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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) – Informação importante sobre o programa do
governo de reconstrução pós ciclone
Idai, no nível particular da província
central de Sofala, foi partilhada no encontro havido ontem a tarde, na cidade
da Beira, entre a direcção executiva do
Gabinete de Reconstrução e os membros de direcção e gerais da AECOPS
– Associação de Empreiteiros de
Construção Civil e Obras Públicas de
Sofala. Mas, a mais importante de todas foi a anunciada pelo Director Exe-

Frase: A preparação é tudo. Noé não começou a construir a arca
quando estava a chover – Warren Buffett – Investigador EUA
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cutivo do Gabinete de Reconstrução,
Francisco Pereira, relativamente a disponibilidade nos cofres da instituição
de 1.050 mil milhões de dólares 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 calamidades no primeiro trimestre do ano em
curso.
Paralelamente, o desafio que
desde já é lançado aos industriais de
construção na província refere a necessidade da sua melhor preparação para o
enfrentamento com sucesso do início
da tão esperada fase efectiva de execução dos projectos de reconstrução.
Importa salientar que é uma fase de actividades intensas e nalguns casos complexas que apenas está prestes
a iniciar, pois o seu desenvolvimento
poderá ir para além do limite ora previsto, quando o Governo conseguir
reunir o valor global de 3.2 biliões de
dólares que solicitou à comunidade internacional para fazer face não somente as necessidades de reconstrução nas
zonas directamente afectadas pelos ciclones Idai e Kenneth mas, também, aproveitar para recuperar diversas outras infra-estruturas danificadas em épocas chuvosas anteriores nas províncias do centro e norte do país.
Segundo apurou O Autarca,
neste momento está na fase de conclusão o processo de elaboração dos projectos executivos, uma responsabilidade delegada às instituições beneficiárias, 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 abrangência.
“Os consultores estão a trabalhar e espera-se concluir os termos de
referência (cadernos de encargo) o
mais breve possível, para garantir a implementação 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 interessados terão toda informação necessária sobre projectos existentes e em
vista. “A fluídez de comunicação é

muito bom. Quando há comunicação evita-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 referiu, por outro lado, a necessidade de
os empreiteiros locais estarem melhor
organizados, criarem a capacidade técnica necessária para desenvolverem
projectos de qualidade desejada, com
seriedade e respeitando os prazos. “Recomenda-se, igualmente, às empresas a
apostarem na sua robustez no mercado
e essa capacidade tanto pode ser adquirida por via de incremento de investimentos próprios ou pela constituição
de consórcios para fazer face a demanda dos trabalhos em tempo útil” – sublinhou Mário Amaral.■ (Chabane
Falume)

FACIM: Hoje é dia de apresentação das
potencialidades e oportunidades de
investimento da região centro
Maputo (O Autarca) – Decorre hoje, quarta-feira (28Ago19) o
terceiro dia do decurso da 55ª Edição
da Feira Internacional de Maputo (FACIM). Sofala, Manica, Tete e Zambézia são quatro províncias da região
centro de Moçambique que terão o dia
de hoje na FACIM dedicado a apresentação das suas potencialidades e oportunidades de investimento; importando
lembrar que ontem, terça-feira (27Ago
19) foi dia dedicado às províncias do
sul (Maputo, Gaza e Inhambane) e amanhã, quinta-feira (29Ago19) será o
dia dedicado as províncias do norte
(Nampula, Cabo Delgado e Niassa).

A região centro é a única das
três do país com quatro províncias (sul
tem três e norte também tem três), duas
das quais (Sofala e Zambézia) banhadas pelo Oceano Índico e as restantes
(Manica e Tete) são do interior, fazendo fronteira com três países do interland da África Austral, nomeadamente
Zimbabwe, Zâmbia e Malawi. Mas todas as quatro tem um aspecto em comum: a integração numa região serpenteada pelo grande Vale do Zambeze, que ostenta grandes reservas de recursos minerais, água e uma imensidão
de áreas propícias para a prática agropecuária e pesca.■ (Érica Chabane)

Nossos serviços:
- Consultoria Ambiental
- Planeamento Físico
- Auditoria Ambiental
- Consultoria em Minas
- Consultoria em água e saneamento

BEIRA
SOFALA

Our services:
- Environmental consulting
- Physical planning
- Environmental audit
- Minning consulting
- Water and sanity consulting

JOSÉ ZECA, Msc

JOSÉ ZECA, Msc

CONSULTOR

CONSULTOR

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

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 – 28/08/19, Edição nº 3752 – Página 03/08

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

A Marca Olfativa no novo Código da
Propriedade Industrial de Moçambique - I
RESUMO: O mais recente Código da Propriedade
Industrial de Moçambique (CPIM) aprovado pelo Decreto
41/2015 de 31 de Dezembro, trouxe, de entre outras novidades no domínio das marcas, a consagração da marca olfativa, uma das “novas marcas”, por sinal a mais complexa
em termos de aferição da capacidade distintiva e representação gráfica, sendo este último aspeto bastante controverso
no campo dos pressupostos de registo das novas marcas.
Embora o problema da representação gráfica tenha sido
contornado a nível do Direito de Marcas da União Europeia
de acordo com a sua nova Diretiva de Marcas (Diretiva
(EU) 15/2436 do Parlamento e do Conselho Europeu de 16
de Dezembro de 2015), que a removeu do leque de requisitos do conceito de marca; muitos ordenamentos jurídicos
como o moçambicano ainda o mantêm. Com efeito, a razão
deste tema é: estudar a marca olfativa e a sua tutela em Moçambique. Sendo, geralmente, melindrosa a representação
gráfica das novas marcas e, particularmente, a da marca olfativa, parece o novo Código da Propriedade Industrial de
Moçambique ter sido ousado ao consagrar este tipo de marcas na sequência da marca sonora da mesma espécie (novas
marcas) que já vinha prevista no anterior Código sem, no
entanto, ter conhecido um único pedido de registo até aqui
entre outros eventuais motivos, devido a dificuldade de representação gráfica. Não acabará a marca olfativa por seguir o mesmo caminho e ser mais um tipo de marca previsto no CPIM sem nenhum registo? Todavia, com a consagração da marca olfativa, há que reconhecer e saudar a atenção do legislador moçambicano à dinâmica dos tipos de
marcas que têm, atualmente, no seu conjunto as novas marcas como uma inegável realidade.
SUMÁRIO:
1. Generalidades sobre as novas marcas: Os signos
não, visualmente, percetíveis.
2. O caso particular da marca olfativa: Discutível

capacidade distintiva e o problema da representação gráfica.
2.1.A Marca olfativa nos Estados Unidos (Discutível capacidade distintiva).
2.2.A Marca olfativa na União Europeia (O problema da representação gráfica) antes da Diretiva (EU) 2015/
2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2015.
2.3. Da representação gráfica à representação adequada, à luz da Diretiva (EU) 2015/2436 do Parlamento
Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2015.
A marca olfativa no novo Código da Propriedade
Industrial de Moçambique.
Harmonização do quadro jurídico das marcas ou
pro-atividade do novo Código da Propriedade Industrial de
Moçambique ao consagrar as novas marcas em especial a
marca olfativa?
Bibliografia
Jurisprudência

1.
GENERALIDADES SOBRE AS NOVAS
MARCAS: OS SIGNOS NÃO VISUALMENTE
PERCETIVEIS
Regra geral “novas marcas” são os signos não visualmente percetíveis, os percecionados pelos órgãos sensoriais (ouvido, olfato, paladar e tato) resultando nas marcas sonoras, olfativas, gustativas e táteis, respetivamente,
cuja capacidade distintiva e representação gráfica, ainda é
muito discutível, não sendo por esse motivo aceite o seu registo na maioria dos países.
O denominador comum nas novas marcas é, precisamente, o problema da aferição da sua capacidade distintiva mais assente numas e menos noutras, e o problema da
representação gráfica. A doutrina e jurisprudência têm-se
ocupado bastante com a discussão destes aspetos por forma
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a encontrar caminhos para as novas marcas.
No conjunto das “novas marcas” são inclusas as
marcas de cor (monocoloricas), números e letras (alfanuméricas) que, como é evidente, são visualmente percetíveis;
porém, as discussões doutrinárias e jurisprudenciais que se
têm levantado em torno da aferição da sua capacidade distintiva, aliado ao facto de se optar por elas, nestes últimos
tempos, é o que faz com que sejam estudadas e consideradas no conjunto das “novas marcas”.
Nos últimos anos agudizaram-se as críticas provenientes de vários sectores da doutrina, manifestando-se
contra a não aceitação do registo deste tipo de sinais com
base no argumento da difícil aferição da capacidade distintiva e insusceptibilidade de representação gráfica. As vozes
discordantes têm feito forte apelo para a emigração do sistema gráfico de conceção e registo de marcas para o digital,
de modo a viabilizar o registo das emergentes marcas sem a
necessidade de representação gráfica. Entendem esses autores que o mais importante requisito para o registo da marca
é o da sua capacidade distintiva que, ao ser aferida, deve
permitir o seu registo sem quaisquer outros impedimentos2.
Apesar do reconhecido mérito das referidas críticas
e apelos, sendo a marca passível de proteção internacional,
há que entender que nem todos os países se mostram preparados para o sistema digital de proteção de marcas, o que
requer prévia harmonização legislativa acompanhada da
posse e capacidade de uso dos recursos tecnológicos no sistema nacional e internacional de proteção de marcas.
Ao serem, inteiramente, acomodadas as vozes que
referimos, e que vincaram, ao darem azo em 2015, à Revisão à Diretiva de Marcas da União Europeia (DM) - que removeu o requisito da representação gráfica no conceito de
marca -, os países não desenvolvidos enfrentarão sérios
obstáculos para a proteção das novas marcas devido a falta
(na maioria deles) de meios tecnológicos adequados a esta
realidade.
De referir que, para além das novas marcas, há ainda na forja, e com algumas utilizações, as marcas de imagens animadas, hologramas e gestos3.
Uma vez que ainda vigora o requisito da representação gráfica para o registo da marca na maior parte dos
países, embora tenha já sido removido da DM (que exerce
uma grande influência nas legislações atinentes às marcas
em diversos países) na Revisão de 2015, a admissibilidade
dos signos não visualmente percetíveis “novas marcas”, cuja representação gráfica seja impossível ou difícil, continua
a ser motivo de discórdia na doutrina, sendo ainda, fortemente, privilegiadas as soluções jurisprudenciais.■

Sobre o tema das novas marcas, v. por todos e desenvolvidamente
MARIA MIGUEL CARVALHO, “Novas” marcas e marcas não
tradicionais: Objecto; in Direito Industrial, vol. VI, Faculdade de
Direito de Lisboa, APDI-Associação Portuguesa de Direito Industrial,
Coimbra, Almedina, 2009, pp. 217 e ss.
2
V. Por todos SERGIO BALANA, El Entorno Digital, Segunda
Oportunidad Para La Marca Olfativa? Estudio Acerca de la Capacidad
del Signo Olfativo para Funcionar como Marca en el Mercado, Actas de
Derecho Industial y Derecho de Autor, Tomo XXVI, 2005-2006,
Marcial Pons, p. 26.
3
Cfr.
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html, p. 2
of 2.■

Inaugurado na Beira centro de
transferência de lamas fecais

O Autarca da Beira, Eng. Daviz Simango, inaugurando o primeiro
centro de transferência de lamas fecais, construído em Inhamízua

Beira (O Autarca) – Foi inaugiurado a
dias, na cidade da Beira, o
centro de transferência de
lamas fecais da autarquia,
construído na zona de
Chamba, Inhamízua. Trata-se da primeira infra-estrutura municipal do género dotada de capacidade de
manuseamento de 150 m3
de lamas fecais e a sua
construção orçou seis milhões de meticais, metade
de valor resultante das receitas da edilidade e a ou-

tra parte financiamento externo. É uma infra-estrutura cujo impacto resume-se
na melhoria da prestação
de serviços de Saneamento
básico no Municipio da
Beira.
O Director-Geral
dos Serviços Autónomos
do Saneamento da Beira
(SASB), Moisés Chenene,
destacou a redução de distâncias no escoamento de
resíduos na zona periférica
da Manga como sendo um
dos maiores ganhos.■ (R)

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

O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 28/08/19, Edição nº 3752 – Página 05/08

Moza reposiciona-se como banco de referência no mercado
- Acompanhe, na íntegra, tal como prometido na edição de ontem, a entrevista concedida por
João Figueiredo, PCA do Moza Banco, sobre a fusão do Moza e o Banco Terra Moçambique
1 – Doutor João Figueiredo,
de forma concreta, o que significa esta fusão entre o Moza Banco e o
Banco Terra Moçambique?
- “Este tipo de operações que
acontecem no mercado são operações
que devem mergulhar as suas raízes
naquilo que é a história das instituições. Se olharmos um pouco para a
história do Moza Banco, nos últimos
dois três anos sofreu uma profunda restruturação, com alterações na estrutura
accionista, com uma profunda injeção
de capitais dos novos accionistas e o
banco regenerou-se, voltou a posicionar-se no mercado com uma forte proposta de valor no sentido de servir o
mercado num ADN diferente, um
ADN do banco relacional, mas é um
banco que tinha uma vocação de banco
de retalho com características de banco
universal focado em todos os segmentos do mercado, mas havia de alguma
forma, um ou outro segmento, onde eu
diria que não tínhamos tantas competências, quanto aquelas que eram as desejadas para melhor servir ao mercado.
Por outro lado é preciso reconhecer que na nossa estrutura accionista
faltava termos um parceiro que nos
trouxesse algum sabor daquilo que é o
mundo financeiro internacional, a Arise, esse novo parceiro que entrou no
nosso capital no ano passado, 2018, é
um parceiro constituído pelo Norfund,
pelo Rabobank e pelo FMO. Esta instituição quando entra para o nosso capital trouxe uma capacitação diferente
no que diz respeito aquilo que são as
melhores práticas internacionais, daquilo que são os ventos do mundo internacional da banca e portanto, para

nós é um valor que aporta a nossa operação Moza Banco muito importante.
Mas acontecia que alguns accionistas da própria Arise eram accionistas do outro banco aqui, que era o
Banco Terra. O Banco Terra tinha uma
vocação muito específica, uma vocação muito ligada ao negócio da agroindústria com balcões espalhados em zonas rurais onde mais ninguém chegava
e portanto havia aqui algumas sinergias
que nós podíamos capitalizar. Aconteceu com a Arise, entrou no capital do
banco através do aumento de capital,
não fazia sentido os accionistas da Arise terem, de um lado um investimento
que era o Moza Banco e de outro lado
o Banco Terra a competirem, ainda que
em franjas de mercados algo diferenciadas.
O que entendemos é que juntos
poderiamos constituir uma instituição
mais forte, mais consolidada com maior capacidade de servir com mais
competências por forma a podermos
servir melhor este mercado. Repare
que só o Moza Banco tem 55 balcões

João Figueiredo, PCA do Moza Banco

neste momento, o Banco Terra tinha 10
balcões, e neste momento o Banco Terra e Moza Banco passaram a ter 65
balcões. Vamos abrir mais três novos
balcões – Vilankulos, Manica e vamos
abrir também o Balcão de Namialo,
muito em breve.
Estamos a trabalhar no programa de um distrito uma agência bancária onde assinamos um protocolo com
cerca de 21 novos balcões que vamos
abrir nos próximos oito (8) meses, isso
significa que o Moza Banco que já é a
terceira maior rede de bancos no mer-

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Este tipo de operações que acontecem no mercado são operações que devem mergulhar as suas
raízes naquilo que é a história das instituições, João Figueiredo, PCA do Moza Banco

cado, muito em breve terá cerca de 100
balcões, com uma capacidade de competência muito forte, proveniente desta
integração do BTM no Moza Banco,
portanto fazia todo sentido, de ponto
de vista de sinergias, a consolidação
das duas instituições e aqui estamos
para servir o nosso mercado”.
2 – Quais são as implicações
directas, para os clientes, desta fusão
entre o Moza Banco e o Banco Terra
- “Para os nossos clientes, de
um modo geral, vem neste momento
uma penélope de serviços e produtos alargados daquilo que o Banco Moza
tinha, e vem não só esta penélope alargada imediatamente, vem uma rede de
distribuição mais alargada, os clientes
do Banco Terra que tinham acesso a 10
balcões, passam a ter acesso a 65 balcões, e o número de ATM que existem,
o número de POS que existem nos dois
bancos, passa a fazer parte de uma família maior.
Por seu lado, os clientes do
Moza Banco, que estão envolvidos na
área de agronegócios, são clientes que
podem beneficiar hoje de instrumentos
e alguns produtos que o Moza não estava capaz de colocar no mercado, que
são provenientes do Banco Terra, portanto é um Win Win situation, é uma
situação em que o primeiro beneficiado

é obviamente o nosso cliente”.
3 – Com esta fusão, os clientes terão alguma facilidade de acesso
aos balcões ou através das ATM, o
que vai acontecer, basicamente, na
vida dos clientes dos dois bancos?
- “Seguramente que terão mais
vantagens por aquilo que eu considerei
já na maior infraestrutura disponível
para todos os clientes, quer os do Moza
Banco quer os do Banco Terra, vão ter
acesso a uma infraestrutura e a postos
de venda em número maior, mas também, porque o Moza é um Banco que
aposta na qualidade, também vão ter
seguramente, acesso a produtos e serviços com melhor e mais qualidade.
Devo dizer, por outro lado, que
a vida começa hoje para nós, nós não
estamos a chegar a um fim por si mesmo. Fusão é um princípio de uma nova
vida e temos um programa para investimentos para nos próximos dois, três
anos, avançarmos com o mundo da digitalização, vamos ter muitas novidades nos próximos dois, três anos e já
estamos a trabalhar com as nossas equipas técnicas no sentido de ganharmos as verdadeiras competências tecnológicas e capacidades para servir
melhor ao cliente, em vários sítios do
país”.
4 – Olhando para a economia

nacional, algum impacto directo para o sector económico?
- “O sector económico beneficia sempre, o sistema financeiro em si
quando está na economia está para servir esta mesma economia. Muitas vezes eu fico algo preocupado quando as
pessoas não percebem que o sistema financeiro é um dos principais pilares da
nossa economia. Nós sem um sistema
financeiro robusto, verdadeiramente
forte e consolidado, nunca teremos
uma economia sã, uma economia pujante.
A economia carece de ter um
pilar fundamental, um sistema financeiro verdadeiramente num bom estado
de saúde, e portanto, nós também, com
este passo que damos, damos um passo
no sistema, no sentido da consolidação
do próprio sistema financeiro.
Nós tinhamos 18 bancos comerciais a operarem na praça, julgo
que de alguma forma poderia dizer, algo exagerado que resulta da nossa própria história, mas com algumas medidas que o próprio regulador implementou no ano passado, nós vimos os níveis de exigência de capital serem aumentadas, vimos o nível de cumprimento de rácios serem mais exigentes,
tudo isto vai fazer com que nos próximos tempos este movimento de consolidação que nós assistimos entre o Moza Banco e o Banco Terra possa acontecer em outras instituições e isso vai
trazer maior benefício para a economia
nacional, com instituições mais fortes,
mais sólidas e com maior capacidade
de competitividade. Quando há maior
movimento de competitividade a economia sai sempre beneficiada”.
5 – Faz parte da perspectiva
do banco colocar à disposição dos
clientes cerca de 100 balcões, algum
prazo, o que se pode dizer agora aos
clientes do Moza Banco?
- “Nós temos uma unidade
dentro do banco que criamos que é
uma espécie de laboratório de criação
de novos negócios, novas parcerias,
uma visão para o futuro. Estamos neste
momento a trabalhar com as universidades nesse sentido e portanto, tudo is-

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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to leva o seu tempo, nós estamos a trabalhar no sentido de ganhar essas competências no sentido de programarmos
a nossa vida para frente, mas não temos qualquer tipo de dúvidas, é uma
matéria que não sendo exequível de imediato, está sendo trabalhada no nosso laboratório”.

“Gostaria de dizer que o Moza Banco saiu de um processo algo
complicado, mas que o Moza Banco
hoje é uma instituição muito forte,
muito consolidada, uma instituição determinada acima de tudo. Uma instituição que veio para ficar, um verdadeiro
banco nacional cuja maioria de capital

social é de instituições nacionais, um
banco que nasce como uma instituição
nacional, vive como uma instituição
nacional e vive para o país e portanto
este é um banco no qual os clientes podem confiar. A nossa intenção é crescermos juntos com os nossos clientes”.■ (Redacção)

Fidelidade leva ideias inovadoras a Lisboa
- A iniciativa integra-se no Protechting – Programa de apoio à inovação e ao empreendedorismo
Maputo (O Autarca) – A Fidelidade lançou recentemente a edição
2019 do programa de aceleração de
start-ups denominado Protechting –
uma iniciativa da Fidelidade e da Fosun – que promove e apoia start-ups inovadoras nas áreas de Saúde, Finanças e Seguros.
Com esta iniciativa, a Fidelidade renova o seu compromisso no apoio
aos empreendedores.
Nas palavras do Director-Geral
da Fidelidade Moçambique, Carlos
Leitão, “A Fidelidade aposta cada vez
mais no desenvolvimento da economia
local, através de iniciativas empreendedoras e tecnológicas. A experiência positiva que tivemos na edição do programa, em 2018, incentivou-nos a continuar e esperamos ver mais e melhores
ideias”.
Desta maneira, a Fidelidade incentiva a participação de empreendedores ou start-ups, a quem lança o convite para a apresentação de projectos
tecnológicos.
Os candidatos podem participar, no próximo dia 30 de Setembro,
no bootcamp em Maputo, para a selecção da melhor ideia. O selecionado irá
a Lisboa, assistir ao encontro global do
Protechting já em Novembro. Para tal,
Fidelidade deixa o desafio: se tem uma
star-up ou uma ideia de negócio, na
área das tecnologias, inscreva-se até 20
de Setembro.

Sobre a Fidelidade
A Fidelidade é a terceira seguradora mais antiga do mundo. Presente no mercado Moçambicano desde

Outubro de 2014, a empresa conta já
com 46 colaboradores e agentes por
todo o país. A seguradora pretende ser
reconhecida pelos clientes e pelo mercado em geral como uma seguradora
de referência em Moçambique, com
uma estratégia assente nos princípios
que distinguem a Fidelidade na generalidade dos mercados onde opera –
Qualidade de Serviço, Inovação, Fidelização dos Clientes e Contributo para
a Sociedade através de programas de
responsabilidade social.■ (Redacção)

Ministro português da Economia
visita Beira
Beira (O Autarca) – O Ministro Adjunto e da Economia de Portugal, Pedro Siza Vieira, de visita a Moçambique desde a última segunda-feira
(26Ago19), dedicou hoje e amanhã
(dois últimos dias da sua permanência
no país) para estar na cidade da Beira.
Pedro Vieira veio a Beira para se inteirar no terreno dos trabalhos de reconstrução dos blocos operatórios do Hospital Central da Beira, danificados
quando da passagem do ciclone tropical Idai que devastou a província de
Sofala e a região centro no geral. Portugal está envolvido no apoio a reconstrução dos blocos operatórios do Hospital Central da Beira, depois de ter

Pedro Siza Vieira, Ministro Adjunto e da
Economia de Portugal está na Beira

participado com distinção na fase de emerência. Na Beira, Vieira irá, também, manter encontros institucionais e
contactos com empresas de capitais
portugueses.■ (Redacção)
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