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Conjunto de mecanismos que visam: 

 

I - Proteger os titulares dos direitos 

Evitando ou fazendo cessar a infracção 

 

II - Punir os infractores 

Enforcement 



- Direitos de exploração económica exclusiva 

- Conferem às empresas segurança jurídica 

-Permitem a rentabilização das invenções, criações e sinais 

 

- Garantindo o retorno dos investimentos realizados em inovação 

- Aumentam o valor da empresa 

- Facilitam a obtenção de financiamento 

- Podem ser dados como garantia 

Promovem o desenvolvimento tecnológico e geram crescimento económico 

Importância dos DPI 



Importância dos DPI 

O presidente da Coca-Cola afirmou que se 

os edifícios da empresa, as máquinas, 

todos os equipamentos, os veículos e 

propriedades físicas fossem destruídos, 

não teria dificuldade em revitalizar o 

negócio, desde que a marca sobrevivesse. 



  A eficiência do sistema de Enforcement é decisiva para conferir credibilidade ao SPI 

  A eficiência do sistema de Enforcement é decisiva para promover o investimento (interno e externo) 

Nenhuma empresa (nacional ou estrangeira) investirá no desenvolvimento de novas ideias se não dispuser de condições 

para a sua fruição ou se não encontrar mecanismos que as defendam de usos indevidos 

As empresas só utilizarão o SPI se este oferecer meios que permitam defender os direitos de forma eficaz 

Mas a propriedade só é valiosa se puder ser defendida 

Os DPI não têm valor se os titulares não tiverem meios para PREVENIR e REAGIR contra as infracções 

Importância dos DPI 



Importância dos DPI 



Contrafacção e Pirataria 

- Ambas representam violação ou infracção de direitos exclusivos 

- A distinção reside no tipo de direitos violados: 

Violação dos direitos 

Pirataria = infracções que atentam contra espírito criativo e inventivo 

Contrafacção = infracções que atentam contra os sinais distintivos 

Violação de uso exclusivo de patente (artigo 
321º CPI) 

Violação de uso exclusivo de desenho ou modelo 
(artigo 322º CPI) 

Contrafacção, imitação e uso ilegal de marca 
(artigo 323º CPI) 

Crimes semi-públicos 
puníveis com  pena de prisão 

até 3 anos 



Garantia dos DPI 

A eficiência do sistema de garantia dos DPI é decisiva para: 

 conferir credibilidade aos direitos 

 promover o investimento (interno e externo) 

 

 

Empresas não investirão se não encontrarem mecanismos que as defendam de 

violações dos seus direitos  



  

Em Portugal, as infrações no âmbito da PI são puníveis a título: 

 

 

 Criminal - Pena de prisão ou multa   

 

 

  Contraordenacional  - Pagamento de coima 

 

 

 

   Responsabilidade Civil – Indemnização  

Garantia/Enforcement 



Violação dos DPI 

CONTRAFAÇÃO & PIRATARIA = PRINCIPAIS AMEAÇAS AOS DPI  



Violação de desenho ou modelo 
Uso ilegal de marca 

Imitação Contrafacção 

Violação dos direitos 



Contrafacção 



Imitação 



Imitação 



Imitação 



Imitação 



Imitação 



Imitação 



Violação do uso exclusivo da patente 



- Estima-se que representem 5 a 7% do comércio mundial 

- As empresas da UE com actividades internacionais perdem entre 400 a 800 
milhões Euros no mercado interno e 2000 milhões fora da União   

- Sectores mais afectados -  Informática; Filmes e música; Têxteis; Peças de 
automóveis, Medicamentos; Brinquedos 

- Nas fronteiras da UE são intersectados mais de 100 milhões de produtos 
todos os anos 

Contrafacção e Pirataria 

Violação dos direitos 



Violação dos direitos em Portugal 

Estudo da Associação de  
Consultores da Propriedade Industrial – 2009 

 

- Em 6 anos, o Estado perdeu cerca de 40 milhões de euros em IVA 

- Entre 2000 e 2006, foram apreendidos 2,5 milhões de artigos de 

vestuário contrafeitos 

- No mesmo período, estima-se que tenham circulado no mercado cerca 

de 25 milhões de peças falsas 

- O negócio da contrafacção em Portugal terá ascendido a 180 milhões 

de euros 



Violação dos direitos em Portugal 



Violação dos direitos em Portugal 

Vestuário 



Violação dos direitos em Portugal 

 Perfumes 



Violação dos direitos em Portugal 

 Relógios 



Violação dos direitos em Portugal 

Medicamentos 

 



Violação dos direitos em Portugal 

Brinquedos 



CONTRAFACÇÃO 
 

- é uma actividade altamente lucrativa 

- é ainda muitas vezes vista como um crime socialmente aceite 
(victimless crime) 

- aproveita-se dos avanços das novas tecnologias  

- beneficia dos novos canais de distribuição e meios de transporte 

- tira partido das fraquezas existentes ao nível dos sistemas de 
Enforcement 

Violação dos direitos 



No plano dos titulares 
-- perda directa nas vendas; perda de quotas de mercado  
-- inviabiliza o retorno dos investimentos em inovação 
 - encargos necessários à defesa dos seus direitos 
 - perdas não patrimoniais 

- perturbação no mercado e desvios de tráfico 
- perda de confiança dos agentes económicos 
- redução do investimento e dos esforços em inovação 
- perda de receita fiscal 

- aumento do desemprego/trabalho clandestino e infantil 
- aumento da imigração ilegal 
- desenvolvimento da criminalidade organizada 
- ameaça à saúde pública e segurança do consumidor 

No plano económico e 
financeiro 

No plano social 
em expansão … 

Custos 



Custos 



Os titulares devem definir uma estratégia que tenha em 
consideração três aspectos essenciais: 

1. Aquisição de direitos exclusivos, através do pedido de registo e 

protecção 

2. Manutenção e vigilância dos direitos no mercado 

3. Recurso aos meios de defesa em caso de violação (sistema de 

enforcement) 

Como evitar? 



Registo / Protecção 

Confere um direito exclusivo e a possibilidade de reagir contra quem, 
sem consentimento e no exercício de uma actividade económica: 

- use marca igual ou semelhante, para produtos iguais ou afins 
(excepção: marca de prestígio) 
 
- explore um produto ou processo objecto de patente 
 
- utilize o desenho ou modelo protegido 

 Em Portugal vigora o “first to file”  (≠ “first to use”) 

 Os DPI têm uma natureza territorial 

ATENÇÃO! 



 
Países designados 

 
      OMPI 

 
Via internacional 

 
Território da UE 

 
 
                           IHMI 

 
Via comunitária 

 
Território nacional 

  
  

Via nacional 

Extensão da 
protecção 

Entidade 
responsável 

Vias de protecção 

As marcas são direitos territoriais... 

... o exclusivo é garantido no território em que a marca se encontra registada 

A escolha da via mais adequada depende da  
dimensão e da estratégia da empresa 

 

Registo / Protecção 



Vantagens do registo 

Empresa A cria e utiliza a marca  Empresa B  começa a utilizar 

Se A registou o sinal 

 

Em princípio, não pode 
reagir contra B 

Pode impedir que B utilize 
sinal idêntico 

Se A não registou o sinal 

Não tem direito de uso exclusivo Só ela tem direito ao seu uso 



Exemplo em que o registo permitiu a uma empresa 
Impedir que outra usasse o nome que havia criado 

A Microsoft viu-se “forçada” a alcançar um 

acordo com uma pequena empresa do 

estado de Ilinois para poder utilizar a 

designação “Internet Explorer”. 

Terá pago 5 milhões de dólares. 



Exemplo em que a falta de protecção impediu uma  
empresa de ficar com o exclusivo da sua criação 

A Xerox não protegeu através de patentes 
algumas das tecnologias criadas na 
empresa, nomeadamente, invenções 
ligadas ao PC e à impressora a laser. 
Empresas como a Compaq e a HP, 
utilizaram livremente essa tecnologia e 
obtiveram enormes lucros. 
Para a Xerox, este facto revelou-se uma 
oportunidade perdida para rentabilizar os 
investimentos feitos na inovação. 



  Confere o direito de usar símbolos que dissuadem a violação 

 

 

 

 

 Imprime maior segurança aos investimentos 

  

 Presunção de que não existe direito anterior obstativo                evita 
a infracção acidental 

Registo / Protecção 

PAT. N.º 



Registo / Protecção 

Previamente ao pedido, é aconselhável a realização de 
PESQUISAS DE ANTERIORIDADE (disponíveis on line, 

em www.inpi.pt) 

  Evitam o desperdício de recursos no desenvolvimento de sinais já 
existentes ou em investigação de matérias já investigadas 

  Previnem potenciais conflitos, reduzindo o risco de perda do 
investimento 

  Permitem traçar com antecedência a 
melhor estratégia em caso de conflito 

Aquisição do direito 
obstativo? 

Promover a extinção 
do direito obstativo? 

Abandonar a ideia? 



Nacional 

http://www.inpi.pt 

 

 

 

Comunitária 

http://oami.europa.eu/ 

 

 
 

Internacional 

http://www.wipo.int/romarin 

Pesquisas – Bases de Dados 



  Identificar que as suas invenções, criações e sinais se encontram 
protegidos 

  Acompanhar os pedidos de registo/protecção e as actividades        
da concorrência  
-pesquisas / BPI 
- reclamação no INPI contra pedidos de registo  
- recurso judicial ou arbitral das decisões do INPI     
- acção de anulação de registos   

  Adoptar uma política cautelosa na concessão de licenças e no 
recurso ao outsourcing 

Vigilância 



Vigilância 

Technological Enforcement  
 

    (desenvolvimento de tecnologias e dispositivos técnicos que visam 
proteger e autenticar os produtos)  



Desenvolvimento de produtos com 
características difíceis de imitar 

Vigilância 



Promoção de acções no terreno; 
cooperação e recolha sistemática de prova 

Nokia disponibiliza a sua total cooperação  
e apoio às autoridades públicas 

  
A Nokia, que criou um Programa anti-Contrafacção, que abrange todas as regiões e 
inclui todos os mercado chave, continua a oferecer a sua total cooperação e apoio às 
autoridades públicas, no sentido de exercer todas as medidas legais disponíveis 
contra as empresas, ou indivíduos, que vendam ou distribuam produtos contrafeitos. 
    
A Nokia demonstra assim o seu empenho no combate à actividade da contrafacção, 
sendo que a vigilância constante em cada fase da distribuição e a cooperação com 
as autoridades públicas é essencial para encontrar e implementar uma solução que 
proteja os consumidores. 
 
Por seu lado, os consumidores podem denunciar os suspeitos de contrafacção, ou os 
próprios distribuidores fraudulentos, em consumerprotection@nokia.com 

Vigilância 



DIVULGAÇÃO DE ESFORÇOS E CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO 

Vigilância 



Vigilância 



Sistema de Enforcement 

Conjunto de meios disponibilizados ao titular para que possa reagir 

contra a violação dos seus direitos 

  Prevenir novas   
infracções 

Punir e fazer 
cessar infracção 

Obter a reparação dos 
danos resultantes da 

infracção 

Enforcement 



Enforcement 

Antes de recorrer ao sistema de Enforcement o titular de um DPI deve: 

  determinar a extensão do problema e analisar o custo/benefício 

  explorar vias possíveis de resolução do conflito 
... offer to license – tentar transformar o infractor num parceiro comercial 

... cease and desist letter – tentar a cessação da conduta lesiva  
(natureza intimidativa) 

  

  recolher meios de prova (tentar obter um exemplar, a identificação do 
alegado infractor, o local, a data e as circunstâncias do ilícito) 



Enforcement 

Resolução alternativa de litígios Sistema de Enforcement 

O ARBITRARE é um centro de arbitragem institucionalizada, de 
âmbito nacional, criado em 2009, inserindo-se dentro da rede de 
Centros de Arbitragem Portugueses apoiados pelo Estado, com 
competência para resolver: 
- Litígios em matérias de Propriedade Industrial, Nomes de 
Domínio de .PT, Firmas e Denominações, sujeitos a 
arbitragem voluntária; e 
-Litígios emergentes de Direitos de Propriedade Industrial 
quando estejam em causa medicamentos de referência e 
medicamentos genéricos, sujeitos a arbitragem necessária 
nos termos da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro. 
-Estes litígios podem verificar-se entre: 
- Particulares; ou 
- Particulares e os organismos competentes  para conceder ou 
recusar registos, a saber:  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P. 
Associação DNS.PT 
Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. 
O ARBITRARE disponibiliza meios de Resolução Alternativa de 
Litígios, tais como: 
Mediação; e 
Arbitragem. 
 

Directiva 2004/48/CE 

Assegurar um nível de proteção da propriedade 
intelectual equivalente e homogéneo no mercado 
interno. 

Estabelecer medidas, procedimentos e recursos 
necessários para assegurar o respeito pelos direitos de 
propriedade intelectual. 

Lei nº 16/2008 1 de Abril 

https://www.arbitrare.pt/sbo/downloads/L_62_2011_12Dezembro_ArbitragemNecessaria1360331782.pdf
https://www.arbitrare.pt/sub_entidades.php?id=5
https://www.dns.pt/home
https://www.arbitrare.pt/sub_entidades.php?id=6
https://www.arbitrare.pt/servicos.php?sid=30
https://www.arbitrare.pt/servicos.php?sid=31


  

 As infracções aos DPI podem ser punidas enquanto ilícitos 
criminais ou contra-ordenacionais: 

Verificados os pressupostos, o infractor está sujeito a: 

Pena de prisão ou multa - nomeadamente, nos casos de violação 
do exclusivo da patente, do modelo de utilidade, do desenho ou 
modelo, bem como nas situações de contrafacção, imitação e uso 
ilegal de marca.    

Pagamento de coima – por exemplo, devido a actos de 
concorrência desleal, violação do exclusivo do logótipo.  
   

 Em caso de infracção, o titular pode reagir: 
           - junto das alfândegas 

           - junto dos órgãos de polícia criminal (apresentação de queixa) 

           - junto do Ministério Público 

Enforcement 



Ilícitos Criminais 

O procedimento por crimes previstos no Código da Propriedade 
Industrial depende de queixa.              Art.º 329.º 



Ilícitos Criminais 

- Violação do exclusivo da patente 
- Violação do exclusivo do modelo de 
utilidade 
 
- Violação dos direitos exclusivos 
relativos a desenhos ou modelos 
 
- Contrafacção, imitação e uso ilegal 
de marca 

Art.º 321.º 

Art.º 322.º 

Art.º 323.º 

Pena de prisão 
até 3 anos ou 
multa até 360 
dias. 



Ilícitos Criminais 

Destino dos objectos apreendidos 
 

Declarados perdidos a favor do Estado 
São destruídos sempre que não seja possível eliminar o 

elemento que constitui a violação. 
(Art.º 330.º) 



Ilícitos Contra-ordenacionais 

- Violação do exclusivo do logótipo 
 
- Concorrência desleal 

Art.º 334.º 

Art.ºs 317.º e 331.º 

Coima de 3.000 € a 30.000 € - Pessoas colectivas 

Coima de 750 € a                                     Pessoas singulares 
3.740 € (LOG) 

7.500 € (C. D.) 



Concorrência Desleal 



Apresentação dos produtos de maneira a levar o consumidor a atribui-los a um concorrente, utilizando, para o efeito, 

elementos de atracção similares: 

      - os mesmos sinais (não registados) 
      - o mesmo aspecto visual de apresentação do produto/estabelecimento ao público (trade dress) 
      - a mesma forma de publicitação (publicidade imitativa) 

  actos de confusão (ou de confundibilidade) 

  actos de indução em erro 

Alusão a características/qualidades que os produtos ou o agente económico não tem – publicidade enganosa (falsas 
indicações sobre os produtos ou sobre o agente) 

  actos de descrédito (ou de agressão) 

Afirmações com o fim de desprestigiar a actividade dos concorrentes, imputando-lhes defeitos ou desvalorizando-os  
(publicidade comparativa) 

  actos de apropriação (ou de aproveitamento) 

Exploração de crédito alheio com o fim de beneficiar da reputação 

Violação de segredos de negócio; aproveitamento parasitário dos elementos de organização interna de uma empresa 

  actos de desorganização  

      Perturbação da actividade empresarial alheia; desvio de trabalhadores/de parceiros comerciais … 

Concorrência Desleal 



Tutela civil 



Em caso de dolo ou mera culpa, sobre o infrator de um DPI recai a 

obrigação de indemnizar (artigo 338.º - L), tendo em conta: 

 o lucro obtido pelo infrator 

 

 danos emergentes – correspondentes à diminuição do património do lesado 

 

 lucros cessantes – ganhos que normalmente averbaria e que se frustraram 

 

 encargos com a investigação e cessação da conduta lesiva 

 

 danos não patrimoniais 

Responsabilidade civil 

Nota: Se for provada a existência de circunstâncias que comprometam a cobrança da 

indemnização por perdas e danos, pode haver arresto dos bens do infrator (artigo 338.º - J) 

 



... reparação dos danos patrimoniais  

 

- repor na situação em que se encontraria se não tivesse ocorrido infracção 

- danos emergentes – correspondentes à diminuição do património 

- lucros cessantes – ganhos que normalmente se ganhariam e que se frustraram 

 

... compensação pelos danos não patrimoniais 

 Podem ser decretadas providências cautelares (338º - I) e fixadas sanções acessórias, 
bem como medidas inibitórias e de publicidade (338º - M, N, O) 

 

Responsabilidade Civil 



Procedimentos cautelares 

Em caso de violação ou de fundado receio de lesão grave e dificilmente 

reparável do DPI, o tribunal pode decretar providências adequadas a: 

 

 
  

 

  
 inibir violação iminente 

 

 proibir a continuação da violação 

 

 

 
   

Necessário pedido do interessado, prova dos direitos e da violação alegada 
 

Atenção: Arbitragem necessária em relação a litígios emergentes de DPI em que estejam em 

causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos (Lei n.º 62/2011, de 12.12) 

 

 



O interessado pode requerer ao tribunal que sejam:  

 apresentados elementos de prova na posse, dependência ou controlo da 
parte contrária ou de terceiro, bem como documentos bancários, financeiros 
contabilísticos ou comerciais - condição: indícios suficientes de violação de um DPI 

 

 adotadas medidas urgentes de preservação da prova (descrição 
pormenorizada dos bens, apreensão efetiva, etc.) - condição: violação ou fundado 
receio de lesão grave e dificilmente reparável do DPI 

 

 prestadas, pelo alegado infrator ou por outra pessoa, informações detalhadas 
sobre a origem e redes de distribuição dos produtos ou serviços 

 
 

Prova e obrigação de prestar informações 



A pedido do lesado e a expensas do infrator, o tribunal:  

 deve determinar o destino dos bens em que se manifeste infração 

 

 pode impor medidas que inibam continuação da violação (privação de 
participar em feiras ou mercados, encerramento temporário ou definitivo do 
estabelecimento, etc) 

 

 pode ordenar a publicitação da decisão final (no BPI ou em qualquer outro 
meio de comunicação) 
 

Sanções acessórias, medidas inibitórias e de publicidade 



Garantia dos DPI - Papel do INPI  

Observatório Europeu sobre Infração de Direitos de Propriedade Intelectual 

Grupo Anticontrafação 
(Portaria 882/2010, de 10.09) 

Exames periciais   

Contraordenações 

Pareceres e Informações 



Grupo Anticontrafação – criado através da Portaria n.º 882/2010, de 10.09. 

 

Grupo de entidades interministeriais cuja missão é o desenvolvimento de ações 

conjuntas para repressão da contrafação 

 

 

Grupo Anticontrafação 



Luta anti-contrafacção 



Grupo Anticontrafação 



www.anti-contrafaccao.com 

Grupo Anticontrafação 

http://www.anti-contrafaccao.com/


Objetivos: 

 gerir o portal internet, incluindo a queixa eletrónica 
 
 realizar campanhas de sensibilização 
 
 cooperar como sector privado 
 
 partilhar informação 
 
 harmonizar as estatísticas de apreensões 
 
 formações entre entidades 
 
 representar Portugal no Observatório Europeu sobre Infração de Direitos de  
Propriedade Intelectual 
 
 refletir sobre o ordenamento legislativo nacional  
 

Grupo Anticontrafação 



Grupo Anticontrafação 



 sensibilização para o valor da propriedade intelectual e para o impacto dos ilícitos 

 difusão de boas práticas entre autoridades públicas 

 difusão de estratégias mais eficazes no sector privado 

 formação de profissionais envolvidos na área do Enforcement 

 incremento de cooperação entre os Offices  nacionais 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/web/observatory/home  

Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de 
Propriedade Intelectual 

Criado em 2009, a cargo da Comissão e com a designação  

Redenominado e confiado ao IHMI em Junho de 2012  
Regulamento (EU) nº 386/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de Abril de 2012, que atribuiu ao IHMI as 

funções relacionadas com a defesa dos direitos de propriedade intelectual, nomeadamente, a de reunir representantes dos 

sectores público e privado num Observatório Europeu 

Principais atividades:  

 

 
  

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/web/observatory/home


Conclusão – garantias da PI 

 
 
O infrator pode 
 
 
Ser privado da sua liberdade 
 
 
 
Ver atingido o seu património  
 
 
 
Ver-se obrigado a cessar a sua atividade comercial  

Pena 
de 

prisão 

Pena de multa 
Coima 

Indemnização 

 Encerramento 
do 

  estabelecimento 



Obrigado pela vossa atenção 



 Contactos INPI : 
 
 
– Linha Azul: 808 200 689 

 
– Fax: 21 881 8226 

 
– e-mail: atm@inpi.pt  

 
– Site: www.marcasepatentes.pt  

 
– Morada: Campo das Cebolas 
                   1149-035 LISBOA 

Contactos pessoais: 

 

Raquel Campos 

Jurista 

Departamento de Assuntos Jurídicos 

  

Telef: + 351 21 881 8100 

e-mail: raquel.m.campos@inpi.pt  

mailto:atm@inpi.pt
http://www.marcasepatentes.pt/
mailto:raquel.m.campos@inpi.pt
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