
Visão e Missão

Artistas e inventores são o motor da sociedade. Sem escritores, poetas, romancistas e respectivos editores,
compositores, músicos, cantores, editoras e produtoras de música, cineastas, actores e realizadores,
coreógrafos e bailarinos, arquitectos, pintores, escultores e fotógrafos, a vida em sociedade seria
monocromática. Juntos, estes criativos não só contribuem para uma sociedade mais rica culturalmente através
de um cenário vibrante de artes e cultura no seu sentido tradicional, como também iluminam as nossas vidas
com criações de vanguarda em áreas como a moda, o design ou as artes culinárias. Ao mesmo tempo,
inventores, cientistas e investigadores concorrem significativamente para o melhoramento do nosso dia-a-dia
com inovações, soluções e em particular através de avanços tecnológicos e científicos.

Esta importante herança cultural e cientifica deve ser preservada e transmitida para as próximas gerações e
o seu futuro desenvolvimento deve ser protegido contra qualquer tentativa de desvalorizar a respectiva
criatividade e inovação. Um ambiente em que as artes, a cultura, a investigação e a ciência possam florescer
é vital para alcançar esse objectivo; em que artistas e inventores possam pensar, trabalhar e expressar
livremente. Ao mesmo tempo, eles devem ser capazes de viver do próprio trabalho e isto não só através de
financiamento estatal mas idealmente através da proteção dos direitos de propriedade intelectual de que são
criadores e detentores.

É aqui que entra a ADALPI com um papel central: A ADALPI foi criada por profissionais experientes com o
objectivo de ajudar a moldar este cenário de trabalho tão necessário. A doutrina fundamental da ADALPI
baseia-se na ideia de que a protecção dos direitos de propriedade intelectual fortalece e melhora a criatividade
e inovação e contribui para a construção de uma economia baseada no conhecimento; isto não é de forma
alguma uma barreira, como defendido por alguns, desde que seja adequadamente implementada e aplicada
através de um equilíbrio entre a proteção da propriedade intelectual e o interesse público.

A ADALPI faculta um fórum que envolva todas as partes interessadas.  Este é prosseguido de várias maneiras,
tais como para o intercâmbio de “know-how” dentro de um ambiente profissional e favorável sem fronteiras.
Além disso, a ADALPI fornece apoio prático feita sob medida com um foco particular nas necessidades dos
artistas e criadores locais, investigadores, empreendedores e instituições nas áreas das artes, da cultura, da
ciência e da investigação. A ADALPI também participa no debate internacional como membro observador
permanente credenciado do OMPI.

ADALPI aparece como um amigo com experiência na área.
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