
 

 

Informações e Recursos relativos 

às Redes Sociais 

 
 
 
 
 
 
 
As redes sociais tornaram-se uma ferramenta de apoio essencial para a promoção e 
valorização das atividades do Dia Mundial da PI em todo o mundo – algumas das quais 
ocorrem exclusivamente nas redes sociais na forma de eventos virtuais. 
 
Enquanto o uso de ferramentas de redes sociais em apoio a campanhas é mais eficaz 
quando as redes utilizadas e o conteúdo postado estão alinhados com assuntos de 
importância local, as diretrizes e recursos abaixo, de aplicação global, podem ajudar as 
partes interessadas a realizar uma divulgação eficiente e a aproveitar o esforço de 
comunicação global integrado para o Dia Mundial da PI. 
 
Hashtag 
Incentiva-se o uso de #WorldIPDay como o hashtag oficial para todos os conteúdos 
relacionados com o Dia Mundial da PI 2020 em todas as redes sociais. O hashtag oficial 
pode ser usado em associação com hashtags sobre outros assuntos ou hashtags 
pertinentes para o público-alvo. 
 
Kit redes sociais 
Em fevereiro de 2020, será disponibilizado um quadro Trello com elementos para redes 
sociais a fim de ajudá-lo a criar seu próprio conteúdo de divulgação do Dia Mundial da PI 
nas redes sociais. Ele será atualizado regularmente com novos elementos no período de 
preparação para o dia 26 de abril. 
 
 
Cronologia sugerida para a divulgação do Dia Mundial da PI nas redes sociais 
 
Janeiro/fevereiro 
Anuncie seus programas e/ou lance um aviso de reservar a data para suas atividades do 
Dia Mundial da PI.  
 
Março  
Inicie a publicação de conteúdos relacionados com o tema da campanha do Dia Mundial da 
PI 2020 – Inovar por um Futuro Verde – inclusive detalhes de quaisquer atividades que 
estiver planejando a fim de despertar o interesse pela campanha e preparar o terreno para o 
mês de abril. 
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Abril 
Nas semanas anteriores ao Dia Mundial da PI, 26 de abril, publique com maior frequência 
conteúdos sobre o evento e lembre a seu público o que está programado para (a semana 
de) 26 de abril. No Dia Mundial da PI, ou em torno dele, pense em publicar exclusivamente 
conteúdos relacionados com o Dia e/ou transmitir suas atividades ao vivo em tempo real. 
 
Exemplos de postagens 
 

Inovar por um Futuro Verde! ☀️🌳🌱 

✅As escolhas que fazemos construirão o nosso amanhã. 

✅O planeta Terra é nosso lar. 

✅Precisamos cuidar dele. 

👉O Dia Mundial da Propriedade Intelectual 2020 é dedicado à construção de um futuro 

verde. Saiba mais na página https://www.wipo.int/ip-outreach/pt/ipday/. #WorldIPDay 
*** 

"Inovar por um Futuro Verde" ☀️🌳🌱 é o foco do Dia Mundial da Propriedade Intelectual 

2020: https://www.wipo.int/ip-outreach/pt/ipday/. Vamos explorar que papel podem 
desempenhar a inovação e os direitos de propriedade intelectual na criação de um caminho 
rumo a um futuro verde. #WorldIPDay 
*** 

Inovar por um Futuro Verde ☀️🌳: O Dia Mundial da Propriedade Intelectual 2020 é 

totalmente dedicado à construção de um futuro verde. 
Todos nós temos um papel a cumprir. Juntos, podemos construir um futuro verde. Temos a 
sabedoria, engenhosidade e criatividade coletivas para inventar maneiras novas e mais 
eficazes de combater a mudança climática e preparar um futuro de baixo teor de carbono. 
Devemos agir já! 
Junte-se a nós para explorar o papel que a inovação e os direitos de propriedade intelectual 
têm a desempenhar na criação de um caminho rumo a um futuro verde. 
Saiba mais em https://www.wipo.int/ip-outreach/pt/ipday/. #WorldIPDay 
*** 
 
Perguntas frequentes sobre o Dia Mundial da PI 
Respostas para as 16 perguntas mais frequentes sobre o Dia Mundial da PI. 
 
Dia Mundial da PI nos canais de redes sociais da OMPI 
Na preparação para o 26 de abril, a OMPI utilizará os canais de suas redes sociais 
corporativas para publicar conteúdos relacionados com o Dia Mundial da PI, que todos 
poderão compartilhar: 
 Twitter: @WIPO 
 Facebook: @WIPO 
 LinkedIn: @WIPO  
 YouTube: @WIPO 
 Flickr: @WIPO 
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