abundantes casos de marcas que atingiram o secondary 
meaning no nosso país, escolhemos pela sua maior visibili-
dade os das marcas “maning nice, certeza, tudo bom, eixx, 
izi e txilar”. Todas estas “marcas” atingiram o segundo sen-
tido, isto é, secondary meaning depois do registo como 
marca. Contra os mais elementares princípios legais e dou-
trinários do Direito de Marcas, assiste-se em Moçambique, 
infelizmente, a um crescente número de empresas nacionais 
e estrangeiras a adotar expressões usuais e descritivas (por-
tanto, comuns) como marca, limitando deste modo o direito 
de uso comum dessas expressões por qualquer pessoa, facto 
que não deixa de ser flagrante violação de um dos mais ele-
mentares princípios do Direito de Marcas – o de deixar à li-
vre disposição de todos as expressões usuais e descritivas. 
 A par da ocorrência do secondary meaning nas 
marcas está a vulgarização da marca, um fenómeno quanto 
a nós muito fértil nos países não desenvolvidos que afeta, 
severamente, a capacidade distintiva das marcas existente 
no momento do registo. A força da vulgarização da marca 
parece produzir, por assim dizer, um  outro  sentido  (o  ter- 

ceiro sentido?) da marca ao fazer com que a marca agora 
vulgarizada passe a ser designada como o nome específico 
do produto ou serviço contradistinguido. Esse nome nasci-
do da vulgarização passa a sobrepor-se àquele específico 
natural, inicial. Contudo, aqui cuidaremos de tratar apenas 
do secondary meaning. 
 

Palavras-chave: Marca / Secondary meaning / Maning ni-
ce / Capacidade distintiva / Moçambique 
 

Sumário: 1. Secondary meaning: generalidades. 2. O se-
condary meaning em Moçambique: os casos das marcas 
maning nice, certeza, tudo bom, eixx, izi e txilar. 3. A cap-
tura de expressões usuais e descritivas pelas (grandes) em-
presas moçambicanas ou que operam em Moçambique 
 

1. Secondary meaning: generalidades 
 O secondary meaning1 é um fenómeno que ocorre 
no domínio da capacidade distintiva das marcas, na medida 
em que um sinal que, inicialmente, era conhecido com um 
certo significado e, nessa altura, considerado como despro-
vido de capacidade distintiva, a posteriori (antes ou depois 
do registo) esse mesmo sinal a adquire, sendo assim recon-
hecido como marca pela ordem jurídica onde tal fenómeno 
ocorreu e passando por isso a ter agora um segundo sentido 
(de marca para distinguir produtos ou serviços) diferente 
daquele que era o inicial2. Por isso, para melhor desenvol-
vimento do tema (secondary meaning em Moçambique), 
neste capítulo, trataremos, inicialmente, dos aspetos gerais 
da problemática da capacidade distintiva e de seguida apre-
sentaremos os aspetos específicos da figura do secondary 
meaning. 
 Na aferição da capacidade distintiva de uma marca 
há parâmetros a observar. Assim, algumas pretensões de re-
gisto  de  qualquer  sinal  como  marca podem conhecer im- 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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procedência em virtude de os sinais em causa colidirem 
com fundamentais princípios de apuramento da capacidade 
distintiva da marca. 
 Alguns desses parâmetros constam, por exemplo, 
do disposto na alínea h) do art. 121.º do Código da Proprie-
dade Industrial de Moçambique (CPIM), aprovado pelo 
Decreto n.º 47/2015, de 31/12, que estabelece como requi-
sitos para a proteção de marca: “Não constituir sinal de ca-
rácter genérico, comum, vulgar ou meramente descritivo 
dos produtos ou serviços a proteger”. E ainda nos termos 
do disposto na alínea e) do art. 134.º do CPIM sobre os 
fundamentos de recusa ao pedido de registo, será recusado 
o pedido que “[a]presentar sinais constituídos por elemen-
tos ou indicações que se tenham tornado usuais na lingua-
gem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comer-
cio”. 
 Este posicionamento do CPIM encontra sintonia na 
doutrina, segundo a qual, em princípio, não podem consti-
tuir marcas as denominações genéricas dos produtos que 
são o nome através do qual o produto é conhecido. Neste 
sentido, o empresário que produz pneus para veículos auto-
móveis, decidindo marcar o seu produto de modo a distin-
gui-los dos fabricados pelos seus concorrentes, não deve 
assinalar o seu produto com o nome genérico do próprio 
produto “pneus”. Procedendo desta maneira, a função dis-
tintiva não seria exercida por esse signo, na medida em que 
o público não a compreenderia como marca3. Se o produto 
ou serviço tiver mais de uma designação própria, a proibi-
ção aplica-se nos mesmos termos4. 
 O impedimento de registo de denominações genéri-
cas de produtos ou serviços não tem apenas como justify-
cação a falta de capacidade distintiva. Visa, também, de-
sencorajar a concorrência desleal, na medida em que sendo 
uma única empresa titular da marca “pneus”, as restantes 
estariam em desvantagem concorrencial por serem inibidas 
de usar esse nome genérico ou comum. 
 A insusceptibilidade de registo de denominações 
genéricas como um dos fundamentos da sua falta de capaci- 
dade distintiva não deixa de ser relevante  quando  a  marca 

tenha sido apresentada em língua estrangeira. De acordo 
com este posicionamento, em Moçambique, não deve ser 
registado como marca a expressão “tyer” (que significa p-
neus na língua inglesa), ainda que o depósito do pedido de 
registo seja de caráter internacional. São também conside-
rados como genéricos os nomes dos produtos ou serviços 
ainda que incorretamente redigidos5 ou, simplesmente, a-
breviados6, por exemplo: (Al-Kol=Álcool; GUD = GOOD, 
OQBOM = Oh! Que bom; VANTEC = Vantagem tecnoló-
gica). Nestes casos, as denominações genéricas impuras, 
ou, ainda, compostas de simples aditamentos arbitrários ou 
sem expressão.  
 As limitações postas à registabilidade das denomi-
nações genéricas impuras ou erradamente escritas e das a-
breviaturas e dos acrónimos das próprias denominações ge-
néricas na medida em que estas continuam a ser reconhecí-
veis, valem, mutatis mutandi, em relação às indicações des-
critivas.■ 
 

1 V., por todos, este tema, desenvolvidamente, em NOGUEIRA 
SERENS, “A Vulgarização da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de 
Dezembro de 1988 (Id est, no Nosso Direito Futuro)”, 1988, in Separata 
do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, pp. 78-88;  OUTINHO 
DE ABREU, Curso de Direito Comercial, vol. 1, 9.ª ed., Almedina, pp. 

369-370; COUTO GONÇALVES, Manual de Direito Industrial,  
Coimbra, Almedina, 8.ª ed., 2019 (atualizado ao novo Código da 

Propriedade Industrial português de 2019), pp. 224 e segs. 
2 Neste sentido, v. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito 

Comercial, vol. 1, cit., pp. 369-370. 
SECONDARY MEANING EM MOÇAMBIQUE 

3 V. NOGUEIRA SERENS, “A Vulgarização da Marca na Directiva 
89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (Id est, no Nosso Direito 

Futuro)”, cit., p. 2. 
4 COUTO GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, cit., pp. 209 e 

segs. 
5 V., também, NOGUEIRA SERENS, “A Vulgarização da Marca na 

Directiva 89/104/CEE, de 21 de 
Dezembro de 1988 (Id est, no Nosso Direito Futuro)”, cit., pp. 68-74, 

sobre as diferentes hipóteses que 
reconduzem a marca genérica. 

6 V. NOGUEIRA SERENS, “A Vulgarização da Marca na Directiva 
89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (Id est, no Nosso Direito 

Futuro)”, cit., pp. 68 e segs., nota 25, com vários exemplos.■ 
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