
PREFÁCIO 
  

Na atual sociedade do conhecimento e da criatividade, a propriedade intelectual é um tema de 

crescente importância para a economia dos países e um canal de inserção na comunidade 

internacional.  

A gestão da propriedade intelectual compreende um conjunto de atividades que demandam 

expertise específica e por vezes complexa por parte das empresas. Dentre estas, podemos citar a 

identificação de tecnologias passíveis de patenteamento, a negociação e contratação de licenças e 

a utilização de marcas, desenhos industriais e patentes para aumentar o valor agregado e 

promover a diferenciação competitiva e o aumento das exportações. O SENAPI é a instituição do 

governo responsável pela propriedade industrial e por outros campos da propriedade intelectual 

de interesse da indústria. Oferecer expertise nesses campos à indústria Santomense é o propósito 

central desta iniciativa, que tem como veículo principal de difusão os sistemas de aprendizagem 

e suporte gerencial e tecnológico coordenados pelo SENAPI, de especial importância para as, 

micro, pequenas e médias empresas.  

O SERVIÇO Nacional da Propriedade Industrial (SENAPI) foi criado pelo Decreto Lei 

4/2001, vinculada ao Ministério do Plano e Desenvolvimento Desenvolvimento sobre a tutela 

directa da Direcçao de Indústria .Assim sendo, o SENAPI funciona segundo o organigrama que 

segue na figura 1 (em anexo). 

No quadro da missão e organização não podemos perder de vista os seguintes aspectos: 

 1 Finalidade 

 2 Competências 

 3 Criação 

 4 Sede 

 5 Criatividade, invenção e inovação 

 6 Importância da inovação 

 7 Direito de Propriedades de bens intelectuais 

 8 Importância económica da Propriedade intelectual. 

1. Finalidade 

Tem por finalidade principal, segundo a Lei 4/2001 (Lei da Propriedade Industrial), executar, no 

âmbito nacional, as normas que regulam a Propriedade Industrial, tendo em vista a sua função 

social, econômica, jurídica e técnica. É também sua atribuição pronunciar-se quanto à 

conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos 

sobre propriedade industrial. 

2. Competências 

O SENAPI é responsável pelo registro e concessão de marcas, patentes, desenho industrial, 

transferência de tecnologia e indicação geográfica. 
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3. Criação 

Criado sobre a tutela da Direção de Industria, o serviço agregou às tarefas tradicionais de 

concessão de marcas e patentes, a responsabilidade pela averbação dos contratos de transferência 

de tecnologia  e registro de desenho industrial e de indicações geográficas.  e, num futuro muito 

próximo , pelo registro de programas de computador, contratos de franquia empresarial. A 

propriedade intelectual é um tema de crescente importância para a economia do País e um canal 

de inserção na comunidade internacional. O SENAPI está empenhado em torná-la um 

instrumento cada vez mais poderoso dentro da política industrial e tecnológica. Neste sentido, 

vem aprofundando o processo de modernização e de descentralização de suas atividades. Uma de 

suas principais metas é alcançar uma atuação mais ativa e dinâmica junto a seus clientes, 

privilegiando a inovação e o atendimento a novas demandas. Assim, o SENAPI vem 

disponibilizando as informações pertinentes no seu sítio Web. 

Este movimento é acompanhado, também, por uma participação ativa do Serviço, junto a outros 

órgãos do governo, nos debates e negociações implementados em foros internacionais, buscando 

sempre o estabelecimento de um ambiente adequado aos interesses nacionais. 

4. Sede 

A sede encontra-se no 1º piso do edifício da Direção de Industria com o seguinte endereço: 

Rua viriato da cruz 

B.P 198 S. Tomé 

S. Tomé e Príncipe  

5. Criatividade, invenção e inovação 

A inovação deve ser um tema permanente e estratégico para as empresas Santomenses. É a partir 

da capacidade de transformar ideias em valor, agregar tecnologias e oferecer produtos de 

qualidade que a indústria ganhará competitividade, conquistará mercados e criará empregos. Por 

essa razão, O SENAPI pretende liderar o Movimento Empresarial voltado pela Inovação, cujo 

objetivo é colocar o setor privado no centro dos debates e das iniciativas voltadas ao 

desenvolvimento tecnológico. Entre os temas em destaque, ressalto o da propriedade intelectual. 

Os inovadores devem ter assegurado o crédito pelo seu trabalho e a remuneração pela sua 

criatividade. Um dos principais indicadores do grau de inovação tecnológica de um país é o total 

de patentes que ele possui. 

Isso mostra a importância da propriedade intelectual para a geração de valor e de vantagens 

competitivas para os negócios em uma economia moderna e ágil. No entanto, deve-se ressaltar 

que propriedade intelectual não se resume à concessão de patentes e registro de marcas. É um 

conceito mais amplo, que envolve a indústria do direito autoral e do software e constitui 

atualmente um dos setores mais dinâmicos da economia mundial. O sistema de propriedade 

intelectual possibilita que inventores e autores possam receber crédito por seu trabalho. A 
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proteção desses direitos é indispensável para o estabelecimento de um ciclo virtuoso favorecendo 

a criatividade humana e geração de riqueza para a sociedade.  

6. Importância da inovação para o desenvolvimento socioeconómico de S. Tomé e Príncipe 

A preocupação com a inovação para aumento da competitividade sempre foi importante para o 

crescimento das empresas e das nações. Neste cenário dinâmico, a atividade de inovação 

empresarial, que é resultante da apropriação contínua de conhecimento, gera e aumenta cada vez 

mais o valor dos negócios e dos investimentos. A inovação não precisa, necessariamente, estar 

associada à atividade de pesquisa científica. Na verdade, a maioria dos novos produtos lançados 

no mercado é desenvolvida a partir da colaboração entre empresas parceiras, do monitoramento 

da concorrência e da opinião de clientes. Porém, é importante destacar que são os dirigentes os 

responsáveis pelas decisões de implantação – ou não – das novas estratégias e projetos 

inovadores que impactam na competitividade da sua empresa. Para uma empresa ser inovadora é 

essencial que exista sinergia entre os dirigentes e o corpo técnico, visando à complementaridade 

e à convergência de esforços para prover recursos financeiros, humanos, materiais e 

conhecimentos para que novos produtos, processos e serviços sejam desenvolvidos. 

 

7. Direito de propriedade de bens intelectuais 

 

O direito de propriedade é extremamente importante para promover a inovação, pois dele 

derivam diversas vantagens competitivas para a empresa que o detém. A propriedade sobre bens 

de natureza material é um direito permanente. Já o direito sobre a propriedade intelectual é de 

caráter temporário, de modo a assegurar que, depois de decorrido certo espaço de tempo, a 

sociedade passe a usufruir livre e gratuitamente das criações do espírito humano. No mundo dos 

negócios, obras literárias e artísticas, conhecimentos, invenções, inovações, marcas e outras 

expressões da criatividade humana são convertidas em propriedade privada e protegidas por lei, 

por meio do sistema de propriedade intelectual. Como propriedade privada, elas são 

comercializadas na forma de bens imateriais, conhecidos como ativos intangíveis. Na era do 

conhecimento, esses ativos passam a ser um dos patrimônios mais valiosos das empresas, 

instituições e das nações. 

 

8. Importância económica da propriedade intelectual 

 

O sistema de propriedade intelectual não apenas protege os frutos derivados da atividade criativa, 

mas também os investimentos que são feitos para levar esses frutos ao mercado. Detentores de 

direitos de propriedade intelectual são protegidos por leis específicas contra o uso não autorizado 

de seus trabalhos, produtos, processos, marcas e serviços. O direito temporário de exploração 

comercial exclusiva de uma propriedade intelectual contribui para a competitividade empresarial, 

bem como para a geração de um ambiente concorrencial que beneficia o comércio. Esta 

dinâmica impulsiona a inovação estimulando a criação humana, o empreendedorismo, além do 

contínuo desenvolvimento tecnológico, cultural e científico de uma nação. 

Tornando-se um bom indicador de como os negócios estão realmente enfrentando os desafios de 

construir vantagens competitivas, a propriedade intelectual, na era da economia baseada no 

conhecimento, passa a ter uma função cada vez mais determinante no comércio e nas relações 

internacionais. Um número crescente de empresas vem posicionando a propriedade intelectual no 



centro do planeamento e gestão de seus negócios. Migram da visão jurídica tradicional da 

proteção para a dimensão multidisciplinar e se expandem abrangendo outras competências, como 

a do planeamento estratégico, avaliação e valorização de seus portfólios de ativos intangíveis, 

análises económico-financeiras para fusões, aquisições, investimentos, desinvestimentos, 

estabelecimentos de parcerias, negociações e contratos envolvendo transferência de tecnologia. 

As atuais abordagens da propriedade intelectual não estão apenas respondendo às demandas de 

uma economia globalizada. Em muitos casos, a propriedade intelectual passou a ser uma nova 

forma de possibilitar a geração de negócios inovadores e oportunidades de trabalho. A difusão 

dos conceitos e a correta utilização dos instrumentos de proteção da propriedade intelectual são 

fundamentais para empresas, instituições e indivíduos assegurarem que suas criações, invenções, 

obras artísticas e literárias tenham retorno financeiro quando comercializadas. Tornar S. Tomé e 

Príncipe um país inovador passa inadiavelmente pelo correto entendimento do assunto e uso do 

seu sistema de propriedade intelectual. 

 

A convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) define como 

propriedade intelectual a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e cientificas, às 

interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e 

às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às 

descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e 

de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comercias, à proteção contra a 

concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios 

industrial, científico, literário e artístico. A Organização Mundial do Comércio (OMC) criou o 

Trips – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Acordo sobre Aspetos do Direito 

de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). O Trips estabelece um padrão de 

proteção mínima à propriedade intelectual, e os países que o assinaram obrigaram-se a revisar 

suas leis nacionais de modo a adaptá-las a esse padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


