COMUNICADO DE IMPRENSA, 29 de Agosto 2022

AL-INVEST Verde DPI realiza sua primeira ação na América Latina
Fundo europeu para a promoção da inovação verde participa do Green Rio 2022. A AL-INVEST Verde DPI, com o
apoio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) do Brasil, organiza o evento “Propriedade Intelectual
e Bioeconomia” durante a 10ª edição da conferência Green Rio. A conferência acontece entre os dias 1º e 3 de
setembro, na cidade do Rio de Janeiro, na Marina da Glória, onde serão discutidas temas que envolvem a
bioeconomia, negócios sustentáveis, economia “verde” e mudanças climáticas no mundo.
A estreia do fundo europeu na América Latina contará com ações que envolvem a disseminação da cultura da
Propriedade Intelectual (PI) e a promoção de seu uso na transição para uma economia sustentável. Haverá ainda um
estande informativo com profissionais do INPI que poderão esclarecer dúvidas para o público presente.
Além disso, haverá um painel na programação principal do evento no dia 2 de setembro, às 13h40, que abordará a
propriedade intelectual e a economia “verde”, com o título “Estratégias de Propriedade Intelectual em benefício das
Tecnologias Verdes e do Desenvolvimento Sustentável”, e terá como palestrantes o Presidente do INPI Brasil,
Cláudio Vilar Furtado, e a Especialista da AL-INVEST Verde em indicações geográficas (IG), Luis Fernando Samper,
da Colômbia.
Após o painel, haverá uma sessão de Q&A sobre propriedade intelectual e bioeconomia no estande da AL-INVEST
Verde DPI e INPI com os palestrantes, seguidos por uma reunião da rede da AL-INVEST Verde DPI para convidados,
com um discurso de abertura do Chefe de Cooperação da Delegação da União Europeia no Brasil, Stefan Agne.
O que é a Ação AL-INVEST VERDE DPI?
A Ação AL-INVEST Verde DPI tem por objetivo promover uma maior utilização e eficácia dos direitos de PI,
particularmente nos países do MERCOSUL, criando oportunidades de cooperação em pesquisa e estimulando a
competitividade e a inovação, incluindo a inovação verde.
A AL-INVEST Verde DPI foi criada com o propósito de manter a PI alinhada à política comercial da União Europeia
aberta e sustentável, e capaz de enfrentar os desafios globais, inserindo-se nesse contexto as mudanças climáticas.
Os direitos de Propriedade Intelectual, como as patentes, as marcas e as indicações geográficas, fornecem um
incentivo essencial para a inovação e a criatividade, por meio de sua proteção, promovendo um ambiente de
desenvolvimento socioeconômico. A PI pode ainda desempenhar um papel decisivo na promoção de inovações que
contribuam para a redução das emissões de CO2, conservando a biodiversidade, promovendo políticas alimentares
sustentáveis, combatendo a poluição e ajudando a implementar a economia circular. É, portanto, um pilar
importante na promoção dos objetivos do Pacto Verde Europeu (PVE).
A Ação é um dos componentes do programa AL-INVEST “VERDE” de 33 milhões de euros, financiado pela União
Europeia. Especificamente, a Ação AL-INVEST Verde DPI dispõe de 2,8 milhões de euros e terá duração de três anos.
É coordenada diretamente pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), localizado na cidade
de Alicante, Espanha. O líder da Ação é Mariano Riccheri Ponferrada que está baseado no Uruguai durante a duração
do projeto.
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