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DISCURS D’AGRAÏMENT DE D. ANTÓNIO-SERGE DE PINHO CAMPINOS AMB 

MOTIU DE LA SEUA INVESTIDURA COM A DOCTOR HONORIS CAUSA PER LA 

UNIVERSITAT D’ALACANT.  

Amb gran emoció i il·lusió, accepte unir-me als qui han rebut el títol de doctor 

honoris causa per la Universitat d’Alacant. Ho faig amb humilitat, convençut que 

aquesta distinció no em pertany només a mi, sinó també a la meua família, amics i 

companys. Com va dir Jean-Paul Sartre “(…) només som nosaltres a través dels ulls 

dels altres i des de la seua mirada ens assumim com nosaltres mateixos (…).”. 

Han sigut moltes les mirades i les històries que m’han modelat, començant per la 

més especial, la dels meus pares. 

Sóc fill d’un estudiant de dret, becari de la Creu Roja i nascut en les colònies 

portugueses. Fundador del Partit Socialista en Bad Münstereifel, Alemanya, exiliat 

per lluitar per la democràcia en temps de la dictadura de Salazar. Es va enamorar 

de ma mare, una bretona que va haver de treballar per a poder estudiar filosofia i 

més tard, ser assistenta universitària de Roger Garaudy, prominent i controvertit 

filòsof.  

Sóc també fill de la Revolució dels Clavells i de la democràcia.  

Vam canviar d’escenari i vam emprendre un viatge per les capitals europees, en el 

qual el meu germà i jo acompanyàrem els meus pares i Mário Soares i la seua dona, 

Maria Barroso, en la seua recerca del reconeixement del nou règim democràtic. De 

tornada a Portugal, recorde les negociacions d’un pacte amb l’extrema esquerra per 

a frenar l’intent contrarevolucionari, reunió a porta tancada, a la qual jo assistia a 

través del pany de la porta del saló de la casa dels meus pares, mentre un cotxe 

armat apuntava les nostres finestres. El fracàs de les negociacions va precipitar la 

nostra conseqüent fugida enmig de la nit cap al nord de Portugal. Van ser uns 

mesos vertiginosos… 
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Els mesos es van transformar en anys, i en aquells anys d’exili polític, el meu pare 

es va convertir en una de les personalitats polítiques i universitàries més 

respectades de Portugal i de l’estranger. Tot això va ser possible per l’amor d’una 

dona, ma mare, que va sacrificar tot per la seua família, el seu país, la seua carrera i 

també per la política, però mantenint-se sempre fidel als seus valors i principis 

basats en la rellevància de la cultura, el seu orgull de ser feminista i, òbviament, de 

la llibertat.
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En aquell temps jo estudiava en el Liceu Francès de Lisboa i va arribar el moment 

de soltar amarres. Primer vaig estudiar Economia a Estrasburg, on la meua 

incapacitat de progressar en Matemàtiques em va portar al sud de França, a la 

Universitat de Dret de Montpeller, sota la mirada de Dominique Rousseau, un 

extraordinari professor universitari de Dret Constitucional, en altre temps estudiant 

del meu pare a Poitiers.  

Burdeau, Habermas, Max Weber, Favoreu, Duhammel i Dominique Rousseau 

habitaven en la meua imaginació. Durant aquests inoblidables anys universitaris es 

van unir les dimensions de la filosofia, la política i el dret. Però em faltava integrar-hi 

una dimensió: l’europea.  

La dimensió europea naix amb l’adhesió de Portugal a l’aleshores anomenada 

Comunitat Econòmica Europea l’any 1986 i el trasllat de la meua família a 

Brussel·les, amb l’elecció del meu pare com a diputat del Parlament Europeu, càrrec 

que va exercir al mateix temps que va ser jutge del Tribunal Europeu dels Drets 

Humans, i uns anys més tard, com a jurisconsult del Parlament Europeu.  

Per la meua banda, la dimensió europea naixia amb els estudis de postgrau en el 

Centre Universitari de Dret Comunitari de la Universitat de Nancy i amb les 

pràctiques en el Tribunal de Primera Instància, particularment en casos de 

competència.  

Integrades estaven així les dimensions europea, filosòfica, del dret i política. A 

aquestes, s’hi afegirien dos elements igualment importants: la capacitat d’expressar-

me en quatre idiomes i la recerca constant de la superació i del treball en equip, 

potser fruit de la competició esportiva. 

Ja estava consumada la síntesi de la meua infància, adolescència i de l’inici de la 

meua vida adulta. La resta ho heu escoltat en la laudatio. 



 
Durada: 15-20 minuts. 
Es prega acarar amb la presentació, ja que únicament el discurs final és vàlid. 

Autor-AC: Versió final 
Contingut revisat per SV i idioma per SV i VGS: Versió final 

13/09/2017 
 

Pàg. 4 

Us convide ara a fer un curt viatge pel món de la propietat intel·lectual, possiblement 

una de les branques més apassionants del dret, una àrea que es troba des de les 

seues albors estretament vinculada al fenomen de la globalització del comerç i als 

progressos tecnològics de la humanitat. 
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Recordem-nos de la Convenció de París del 1883, signada en una dècada en què el 

món industrialitzat coneix una acceleració del comerç internacional sense 

precedents, o de les bases de dades de patents que constitueixen, des de lluny, el 

més llarg patrimoni documental tecnològic.  

Inicieu el vostre any lectiu en el mateix moment en què els moviments contestataris 

a la globalització creixen, quan els nacionalismes empitjoren i els canvis climàtics i 

tecnològics s’acceleren a una velocitat vertiginosa, i accentuen la fractura nord-sud, 

entre productors de tecnologia i importadors d’aquesta, entre emissors de gas 

carbònic i els altres; en un context en el qual, segons el Banc Mundial, d’entre les 

100 economies més grans del món, ja n’hi ha 69 multinacionals exemptes d’escrutini 

democràtic. 

A mesura que entrem en el nou món, se n’estremeixen els pilars del vell. 

L’advent de la indústria 4.0 i els avanços prodigiosos de la robòtica llancen un repte 

sense precedents al mercat laboral i a les polítiques fiscals.  

El desenvolupament de les tecnologies d’informació i comunicació, amb el núvol, el 

big data o la Xarxa exigeix noves respostes a nivell de protecció de dades personals 

i de la nostra privadesa.  

La impressió 3D ens ofereix un món d’oportunitats, des de la construcció de peces 

de motor de cotxe, un pont en el centre d’Amsterdam o el projecte Archinaut de la 

NASA que té per objectiu construir i assemblar des de l’espai estructures espacials 

complexes: però també suposa una nova dimensió a les falsificacions. 

El desenvolupament del blockchain, que té el famós bitcoin com una de les seues 

aplicacions, reinventarà, molt probablement, la noció d’intermediació, una fletxa 

apuntada al sector terciari, el dels serveis, el sector que més aporta al producte 

interior brut de les economies desenvolupades. Finalment, la reflexió necessària a la 

qual ens obliguen les invencions, que són el resultat de la síntesi de diferents 
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ciències que actuen en els confins de la vida humana, en la pols de les estrelles, 

molt prop de l’espurna de la creació.  

Després de tants anys en aquesta ciutat, la meua comunitat d’adopció, em 

pregunten sovint quin ha sigut el meu major èxit com a Director Executiu d’EUIPO, a 

la qual cosa jo responc que sobre això correspon als altres opinar.  

Però en aquesta casa, en aquesta magnífica Universitat, dirigida per un magnífic 

rector i el seu esplèndid equip, em permetré unes poques confidències. 

M’enorgulleix, que el Magister Lvcentinvs haja sigut considerat enguany el primer 

màster de Propietat Intel·lectual a Espanya, i la Universitat d’Alacant en diferents 

altres àrees, com una de les millors d’Espanya, i del món. Com sabeu, participen en 

el Magister Lvcentinvs quasi una vintena dels meus companys i, des de sempre, la 

nostra oficina ha acollit com a becaris i funcionaris antics alumnes, no només del 

Magister Lvcentinvs, sinó d’aquesta Universitat, amb qui seguim una llarga i 

fructuosa cooperació. M’agrada pensar, per això, que aquest fantàstic 

reconeixement també els pertany.  

Em satisfà haver lluitat contra vent i marea durant tres anys perquè es creara el 

primer doctorat conjunt en Propietat Intel·lectual, El “Innovation Society PhD 

Programme”, sota el programa Marie Skłodowska Curie Actions of Horizon 2020, 

finançat per la Comissió Europea l’any 2016.  

 

Sabeu que aquest és el primer doctorat conjunt de Propietat Intel·lectual que s’ha 

creat a Europa i que hi participen cinc de les universitats europees més prestigioses 

que integren la xarxa d’Instituts Europeus de Propietat Intel·lectual, EIPIN, entre 

aquestes, aquesta magnífica Universitat a través del Màster Magister Lvcentinvs?  

És la meua convicció que aquest doctorat conjunt, creat per a permetre un 

acostament entre la Universitat i el món de les empreses, és el primer esglaó que 

permetrà que Europa apuge el llistó de la competitivitat i iguale o sobrepasse altres 
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programes semblants, principalment els que avui dia podem trobar als Estats Units i 

a Àsia.  

M’omple també d’orgull la creació del Pan-European Seal Professional Traineeship 

Programme, un programa que naix de la col·laboració entre EUIPO i l’Oficina 

Europea de Patents (EPO), juntament amb les seues “Associated Partners”, així 

com trenta-vuit membres acadèmics en total a data d’avui, d’entre els quals el 

Magister Lvcentinvs, membre fundador d’aquest programa juntament amb els altres 

quatre instituts d’EIPIN.  

El programa està dirigit a estudiants universitaris graduats, als quals s’atorga 

l’oportunitat, durant un any, de gaudir d’un programa de pràctiques remunerades en 

EUIPO i en EPO, i ajudar-los així a posar un peu en el competitiu món de la 

propietat intel·lectual a través d’una experiència professional multicultural molt 

valuosa, que inclou formació presencial i en línia, i diferents activitats com l’IP 

Campus. Perquè tinguen una dimensió més clara de la importància d’aquest 

programa, dir-vos que des de l’any 2014, EUIPO ha rebut un total de 212 becaris del 

programa, 24 dels quals pertanyien al Magister Lvcentinvs.  

Però, compte!, aquests èxits no em pertanyen només a mi, sinó a tot un equip d’un 

gran talent, obstinat a canviar una petita part del nostre món per alguna cosa millor i 

més gran.  

Aquestes paraules d’estima i agraïment van també dirigides als companys d’EUIPO, 

per tots els assoliments que no he esmentat, ja que és impossible nomenar-los tots, 

però que sens dubte són també seus. 

Per la meua banda, seguiré intentant aportar la meua contribució a les qüestions 

pendents del vell món, i construir aquest pont tan necessari cap al nou món. 

Seré directe, fidel al meu estil, ja que en aquesta casa sempre m’ho han permès, o 

més aviat, exigit. Una arquitectura de propietat intel·lectual que maximitze la seua 

aportació a la innovació, al PIB i a l’ocupació, no s’aconseguirà a nivell nacional, 
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però tampoc podrà fer-se sense comptar amb els països; la solució tampoc es troba 

a nivell de les grans regions del món, però també és veritat que no ocorrerà mentre 

els blocs regionals de propietat intel·lectual no estiguen creats i funcionen sota un 

estàndard de modernitat equivalent entre si.  

Una estructura optimitzada de propietat intel·lectual, en particular pel que fa a 

l’avaluació de la novetat de les invencions, de l’activitat inventiva i de l’aplicació 

industrial, ha d’estar instaurada a nivell global, amb aplicació, sempre que fóra 

necessari, siga per raons històriques, culturals o socials, del principi de 

subsidiarietat al nivell nacional o regional.  

Subsidiarietat per als drets territorials nacionals o regionals, com és el cas del dret 

de la marca o dels drets d’autor, o a nivell de les limitacions o les excepcions, 

nacionals o regionals al dret de patents. 

Així s’asseguraria en el món la certesa jurídica i guanyarien, les empreses, les 

universitats, els ciutadans i les administracions públiques, en particular, en estalvis 

monumentals que es podrien encaminar, per exemple, en àrees tan importants com 

la transferència de tecnologia, i convertir invencions en innovacions, és a dir 

productes reeixits en el mercat que generen riquesa i ocupació. 

Des d’EUIPO, en aquests set últims anys, hem cooperat amb els nostres usuaris i 

estats Membres per a la modernització de les oficines nacionals de propietat 

intel·lectual. El bloc europeu és avui un bloc sòlid, que comparteix nivells de 

modernitat equivalents pel que fa a la prestació de servei públic de propietat 

intel·lectual. Fins i tot hem anat més enllà: no solament nosaltres ens beneficiem 

d’un ordenament jurídic harmonitzat, sinó que també compartim de forma voluntària 

i creixent una convergència de la pràctica administrativa en benefici dels nostres 

usuaris. 

I compartim la nostra experiència avui també a nivell internacional. EUIPO és 

l’agència d’implementació de programes de propietat intel·lectual de la Unió 

Europea a nivell internacional a Rússia, Xina, en els deu països ASEAN, a Amèrica 
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Llatina i demà, potser a l’Àfrica. En el marc d’aquests programes finançats per la 

Unió Europea, el bloc ASEAN és avui més sòlid, encara que molt queda per fer; l’u 

de setembre començarem la nostra tasca de modernització del bloc regional de 

propietat intel·lectual a Amèrica Llatina, i compartirem experiències i eines 

electròniques.  

Aquests són els petits passos cap al somni de què us parlava.  

Des d’ací escoltem Cervantes i a la que és la seua reconeguda obra mestra: 

"(…) En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel 

campo (…)”, lo que nos conduce a un viaje al pasado, a La Mancha, a Don Quijote.  

Le imaginamos haciendo frente a “gigantes”, entrando con ellos en una feroz y 

desigual batalla, que acabaría con él y le despojaría de sus pertenencias.  

“(…) con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer; que ésta es buena guerra, y 

es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. (…)”.  

Su fiel amigo y compañero de viaje, Sancho Panza, atontado, sólo veía “molinos de 

viento”… Don Quijote, desacertado por los trucos de su mente, insistía.  

“(…) Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las 

voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran 

molinos de viento, y no gigantes... (…)”. 

Un cavall alat, volant, entre gegants que es confonen amb molins de vent… o potser 

no. 

Amb el vostre permís, acabe dedicant aquest moment únic i tan especial de la meua 

vida als meus fills. Que amb la força de les arrels que junts fem créixer, solten 

amarres, creen ales i que jo puga assistir al seu vol, alt i amb rumb cap a cadascun 

dels seus somnis.  

Gràcies per la vostra presència i atenció. Gràcies per tot.  
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