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LAUDATIO D’ANTONIO-SERGE DE PINHO CAMPINOS EN 

LA SEUA INVESTIDURA COM A DOCTOR HONORIS CAUSA 

PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT 

Esther Algarra Prats. Secretària general de la Universitat d'Alacant 

13 de setembre de 2017 

En aquest solemne acte, donem compliment a l'acord del Consell de Govern de 

la Universitat d'Alacant que va aprovar per unanimitat el nomenament 

d’Antonio-Serge de Pinho Campinos com a doctor honoris causa per la 

Universitat d'Alacant a proposta del rector i de l'equip de direcció perquè 

consideren que concorren en la seua persona i en la seua trajectòria mèrits 

rellevants per a obtenir aquest màxim grau universitari. 

Em vaig sentir molt honrada quan vaig rebre del nostre rector l'encàrrec 

institucional de pronunciar la laudatio del doctorant. Preparar-la ha sigut una 

tasca molt grata, però no ha sigut fàcil. Pels molts mèrits d'Antonio Campinos i 

pels pocs minuts de què jo dispose per a explicar-los i per a transmetre, en unes 

atapeïdes línies, tot el que ha representat la tasca d'Antonio Campinos en 

matèria de propietat intel·lectual i industrial i el seu treball al capdavant de 

l'EUIPO, l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea amb seu a 

Alacant. Per a ressaltar la seua ferma i decidida vocació europeista. Per a 

ponderar la seua contribució personal a la integració de l'EUIPO en la societat 

alacantina. I per a destacar la seua vinculació amb la Universitat d'Alacant. 

Quan Antonio Campinos va començar els seus estudis de Dret, a final dels 

vuitanta, la veritat és que no pensava molt en la propietat intel·lectual. Li 

agradaven més altres disciplines i pensava, como bona part dels joves que 

inicien estudis jurídics, que podria dedicar-se a la pràctica de l'advocacia. Però, 

de vegades, la vida té altres plans i en el cas d'Antonio Campinos, els va tenir. 

Com ell mateix diu, en la seua vida hi ha hagut trobades clau sense buscar-les, 

però ell ha abraçat eixes trobades i s'ha posat a treballar afanyadament, guiat 
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pel principi inculcat pels seus pares de “allò que faces, fes-ho bé”. Eixes 

trobades van canviar la seua trajectòria professional i va començar un camí que 

li ha portat fins a on avui està. 

Així, un dia es va creuar en el seu camí el Codi de propietat intel·lectual i va 

començar a especialitzar-se en la matèria. Després de completar la seua 

formació amb un postgrau en Estudis Europeus i un màster en Dret Públic, va 

iniciar la seua carrera professional com a jurista a Portugal. Però, al poc temps, 

es va creuar també en el seu camí una telefonada del secretari d'estat 

d'Economia de Portugal i va començar a treballar com a assistent del ministre 

d'Economia i Innovació, va assessorar el Govern portuguès en diferents 

aspectes relacionats amb la propietat intel·lectual en l'àmbit comunitari. 

La seua cada vegada major especialització i coneixement de la matèria van 

possibilitar que l'any 2000 fóra nomenat director de Marques de l'Institut 

Nacional de la Propietat Intel·lectual a Portugal. I a partir d'eixa data, ha ocupat 

càrrecs de rellevància. Fou president del Consell Directiu de l'Institut Nacional 

de la Propietat Intel·lectual a Portugal. Va presidir el grup de treball ad hoc de 

l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual sobre l'evolució jurídica del 

sistema de Madrid per al registre internacional de marques. Va ser cap de les 

delegacions portugueses en l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual 

i en l'Oficina Europea de Patents, i cap de la delegació portuguesa davant el 

Consell d'Administració de l'EUIPO. Cal destacar que durant la presidència 

portuguesa de 2007 va ser president del grup de treball en Propietat Industrial 

del Consell d'Europa. Ha sigut president del Consell d'Administració de 

l'EUIPO i des de l'1 d'octubre del 2010 és president de l'OAMI, càrrec equivalent 

al de director executiu de l'EUIPO, que és el càrrec que ostenta en l'actualitat, 

triat per la unanimitat dels membres del Consell d'Administració. 

Tota la seua trajectòria professional ha estat marcada per la màxima de les coses 

ben fetes. Treballador infatigable, perfeccionista, amb una gran curiositat i una 

capacitat d'observació excepcional, un gran sentit de la responsabilitat i una 

intuïció innata per a percebre la importància de la seua comesa. No és 
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d'estranyar que no s'haja limitat a canviar algunes coses, sinó a transformar-les 

per a molt millor. 

Antonio Campinos sap bé que en la societat actual, en la qual el coneixement és 

clau, resulta fonamental la protecció dels drets derivats d’aquest, és a dir, la 

protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, que representen un 

motor molt important de l'economia global. La propietat intel·lectual i 

industrial defineix i protegeix les innovacions i creacions humanes en les seues 

diferents manifestacions. I dins d'aquestes, tenen especial importància les 

marques, dibuixos i models, que indiquen als consumidors l'origen dels 

productes i n’especifiquen la imatge. Una marca, com també un dibuix o model, 

dóna valor al producte, l’identifica i el protegeix, i permet distingir-lo dels 

productes o serveis dels altres. De segur que tots vostès podrien esmentar ara 

mateix bastants marques, en els més variats àmbits i sectors, des de la moda, 

l'alimentació o les comunicacions, passant per l'ensenyament, que també les 

universitats tenim la nostra marca. Si pensem que eixes marques, dibuixos o 

models poden ser vàlides en tots els països de la Unió Europea i que ens obrin a 

un mercat de 500 milions de persones, no sembla necessari insistir molt en la 

importància del seu registre i en els avantatges de fer-ho com a marca de la 

Unió Europea , o com a dibuix o model comunitari. 

Precisament, el registre i la protecció de les marques de la Unió Europea i dels 

dibuixos i models comunitaris, la comesa dels quals correspon a l'EUIPO, han 

rebut de la mà d'Antonio Campinos un considerable impuls, que ha millorat i 

facilitat els serveis oferits als usuaris. 

Quan va arribar a l'Oficina, Antonio Campinos va fer-hi alguns canvis. Per 

esmentar-ne alguns, una baixada de taxes, la implementació de programes de 

cooperació i de convergència, l'ajuda a la integració de les oficines nacionals o 

l'equilibri del pressupost. Però, sobretot, Antonio Campinos ha treballat perquè 

l'EUIPO siga una oficina moderna, dinàmica i transparent, orientada a la creació 

d'una xarxa europea de propietat intel·lectual i centrada en la qualitat dels 

serveis que presta als usuaris del sistema europeu de marques i dissenys 
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industrials. Sota la direcció  d'Antonio Campinos, l'EUIPO s'ha convertit en una 

institució d'alt nivell tecnològic. I enguany l'EUIPO ha sigut reconeguda com 

l'oficina de propietat industrial més innovadora del món, segons la prestigiosa 

publicació especialitzada World TradeMark Review. 

També sota la seua direcció l'EUIPO ha aconseguit una tendència alcista quant 

al nombre de marques, dibuixos i models registrats, i és molt destacable 

l'augment de l'activitat de l'Oficina. No voldria avorrir-los amb xifres, però els 

en donaré alguna per a il·lustrar el que dic: quan ell hi va arribar hi havia 90.000 

marques registrades; actualment, se n'han aconseguit 150.000. S'ha arribat 

també a més de 100.000 models i dibuixos l’any passat. 

Quant a l'impacte econòmic, no hi ha dubte que l'EUIPO és una aportació 

econòmica fonamental per a Alacant i per a la nostra imatge a Europa, que va 

més enllà de la contribució directa de la seua activitat. I també en aquest apartat 

s'ha constatat una tendència alcista durant el mandat d'Antonio Campinos. 

Simplement els diré que des de 2010 fins a 2015 hi ha hagut un increment de 

133 milions d'euros en l’impacte econòmic sobre la producció regional, 

tendència alcista que també s'ha mantingut en l'impacte total sobre la renda i 

sobre l'ocupació. 

A més d’això, Antonio Campinos ha sigut ferm i contundent en la seua lluita 

contra el que comunament coneixem com a “pirateria”, les nefastes 

falsificacions que tant afecten l'economia, les empreses i els consumidors. Per 

esmentar alguna de les seues actuacions en aquest camp, cal assenyalar que 

desde 2012 l'EUIPO acull la seu de l'Observatori Europeu de les Vulneracions 

dels Drets de la Propietat Intel·lectual, en la creació de la qual va ser decisiu 

l'impuls d'Antonio Campinos. I l’any 2016, l'EUIPO i l'EUROPOL han creat una 

coalició coordinada per a reforçar la lluita contra les falsificacions i perseguir els 

delictes contra la propietat intel·lectual. 

Antonio Campinos ha deixat, sens dubte, la seua marca personal en l’EUIPO, 

encara que ell sempre atribueix els èxits al seu equip i col·loca en ells tots els 
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mèrits. Com sol dir, té un equip de luxe, compromès i apassionat, i per a ell, açò 

és fonamental. 

Les aportacions d'Antonio Campinos a la propietat intel·lectual i industrial no 

s'han limitat a la seua tasca al capdavant de l'EUIPO. Durant la seua presidència 

del grup de treball ad hoc de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual 

sobre el desenvolupament jurídic del sistema de Madrid per al registre 

internacional de marques, es va modernitzar i va simplificar aquest sistema per 

a benefici dels usuaris. A més, Antonio Campinos té diverses publicacions 

especialitzades en diverses llengües i ha contribuït molt notablement a la 

difusió internacional del coneixement en matèria de propietat intel·lectual i 

industrial a través de les nombroses conferències i discursos pronunciats en 

diversos països, dins i fora d'Europa. 

Perquè Antonio Campinos té una visió global i internacional de les coses, i ha 

tingut sempre una vocació europeista. És conscient que són molts els reptes que 

té Europa damunt la taula. Però és també un optimista racional, i confia a 

mantenir la unitat actual de la Unión Europea. Sap bé d'on venim i cap a on 

hem de dirigir-nos. Perquè la Unió Europea, inicialment dissenyada sobre un 

procés d'integració econòmica, avui és molt més que açò i representa també un 

instrument de pau, de benestar i de prosperitat. 

Per això Antonio Campinos posa la seua obstinació  a contribuir a la integració 

europea des de la seua activitat professional i amb la seua formació com a 

jurista, perquè és, sens dubte, a través del dret, del patrimoni jurídic comú que 

ens uneix com podem contribuir a una major i millor integració en els diferents 

àmbits de la Unió Europea. En  el col·loqui sobre els camins d'Europa, afirmava 

Antonio Campinos que és fonamental per a la integració europea el compliment 

de les obligacions, com també de les lleis que tots ens hem donat, i crear un 

escenari de seguretat jurídica que és decisiu per al bon funcionament de la Unió 

. 
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Ara, en la seua opinió, és precisament el moment de més Europa. Per això, des 

de la seua posició com a director de l'EUIPO, ha contribuït no solament a la 

defensa de la “marca Europa” com la millor carta de presentació, sinó que 

l'activitat de l'Oficina aconseguisca cotes molt altes de qualitat, d'eficiència i 

d'excel·lència i possibilitar que a través de la protecció i defensa conjuntes de la 

propietat intel·lectual i industrial es puga aconseguir un major enfortiment de 

la Unió Europea. 

Per tot això, em consta que l’ompli d'una profunda satisfacció poder celebrar 

enguany, 2017, el seixantè aniversari del Tractat de Roma, origen de l'Europa 

Unida que avui coneixem; i que també enguany la Unió Europea haja sigut 

distingida amb el Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia. 

I, personalment, m'atreviria a dir que ha sigut precisament la concòrdia, eixa 

unió i harmonia entre les coses o entre les persones, l'actitud que ha 

caracteritzat Antonio Campinos, qui ha sabut ponderar sàviament l'activitat i 

les funcions de l'EUIPO amb la seua integració en la nostra ciutat. 

Antonio Campinos s'ha destacat per les seues nombroses iniciatives, que han 

afavorit la integració harmoniosa de l'EUIPO en la societat alacantina i han 

convertit Alacant, i Espanya, en un referent de la propietat intel·lectual i 

industrial tant en l’àmbit nacional com internacional. És just reconèixer que sota 

la direcció d'Antonio Campinos l'EUIPO ha dut a terme una intensa activitat 

d'obertura i aproximació a tot l’entorn local i ha reforçat les relacions 

institucionals amb totes les entitats de la ciutat i de la província. Però no 

solament això, que ja és molt, sinó que també ha aconseguit que la generalitat 

dels alacantins i de les alacantines sàpien què és i què fa l'EUIPO, la qual cosa 

reflecteix el bon treball que es realitza des de l'Oficina. No conec enquestes 

sobre si els alacantins i les alacantines saben qui és Antonio Campinos, però 

crec que el percentatge de sís seria també molt elevat, perquè Antonio 

Campinos no és que s'haja integrat a Alacant, és que a Alacant s'ha sentit com a 

casa. 
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No sembla necessari insistir en les xifres que abans he comentat quant al 

nombre de marques i models registrats i l'impacte econòmic de l'EUIPO en la 

ciutat. Però no es tracta només de xifres. Antonio Campinos ha sabut aportar en 

altres coses. N’esmentaré només algunes, com la participació en les nostres 

festes, el concert anual en l'ADDA en commemoració del Dia d'Europa o el ja 

tradicional còctel d'Any Nou, una cita consolidada a Alacant que reuneix 

representants d'institucions de tota la ciutat, de la província i de la comunitat. I 

voldria destacar especialment que sota la direcció d'Antonio Campinos no 

solament hi ha hagut una contribució de l'EUIPO mesurable en resultats 

econòmics i una integració lúdica, cultural i social. Antonio Campinos ha 

apostat també perquè l'EUIPO afavorisca una integració saludable i sostenible i 

contribuïsca a una millora de les condicions ambientals de la ciutat. En aquest 

sentit, no va dubtar a recórrer amb bicicleta el trajecte entre Alacant i l'EUIPO 

per a insistir en la seua reclamació d'un carril bici en la façana sud d'Alacant. 

Actualment, eixe carril bici és ja una realitat. Cal recordar també la proposta 

d'un bosc urbà en la zona de Sant Gabriel, en el qual l'EUIPO finançaria la 

plantació de totes les espècies vegetals i possibilitaria la restauració ambiental 

d'aquests terrenys i la generació d'una important zona verda a Alacant. 

Tot això, unit als seus plantejaments integradors de les infraestructures de la 

ciutat i del seu entorn pròxim, evidencien la preocupació per la nostra ciutat, 

una ciutat que ha fet seua aquest ”alacantí de Lisboa”, com ell mateix es 

considera. 

I com no podria ser d'altra manera, la Universitat d'Alacant no ha sigut aliena a 

tota la seua activitat. Una de les primeres visites institucionals que va fer a la 

seua arribada a la nostra ciutat va ser, precisament, a la Universitat d'Alacant, 

amb qui l'antiga OAMI ja mantenia importants vincles, que Antonio Campinos 

s'ha ocupat de conservar i de reforçar. Des dels seus inicis, sempre ha existit 

una important col·laboració entre l'EUIPO i el Magister Lucentinus, màster en 

Propietat Industrial i Intel·lectual de la Universitat d'Alacant. El Magister naix 

com a resposta acadèmica a la designació d’Alacant com a seu de l'EUIPO i 
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quasi m'atreviria a dir que el Magister no s'entén sense la implantació de 

l'Oficina. Per cert, el Magister Lucentinus va ser la marca número 3 que es va 

registrar en l’aleshores OAMI. Actualment, el Magister s'ha consolidat i està 

reconegut a Espanya com el millor programa de formació de postgrau en la 

seua especialitat. 

Són moltes les accions conjuntes i la col·laboració entre l'EUIPO i el Magister. 

No puc detenir-me a concretar totes les que es duen a terme, però sí que vull 

destacar genèricament que nombrós personal de l'EUIPO participa en l'activitat 

del Magister impartint docència; que a l'empara de l'EUIPO es duen a terme 

nombroses jornades amb el Magister, i que són molts els estudiants del 

Magister que realitzen les seues pràctiques en l'EUIPO. 

Antonio Campinos ha tingut un destacat paper en eixa bona i fructífera relació. 

Permeteu-me que remarque dues actuacions que donen bona prova d'açò. En 

primer lloc, la seua important contribució per a impulsar el doctorat europeu 

EIPIN Innovation Society, en el qual participa la Universitat d'Alacant a través 

del Magister Lucentinus, juntament amb els cinc instituts de la xarxa EIPIN i 

que ens ha sigut concedit per la Unió Europea dins del seu programa Horitzó 

2020. Es tracta del primer i únic programa de doctorat subvencionat per la Unió 

Europea en matèries de propietat intel·lectual. En segon lloc, la posada en 

marxa, juntament amb el Magister, l'Oficina Europea de Patents i altres 

importants col·laboradors, del Pa European Seal, un complet programa de 

pràctiques professionals en l'àmbit de la propietat intel·lectual i industrial. 

En reconeixement a la seua trajectòria i al seu treball, en els últims anys Antonio 

Campinos ha rebut importants distincions. El 2015 va ser ordenat Gran Oficial 

de l'Orde de l'Infant D. Henrique, a Portugal. L’any 2016 va rebre la 

Condecoració de l'Orde del Mèrit Civil espanyol per la seua intensa dedicació al 

foment i la defensa de la propietat intel·lectual i industrial. I aquest 2017 ha 

sigut triat per a formar part de l'Intellectual Property Hall of Fame per part de 

la Revista Intellectual Assets Magazine, que reconeix les persones que han 

realitzat una excepcional contribució a la regulació i pràctica de la propietat 
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intel·lectual i assenyala, en el cas d'Antonio Campins, que “ha revolucionat 

l'Oficina, ha proporcionat un servei més eficient i compromès” i que “segueix 

treballant incansablement cap a l'harmonització europea”. 

Voldria acabar animant Antonio Campinos a continuar amb els seus projectes, 

amb el seu impuls intel·lectual i vital, que afortunadament, té encara molt 

recorregut. I que ho faça com fins ara, seguint el savi ensenyament del poeta 

Fernando Pessoa: 

Para ser grande, sé entero. 

Nada tuyo exageres o excluyas. 

Sé todo en cada cosa. 

Pon todo lo que eres en lo mínimo que hagas. 

Així, doncs, una vegada considerats i exposats tots aquests fets, digníssimes 

autoritats i claustrals, sol·licite amb tota consideració i encaridament pregue 

que s'atorgue i conferisca a l'excel·lentíssim senyor Antonio-Serge de Pinho 

Campinos el suprem grau de doctor honoris causa per la Universitat d'Alacant.  

MOLTES GRÀCIES. 

 


