Apelo a Comunicações
1. A propriedade intelectual constitui o instrumento mais abrangente de regulação
do acesso ao conhecimento economicamente útil no mundo contemporâneo.
Sendo o acesso ao conhecimento uma condição de base para o desenvolvimento
económico e social, a boa compreensão dos mecanismos de propriedade intelectual
é vital para os países que procuram trilhar uma trajectória de crescimento rápido e
de desenvolvimento tecnológico assente em estratégias empresariais centradas na
inovação.
Essa compreensão permite não só aos agentes económicos definirem estratégias
consistentes de avanço tecnológico como, também, constituir base incontornável de
políticas públicas que pretendam moldar a agenda internacional da propriedade
intelectual em conformidade com prioridades de desenvolvimento económico.
2. Neste contexto, o presente Seminário tem como objectivo discutir uma agenda
em matéria de Propriedade Intelectual de interesse comum aos países de língua
portuguesa. O encontro pretende igualmente contribuir para desenvolver um
programa de pesquisa e de ensino inter-institucional agregando professores e
pesquisadores de Portugal, Brasil, Moçambique, Macau e Angola.
A comissão coordenadora do seminário é composta por Manuel Mira Godinho
(ISEG/UTL e UECE), Ana Célia Castro (Coordenadora do PPED/IE/UFRJ e Vicecoordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Políticas Públicas,
Estratégias e Desenvolvimento – INCT/PPED), Carlos Morel (Fundação Oswaldo
Cruz/Fiocruz/ Ministério da Saúde do Brasil), Cláudia Chamas (Fundação Oswaldo
Cruz/Fiocruz/ Ministério da Saúde, e PPED/IE/UFRJ, Brasil), Jorge Ferrão (Reitor
da Universidade de Lurio, Moçambique), João Paulo Remédio Marques (Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra), Joana Rocha Dias (Centro de Estudos
Sociais / Fac. Economia da Universidade de Coimbra) e Sandro Mendonça (ISCTE
e UECE).
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O seminário decorrerá a 13 e 14 de Novembro de 2009 em Lisboa, sendo
organizado pela Unidade de Estudos em Complexidade e Economia, Instituto
Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. O evento conta
com o patrocínio do Instituto Nacional de Propriedade Industrial de Portugal.
3. O presente encontro realiza-se na sequência do 1º Seminário Internacional sobre
Propriedade Intelectual nos Países de Língua Portuguesa, promovido pelo
Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento
do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(PPED/IE/UFRJ) e pelo Instituto Oswaldo Cruz e Centro de Desenvolvimento
Tecnológico em Saúde, Fundação Fiocruz, Ministério da Saúde do Brasil, que se
realizou no Rio de Janeiro de 30 de Junho a 2 de Julho de 2008.
Um primeiro resultado do 1º Seminário Internacional sobre Propriedade Intelectual
nos Países de Língua Portuguesa foi a constituição de uma REDE DE ENSINO E
PESQUISA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL (REPPI) em países de língua
portuguesa.
4. Através de presente “apelo a comunicações” convidam-se todos os
investigadores interessados, quer sejam nacionais ou não de países de língua
portuguesa, a apresentarem propostas de comunicação a este encontro. Os temas
principais para os quais se convida a submissão de propostas são os seguintes:
• propriedade intelectual e desenvolvimento económico (“catching-up”);
• regulação internacional de propriedade intelectual, designadamente em
matéria de flexibilidades do acordo TRIPS e de desenvolvimentos pósdeclaração de Doha;
• propriedade intelectual e estratégias de desenvolvimento de novas empresas
de base tecnológica;
• propriedade intelectual e direito à saúde;
• utilização de marcas e modelos e desenhos industriais;
• direitos de autor e indústrias criativas;
• protecção de inovações na agricultura;
• indicações geográficas e conhecimentos tradicionais;
• propriedade intelectual em ambiente académico.
As propostas de comunicação deverão ser enviadas até 31 de Agosto de 2009 para
PIPLP@iseg.utl.pt, não devendo ultrapassar uma extensão máxima de 5 mil
caracteres.
Pretende-se, na sequência deste encontro, publicar um livro com os contributos
mais representativos dos diferentes temas em debate.
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