
O Deseño como motor  
de Innovación e Competitividade

#DeseñoGalego
#WorkshopDeseño

@InnovaDeseno

Workshop «Estratexias  
para a protección do deseño»

Xoves 25 de outubro
CIS Galicia, Ferrol

A protección da propiedade intelectual e industrial é un dos 
aspectos críticos no sector do deseño, especialmente vulnerable 
a copias e plaxios. É por isto que a Axencia Galega de Innovación 
(GAIN) elixiu este tema como obxecto do primeiro workshop que se 
celebra no marco do Programa de Deseño para a Innovación 2020.

A xornada combina a difusión de coñecemento sobre as diferentes 
fórmulas de protección do deseño por parte de axentes expertos 
cunha aproximación práctica en forma de taller, na que os asistentes 
terán ocasión de proxectar os seus intereses particulares neste ámbito.

9.15 - 9.30 h 

Recepción de asistentes

9.30 - 9.45 h 

Presentación do taller. 
María José Mariño Fontenla. 
Directora da área de centros. 
Axencia Galega de Innovación

9.45 - 10.00 h 
Abelardo Nimo. Servizo Galego de 
Propiedade Industrial - SEGAPI

10.00 - 10.30 h 
Problemáticas asociadas á 
protección do deseño desde 
o punto de vista do deseñador. 
Daniel Bembibre. Membro da 
xunta directiva da DAG e socio 
fundador do estudio Costa. 

10.30 - 11.00 h 
Actuacións da OEPM no ámbito 
da protección do deseño. 
Raquel Sampedro. Xefa de área 
xurídica e patente europea e PCT, 
do departamento de patentes e 
información tecnolóxica na OEPM.

11.00 - 11.30 h 
Copias lexítimas e ilexítimas. 
Antonio Monturiol Jalón. 
Deseñador industrial e experto 
en propiedade industrial.

11.30 - 12.00 h 
pausa - café

12.00 - 12.30 h 
Consideracións sobre  
a protección do deseño  
no ámbito da artesanía. 
Luís González Bahamonde. 
Xerente de Ardentia.

12.30 - 13.00 h 
Protección do deseño en 
empresas en expansión 
internacional. Alba Campillo. 
Responsable do departamento 
legal de SETGA / Manuel Alcázar. 
Colaborador técnico en temas 
de protección do deseño. 

13.00 - 13.30 h 
A protección interna do deseño. 
Jose Luis Vázquez. Sargadelos. 

13.30 - 14.00 h 
A protección efectiva  
dos deseños gráficos. 
José Nogueira Blanco.  
Socio director de Sistemius.

14.00 - 15.30 h 
comida

15.30 - 18.00 h 
Taller sobre estratexias  
de protección do deseño  
e a propiedade Intelectual.
- Estratexias de protección da 

innovación (o deseño industrial).
- Outras vías de protección 

da innovación (propiedade 
intelectual, modelo de 
utilidade, patente).

- Relación entre produto, deseño 
industrial e marca.

- Análise de casos prácticos. 
José Manuel Freire. Responsable 
de desenvolvemento de negocio 
da zona noroeste en Clarke, 
Modet & Co.


