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WIPO Assemblies 2018 

Item 5. General Statements 

PORTUGAL 

Gostaria de cumprimentar, antes de mais, o Senhor Presidente da 

Assembleia-Geral da OMPI, os respectivos Vice-Presidentes, o 

Director-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.  

Saudamos o crescente aumento do número de pedidos de registo a 

nível global, de todos os sistemas de registo, prova indiscutível do 

dinamismo desta organização para a protecção da propriedade 

intelectual e a promoção da inovação em geral. Fazemos 

igualmente votos para que se façam progressos na agenda 

normativa.  

Gostaria de deixar alguns comentários genéricos a respeito do 

Sistema de Lisboa. Neste particular, congratulamo-nos com os 

progressos muito relevantes alcançados nos últimos anos, 

registando com particular satisfação o esforço significativo feito 

pelos membros da União de Lisboa para, de uma forma dialogante 

e construtiva, continuar a discutir soluções apropriadas.  

Soluções que, no respeito pelos princípios da solidariedade e da 

igualdade de tratamento de todos os direitos de propriedade 

intelectual, possam contribuir para prevenir – e não agravar – 

situações deficitárias no futuro, garantindo, a longo prazo, a 

sustentabilidade financeira deste sistema em particular, bem como 

de todas as Uniões que se apresentem em situação similar. 

Portugal mantém-se inteiramente disponível para continuar a 

contribuir para a reflexão conjunta sobre este tema e, igualmente, 

para ajudar na promoção do sistema de Lisboa, aspecto 
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fundamental para garantir a sua sustentabilidade futura. Se 

pretendemos um sistema global, teremos todos, Estados Membros 

e Secretariado, que nos empenhar na sua promoção, divulgando 

activamente todos os benefícios destes direitos de propriedade 

industrial para o crescimento económico e para o desenvolvimento 

das regiões e dos países. Contamos, para isso, com o apoio dos 

serviços da OMPI. 

Permita-me, por último, que deixe aqui o convite às delegações 

para o side-event que Portugal organiza na quarta-feira, na sala A, 

às 13.30.  

Teremos todo o gosto em contar com a participação de todos os 

aqui presentes, de modo a que possamos dar a conhecer uma das 

Denominações de Origem mais antigas do mundo e, ainda, partilhar 

convosco algum vinho do Porto! 

Obrigada. 




