
D urante os últimos anos, o Secretariado e 
os 19 Estados Membros da Organização 
Regional Africana da Propriedade Intelectual 

(ARIPO) desenvolveram uma lei harmonizada 
intitulada Protocolo sobre a Protecção 
de Variedades Vegetais (PVV). Esse 
Protocolo baseia-se na UPOV 1991* e 
foi adoptado em Arusha, na Tanzânia, em 
Julho de 2015. 

O Protocolo sobre a PVV da ARIPO:

 estabelece um sistema regional de PVV que 
benefi cia apenas os melhoradores de sementes 
comerciais e compromete os direitos dos agricultores de 
utilizar, trocar e vender livremente as sementes produzidas 
na exploração de uma variedade protegida;

 confere ao Escritório da ARIPO poderes de concessão 
de fortes Direitos de Melhorador de Plantas (DMP) aos 
melhoradores de plantas do sector comercial;

 torna válidos em todos os Estados Membros da ARIPO os 
DMP concedidos pelo Escritório da ARIPO;

 facilita a tomada de controle dos sistemas de sementes 
africanos por parte das empresas de sementes 
estrangeiras, assim como o seu uso ilegal das variedades 
locais; e

 substitui as leis e sistemas nacionais de DMP.

O Protocolo retira os poderes dos governos de protecção dos 
direitos dos agricultores em relação à utilização de variedades 
protegidas. Ele não reconhece a diversidade dos sistemas de 
sementes dos camponeses ou a importância da soberania local 
sobre as sementes. O processo de desenvolvimento do Protocolo 

não foi honesto nem transparente, e excluiu os 
agricultores enquanto incluia a indústria de 

sementes e várias entidades estrangeiras.
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ARIPO: A HARMONIZAÇÃO DA PROTECÇÃO 
DE VARIEDADES VEGETAIS EM ÁFRICA
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De forma a proteger os direitos dos agricultores é necessário 
assegurar que os membros da ARIPO NÃO RATIFICAM 
(endossam) o Protocolo, tornando-se assim Partes 
Contratantes no mesmo. Se tal acontecer, o Protocolo será 
juridicamente vinculativo para os camponeses.

* A UPOV 1991 é uma Convenção Internacional desenvolvida por 
melhoradores de plantas europeus para sistemas agrícolas altamente 
industrializados.
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