
Acerca IP Key 
 
A Comissão Europeia tem o objetivo permanente de 
melhorar a proteção e a aplicação dos direitos de PI 
em terceiros países, implementando três novas 
ações-chave de PI em China, América Latina e Sudeste 
Asiático sob a UE Instrumento de Parceria. 

As iniciativas da IP Key são projetadas para criar uma 
plataforma para cooperação e para atuar como ponte 
entre a UE e sua parceiros para a criação de um 
sistema reforçado, transparente e um cenário 
internacional justo de PI.

IP Key Latinoamérica 

A IP Key América Latina é um projeto de cooperação 
internacional no campo da propriedade intelectual (PI) 
dirigido pela Comissão Europeia e implementado na 
América Latina América pelo Escritório Europeu de 
Propriedade Intelectual (EUIPO).

O Projeto IP Key LA tem como objetivo fortalecer a 
cooperação entre a União Europeia e a América Latina 
no campo  de proteção e aplicação da PI, abordando 
em conjunto desafios identificados, para promover as 
relações comerciais  entre os dois.

www.ipkey.eu

www.ipkey.eu

Para mais informações sobre as atividades 
na IP Key, favor entrar em contato: 

Contato: Carlos Azorín Soriano
Líder do Projeto | IP Key Latin America
E-mail: carlos.azorin@euipo.europa.eu
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Funded by the European Union

Directed by the European Commission, IP KEY is 
implemented by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

PROPRIEDADE INTELECTUAL:
CHAVE PARA A INOVAÇÃO, CRESCIMENTO

ECONÔMICO E COOPERAÇÃO



Reunir conhecimentos: estudos, estatísticas, 
políticas análise, avaliações legais

Aprendizagem e compartilhamento: 
conferências, seminários, oficinas de mesas 
redondas, intercâmbios entre pares, treinamentos, 
visitas de estudo

Compartilhando Inovação: suporte técnico
e consultoria (ferramentas de TI)

Informar: publicações, comunicados de imprensa, 
boletins informativos, fichas técnicas etc. 

www.ipkey.eu

Objetivos

O objetivo geral do projeto é a promoção de 
um ambiente seguro para investimentos 
e negócios, através de promover as melhores 
práticas na legislação de DPI, proteção e a 
aplicação da lei na região.

Incentivar a proteção e a observância 
dos direitos de propriedade intelectual 
o alinhamento de normas

Apoiar o Diálogo PI e as negociações do FTA

As melhores práticas compartilhamento 
e implementação 

Contribuir para uma maior transparência e justiça

Implementar ambiente de proteção dos DPI 
& sistema de execução administração e 
práticas gerais de execução

Aumentar a conscientização política e pública da 
importância da proteção e aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual

Benefícios principais de IP Key
para as negociações Vamos trabalhar juntos 

Mais informações

Acesso à informação

Melhoria da proteção dos DPIs

Perícia técnica e experiência

Compartilhamento de conhecimento

Ferramentas e bancos de dados inovadores 

Mais transparente e mais eficiente direitos de PI 
sistema de registro e aplicação

www.ipkey.eu 

Que tipos de atividades estão disponíveis? 
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