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GENEBRA
CHECK AGAINST DELIVERY

54a Série de Assembleias
da Organização Mundial de Propriedade Intelectual
- Debate Geral – Ponto 5 da Agenda -

♦

Intervenção proferida por S. Exa., Embaixador Pedro Nuno Bártolo
Representante Permanente de Portugal junto dos Escritórios das Nações Unidas
e das Organizações e Organismos Internacionais em Genebra

Senhora Presidente,
Permita-me, antes de tudo mais, que a congratule pela forma exemplar como tem
conduzido os trabalhos deste órgão. Aproveito igualmente para desejar ao Sr.
Director-Geral felicidades para o seu novo mandato.
A protecção da Propriedade Intelectual assume um papel cimeiro na promoção da
inovação e criatividade e, consequentemente, na criação de emprego, incremento
da competitividade e crescimento económico. Um recente estudo europeu1 refere
que cerca de 24% dos postos de trabalho e 34% do PIB português são gerados por
indústrias com elevada intensidade de PI. As mais recentes estatísticas revelam
também um aumento do número de registos de patentes e de marcas portuguesas
– certamente indício de um renovado ambiente económico, confirmado aliás pelas
subidas de Portugal nos rankings Global Innovation Index da OMPI e Global

Competitiveness Report do FEM.
Senhora Presidente
Nunca será demais realçar o importante papel da OMPI na administração da
infra-estrutura global de PI e como fórum de negociação, regulação, mediação e
assistência técnica.

1

Vide EPO / OHIM (2013), Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic
performance and employment in Portugal.
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Ao nível da assistência técnica, Portugal tem colaborado activamente com a
OMPI. Destaco, de entre as iniciativas mais recentes, o Programa de Treino de
Formadores para gestão de propriedade intelectual por PMEs em países africanos
de língua portuguesa. Estamos disponíveis para novos projectos que permitam
dinamizar o uso, e fortalecer a protecção, da PI numa área geográfica tão alargada
e diversificada como a da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Senhora Presidente,
Relativamente à agenda normativa, gostaríamos de manifestar preocupação com
os parcos avanços registados, não obstante o intenso calendário de reuniões
acordado há um ano. Defendemos que, durante estas Assembleias, se deverá
chegar a acordo relativamente à convocação de uma Conferência Diplomática em
2015 para a conclusão de um Tratado sobre Direito dos Desenhos Industriais.
No domínio dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, apoiamos o
estabelecimento de um programa de trabalho ambicioso para a negociação de um
Tratado sobre Direito dos Radiodifusores. Neste domínio, gostaria ainda de referir
p trabalho em curso para aprovação de várias medidas legislativas de reforma do
quadro nacional de protecção dos Direitos de Autor, visando, entre outros, os
desafios de protecção colocados pelo mercado digital.
Senhora Presidente,
Como é do conhecimento geral, Portugal detém uma forte tradição de protecção
de Indicações Geográficas e Denominações de Origem, estando estes produtos
associados a importantes indústrias nacionais, com um peso considerável na
economia, sociedade e cultura do meu país. Estamos por isso empenhados no
processo de revisão do Sistema de Lisboa e esperançados na obtenção de um
resultado positivo na Conferência Diplomática já agendada para 2015 e que
desejamos, idealmente, venha a realizar-se em Portugal. Na próxima Quarta-feira,
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co-organizaremos um almoço de trabalho sobre este tema e uma exposição de
fotografia sobre o Douro Vinhateiro – eventos onde gostaríamos de contar com a
vossa presença.
Senhora Presidente,
Gostaria ainda de assinalar os resultados operacionais positivos alcançados pela
OMPI no último ano, em particular o aumento das receitas no Sistema de Madrid
e PCT. Por último, fazemos votos que estas Assembleias alcancem um acordo
quanto à criação de uma rede de Escritórios Externos, fundada em princípios
sólidos de racionalidade económica e oportunidade política.
Muito obrigado, Senhora Presidente.
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