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RESUMO 

A avaliação de ameaças realizada conjuntamente pelo EUIPO e pela Europol é um relatório 

estratégico que fornece informações atualizadas aos decisores políticos, aos profissionais, 

às empresas e ao público em geral sobre as ameaças da criminalidade no domínio da 

propriedade intelectual (PI) com que a União Europeia (UE) se confronta. 

 

O valor estimado das mercadorias contrafeitas e pirateadas na UE ascende aos 119 mil 

milhões de euros, o que representa até 5,8 % das importações (1). O número global de 

deteções de mercadorias contrafeitas por parte das autoridades aduaneiras, na fronteira da 

UE e no mercado interno, diminuiu desde 2019. Em 2020, foram detidos cerca de 66 milhões 

de artigos, comparativamente a 76 milhões em 2019. A crise da COVID 19 influenciou os 

resultados das apreensões relativos a 2020, com a redução do comércio nos primeiros 

meses da pandemia, menos mercadorias a atravessar as fronteiras e as dificuldades 

acrescidas com que as autoridades responsáveis pela aplicação da lei se confrontaram na 

aplicação dos controlos habituais. 

 

A pandemia da COVID 19 também impulsionou a economia criminosa. A criminalidade no 

domínio da PI, como a produção e distribuição de mercadorias contrafeitas, aumentou 

acentuadamente durante este período. 

 

Os contrafatores utilizam frequentemente rotas comerciais complexas para transportar os 

seus produtos do país de produção para os mercados de destino. Embora as contrafações 

sejam em grande medida expedidas a granel para a UE através de serviços de transporte de 

mercadorias, nos últimos anos verificou-se um forte aumento da utilização de serviços de 

transporte expresso. Este aumento notável está relacionado com o crescimento dos 

mercados em linha. 

 

As redes criminosas que organizam a importação de produtos contrafeitos na UE estão 

principalmente sediadas fora da UE, onde ocorre a maior parte da produção de produtos 

contrafeitos. As redes criminosas sediadas na UE são responsáveis pela distribuição destas 

mercadorias contrafeitas importadas e, em alguns casos, pela exploração de instalações que 

montam produtos semiacabados. 

 

A importação crescente de materiais de embalagem e produtos semiacabados contrafeitos 

para a UE aponta claramente para a presença de instalações de fabrico ilegais na UE. Em 

muitos Estados-Membros foram descobertos locais de produção, que incluem laboratórios 

que produzem produtos farmacêuticos falsificados, fábricas que etiquetam artigos de 

vestuário e de luxo contrafeitos, instalações de produção e reembalagem de pesticidas e 

cigarros ilícitos, fábricas que reenchem garrafas vazias de bebidas alcoólicas, autênticas e 

falsificadas, e fábricas clandestinas que reembalam perfumes falsos. 

 

À semelhança de muitas outras atividades criminosas, a contrafação depende hoje 

fortemente do domínio digital para adquirir componentes e distribuir produtos (tangíveis e 

não tangíveis) aos consumidores, através de plataformas em linha, das redes sociais e de 

serviços de mensagens instantâneas. 
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Os criminosos recorrem a documentos fraudulentos para importar e transportar as 

mercadorias ilegais. O abuso de estruturas comerciais legais, como os canais retalhistas para 

facilitar a circulação de mercadorias e para branquear os lucros ilegais, constitui parte 

integrante do comércio de mercadorias contrafeitas. 

 

Os produtos de luxo, bem como uma vasta gama de produtos de consumo diário, são cada 

vez mais visados pelos contrafatores. 

 

O vestuário, os acessórios e os produtos de luxo continuam a figurar entre as categorias 

de produtos mais populares para a contrafação. Estes artigos contrafeitos continuam a ser 

normalmente vendidos em mercados e lojas físicos. 

 

Os dispositivos eletrónicos/elétricos, os telemóveis e os componentes são cada vez 

mais afetados por violações da PI. Alguns dos produtos eletrónicos mais procurados correm 

o risco de serem contrafeitos e publicitados nos mercados em linha, mesmo antes de os 

artigos genuínos estarem disponíveis para venda. Os contrafatores podem tentar explorar a 

crescente escassez mundial de chips semicondutores através da introdução no mercado de 

semicondutores contrafeitos, como os díodos. 

 

Os alimentos e bebidas são populares entre os contrafatores, representando uma séria 

ameaça para os consumidores. A produção de produtos alimentares ilícitos, especialmente 

bebidas, é cada vez mais profissional e sofisticada. Alguns contrafatores exploram um modelo 

de negócio completo, que abrange toda a cadeia de abastecimento e distribuição. Os 

criminosos contrafazem ou manipulam todos os tipos de produtos alimentares e induzem 

em erro os consumidores, alterando os rótulos, os processos de fabrico, indicando 

fraudulentamente a origem geográfica e/ou substituindo produtos. 

 

São detetados na UE perfumes e produtos cosméticos contrafeitos, tanto como artigos 

"prontos a utilizar" como sob a forma de componentes de produtos que são utilizados para 

criar os produtos contrafeitos finais em laboratórios ilegais da UE. Os contrafatores 

continuam a produzir produtos de consumo diário, incluindo champô, pasta de dentes, 

cosméticos e detergentes. O aumento das vendas de produtos de contrafação em linha é 

uma tendência contínua. 

 

Os pesticidas eliminam os organismos prejudiciais no interior ou na superfície das plantas. 

O comércio de pesticidas ilícitos continua a ser um crime de baixo risco e elevados lucros 

para os infratores, que tiram partido de uma elevada procura de produtos ilícitos e de um 

regime que apenas impõe pequenas sanções aos infratores. Este comércio gera lucros 

substanciais com um reduzido investimento inicial. 

 

Os produtos farmacêuticos contrafeitos continuam, em grande medida, a ter origem fora 

da UE, embora possam também ser produzidos em laboratórios ilegais na UE. A distribuição 

de produtos farmacêuticos contrafeitos deslocou-se quase totalmente dos mercados físicos 

para os mercados em linha, incluindo plataformas específicas, como as farmácias em linha, e 

as plataformas de redes sociais amplamente utilizadas. Os grupos criminosos contrafazem 

uma gama cada vez maior de medicamentos. Os criminosos continuam a explorar as 

oportunidades que estão a surgir devido à pandemia da COVID 19. 
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Atualmente, a pirataria é quase exclusivamente um crime digital. As preferências dos 

consumidores relativas aos meios de comunicação social transitaram para os serviços de 

transmissão em contínuo, para acederem a conteúdos digitais através de uma série de 

aplicações e plataformas. Os criminosos envolvidos são especialistas na utilização de 

contramedidas técnicas avançadas. Em alguns casos, a pirataria de conteúdos digitais está 

associada a outras atividades de cibercriminalidade, tais como o criptossequestro ou a 

distribuição de software malicioso. 
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Os produtos de tabaco figuram entre os produtos de contrafação mais frequentemente 

comunicados. As redes criminosas têm conseguido manter um modelo de negócios 

criminoso, criando instalações de produção modernas e profissionais mais próximas dos 

seus mercados de destino. Embora o consumo de tabaco na UE tenha diminuído nos últimos 

anos, a quota de mercado dos produtos ilícitos de tabaco consumidos continua a ser 

elevada. 

 

Os brinquedos que violam direitos de PI são frequentemente detetados e apreendidos, 

tanto na UE como à sua entrada para a UE. Não cumprem as regras de saúde e segurança e 

expõem as crianças a graves riscos de segurança. Normalmente, as autoridades registam um 

pico do número de apreensões nas alturas que antecedem as épocas festivas e durante as 

mesmas. 

 

A criminalidade no domínio da propriedade intelectual tem consequências económicas 

consideráveis, tanto para o setor público como para o privado. Além disso, as mercadorias 

contrafeitas podem ter um impacto grave sobre a saúde e a segurança dos consumidores, 

além de terem consequências ambientais negativas. 

 

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS 
 

• A criminalidade no domínio da propriedade intelectual continua a constituir uma ameaça 

substancial para a saúde e a segurança dos consumidores. Além disso, tem impacto 

negativo sobre a economia da UE, tendo sido importadas para a UE em 2019 mercadorias 

contrafeitas e pirateadas no valor de 119 mil milhões de euros, o que representa 5,8 % das 

importações da UE. Tal é particularmente preocupante, uma vez que a UE procura transitar 

para a recuperação económica após a pandemia. 

 

• Embora a maior parte das mercadorias contrafeitas distribuídas na UE sejam produzidas 

fora da UE, existem indícios de que a produção de mercadorias contrafeitas e não 

conformes com as normas na UE está a aumentar. A apreensão frequente de materiais de 

embalagem e produtos semiacabados contrafeitos à entrada na UE aponta claramente para 

a presença de instalações de fabrico na UE – algumas para montagem parcial e outras com 

ciclos de produção completos. 

 

• A pandemia da COVID 19 proporcionou novas oportunidades de negócio para a distribuição 

de mercadorias contrafeitas e não conformes com as normas. As redes criminosas 

envolvidas na criminalidade no domínio da PI têm sido altamente adaptáveis no 

ajustamento do seu modelo de negócios, mudando os produtos em que se concentram e 

a comercialização. 

 

• À semelhança de muitas outras atividades criminosas, a contrafação depende hoje 

fortemente do domínio digital para adquirir componentes e distribuir os seus produtos 

(tangíveis e não tangíveis) aos consumidores, através de plataformas em linha, das redes 

sociais e de serviços de mensagens instantâneas. A pandemia da COVID 19 consolidou 

ainda mais esta evolução. 
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• Embora a dimensão financeira do negócio de contrafação que opera na UE continue a 

representar, em grande medida, um défice de informação, existem provas de que os 

contrafatores branqueiam as receitas da sua atividade criminosa, recorrendo tanto a 

sistemas tradicionais como a sistemas mais sofisticados que utilizam tecnologia, 

branqueamento de capitais mediante operações comerciais e jurisdições extraterritoriais. 
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• Pensa-se que as redes criminosas que organizam a importação e a distribuição de produtos 

contrafeitos na UE estejam sediadas fora da UE, onde ocorre a maior parte da produção de 

mercadorias de contrafação. As redes criminosas sediadas na UE distribuem mercadorias 

contrafeitas importadas e nalguns casos exploram instalações que montam produtos 

semiacabados. 

 

• O vestuário e os acessórios de vestuário são promovidos através de vendas com 

transmissão em direto, vídeos e publicidade patrocinada nas redes sociais, dirigindo aos 

clientes ofertas enganosas de descontos ou produtos de marca de baixo preço. 

 

• Os contrafatores exploram a escassez global de abastecimento de chips semicondutores. 

Os telemóveis, os seus acessórios e componentes figuram entre os produtos mais afetados, 

alvo de violações da PI no domínio do design ou dos modelos e marcas. 

 

• A produção de produtos alimentares ilícitos, especialmente bebidas, é cada vez mais 

profissional e sofisticada. Alguns contrafatores exploram um modelo de negócio completo, 

que abrange toda a cadeia de abastecimento e distribuição. As violações das indicações 

geográficas protegidas abrangem uma vasta gama de produtos e continuam a ser 

amplamente comunicadas. 

 

• As violações dos direitos de PI relacionados com perfumes e cosméticos dizem respeito a 

produtos de consumo diário: principalmente champô, pasta de dentes, cosméticos e 

detergentes. 

 

• O comércio de pesticidas ilícitos continua a ser um crime de baixo risco e elevados lucros 

para os infratores, que tiram partido de uma elevada procura de produtos ilícitos e de 

pequenas sanções para os infratores, gerando lucros substanciais com um baixo 

investimento inicial. 

 

• Atualmente, a produção de produtos farmacêuticos ilícitos ocorre frequentemente em 

laboratórios ilegais na UE. É difícil detetar estes laboratórios, que abastecem vários 

distribuidores. No entanto, estes produtos continuam, em grande medida, a ter origem fora 

da UE. 

 

• Os sítios Web que distribuem ilegalmente conteúdos audiovisuais estão alojados em 

servidores na Europa, Ásia e Médio Oriente. Os criminosos envolvidos são especialistas na 

utilização de contramedidas técnicas avançadas. Em alguns casos, a pirataria de conteúdos 

digitais está associada a outras atividades de cibercriminalidade, tais como o 

criptossequestro ou a distribuição de software malicioso. Os piratas exploram novas 

tecnologias para ocultar rastos digitais e utilizam serviços de proxy para criar redes de 

alojamento resilientes. A presença em linha durante a pandemia da COVID 19 levou a um 

aumento da oferta de dispositivos de transmissão em contínuo de alta qualidade e a uma 

variedade de ofertas de conteúdos ilícitos. 

 

• As redes criminosas envolvidas na produção ilícita podem manter um modelo de negócios 

criminoso, criando instalações de produção modernas e profissionais mais próximas dos 

mercados de destino. 
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O IMPACTO DA 

CRIMINALIDADE NO 

DOMÍNIO DA PROPRIEDADE 

INTELECTUAL NA UE  
 

A criminalidade no domínio da propriedade intelectual tem um impacto negativo sobre a 

economia, o meio ambiente e a saúde e segurança dos cidadãos da UE. 

 

Um estudo recente realizado pelo EUIPO e pela OCDE estimou que, em 2019, foram 

importadas para a UE mercadorias contrafeitas e pirateadas no valor de 119 mil milhões de 

euros, o que representa 5,8 % das importações da UE (2). 

 

A maioria das empresas cujos direitos de PI são violados por contrafatores estão localizadas 

em países com economias altamente inovadoras. Quase 39 % das apreensões aduaneiras 

efetuadas no período de 2017 a 2019 estiveram relacionadas com produtos que violavam os 

direitos de PI de titulares de direitos dos EUA, imediatamente seguidas pelos titulares de 

direitos da UE, de França (18 %), Alemanha (16 %) e Itália (9,8 %) (3). 

 

Numa série de estudos setoriais, o EUIPO estimou prejuízos nas vendas superiores a 83 mil 

milhões de euros por ano, durante o período de 2013 a 2017, em resultado da contrafação. 

Isto corresponde a prejuízos estimados de 15 mil milhões de euros em receitas fiscais (4) e 

de 671 000 postos de trabalho no total. 

 

A criminalidade no domínio da PI causa danos à reputação dos produtores legais, ao mesmo 

tempo que prejudica a produção justa e distorce a concorrência no mercado. Além disso, 

certos crimes no domínio da PI, como a criminalidade farmacêutica, reduzem os fundos 

disponíveis para a investigação e a inovação pública (5). 

 

Os crimes no domínio da PI constituem uma ameaça substancial para a saúde e a segurança 

dos consumidores da UE, em especial os que envolvem medicamentos, alimentos e bebidas, 

cosméticos, artigos de uso doméstico e brinquedos elétricos contrafeitos e falsificados. Estas 

categorias de produtos representaram mais de 15 % da quantidade total de artigos 

apreendidos nas fronteiras externas da UE (6). 

 

Os medicamentos e os produtos sanitários contrafeitos podem prejudicar gravemente a 

saúde dos consumidores. São, muitas vezes, produzidos em condições de falta de higiene, 

por pessoal não qualificado, e podem conter elevados níveis de substâncias tóxicas, 

substâncias ativas inadequadas, quantidades erradas ou nenhuma substância ativa. A 

pandemia da COVID 19 impulsionou a produção e o comércio de alguns produtos médicos 

e sanitários ilícitos e falsificados (7) e exacerbou ainda mais a ameaça da criminalidade no 

domínio da PI. 
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A contrafação de alimentos e bebidas constitui igualmente uma preocupação significativa. 

Os produtos contrafeitos são, na sua maioria, de qualidade inferior e podem conter materiais 

perigosos ou prejudiciais. Os criminosos contrafazem uma vasta gama de produtos 

alimentares, tanto de luxo como de consumo diário, desde que sejam rentáveis (8). 
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Os brinquedos, dispositivos eletrónicos e peças de veículos contrafeitos e falsificados 

também representam ameaças para a saúde e a segurança humanas. Os brinquedos 

falsificados não são submetidos aos rigorosos testes de segurança exigidos por lei e não têm 

avisos nem conselhos na embalagem. Os produtos eletrónicos ilícitos, tais como 

descodificadores, acarretam o risco de sobreaquecerem e de sofrerem falhas elétricas. As 

irregularidades, como as tomadas elétricas de fraca qualidade, podem causar incêndios. 

 

Os pesticidas contrafeitos e não conformes com as normas representam uma ameaça 

significativa e crescente para a segurança ambiental da UE, uma vez que estes produtos 

podem contaminar fortemente os solos agrícolas, os géneros alimentícios neles cultivados, 

o ar e a água durante um longo período. Verificam-se riscos adicionais no armazenamento e 

eliminação inadequados de produtos químicos (9), tais como pesticidas e produtos 

farmacêuticos ilícitos. A criminalidade no domínio da PI representa um elevado risco para o 

meio ambiente, para a saúde e a segurança humanas e para a economia legal. 
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