
Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), 
Sociedade Civil  e Desenvolvimento: Balanços e Perspectivas

O objetivo do evento é reunir  atores nacionais,  cujas agendas tangenciam o 
tema  de  propriedade  intelectual,  junto  a  atores  internacionais  que  estão 
monitorando  e  atuando  no  âmbito  da  Organização  Mundial  de  Propriedade 
Intelectual (OMPI), com vistas a aproximar o tema das agendas dos movimentos 
nacionais.  Pretende-se,  inicialmente,  apresentar  um  panorama  histórico  e 
conceitual  da  OMPI,  de  modo  a,  posteriormente,  identificar  na  agenda 
internacional os pontos que tocam as diferentes áreas da propriedade intelectual  
e buscar, de forma coletiva, possibilidades de incidência política. 

Dia 12/11/07

09h00 – Abertura

1º Mesa:

09h30  as  12h30  –  A  Organização  Mundial  de  Propriedade 
Intelectual e Agenda do Desenvolvimento

Coordenador: Thomas Fatheuer – Fundação Boell

Cícero Gontijo – Contexto Histórico de criação da OMPI

Marta Gabrieloni (Chancelaria Argentina) -  A inserção das regras de 
Propriedade Intelectual na agenda do comercio internacional: o poder 
da OMC e o papel da OMPI. 

2º Mesa:

14h as 15h30 – Avaliação da 43º Assembléia da OMPI - 2007

Coordenador (a): José Carlos Veloso (GAPA - São Paulo)

Pedro de Paranaguá (FGV)

Representante do INPI

Debatedora: Beatriz Busaniche (Via Libre)



15h30 – Intervalo

16h00  as  18h00  –  OMPI,  Desenvolvimento  e  Acesso  ao 
Conhecimento: A perspectiva da sociedade civil 

• Software – Pedro Rezende  - UNB

• Saúde e Medicamentos Essenciais – Renata Reis – ABIA/GTPI/REBRIP

• Biodiversidade – Fernando Mathias - Instituto Socio Ambiental

• Comunicação e Cultura – João Brant - Intervozes

Debatedor: Fátima Mello – FASE/REBRIP

Coordenadora: Patrícia Werlang (GAPA - Rio Grande do Sul)

Dia 13/11/07

09h às 10h – Apresentação da Sistematização dos principais 
pontos levantados no primeiro dia

Condução: Eloísa Machado (Conectas)

10h às 11h30 – Trabalho em Grupo (3 grupos)

Perguntas norteadoras:

1 - A harmonização das regras de Propriedade Intelectual nos interessa?

2 - Queremos as regras de Propriedade Intelectual fora da Organização 
Mundial do Comércio (OMC)? O retorno para a OMPI é interessante para a 
promoção do acesso?

11h30 12h30 – apresentação do debate nos grupos pelos relatores

14h às 15h30 Plenária

Introdução ao Tema - 15 minutos

Perguntas norteadoras:



1- O que a Agenda do Desenvolvimento tem a ver com nossas agendas 
nacionais e internacionais?

2 - A transparência e a participação da sociedade civil brasileira na OMPI:

a) A OMPI é um espaço importante para sociedade civil brasileira?

b) Devemos centrar esforços em acompanhar e incidir nesse ambiente?

c) Como fazer com que esse debate chegue às bases?

d) Se desejamos incidir: Como fazer?

15h30  Intervalo

15h45 às 17h Síntese do Debate/ Propostas de Ação


