ANTÓNIO-SERGE DE PINHO CAMPINOS
Director executiu de l'OFICINA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA UNIÓ
EUROPEA
António Campinos, portuguès de 48 anys i pare de tres fills, és llicenciat en Dret per la
Universitat de Montpeller (1991). Posteriorment va cursar un postgrau en Estudis
Europeus al Centre d'Estudis Europeus de la Universitat de Nancy (1992) i un màster
en Dret Públic en la Universitat de Montpeller (1994). Durant aquells anys va
simultaniejar els estudis de postgrau amb diverses pràctiques professionals tant en el
Gabinet del President del Tribunal de Primera Instància de la Unió Europea com en el
Parlament Europeu.
Comença la seua carrera professional com a jurista ja a Portugal el 1995, per a passar
al sector públic el 1998 com a assistent del secretari d'Estat d'Economia en el Ministeri
d'Economia i Innovació de Portugal. En aquesta condició assessora el govern
portuguès en aspectes relacionats amb la propietat intel·lectual en l'àmbit comunitari.
Arran de la seua progressiva especialització en aquesta matèria va ser nomenat
director de Marques de l'Institut Nacional de la Propietat Industrial (INPI) lusità el 2000 i,
posteriorment, el 2005, es va convertir en el president del Consell Directiu d'aquest
organisme.
Igualment ha sigut president del grup de treball ad hoc de l'Organització Mundial de la
Propietat Intel·lectual (OMPI) sobre l'evolució jurídica del sistema de Madrid per al
registre internacional de marques el 2005. Va ser cap de les delegacions portugueses
en l'OMPI i en l'Oficina Europea de Patents (OEP) des de 2005 fins al 2010 i president
del Grup de Treball en Propietat Industrial del Consell d'Europa durant la presidència
portuguesa de 2007. Entre 2005 i 2007 va ser igualment cap de la delegació
portuguesa davant del Consell d'Administració de l'EUIPO, per a ser elegit president
d'aquest òrgan el novembre de 2007.
L'octubre de 2010 enceta el seu mandat com a president de l'OAMI, càrrec equivalent
al de director executiu de l'EUIPO, que exerceix a hores d’ara, i per al qual va ser
escollit per unanimitat dels membres del Consell d'Administració. Sota la seua direcció
executiva, l'EUIPO s'ha confirmat com una oficina moderna, dinàmica i transparent,
orientada a la creació d'una xarxa europea en matèria de propietat intel·lectual i
centrada a prestar serveis de qualitat a l'usuari del sistema europeu de marques i
dissenys industrials. Igualment, l'EUIPO s'ha caracteritzat per esdevenir una institució
d'alt nivell tecnològic, fins al punt que, el 2017, va ser reconeguda com l'oficina de
propietat industrial més innovadora del món per la prestigiosa publicació especialitzada
World Trademark Review. Igualment, sota el seu mandat, l'EUIPO ha desenvolupat una
activitat d'obertura cap a l'entorn local que s'ha traduït en un reforçament de les
relacions institucionals amb diverses entitats alacantines, entre les quals hi ha la
Universitat d'Alacant, i l'efecte de la qual s’ha posat de manifest en els successius
informes d'impacte local que des de 2011 elabora la Cambra de Comerç d'Alacant.

Des del 2013 és president del Consell d'Administració del Centre d'Estudis de la
Propietat Intel·lectual (CEIPI) de la Universitat d'Estrasburg. És autor de nombrosos
articles científics en l'àmbit de la propietat industrial en diverses publicacions europees,
i destaca per donar fermament suport a la coexistència dels sistemes europeus i
nacionals ja el 2004.
El 2015 va ser ordenat Gran Oficial de l'Ordre de l'Infant Dom Henrique, a Portugal, i el
2016 va rebre la condecoració de l'Ordre del Mèrit Civil espanyol. El 2017 va ser escollit
per a formar part de l'IP Hall of Fame per part de la reconeguda revista Intellectual
Assets Magazine.

