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Sra Presidente da 63ª Séries das Assembleias Gerais da OMPI, 
Senhor Director Geral da OMPI, Daren Tang, 
Distintos Delegados, 
Estimados Colegas, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
 
Permitam-me em primeiro lugar, endereçar o profundo 
agradecimento, em nome da delegação da República de Moçambique 
e em meu nome pessoal pela oportunidade de poder intervir nesta 
Sessão das Assembleias Gerais da OMPI. 
 
Saudamos a Senhora Presidente pela forma diligente como tem vindo 
a conduzir os nossos trabalhos. 
 
Estendemos a nossa saudaçãO  e agradecimento ao Director Geral da 
OMPI, Sr Daren Tang, a todo o Corpo Directivo e ao Secretariado 
pelo trabalho árduo e valioso que tem assegurado a implementação 
do Plano de Acção da OMPI.  
 
Manifestamos a nossa apreciação positiva do relatório apresentado 
pelo Sr. Director Geral referente as actividades desenvolvidas pela 
OMPI no último ano.  
  
Permitam-nos expressar os nossos agradecimentos à OMPI pela 
assistência técnica prestada a Moçambique na componente de 
capacitação institucional, bem como, na implementação de projectos 
ligados à modernização e automação do sistema de registo de direitos 
da propriedade industrial e processo de valorização de produtos 
nacionais baseados na origem através do Sistema de Indicações 
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Geográficas a exemplo do Cabrito de Tete, e o processo em curso 
de registo do arroz aromático da Zambézia, para além de outros 
produtos.  
 
Senhora Presidente, 
 
O Programa Quinquenal do Governo 2020 – 2024, tem como uma das 
prioridades incentivar e consolidar o sistema da Propriedade 
Industrial em Moçambique como activo necessário para a 
competitividade empresarial. Daí, a importância de elaboração da 
Política e a Revisão da Estratégia de Propriedade Intelectual, e para a 
qual contamos com o suporte da OMPI.  
 
Destacamos, igualmente, o Programa Nacional Industrializar 
Moçambique (PRONAI) lançado por S.Excia o Presidente da 
República em 2021. Este programa assenta na inovação e 
criatividade, e tem como um dos objectivos valorizar a produção 
nacional e reduzir as importações. 
 
Sra Presidente, 
 
A terminar a nossa delegação endossa a intervenção feita pelo Senhor 
Embaixador da Argélia, em nome do grupo africano e reitera o 
compromisso de participar de forma activa e construtiva nos trabalhos 
da presente sessão, visando o sucesso da mesma sob vossa sábia 
liderança. 
 
Pela atenção dispensada, o meu muito OBRIGADO! 


