
IMPORTÂNCIA 
DOS DIREITOS DE
PROPRIEDADE 
INTELECTUAL E  
IMPACTO 
DAS INFRAÇÕES
Os direitos de propriedade intelectual proporcionam incentivos e uma justa 
recompensa pela inovação e criatividade, os principais ativos da Europa.

COMBATER A CRIMINALIDADE EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A criminalidade em matéria de PI é complexa e dinâmica, evoluindo com 
a tecnologia, as empresas e as tendências mundiais.

O ambiente em linha proporciona novas oportunidades para os 
contrafatores e piratas.

As infrações aos direitos de autor em linha é um problema sério. Só a 
televisão por Internet (IPTV) ilegal rende cerca de mil milhões de EUR por 
ano a organizações criminosas na UE.

(fonte: Illegal IPTV in the EU, research on online infringing business models, novembro de 2019, 
EUIPO)

O desenvolvimento do comércio eletrónico e os custos postais baixos 
também resultaram no envio cada vez maior de produtos contrafeitos em 
pequenos volumes e correio expresso.
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2 A criminalidade em matéria de PI é um assunto grave, estabelecida 
internacionalmente com ligações à policriminalidade organizada.

A produção e distribuição de produtos contrafeitos está associada a grupos 
internacionais de criminalidade organizada, bem como a atos criminosos 
mais latos, incluindo fraude, evasão fiscal, cibercriminalidade e tráfico de 
seres humanos.

(fonte: Threat assessment report on counterfeiting and piracy, junho de 2019, Europol-EUIPO)

Novas rotas de transporte oferecem mais oportunidades para importações 
para a União Europeia.

As novas tecnologias, tais como cadeias de blocos e inteligência artificial, 
oferecem vias promissoras para aplicação dos direitos de propriedade 
intelectual. Combater eficazmente a criminalidade em matéria de PI exige 
respostas fortes e coordenadas de todas as partes interessadas relevantes, tais 
como os decisores políticos, as autoridades de aplicação da lei, assim como a 
indústria e os intermediários.

https://euipo.europa.eu/ @EU_IPO

EUIPOhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/
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VALOR DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (DPI) NA UNIÃO EUROPEIA (UE)

IMPACTO DAS INFRAÇÕES AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

...para a economia

...para cidadãos e consumidores

... para as pequenas e médias empresas (PME)

32 %de rendimento mais elevado por funcionário

97 % reconhecem a importância dos DPI

Consumidores
83 % preferem o acesso legal a conteúdos digitais 
em linha

13 % compraram produtos falsos nos últimos 12 meses
21 % acederam a conteúdos digitais pirateados nos 
últimos 12 meses

9 % das PME europeias são titulares de direitos de PI registados

+21 % registam crescimento
+10 % registam elevado crescimento

As indústrias que têm uma utilização superior à média de DPI representam:

As PME que detêm pelo menos uma marca, modelo ou desenho ou patente têm:

A nível da UE, o impacto económico e social das infrações 
aos DPI é grande, conforme revelado numa série de 
estudos de setores particularmente vulneráveis à contrafa-
ção (nomeadamente cosmética, vestuário, calçado, acessó-
rios, produtos farmacêuticos, vinhos, pesticidas...) 

Os cidadãos manifestam um elevado nível de apoio aos DPI:

45 % do total 
da atividade económica (PIB) 
na UE (6,6 biliões de EUR)

96 % das exportações de 
produtos da UE para o resto 
do mundo

Diretamente 29 % de todos os 
empregos na UE (39 % se adicionarmos 
os efeitos do emprego indireto noutros 
setores) e paga salários que são 47 % 
superiores aos de outras indústrias

(fonte: IPR intensive industries and economic performance in the European Union, setembro de 2019, EUIPO-EPO)

(fontes: IP and Youth scoreboard, outubro de 2019, EU citizen and IP, março de 2017, EUIPO)

(fontes: Trends in trade in Counterfeit and pirated goods, março de 2019, OCDE-EUIPO; Status report on IPR infringement, junho de 
2019, EUIPO; Qualitative study on risks posed by counterfeits to consumers, junho de 2019, EUIPO) 

MAIOR RENDIMENTO

IMPORTÂNCIA DOS DPI

CONTEÚDOS DIGITAIS

JOVENS CONSUMIDORES «DOS 15 AOS 24 ANOS DE IDADE»

MAIOR PROBABILIDADE DE REGISTAR CRESCIMENTO

PME DA UE

(fontes: Empresas com elevado crescimento e DPI: IPR profile of high-potential SMEs in Europe, maio de 2019, EUIPO-EPO; 
IP and SME scoreboard, outubro de 2019, EUIPO; IPR and firm performance in Europe, junho de 2015, EUIPO)

6,8 % das importações da UE, ou 
121 mil milhões de EUR, consistem 
em produtos contrafeitos

3,3 % do comércio mundial, 
460 mil milhões de EUR consiste
emprodutos contrafeitos. 

Os produtos contrafeitos apresentam riscos 
para a saúde e a segurança dos consumidores, 
bem como para o ambiente, porquanto 
não cumprem as normas de qualidade e 
segurança. Registou-se um aumento das 
apreensões aduaneiras de brinquedos, 
pesticidas e produtos farmacêuticos 
destinados a doenças graves falsos.

6,4 % do total de vendas são 
diretamente perdidos anualmente.

perdem-se 83 mil milhões de EUR 
em vendas por ano.

Por ano, perdem-se 
671 000 postos de trabalho.

Os governos na UE perdem anual-
mente mais de 15 mil milhões de 
EUR em impostos e contribuições 
para a segurança social

PME


