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O mercado de tecnologia sustentável



WIPO GREEN é um mercado interativo que promove a 
inovação e a difusão de tecnologias verdes, pondo em contato 
fornecedores de tecnologia e de serviços com pessoas que 
buscam soluções inovadoras.

PaRtIcIPE
Visite www.wipo.int/green para:

 ʊ comunicar a sua inovação 
verde e as suas necessidades 
tecnológicas;

 ʊ anunciar as suas invenções, 
tecnologias, produtos e 
serviços;

 ʊ entrar em contato com as 
comunidades inovadoras e 
comerciais globalmente. 

Ou passe a ser parceiro e molde o 
desenvolvimento futuro de WIPO 
GREEN assinando a Carta em   
www.wipo.int/green.

Tratar do problema das alterações 
climáticas  e alcançar um 
desenvolvimento sustentável depende 
de um crescimento econômico que 
funciona a favor do meio ambiente, e 
não contra ele. Soluções inovadoras 
de tecnologia verde podem ajudar, 
permitindo fazer mais com menos 
recursos em várias áreas, inclusive:

 ʊ produção de energia alternativa
 ʊ utilização de tecnologia para 

economizar energia
 ʊ novas formas de transporte
 ʊ formas mais sustentáveis de 

agricultura e de silvicultura
 ʊ gestão mais ecológica do lixo

O desafio é criar melhores condições 
para a inovação e, ao mesmo tempo, 
acelerar a difusão destas novas 
tecnologias verdes em todas as partes 
do mundo, inclusive nos países em 
desenvolvimento onde a necessidade é 
especialmente importante.
 
O mercado WIPO GREEN acelera a 
inovação e a transferência de tecnologia 
em virtude das competências e 
tecnologias disponíveis através da sua 
rede e base de dados em linha, apoiando 
deste modo os esforços globais para 
lutar contra as alterações climáticas.



A base de dados de WIPO GREEN  
oferece uma vasta listagem de produtos 
de tecnologia verde, serviços e ativos 
de propriedade intelectual (PI), e 
permite também que as pessoas e as 
empresas inscrevam suas necessidades 
de tecnologia verde. A base de dados é 
livremente acessível, requerendo apenas 
um registro único junto de  
www.wipo.int/green. 

 ʊ A base de dados oferece aos 
fornecedores de tecnologias verdes 
uma maior visibilidade para os 
seus produtos, serviços e ativos de 
PI (inclusive invenções, patentes, 
tecnologias e know-how) para venda 
ou concessão de licenças, ajudando a 
atrair parceiros e financiamento.

 ʊ A base de dados também anuncia ne-
cessidades tecnológicas – inclusive 
tecnologias específicas e ativos de PI, 
financiamento, formação e serviços 
profissionais.

 ʊ A listagem na base de dados de tec-
nologias verdes inovadoras, ativos de 
PI e peritos, representa um instru-
mento útil para os investidores, os 
empreendedores e os administradores 
de licenças que tentam construir e 
executar negócios na área das tecno-
logias verdes.

A rede WIPO GREEN  facilita as 
relações e as transações comerciais 
mediante a criação de contatos entre 
fornecedores de tecnologias verdes e 
pessoas que buscam essas tecnologias, 
e age como portal para uma série de 
serviços pertinentes.

 ʊ A rede hospeda uma lista em 
linha livremente acessível de 
consultores e de fornecedores de 
serviços de tecnologias verdes, com 
conhecimentos especializados em 
muitas áreas, inclusive gestão de PI, 
concessão de licenças e investimento.

 ʊ A rede age como um portal para 
serviços úteis de PI, tais como os do 
Centro da OMPI de Arbitragem e de 
Mediação.

 ʊ Através da rede, os membros podem 
encontrar uma grande variedade 
de partes interessadas – inclusive 
PME (pequenas e médias empresas), 
companhias multinacionais, 
organizações intergovernamentais, 
investidores e acadêmicos – criando 
deste modo novas oportunidades de 
colaboração e parceria.
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Uma iniciativa da OMPI em cooperação com
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International Centre for Trade and 
Sustainable Development, Suíça
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