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Síntese 

 

Nos anos anteriores, a DG TAXUD e o EUIPO publicaram relatórios separados que descrevem os 

resultados anuais da aplicação dos direitos de propriedade intelectual (DPI) levada a cabo pelas 

respetivas autoridades de aplicação da lei nas fronteiras da UE e no mercado interno da UE. As 

duas entidades acordaram agora publicar conjuntamente um documento anual que apresenta os 

esforços desenvolvidos e os trabalhos realizados por todas as autoridades no domínio da aplicação 

dos DPI. Esta edição apresenta os números relativos às apreensões de produtos que violam os DPI 

e outras informações relacionadas em 2020. 

 

O presente documento factual sobre a «Aplicação dos direitos de propriedade intelectual na UE: 

resultados nas fronteiras da UE e no mercado interno da UE em 2020» foi elaborado com base nos 

dados sobre as apreensões nas fronteiras da UE comunicados pelas autoridades aduaneiras de 

todos os Estados-Membros, através do sistema de informação de combate à contrafação e à 

pirataria (COPIS)(1), bem como nos dados sobre apreensões no mercado interno (2) comunicados 

pelas autoridades de aplicação da lei em 23 dos 27 Estados-Membros da UE(3), através do IP 

Enforcement Portal (IPEP). O seu objetivo é fornecer informações úteis para apoiar a análise das 

violações dos DPI na UE e o desenvolvimento de contramedidas adequadas. Numa escala mais 

ampla, deverá fornecer dados aos responsáveis políticos da UE para desenvolverem uma base 

factual para futuras prioridades e políticas. 

 

Apesar dos esforços das autoridades nacionais, mantém-se algum défice de dados, por vários 

motivos. 

 

(1) Em conformidade com a legislação aduaneira da UE aplicável [e, em especial, o Regulamento (UE) n.º 608/2013], o 

COPIS é o sistema de combate à contrafação e à pirataria à escala da UE, que contém todos os pedidos de intervenção 

e todas as apreensões. O COPIS é o único canal legal para a partilha de informações entre os titulares de direitos e as 

autoridades aduaneiras. 

(2) Para ser sucinto, a parte do mercado interno da UE correspondente a um Estado-Membro será referida, em todo o 

documento, como o mercado nacional do Estado-Membro. 

(3) Não estão disponíveis registos das autoridades de aplicação da lei austríacas e alemãs sobre as apreensões no 

mercado nacional, a primeira porque a sua regulamentação não permite à polícia executar oficiosamente apreensões de 

mercadorias de contrafação ou de mercadorias-pirata no mercado nacional, e a segunda porque ainda não aderiu à rede 

de fornecimento de dados. Além disso, ainda faltam dados relativos às apreensões de 2020 na Finlândia e na Suécia. 
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Apreensões nas fronteiras da UE em 2020 
 
O número anual de apreensões(4) de mercadorias suspeitas de violarem um direito de PI pelas 

autoridades aduaneiras nas fronteiras da UE diminuiu significativamente em 2020, em comparação 

com o ano anterior (de cerca de 90 000 em 2019 para cerca de 70 000 em 2020). O número de 

procedimentos iniciados também diminuiu de aproximadamente 117 000 em 2019 para 

aproximadamente 102 000 em 2020. Pode observar-se uma evolução semelhante no que se refere 

ao número de artigos apreendidos (de cerca de 41 milhões em 2019 para cerca de 27 milhões 

em 2020). No entanto, o valor estimado dos artigos apreendidos aumentou ligeiramente de cerca 

de 759 milhões de euros para cerca de 778 milhões de euros, devido, em partes iguais, a uma 

mudança do cabaz de produtos apreendidos para artigos mais caros do que no ano anterior (mais 

vestuário) e ao aumento do preço unitário estimado de alguns dos produtos apreendidos (relógios), 

o que neutralizou a redução prevista do valor estimado das apreensões em consequência da 

redução do número de artigos apreendidos. A crise da COVID-19 teve seguramente impacto nos 

resultados das apreensões nas fronteiras em 2020, devido a uma combinação de vários fatores, 

como a diminuição do comércio nos primeiros meses da pandemia, a redução das mercadorias que 

atravessam as fronteiras, bem como o facto de as autoridades de aplicação da lei enfrentarem 

dificuldades para realizarem controlos como faziam habitualmente. 

 

Em termos de número de procedimentos, as subcategorias de produtos objeto da maior parte dos 

procedimentos foram os produtos de consumo comuns (vestuário e calçado, quer calçado 

desportivo quer não desportivo) e os produtos de luxo (malas, carteiras e relógios). Por sua vez, em 

termos de número de artigos apreendidos, as subcategorias em que o artigo unitário é geralmente 

menor em tamanho e valor e que são principalmente transportadas em remessas de maiores 

dimensões em contentores ou caminões (material de embalagem, isqueiros, outros produtos) 

surgem nos cinco primeiros lugares da tabela, mas também se verificou uma forte presença de 

géneros alimentícios e vestuário. No que diz respeito ao valor estimado dos produtos apreendidos, 

os produtos de luxo cujo artigo genuíno correspondente tinha um elevado valor retalhista interno 

 

(4) Cada apreensão é designada um caso, incluindo uma série de artigos individuais, de um a vários milhões; pode 

abranger diversas categorias de produtos e titulares de direitos. Para cada titular de direitos num caso, será iniciado um 

procedimento pelas autoridades aduaneiras. 
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unitário (em especial devido às marcas em causa), como relógios, vestuário, e malas e carteiras, 

surgem claramente no primeiro lugar da tabela. 

 

Quanto à origem dos artigos que violam os DPI e que chegam à UE, os volumes mostram que a 

primazia da China (na maioria das categorias), de Hong Kong, China (principal fonte de acessórios 

para telemóveis e rótulos, etiquetas, autocolantes) e da Turquia (principal fonte de vestuário, 

medicamentos e acessórios de vestuário) como países de origem é constante, enquanto vários 

outros países surgem em categorias únicas. 

 

A relação entre o número de casos e o tipo de mercadorias também se reflete no meio de transporte. 

A maior parte dos casos com produtos de consumo comuns mas com uma baixa quantidade de 

artigos tem lugar por correio postal e por correio expresso. Em conjunto, representam 85 % de todos 

os casos, mas apenas 5 % do número de artigos. Os principais meios de transporte para a 

introdução de artigos na UE são o transporte marítimo e rodoviário, que, no seu conjunto, 

representam 87 % de todos os artigos expedidos, mas apenas 2,8 % de todos os casos. 

 

Quando foram registados DPI violados, as marcas predominaram como os DPI mais violados nas 

apreensões nas fronteiras da UE (em mais de 72 % dos artigos apreendidos em que pelo menos 

um DPI foi violado, foi violada uma marca). Outros direitos violados foram desenhos (mais de 27 % 

dos artigos apreendidos), seguidos, em muito menor grau, dos direitos de autor e das indicações 

geográficas (5). 

 

Em quase 83 % dos procedimentos de apreensão iniciados pelas autoridades aduaneiras, as 

mercadorias foram destruídas ao abrigo do procedimento normal ou do procedimento para as 

pequenas remessas, depois de o proprietário das mercadorias e o titular dos direitos terem 

concordado com a sua destruição. Em 7 % das apreensões, ou foi instaurado um processo judicial 

para determinar a infração ou as mercadorias foram tratadas no âmbito de um processo penal, ou 

foi ainda encontrada uma solução extrajudicial. No entanto, em 10 % dos procedimentos, os artigos 

foram libertados, ou porque o titular dos direitos não respondeu à notificação que lhe foi enviada 

 

(5) O número total comunicado de DPI violados nas apreensões, tanto no COPIS como no IPEP, excede o número de 

artigos apreendidos, nas fronteiras da UE e no mercado interno da UE, respetivamente. Isto porque as duas ferramentas 

permitem múltiplas atribuições de DPI violados à apreensão de um artigo. 
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pelas autoridades aduaneiras ou porque os artigos acabaram por ser considerados mercadorias 

originais, ou ainda porque não existiu qualquer situação de violação. 

 

Apreensões no mercado interno da UE em 2020 
 
Em 2020, a tendência dos DPI que violam mercadorias apreendidas no mercado interno da UE 

aumentou, em comparação com o ano anterior. Com efeito, de acordo com os números 

comunicados pelas autoridades policiais, aduaneiras e de fiscalização do mercado nesse cenário, 

o número anual de mercadorias que violam os DPI comunicadas como apreendidas aumentou 

em 2020 (46 milhões), em comparação com 2019 (44 milhões). Os números apresentados foram 

condicionados, mas apenas parcialmente, pelo cenário de confinamento da pandemia e pela falta 

de dados fornecidos pelas autoridades de aplicação da lei britânicas. As apreensões feitas em 2019 

pelas autoridades de aplicação da lei do mercado interno que não procederam à comunicação 

em 2020 ascenderam a cerca de 1,3 milhões de artigos. Apesar deste défice no fornecimento de 

dados, o número de artigos apreendidos no mercado interno da UE registou um ligeiro aumento 

de 1,6 milhões de artigos entre 2019 e 2020, o que representa um aumento interanual de 3,6 %, em 

termos de número de artigos comunicados como apreendidos. No entanto, o valor estimado desses 

artigos apreendidos diminuiu 0,5 mil milhões de euros, o que representa uma diminuição interanual 

de 27 %, devido à redução do valor unitário dos principais produtos ou de produtos mais caros 

apreendidos (em especial, CD/DVD gravados, artigos de joalharia e acessórios de vestuário). 

 

Tanto no caso do número de artigos apreendidos como no caso do valor estimado, os Estados-

Membros que surgem nos cinco primeiros lugares da tabela foram responsáveis por 

aproximadamente 89 a 93 % das apreensões totais no mercado interno durante o ano de 2020. Em 

termos de número de artigos apreendidos, a Itália liderou claramente, com quase 40 % dos artigos. 

Em termos de valor estimado, a Grécia ocupou a primeira posição, com mais de 48 %. A Hungria e 

a França também surgiram nos cinco primeiros lugares, quer no número de artigos quer no valor 

estimado, enquanto a Bulgária e a Croácia completaram esta classificação em termos de número 

de artigos apreendidos e de valor estimado, respetivamente. 

 

Nas quatro principais subcategorias de produtos identificadas, os acessórios de vestuário lideraram 

a lista, tanto em termos de número de artigos comunicados como apreendidos no mercado interno 

da UE como em termos do seu valor estimado, seguidos de CD/DVD gravados, também em ambos 

os parâmetros. As subcategorias de material de embalagem e rótulos, etiquetas e autocolantes 
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completam os quatro produtos identificados mais apreendidos no mercado interno da UE em 2020, 

enquanto o vestuário e o calçado não desportivo completam a lista, em termos de valor estimado. 

Importa salientar que o material de embalagem, com o seu potencial efeito multiplicador da 

produção de mais mercadorias falsificadas através do acondicionamento de produtos sem marca 

em material de embalagem falso, também surgiu nos cinco primeiros lugares da tabela dos produtos 

apreendidos nas fronteiras da UE. 

 

Por último, as marcas predominaram como os DPI mais violados nas apreensões no mercado 

interno da UE (mais de 76 % dos artigos apreendidos). Outros direitos violados, como os desenhos 

ou modelos (cerca de 23 % dos artigos apreendidos), seguidos de perto pelos direitos de autor 

(mais de 22 %) e, em menor grau, as patentes, desempenharam um papel importante como DPI 

violados no mercado interno. 

 

Dados globais sobre apreensões em 2020: dados agregados nas fronteiras da UE e no 
mercado interno da UE 
 
Em 2020( 6 ), o volume de artigos falsos apreendidos e não libertados na UE foi de 

aproximadamente 66 milhões de artigos. Tal implica uma redução de quase 13 % do número de 

artigos comunicados como apreendidos e não libertados, em comparação com 2019 (76 milhões de 

artigos). Mais de 69 % desses artigos foram apreendidos no mercado interno, e os restantes nas 

fronteiras da UE. 

 

O valor estimado dos artigos falsificados apreendidos na UE ascendeu a cerca de 2 mil milhões de 

euros. Este valor representa uma diminuição de cerca de 19 % em relação ao ano anterior. 

Quase 65 % do valor total dos artigos apreendidos comunicados representaram apreensões no 

mercado interno, enquanto os restantes resultaram de apreensões nas fronteiras da UE. 

 

Os 10 Estados-Membros com o maior número de apreensões comunicadas foram responsáveis por 

mais de 91 %, tanto em volume como em valor estimado dos artigos. A Itália registou os números 

 

(6) Importa salientar que os dados relativos às apreensões globais não correspondem à adição exata dos dados relativos 

às apreensões nas fronteiras da UE e às apreensões nos mercados nacionais dos Estados-Membros da UE, uma vez 

que as mercadorias falsas apreendidas nas fronteiras da UE mas posteriormente libertadas não são registadas no IP 

Enforcement Portal e, por conseguinte, não aparecem nos resultados globais. 
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individuais mais elevados em volume, com mais de 34 % do total das apreensões, e o mesmo 

aconteceu com a Grécia, em termos de valor estimado, com 34 %. 

 

As quatro subcategorias mais comuns de produtos apreendidos identificadas em termos de número 

de artigos apreendidos foram acessórios de vestuário, material de embalagem, CD/DVD gravados 

e rótulos, etiquetas, autocolantes. Estas quatro subcategorias foram responsáveis por 49 % dos 

produtos registados. 

 

Em termos de valor estimado dos artigos comunicados, as principais quatro subcategorias de 

produtos identificadas mais importantes foram lideradas, de longe, pelos acessórios de vestuário, 

seguidos de vestuário, CD/DVD gravados e relógios. Estas subcategorias representaram mais 

de 68 % do valor estimado das apreensões comunicadas em 2020. 
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