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STATEMENT BY PORTUGAL 

 

Intervenção Geral 

 

Permita-me, antes de mais, que cumprimente o Senhor Presidente da 

Assembleia Geral da OMPI, os respetivos vice-presidentes, o Diretor Geral 

e o Secretariado, desejando o maior êxito na condução dos trabalhos 

destas Assembleias. 

 

Portugal apoia as intervenções proferidas pela União Europeia e pelo 

Grupo B.  

 

Felicitamos o Secretariado pelos bons resultados financeiros relativos ao 

biénio atual, tendo a Organização obtido resultados de 32M CHF, o que 

permitiu alcançar reservas de 311 M CHF que permitirão um planeamento 

sólido para o próximo biénio. Estes bons resultados criam as condições 

para que a OMPI continue a desempenhar o seu papel no que toca ao 

desenvolvimento e promoção de todos os direitos de propriedade 

intelectual, enquanto agência especializada das Nações Unidas.  

 

Apesar das negociações em sede de Comité de Programa e Orçamento 

não terem sido conclusivas, esperamos que no decurso destas 

Assembleias seja possível alcançar um entendimento que preserve a 

integridade do orçamento e os princípios que tem guiado esta 

organização, nomeadamente a solidariedade entre as várias uniões, a 

igualdade dos diversos sistemas de proteção da propriedade intelectual 

bem como a regra da capacidade de pagamento. Em relação a este 

próximo biénio, é nossa convicção que a OMPI deverá continuar a garantir 

o bom funcionamento de todos os programas e atividades da 

Organização, num plano sistémico e independente de critérios de 

exclusiva racionalidade financeira de cada União. 

 

Por último, tendo em conta a importância do tema das Indicações 

Geográficas e das Denominações de Origem, do ponto de vista 

económico, social e cultural, não podemos deixar de manifestar o nosso 

apreço, junto do Diretor-Geral e da delegação da República Popular da 

China, pela excelente organização do Simpósio Mundial das Indicações 

Geográficas que se realizou, em Julho passado, em Yangzhou. Salientamos 
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em particular a qualidade dos conferencistas e a diversidade dos ângulos 

abordados sobre um tema que, todos pudemos constatar, é um tema 

verdadeiramente global e impulsionador do desenvolvimento dos povos. 
 
 


