
 e 
 Ano XIX – Nº 3787 – Quarta-feira, 23 de Outubro de 2019 

 

  

Metical regista desvalorização contínua depois das 
eleições gerais da semana passada 
 
 
 

 
marginal face as principais moedas em 
transação no mercado nacional, no-
meadamente o Dólar dos EUA, Euro 
da UE e o Rand da  RSA  –  de  acordo 

com as taxas diárias divulgadas pelo 
Banco Central e monitoradas pelo O 
Autarca. 
 No fecho da semana anterior as 
eleições, o câmbio do Metical divulga-
do pelo Banco de Moçambique (BM) 
relativamente ao Dólar dos EUA, por e-
xemplo, variava entre 61.52 (compra) e 
62.75 (venda); 67.69 (compra) e 69.05 
(venda) em relação ao Euro; e 4.07 
(compra) e 4.15 (venda) relativamente 
ao Rand da RSA. 
 No início da semana eleitoral, 
o Metical em relação ao dólar depre-
ciou-se de 61.52 para 61.59 (compra) e 
62.75 para 62.82 (venda). A mesma 
tendência de desvalorização prevaleceu 
em relação ao Euro e ao Rand. 
 No  dia  seguinte as eleições, o 

 

Continua na Pág. 03 

 Beira (O Autarca) – Na pri-
meira semana depois da realização das 
sextas eleições gerais moçambicanas, o 
Metical   registou  uma  desvalorização 

  
Frase: 

Não apague nenhum dia da sua vida. Os dias bons deram-te a 
felicidade. Os maus deram-te a experiência. E os piores 
ensinaram-te a viver…■ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 23/10/2019 
Compra Venda Moeda País 

68.75 70.11 EUR UE 

61.83 63.06 USD EUA 

4.23 4.32 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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bicana desvalorizou-se em cerca de 1 
Metical. É um nível de depreciação 
que se compara com o registado no fi-
nal do primeiro trimestre e continuado 
nos três meses seguintes, depois da 
passagem dos ciclones tropicais Idai 
(centro) e Kenneth (norte do país) 
  Entretanto, relativamente ao 
Rand tem mantido uma postura de resi-
liência a depreciação.■ (Érica Chaba-
ne)  
 

em queda, tendo passado, relativamen-
te ao Dólar, de 61.59 (compra) um dia 
antes das eleições para 61.83 e 62.82 
(compra) para 63.06. O Euro que va-
riava um dia antes das eleições entre 
67.98 (compra) e 69.34 (venda), hoje 
está cotado em 68.75 (compra) e 70.11 
(venda).  
 Comulativamente, relativa-
mente ao Dólar e ao Euro, na primeira 
semana pós eleitoral, a moeda  moçam- 
 

Continuado da Pág. 01 
Metical continuou a perder força com-
parativamente as restantes principais 
moedas transacionadas no país. Desta 
feita, relativamente ao Dólar caiu de 
61.59 para 61.62 (compra) e 62.82 para 
62.84 (venda). E continuou a registar 
enfraquecimento, ainda que de forma 
ligeira, durante toda a semana.  
 Hoje, volvida uma semana de- 
pois das  eleições,  o  Metical  continua 
 

FALANDO DE MARCAS 
 

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

Perguntas frequentes sobre o registo de 
marca   
   

 

PERGUNTAS FREQUENTES: 
 1. Que documentos são necessários para o regis-
to de marca?  
 Resposta (R): Os documentos necessários para o 
registo de marca são: Estatutos reconhecidos da entidade 
requerente, Alvará ou Cópia do Boletim da República que 
publicou a entidade requerente, Procuração com poderes 
especiais devidamente reconhecida notarialmente, em caso 
de registo por intermédio de mandatário-Agente Oficial da 
Propriedade Industrial, imagem da marca (reprodução grá-
fica), descrição do sinal, indicação da classe do produto ou 
serviço a registar de acordo com a mais recente classifica-
ção de Nice e especificar os produtos e serviços a registar 
na referida classe, indicação de cores.  
 2. Quanto tempo leva o registo de uma marca?  
 R: Em regra o registo de uma marca (depósito do 
pedido a concessão do registo) leva 90 dias, mas pode levar 
mais tempo (indeterminado) se entretanto houverem vicis-
situdes ao longo do processo do registo tais como: irregula-
ridades formais, oposição, reclamação e ou recurso. 
 3. Quais são os custos oficiais e honorários para 
 

o registo de uma marca? 
 R: O registo de marca é por classes, e as taxas ofi-
ciais pelo registo de direitos da Propriedade Industrial 
constam de uma tabela disponível no sitio oficial do Insti-
tuto da Propriedade Industrial de Moçambique que também  
pode ser facultada por nós ao interessado. Os honorários 
pelos serviços de registo, defesa da marca e outros, são co-
municados a cada cliente interessado através do envio da 
respectiva tabela ou cotação em vigor na empresa, sendo 
passível de significativos descontos o cliente que tiver a re-
gistar marcas em maior número de classes e/ ou estabelecer 
uma relação de serviços de médio e longo prazo. 
 4. Qual é o prazo para submissão de Declara-
ção de Intenção de Uso? 
 R: O prazo para a submissão da Declaração de In-
tenção de Uso (DIU), é de 12 meses que começa a contar 6 
meses antes do fim dos primeiros 5 anos do registo da mar-
ca e termina 6 meses depois dos primeiros 5 anos do registo 
da marca. 
 5. Que documentos são necessários para a De-
claração de Intenção de Uso? 
 R: Para a  Declaração de Intenção de Uso é neces-
sário apenas o documento que legitime o  declarante,  neste 

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  
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caso uma Procuração devidamente reconhecida notarial-
mente a favor de mandatário (Agente Oficial da Proprieda-
de Industrial). Se for o mesmo mandatário que efectuou o 
registo da marca cuja Declaração de Intenção de Uso deve 
ser submetida, não será necessário nenhum outro documen-
to para a prática deste acto senão o valor da respectiva taxa 
e honorários pela prestação do serviço.  
 6. Qual é o custo para a Declaração de Intenção 
de uso? 
 R: A resposta dada a questão 3 é aplicável a esta 
questão. 
 7. A pesquisa prévia de marca é obrigatória? 
 R: Não é obrigatória, é facultativa e por classe. 
 8. O registo nacional de marca tem efeitos nos 
restantes países do mundo?  
 R: O registo nacional de marca só produz efeitos a 
nível nacional, a não ser que o interessado, a partir de Mo-
çambique e do órgão competentente (IPI), efectue o registo 
internacional ou regional da marca, indicando para o efeito 
os países nos quais pretende registar a marca, devendo para 
o efeito pagar as taxas correspondentes a protecção das 
marca nessses países.   
 

AGRICULTURA 
 Sendo a agricultura a base da economia do nosso 
país e havendo objectivas oportunidades para a sua imple-
mentação e sobretudo porque gostamos desta área vital, a 
SV&VIGNY,LDA através da sua marca NÓS AGRÁ-
RIOS, vem juntar-se aos esforços individuais e colectivos 
em curso para dinamizar esta área nas seguintes vertentes:  
 

- Produção Agrária 
 Propõe-se-se a produzir em campos próprios, pro-
dutos alimentares e de rendimentos diversos para a venda 
no mercado interno e externo.  
 

- Distribuição de produtos agrícolas e água mineral 
 Propõe-se a comercializar a  grosso,  a  retalho  e  a  
 

distribuir produtos agrícolas (produzidos sem recurso a ge- 
nética) diversos e água mineral. 
 

- Investigação Científica Agrária 
 Propõe-se a efectuar e divulgar resultados de inves-
tigação científica agro-pecuária.  
 

EDUCAÇÃO 
 A SV&VIGNY,LDA olhando para a educação co-
mo um dos principais pilares do desenvolvimento sócio-
económico e tecnológico de qualquer país, projectou actuar 
nesta aérea em todos os níveis e subsistemas de ensino a 
médio e longo prazo por forma a contribuir neste domínio 
particular para o contínuo avanço do nosso país. 
 O ponto de partida para a implementação desta área 
será o Instituto Médio Politécnico SV&VIGNY abreviada-
mente (IMP-SV&VIGNY). 
 - Ensino Técnico Profissional-Instituto Médio Poli-
técnico SV&VIGNY (nível médio).  
 - Ensino Superior Técnico-Profissional. 
 - Ensino Geral. 
 

MEDIA 
 - News 
 - Blog 
 - Photo Gallery 
 - Video Gallery 
 

CONTACTOS 
Sede- Beira: Praça dos Trabalhadores Edifício da Estação 

Central do CFM-Centro, 6º Andar-Esquerdo, Porta 4-Cidade 
da Beira. 

Mobile: +258 824688560; +258847900045 
 

Sucursal-Maputo: Millennium Park Building, 174, 1st Floor 
Phone: + 258  21 359500/02/40 

Mobile: +258 824688560; +258 847900045 
Email: info@svevigny.com 

Web: www.svevigny.com 
 

Tempo excessivamente muito quente na cidade da Beira 
 

Ministério da Saúde (MISAU) recomenda cuidados redobrados com o corpo 
  

 Beira (O Autarca) – A cidade da Beira já regista vaga de calor intenso, na sequência da acentuada subida de tempe-
raturas. Hoje, por exemplo, antes do meio dia os termómetros chegarm a atingir 31º, mas a sensação era de 36º, com um grau 
de humidade correspondente a 62%. São temperaturas altas que exigem cuidado redobrado com o corpo (saúde). E o Minis-
tério da Saúde (MISAU) já recomenda para a necessidade de aumento do consumo de líquidos como água, sumo de frutas, á-
gua de coco e escolha de alimentos leves e ricos em água, vitaminas e sais minerais para evitar a desidratação. Recomenda 
o consumo de pelo menos 2 litros de água por dia e a redução do consumo de alimentos gordurosos, tais como fri-
tos, queijos e manteiga, pois são mais difíceis de digerir e podem causar um mal-estar.■ (Redacção) 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Tempo excessivamente muito quente na cidade da Beira 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

23 de Outubro de 1951 … Juvenal Bucuane 
 

 Juvenal é Licenciado em Linguística pela, agora, 
Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade E-
duardo Mondlane (UEM) e membro efectivo da Associação 
dos Escritores Moçambicanos (AEMO), onde foi Secretá-
rio-Geral. Foi Coordenador da Revista “Charrua” e, mais 
tarde, coordenou a página “Ler e Escrever” do jornal “Do-
mingo”. 
 A sua produção literária está dispersa em vários 
jornais e revistas, casos da Tempo, Notícias, Diário de Mo-
çambique, Charrua, Forja, Diário de Sofia (Bulgária), Uni-
med e Diário de Pernambuco (Brasil). 
 Nos últimos 32 anos publicou, entre vários livros, 
A Raiz e o Canto; Xefina; Segredos da Alma; Limbo Ver-
de; Kumbeza; Crendice ou crença e O fundo pardo das coi-
sas. 
 Numa das edições da Feira do Livro de Maputo, 
Juvenal Bucuane foi homenageado. Foi-lhe atribuída uma 
das árvores do Jardim Tunduru, numa iniciativa que preten-
de fazer daquele espaço um jardim dos escritores. 
 

“O MINUTO QUE VEM” 
Há medo 
leio-o 
nos rostos dos homens 
medo do minuto que vem? 
Que grande desgraça traz o minuto que vem? 
 

Leio medo 
Nos rostos dos homens 
Rostos que não falam mas têm nessa voz muda 
O latejar do enigma que emprenha o minuto que vem! 
 

Criemos uma canção, homens 
Criemos uma canção de luta e de amor 
Que será de triunfo 
No minuto que vem, 
Sobre o medo e a resignação! 
 

Cantemos sobre o medo 
Do minuto que vem. 
 

 Juvenal Bucuane nasceu no Xai  Xai,  província  de  

 
 

Gaza, no dia 23 de Outubro de 1951. Completa hoje os seus 
68 anos de idade. Parabéns Juvenal. Continua esta tua ca-
minhada pelo mundo da cultura, porque ainda tens muito 
para nos ofertar. Comemora este dia com aqueles que mais 
estimas.■ 
 
Mandruzi acolhe cerimónias centrais 
do Dia Nacional do Sal Iodado 
 Beira (O Autarca) – Sob o Lema: “Por um consu-
mo regular e adequado do sal iodado”, o Centro de Reas-
sentamento de Mandruzi, Distrito de Dondo, Província de 
Sofala, acolhe amanhã, quinta-feira (24Out19), as cerimó-
nias centrais do Dia Nacional do Sal Iodado. A deficiência 
de iodo associada a desnutrição crónica, que afecta 43% de 
crianças menores de 5 anos de idade em Moçambique, faz 
com que se perpetue o ciclo de pobreza que impede o de-
senvolvimento humano o que contribuí directa ou indirecta-
mente para o aumento no prejuízo socioeconómico no país. 
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