
WIPO GREEN
Conectando
utilizadores e fornecedores
de tecnologia sustentável
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WIPO GREEN é um 
mercado global que 
promove a inovação 
e a difusão das 
tecnologias verdes

Poluição 
e lixo

Água

Construção e 
obras públicas

Energia

Produtos verdes

Transportes

Agricultura  
e silvicultura

Produtos 
químicos e 
materiais 
avançados



Inscreva-se hoje para aderir à nossa rede global: 
www.wipo.int/green

Nós pomos em contato as pessoas que procuram 
soluções inovadoras e ambientalmente sustentáveis com 
fornecedores de tecnologias e serviços, especialmente em 
países em desenvolvimento.

Quer você esteja fornecendo uma tecnologia verde, quer 
esteja procurando uma tal tecnologia para satisfazer as 
suas necessidades, seja bem-vindo para aderir ao WIPO 
GREEN. É fácil e gratuito.

WIPO GREEN tem uma rede crescente de 6.000 Membros 
que abrange 170 países.

A rede WIPO GREEN inclui empresas 
multinacionais, pequenas e médias 
empresas, investidores, empresas 
de consultoria, incubadoras de 
empresas, universidades, instituições 
governamentais, ONGs, associações, etc.

Através da base de dados WIPO 
GREEN, é possível:
• Obter visibilidade para os seus 

produtos verdes ou necessidades.
• Encontrar parceiros para descobrir 

oportunidades comerciais e de 
investimento.

Através da rede WIPO GREEN, é 
possível:
• Encontrar parceiros e investidores 

potenciais em eventos de formação 
de parcerias e exposições.

• Anunciar os seus serviços ou 
encontrar, na Base de Dados 
de Peritos de WIPO GREEN, a 
competência necessária para 
incrementar o seu negócio.

• Beneficiar-se de recursos e 
formação em matéria de gestão de 
PI, comercialização, concessão de 
licenças e outros.

Através da adesão ao WIPO GREEN, você pode colaborar conosco em projetos 
e eventos, impulsionar a nossa rede global de atores em setores essenciais, 
aumentar a sua visibilidade, e participar na luta contra as alterações climáticas.

https://www3.wipo.int/wipogreen-expertsdatabase/search/


World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 338 91 11
Fax: + 41 22 733 54 28

Para dados de contato dos Escritórios 
Exteriores da OMPI visite: 
www.wipo.int/about-wipo/en/offices/ 

www.wipo.int/green
wipo.green@wipo.int
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http://www.wipo.int/about-wipo/en/offices/
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/
mailto:wipo.green%40wipo.int?subject=
https://twitter.com/hashtag/wipogreen

