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Orientações para Participação na Consulta Pública da Estratégia Nacional de 

Propriedade Intelectual 

 

• Todas as informações pessoais coletadas na consulta pública serão anonimizadas e 

utilizadas somente para fins estatísticos. 

• A participação na consulta pública da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual 

(ENPI) deverá se dar via preenchimento de formulários eletrônicos on-line, cujos links 

de acesso estão disponíveis na página do Ministério da Economia (acesse aqui). 

• Estão disponíveis 8 formulários distintos para preenchimento: um relativo às definições 

gerais da ENPI e outros sete relativos aos eixos de ação propostos, sendo um para cada 

eixo. 

• Para validar a participação na consulta pública, é obrigatório o preenchimento do 

formulário “Definições Gerais da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual”. 

• O preenchimento dos formulários específicos de cada eixo não é obrigatório. Pode ser 

realizado conforme o interesse do respondente, ou seja, podem ser respondidos todos, 

alguns ou nenhum. 

• Antes de iniciar o preenchimento dos formulários eletrônicos, recomenda-se a leitura do 

texto contendo a proposta da ENPI. 

• Nem todo o conteúdo apresentado na proposta da ENPI está contido nos formulários 

eletrônicos em formato de questões objetivas. Caso deseje se manifestar sobre alguma 

proposta que não esteja explícita no formulário eletrônico, utilize o campo para resposta 

subjetiva correspondente, de acordo a localização do item no documento apresentado. 

• Em campos subjetivos, sempre que fizer referência direta a uma proposta apresentada na 

ENPI, utilize a numeração correspondente do item. 

• Utilize os campos de respostas subjetivas para apresentar novas propostas não 

vislumbradas na preparação do documento. 

• Caso possua alguma dúvida quanto à consulta pública, entre em contato via 

gipi@mdic.gov.br ou enpi@mdic.gov.br . 

 

Links para acessar os formulários eletrônicos 

Definições Gerais da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI) 

Eixo 1 da ENPI – Propriedade Intelectual para a Competitividade e o Desenvolvimento 

Eixo 2 da ENPI – Disseminação, Formação e Capacitação em Propriedade Intelectual 

Eixo 3 da ENPI – Governança e Fortalecimento Institucional 

Eixo 4 da ENPI – Modernização dos Marcos Legais e Infralegais 

Eixo 5 da ENPI – Observância e Segurança Jurídica 

Eixo 6 da ENPI – Inteligência e Visão de Futuro 

Eixo 7 da ENPI – Inserção do Brasil no Sistema Global de Propriedade Intelectual 

https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/2020/estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual
mailto:gipi@mdic.gov.br
mailto:enpi@mdic.gov.br
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CMmHz2VK7k2SxxHqYVxjLi-6qHOsrnpLsgv6BA8jZ49UNFhWTThUVkRZSE5VVUUxWDI1NElDU0xTNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CMmHz2VK7k2SxxHqYVxjLi-6qHOsrnpLsgv6BA8jZ49UMEI2TkNIOEdCMkVZUFNPRkZWN1c3TlQ0WC4u
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