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Potenciais efeitos das infracções de PI

Inovação - I&D

Investimento – nacional e estrangeiro

Perdas comerciais

Redução do emprego

Perdas fiscais

Proteccão do consumidor – confiança, segurança

Reforço do Crime Organizado 

Desminagem do Estado de Direito

Diversidade cultural
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Assegurar a Eficácia da Protecção da PI
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Protecção

dos DPI

Criação de PI

&

Inovação

Aplicação

dos DPI



Quem é responsável pela aplicação dos DPI?

Titulares de direitos/Licenciados

Associações de titulares de direitos

Polícia

Autoridades alfandegárias

Inspectores de mercado

Autoridades judiciárias (civis + criminais)
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Aplicação dos DPI a nível internacional

A nível internacional:  Luta preponderante contra a contrafacção de marcas e a 

pirataria de direitos de autor



O problema

A OCDE e a EUIPO estimaram em 3,3% do comércio mundial em 2016 o valor dos 

bens tangíveis pirateados e contrafeitos no comércio internacional

(Estudo actualizado publicado em Março de 2019:  http://www.oecd.org/governance/risk/trends-in-

trade-in-counterfeit-and-pirated-goods-g2g9f533-en.htm)
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http://www.oecd.org/governance/risk/trends-in-trade-in-counterfeit-and-pirated-goods-g2g9f533-en.htm


O problema

Alcance global via www + problemas de aplicação 

transfronteiriça + comércio global eficiente

Comércio massivo de contrafacções

Internet + digitalização de produtos e entrega

Pirataria massiva de direitos de autor em linha
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O problema
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https://www.oecd.org/gov/risk/mapping-

the-real-routes-of-trade-in-fake-goods-

9789264278349-en.htm (2017)

Identificação de rotas comerciais

Modos de transporte

"Uma análise mais aprofundada em três áreas será 

crucial para o desenvolvimento de quadros eficientes de 

aplicação e governação para contrariar os riscos 

substanciais colocados:

papel das zonas francas no transbordo

problema de detecção colocado pelos pequenos 

carregamentos 

as características económicas das economias de 

proveniência, incluindo a relação quantitativa entre as 

intensidades da contrafacção e os índices de 

comércio livre, qualidade da governação, integridade 

do sector público, etc."

https://www.oecd.org/gov/risk/mapping-the-real-routes-of-trade-in-fake-goods-9789264278349-en.htm


Zonas Francas
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Utilização indevida das ZFT para conduzir o comércio 

ilícito => um pronto para acções futuras

“"Estes passos poderiam incluir o desenvolvimento de 

directrizes claras para os países aumentarem a 

transparência e promoverem um comércio claro e justo nas 

zonas francas.  O desenvolvimento de tais leis brandas 

exigirá o envolvimento dos membros da indústria e das 

principais partes interessadas na cadeia comercial". 

OCDE “Recommendation on Countering Illicit Trade:  

Enhancing Transparency in Free Trade Zones” (Oct. 

2019) + annexo: “Code of Conduct for Clean Free Trade 

Zones” (https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-

LEGAL-0454#backgroundInformation) 

https://www.oecd.org/gov/trade-in-counterfeit-goods-

and-free-trade-zones-9789264289550-en.htm (2018)

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0454#backgroundInformation
https://www.oecd.org/gov/trade-in-counterfeit-goods-and-free-trade-zones-9789264289550-en.htm


E-Commerce - pequenos envios - encomendas
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https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1c04a64e-

en.pdf?expires=1636377954&id=id&accname=ocid195767&checksum=9F38F

DFB4790E5C624BE69841CF490C0 (October 2021)

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1c04a64e-en.pdf?expires=1636377954&id=id&accname=ocid195767&checksum=9F38FDFB4790E5C624BE69841CF490C0


Responsabilidade/ Papel dos Intermediários
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https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/04/ICC-Declaration-of-Intent-to-prevent-the-maritime-

transportation-of-counterfeit-goods.pdf

https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2018/03/kyc-paper-doi-published.pdf

https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/04/ICC-Declaration-of-Intent-to-prevent-the-maritime-transportation-of-counterfeit-goods.pdf
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2018/03/kyc-paper-doi-published.pdf
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Aplicação dos DPI a nível internacional

Acordo TRIPS (https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_01_e.htm)

Estabelece normas mínimas de protecção da PI (Parte II)

Requer aplicação de normas de proteção dos DPI eficazes (Parte 

III)

Fornece um mecanismo eficaz de resolução de litígios (Parte V)

Disposições transitórias (agora para os PMD) (Parte VI)

 Aplicação da PI: o mesmo padrão de mecanismos legais em todo o 

mundo

Ver próximo tópico

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_01_e.htm
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Construindo o Respeito pela PI

Aplicação dos DPI:  (i) agir contra a infracção + (ii) agir sobre a "oferta".

E as medidas preventivas, "soft law", papel dos intermediários, etc.?

E quanto à "procura"? 

Sensibilização: o papel das autoridades de aplicação da lei também a 

esse respeito

Abordagem mais global para contribuir para um ambiente sustentável de respeito 

pela PI + equilíbrio entre os interesses em jogo (interesse geral, consumidores, 

titulares de direitos) 

// Agenda de Desenvolvimento da OMPI, Recomendação 45 (https://www.wipo.int/ip-

development/en/agenda/) 

L. Van Greunen, I. Gobac, Building respect for intellectual property – The journey toward 

balanced intellectual property enforcement, JWIP, 2021, disponível em : 

www.wipo.int/enforcement/en/news/2021/news_0003.html

https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/
http://www.wipo.int/enforcement/en/news/2021/news_0003.html


Áreas BRIP

14

Comité Consultivo 
para a Aplicação 
dos DPI (ACE)

Assistência técnica 
(assistência 
estratégica e 

legislativa, reforço 
de capacidades)

Sensibilização
(Respeito pela PI)

WIPO ALERT

Cooperação 
internacional com 
outras OIG, ONG.

https://www.wipo.int/enforcement

https://www.wipo.int/enforcement


Comité Consultivo para a Aplicação dos DPI 

(ACE)
Sem actividade normativa (=> "mercado de ideias")

Programa de Trabalho: (i) troca de informação sobre experiências nacionais de 

sensibilização; (ii) troca de informação sobre experiências nacionais de acordos 

institucionais relativos a políticas de aplicação da PI, incluindo mecanismos para resolver 

disputas sobre PI; (iii) actividades de capacitação da OMPI, (iv) assistência legislativa da 

OMPI. 

Documentos disponíveis (seis línguas oficiais) em www.wipo.int/enforcement/en/ace/

Última sessão da ACE em 31 de Agosto e 1-2 de Setembro de 2022.

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_15/wipo_ace_15_inf_3_prov.pdf

Incl. Disposições institucionais para tratar de infracções à PI em linha; coordenação da aplicação 

da PI; o papel dos intermediários na aplicação da PI (em linha e física); novas tecnologias na 

aplicação da PI; sensibilização. 

15

http://www.wipo.int/enforcement/en/ace/
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_15/wipo_ace_15_inf_3_prov.pdf


A abordagem "follow-the-money" (seguir o dinheiro)
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Exemplos da abordagem "Siga o Dinheiro
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“Chargeback”: 
https://www.wipo.int/edocs/mdo

cs/enforcement/en/wipo_ace_11

/wipo_ace_11_8.pdf

PIPCU:
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforc

ement/en/wipo_ace_14/wipo_ace_14_8.

pdf

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_11/wipo_ace_11_8.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_14/wipo_ace_14_8.pdf


WIPO ALERT
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https://www.wipo.int/wipo-alert/pt/index.html

https://www.wipo.int/wipo-alert/pt/index.html
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Assistência Técnica e Legislativa

A pedido do(s) Estado(s)-Membro(s) em questão:

Comentários, opiniões e conselhos sobre projectos de lei em áreas 

de aplicação (análise da compatibilidade da legislação em vigor ou 

do projecto de legislação com as obrigações relacionadas com a 

aplicação nos termos da Parte III do Acordo TRIPS).

Ver:   WIPO/ACE/12/14
(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_12/wipo_ace_12_14.

pdf) 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_12/wipo_ace_12_14.pdf
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Reforço das capacidades

A pedido do(s) Estado(s)-Membro(s) em questão:

Actividades de reforço das capacidades para funcionários responsáveis pela aplicação da 

lei, membros do poder judiciário, etc. (ver:  http://www.wipo.int/about-

wipo/en/activities_by_unit/units/building_respect.html)

Ver:  WIPO/ACE/11/10 and WIPO/ACE/11/9
(http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39546) 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/activities_by_unit/units/building_respect.html
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39546


Reforço das capacidades - Ferramentas
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https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=43

63&plang=EN

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4363&plang=EN


Conscientização
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Ver Tópico 9



Cooperação Internacional

[etc…]
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https://www.unenvironment.org/
https://www.unenvironment.org/
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Obrigado!

xavier.vermandele@wipo.int

www.wipo.int/enforcement

http://www.wipo.int/enforcement/en/
http://www.wipo.int/enforcement/en/

