
EL RECTOR I EL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

tenen l’honor de convidar-vos a l’Acte d’Obertura del Curs Acadèmic, el pròxim dia 13 de setembre a les 12 hores 
al Paranimf, en el qual tindrà lloc el lliurament de distincions de la Universitat d’Alacant i la investidura com a 

doctor honoris causa de 

António-Serge de Pinho Campinos

Us preguem confirmació abans del dia 11 de setembre. Tel.: 965 90 39 06 – Fax: 965 90 96 68 – A/e: protocol@ua.es

Professorat: si desitgeu reservar vestit acadèmic, haureu de comunicar-ho abans del 8 de setembre 

(els vestits estaran a la sala de juntes de Rectorat el dia de l’acte).

Per a un bon desenvolupament de l’acte acadèmic, les persones invitades hauran d’estar assegudes en els seients corresponents abans de les 11.45 hores.
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António Campinos, portuguès de 48 anys i pare de tres fills, està al capdavant de l’EUIPO (anteriorment OHMI) des de l’1 d’octubre 

de 2010. És llicenciat en Dret per la Universitat de Montpeller a més d’haver cursat un postgrau en Estudis Europeus en la 

Universitat de Nancy i un màster en Dret Públic en la Universitat de Montpeller. Després d’iniciar la seua carrera professional 

com a jurista, va passar al sector públic portuguès el 1998, en concret, al Ministeri d’Economia i Innovació, on va ser assistent 

del secretari d’estat d’Economia. Va ser nomenat director de Marques de l’Institut Nacional de la Propietat Industrial (INPI) de 

Portugal el 2000 i, posteriorment, el 2005, es va convertir en el president del Consell Directiu de l’INPI. 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, cap de les delegacions portugueses en l’OMPI i en l’Oficina Europea 

de Patents (OEP) i president del grup de treball en Propietat Industrial del Consell d’Europa durant la presidència portuguesa del 

2007. Entre els anys 2005 i 2007 va ser cap de la delegació portuguesa davant el Consell d’Administració de l’EUIPO, per a ser 

triat president d’aquest òrgan al novembre de 2007. 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 nombroses publicacions científiques en l’àmbit de 

la propietat industrial en diverses publicacions europees. El 2015 va ser ordenat gran oficial de l’Ordre de l’Infant D. Henrique, 

a Portugal, i, el 2016, va rebre la condecoració de l’Ordre del Mèrit Civil espanyol.


