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Jornadas Lusófonas de Propriedade Industrial 

Palácio Conde Penafiel, Lisboa, 23 de junho de 22 

 

Sessão de boas-vindas  
 

Intervenção do Secretário Executivo da CPLP, Dr. Zacarias da Costa 

 

 

 

Excelências, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,  

 

Sejam todos muito bem-vindos. É com especial agrado que vos 

recebo na Casa da CPLP, nesta ocasião em que a nossa Sede 

acolhe as “Jornadas Lusófonas de Propriedade Industrial”, uma 

iniciativa que muito nos honra.  

 

Gostaria, em primeiro lugar, de dirigir uma palavra de especial 

agradecimento à Presidente do Conselho Diretivo do Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial de Portugal (INPI), Dra. Ana 

Bandeira, por ter sido pessoalmente responsável por encetar, já 

em 2018, o processo que permite hoje à CPLP receber este 

importante evento.  

 

Minhas Senhoras e meus senhores, 

 

Ao criarem a nossa Comunidade, em 1996, os Chefes de Estado e 

de Governo da CPLP assumiram o compromisso de canalizar o 
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potencial das relações históricas, culturais e humanas entre os seus 

Povos e entre as instituições que os servem. 

 

A CPLP procura assim fazer uso das específicas potencialidades 

dos seus 9 Estados geograficamente descontínuos, inseridos em 

contextos de integração regional próprios, e assume o enorme 

desafio de contribuir ativamente em todas as iniciativas que 

contribuam para o desenvolvimento sustentável da Comunidade 

de falantes de língua portuguesa.  

 

É neste contexto que hoje acolhemos estas Jornadas, por 

acreditarmos que a comunicação; a troca de experiências e de 

boas práticas, sendo uma vantagem para todos, é imprescindível 

para reafirmar e aproximar os nossos países em matéria de 

inovação e criatividade e assim reforçar a capacidade dos 

Estados-Membros da CPLP em participar na economia global de 

base tecnológica.  

 

Esta iniciativa assume uma relevância muito particular num 

momento em que a Cooperação Económica – prioridade 

consagrada pela Presidência em exercício – conhece um novo e 

aguardado ímpeto na CPLP, perspetivando-se como um novo 

objetivo geral a ser prosseguido pela nossa organização.  

 

É assim a minha convicção de que a Vossa presença neste evento 

representa a possibilidade de um novo impulso para a 

cooperação entre as autoridades de propriedade intelectual dos 
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Estados-Membros da CPLP e as instituições regionais e mundiais de 

Propriedade Intelectual, como a OMPI e o Instituto da Propriedade 

Intelectual da União Europeia (EUIPO). 

  

Minhas Senhoras e meus senhores, 

 

Os 9 Estados Membros encontram-se espalhados por 4 continentes 

e detêm, na língua portuguesa, uma matriz identitária. Este 

contexto singular da CPLP torna certos desafios particularmente 

complexos.  

 

Por exemplo, no campo da Propriedade Intelectual, como em 

tantos outros domínios, a descontinuidade geográfica entre os 

nossos países conduz à integração dos Estados-Membros em 

distintos mecanismos de registo e proteção de Propriedade 

Intelectual. Tal integração diferenciada apresenta grandes 

oportunidades, mas acarreta, igualmente, certos desafios no 

plano da concertação e cooperação.  

 

No domínio da Propriedade Intelectual, os nossos Estados-

Membros encontram-se em etapas distintas, não tanto no plano 

institucional, mas seguramente no plano legislativo e judicial. 

 

No entanto, a CPLP tem procurado estruturar-se ao longo da sua 

existência, adaptando-se às novas exigências de crescimento, e 

acompanhando o maior dinamismo que os cenários nacionais e 

internacionais nos impõem. 
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Sobre este último ponto, gostaria de aproveitar a presente ocasião 

para agradecer à OMPI pela iniciativa em curso de um “Seminário 

online sobre Propriedade intelectual para os Juízes dos Estados-

Membros da CPLP”, que o Secretariado Executivo tem o grato 

prazer de apoiar. Faço votos que esta possa ser a primeira de 

muitas iniciativas futuras de capacitação e cooperação no 

domínio da propriedade intelectual.   

 

Minhas Senhoras e meus senhores, 

 

O caminho para a construção de uma comunidade; para a 

concertação e cooperação entre os seus membros; é, 

verdadeiramente, um processo contínuo.  

 

Mas os Estados-Membros da CPLP continuam a dar passos juntos, 

sustentados pela certeza de que, coletivamente, podemos fazer 

a diferença, utilizando aquilo que de melhor temos, por via da 

solidariedade intracomunitária.  

 

Neste importante processo de crescimento, em que procuramos 

contribuir para o progresso das nossas sociedades; para o 

desenvolvimento sustentável de todos e de cada um, contamos, 

igualmente, com o apoio indispensável dos nossos parceiros 

internacionais aqui presentes. 

 

Muito obrigada a todos, pela vossa presença. Termino, fazendo 

votos de ótimas Jornadas Lusófonas de Propriedade Industrial.  
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Muito obrigado.  

 


