CASCAIS GET REAL
Cascais Get Real é um projeto liderado pela DNA Cascais, apoiado pela EUIPO European Union Intellectual Property Office, resultado de uma candidatura
efetuada ao programa de apoio às atividades de sensibilização sobre o valor da
propriedade intelectual e dos danos provocados pela contrafação e pirataria.

A CAMPANHA PRETENDE:
Criar uma consciência coletiva sobre
a propriedade intelectual e a sua
importância, intimamente ligada à
proteção da inovação, da criatividade
e do empreendedorismo.

PIRATARIA OU
CONTRAFACÇÃO

O QUE É PIRATARIA E
CONTRAFACÇÃO?
#

A Contrafação e a Pirataria são a REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA de propriedade
intelectual protegida.

#

PIRATARIA é o ato de COPIAR UMA OBRA INTELECTUAL SEM A DEVIDA
AUTORIZAÇÃO DO AUTOR, ou ainda sem os direitos de autoria, seja para uso pessoal ou
com a finalidade de obter lucro

#

CONTRAFACÇÃO é a REPRODUÇÃO de obras autorais ou marcas registradas SEM
AUTORIZAÇÃO DE SEU TITULAR, em produtos idênticos ou similares, com a finalidade
de enganar o comprador e obter lucro.

#

PLÁGIO é a cópia da obra sem intuito de lucro, mas de reconhecimento, a MOTIVAÇÃO É
SOCIAL.

O QUE É PIRATARIA E
CONTRAFACÇÃO?
Embora a PIRATARIA e a CONTRAFAÇÃO

pareçam sinónimos, a contrafação, além de
abranger a reprodução não autorizada de obras
autorais, total ou parcialmente, ela alcança
ainda as marcas, já a pirataria refere-se apenas
as obras autorais.

A CONTRAFAÇÃO COSTUMA SER DE TRÊS TIPOS:
1. REPRODUÇÃO 2. IMITAÇÃO 3. USURPAÇÃO

TIPOS DE CONTRAFAÇÃO
REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO, que se verifica, como
a expressão indica, quando a marca
ou obra alheia é copiada ou
reproduzida, no todo ou em parte.

TIPOS DE CONTRAFAÇÃO
IMITAÇÃO

IMITAÇÃO, que é, de modo geral, a
reprodução disfarçada da marca ou obra,
conservando-se o que ela tem de
característico, apresentando algumas
diferenças mais ou menos sensíveis
introduzidas pelo contrafator

TIPOS DE CONTRAFAÇÃO
USURPAÇÃO

USURPAÇÃO, que se caracteriza
pela aplicação da marca legítima
num produto ou artigo de

procedência não legítima.

CONTRAFACÇÃO E
PIRATARIA
A comercialização de mercadorias que viole os direitos de propriedade intelectual PREJUDICA

CONSIDERAVELMENTE OS TITULARES DE DIREITOS, os utilizadores ou grupos de produtores e
os fabricantes e comerciantes que respeitam a lei. Essa comercialização pode também enganar os
consumidores, e pode, em alguns casos, COLOCAR EM PERIGO A SUA SAÚDE E SEGURANÇA,

como no caso de fármacos, cosméticos, artigos desportivos, de segurança, etc. Dado os bens
contrafeitos não serem sujeitos a padrões reguladores e normas de produção idênticos aos dos
produtos legítimos, o seu consumo pode assumir sérios problemas para a saúde.

MAS NÃO É SÓ ISSO!!

CONTRAFACÇÃO E
PIRATARIA

CONTRAFACÇÃO E
PIRATARIA
Segundo o Jornal Negócios, o Instituto da Propriedade Intelectual da
União Europeia concluiu que as PERDAS DIRETAS resultado da entrada
de produtos falsificados no mercado só em 13 sectores de atividade
atingiu quase 60 MIL MILHÕES DE EUROS EM 2017, significando
menos fundos públicos para dar resposta a bens públicos essenciais
como as escolas, hospitais, estradas e outras infraestruturas básicas que,

por seu lado, estimulam o aumento do número de empregos.

CONTRAFACÇÃO E
PIRATARIA
A contrafacção CONTRIBUI PARA
O DESEMPREGO e faz com que os

detentores da tecnologia não sejam
recompensados pelos anos de
pesquisa, investigação,

desenvolvimento e criatividade
investidos na geração de um novo
produto, marca, música, filme, etc.

CONTRAFACÇÃO E
PIRATARIA
Por outro lado, a contrafacção e
pirataria são atividades criminosas por
si só, mas PROMOVEM A
CRIMINALIDADE ao fornecer fundos
que podem ser usados para outros fins
ilegais.

CONTRAFACÇÃO E PIRATARIA
PORQUE EXISTE?
PORQUE É FÁCIL, É BARATO E É RÁPIDO.
A indústria trabalhou décadas para tornar estes bens de consumo acessíveis a muitas
pessoas tornando-os de fácil acesso, mais baratos e de distribuição rápida.
A indústria cumpriu a sua parte no contrato social transferindo parte do controlo dos
seus bens aos usuários finais, vendo o cliente como participante de um processo de
duas mãos, criando um novo contrato social.

CONTRAFACÇÃO E PIRATARIA
PORQUE EXISTE?
E NÓS? ESTAMOS A CUMPRIR COM A NOSSA
PARTE NESTE CONTRATO? O que vai acontecer

se todos copiarem, sem assumir a sua quota
justa de responsabilidade neste novo contrato
social proposto? E SE A INDUSTRIA

DESAPARECER? Será que voltaremos a ser
consumidores passivos de bens controlados, sem
poder editar, copiar, remixar?

CONTRAFACÇÃO E
PIRATARIA

O QUE ACONTECE QUANDO COMPRAMOS UM
PRODUTO FALSIFICADO?
CICLO DE DESENVOLVIMENTO
DE PRODUTO
INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

TESTE DO
PRODUTO

NÃO

DESENVOLVIMENTO
DE EMBALAGEM/
CAPA/ IMAGEM/
MARCA

SIM

CICLO DE DESENVOLVIMENTO
DE PRODUTO FALSIFICADO
REPRODUÇÃO DO
PRODUTO

CONSUMIDOR $

INVESTIMENTO EM
MARKETING E
PROPAGANDA

LANÇAMENTO NO
MERCADO

CONSUMIDOR $$$

SERÁ QUE UM PRODUTO FALSIFICADO
TEM A MESMA QUALIDADE?

DID
YOU

KNOW

2,5%

DO COMÉRCIO INTERNACIONAL corresponde a
bens contrafeitos e pirateados
± 386 mil milhões de euros

829 mil milhões de euros
estimativa em 2022

47,8 MIL MILHÕES
DOWNLOADS ILEGAIS DE
FILMES EM 2015

27,4 MIL MILHÕES
DOWNLOADS ILEGAIS DE
MÚSICAS EM 2015

PORTUGAL perde anualmente
8,2% de vendas diretas devido
à contrafação, cerca de 1.000
milhões de euros, que contribui
para a eliminação do
equivalente a 16 441
empregos

225 MIL MILHÕES DE EUROS

PERDAS EM IMPOSTOS

NEM TUDO É
PROIBIDO

INSPIRAÇÃO NÃO
É CONTRAFACÇÃO

DESAFIO
O PROJETO CASCAIS GET REAL procura trazer uma visão onde impere o
respeito pela criação alheia, sensibilizando e empoderando os jovens para
uma mudança de mindset.

Um mindset, em que, especialmente ligado à tecnologia digital, não tenha uma
visão limitada de consumidor, passivo e plagiador, mas que utilize essa
ferramenta digital para criar algo novo, melhor, abrindo um horizonte de
oportunidades onde individualmente e coletivamente contribua para o
crescimento da economia e do potencial criativo, inovador e empreendedor.

PARA PENSAR FOR A DA CAIXA
PRECISAMOS ENCHÊ-LA PRIMEIRO

PROPRIEDADE INTELECTUAL
São propriedades que resultam da criação do
espírito humano, como às obras literárias, artísticas e
científicas; às interpretações dos artistas intérpretes e às
execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às
emissões de radiodifusão; às invenções em todos os
domínios da atividade humana; as descobertas
científicas; os desenhos e modelos industriais; às marcas
industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas
comerciais e denominações comerciais; à proteção contra
a concorrência desleal e “todos os outros direitos

inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial,
científico, literário e artístico.

CATEGORIAS DE
PROPRIEDADE
INTELECTUAL

PROPRIEDADE INDUSTRIAL: Patentes de
invenção, modelos de utilidade, marcas,
desenhos ou modelos, indicações
geográficas, variedades vegetais e
topografia de circuito integrado.

DIREITOS DE AUTOR: Criações literárias,
artísticas, musicais e audiovisuais,
programas informáticos, bases de dados,
projetos de arquitetura, criações
publicitárias e criações multimédia.

ESTRATÉGIAS COMERCIAIS: Segredos
comerciais, know-how, acordos de
confidencialidade ou tecnologias.

A proteção da propriedade
intelectual dá uma vantagem
competitiva à empresa e ao inventor
Sempre que um novo produto é bem

sucedido no mercado, é bastante
provável que os demais
concorrentes venham a seguir a
tendência do mercado e procurem

desenvolver produtos semelhantes.
A proteção da propriedade
intelectual confere ao seu titular o
direito de usá-la única e
exclusivamente, impedindo que os

A IMPORTÂNCIA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

outros a imitem, ganhando
vantagem competitiva e levando a
que os seus concorrentes cheguem
ao mercado mais tarde.

A IMPORTÂNCIA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
A PROPRIEDADE INTELECTUAL É UM ATIVO DE NEGÓCIO
ESSENCIAL NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO
Cada vez mais, os ativos de Propriedade Intelectual estão a ganhar
importância, contribuindo para o valor da empresa. A propriedade
intelectual contribui para a atratividade do negócio junto do mercado,
potenciais compradores e investidores, podendo o seu valor capitalizar
eventuais transações comerciais.

A PROPRIEDADE INTELECTUAL PROTEGE PEQUENAS
EMPRESAS INOVADORAS
A propriedade intelectual impede que terceiros usem, sem
consentimento, uma marca, uma patente ou desenho. Ao proteger os
direitos de propriedade, o autor dissuade a sua violação, prevenindo
eventuais condutas lesivas dos direitos.

OS DIFERENTES TIPOS DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TÍTULO DE PROPRIEDADE

PARA QUE?

COMO?

Patentes

Novas invenções

Depósito e exame

Modelos de utilidade

Novas aplicações

Depósito e registo

Desenhos Industriais

Aparência externa

Registo

OS DIFERENTES TIPOS DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TÍTULO DE PROPRIEDADE

PARA QUE?

COMO?

Marcas

Identificação distintiva de
produtos ou serviços

Uso e/ ou registo

Indicações Geográficas

Bens essencialmente
atribuíveis à sua origem
geográfica

Registo

Direitos de variedades
vegetais

Novas variedades de plantas

Registo

Direitos de topografias de
semicondutor

Proteja projetos de layout
de circuitos integrados

Registo

DESENHO OU MODELO?
OS DESENHOS OU MODELOS PROTEGEM A APARÊNCIA
EXTERNA DE UM PRODUTO.
Eles não dão qualquer proteção sobre aspetos técnicos, conferindo apenas
uma ampla protecção ao seu titular de forma a evitar que terceiros, não
autorizados, possam utilizar, copiar, produzir, importar/exportar ou
vender produtos com o conjunto de características estéticas protegidas,
incluindo as formas, as linhas, os contornos, as cores, a textura ou a sua
ornamentação.
De forma a que possam ser registados oficialmente, os projetos deverão
ter novidade e possuir um caráter singular.

A proteção varia de país para país e que se pode estender até aos 25 anos.
Na EUIPO é possível fazer o registro comunitário, válido em todos os países da
União Europeia, através do site: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/rcdroute-to-registration

EXEMPLOS DE DESENHO OU
MODELO
DESENHO 393-0001

DESENHO 1763-0002

DESENHO 1441-0004

DESENHO: 1128-0006

PRODUTO: GARRAFAS
PROPRIETÁRIO:
DEOLEO, S.A.

PRODUTO: INTERIOR FITTINGS
PROPRIETÁRIO:
VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

PRODUTO: FURNITURE
PRORPIETÁRIO:
WESTEIFEL WERKE GGMBH

PRODUTO: SPECTACLES
PROPRIETÁRIO:
SILHOUETTE INTERNATIONAL
SCHMIED AG

MARCAS E LOGOTIPOS
AS MARCAS SÃO SINAIS DISTINTIVOS DE QUALQUER PRODUTO OU
SERVIÇO, referindo-se a qualquer sinal suscetível de representação
gráfica que sirva para distinguir no mercado produtos ou serviços de
uma determinada empresa em relação a outra. Incluem, por exemplo,
nomes, logótipos e cores aplicados aos produtos ou serviços do
proprietário, que os distinguem dos produtos e serviços prestados pelos
concorrentes.
A marca é concedida pelo período de dez anos contados desde a data do
seu pedido, podendo renovar-se cada 10 anos indefinidamente.
A marca pode ser registrada no país ou pode ser comunitária, valendo em
toda a União Europeia. A marca pode ser internacional O registro da marca
comunitária é feito na EUIPO pelo site:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/route-to-registration
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EXEMPLOS DE MARCAS E
LOGOTIPOS
MARCAS NOMINATIVAS

MARCA FIGURATIVA

MARCAS MISTAS

MARCAS TRIDIMENSIONAIS

CONSTITUÍDA POR DESENHO, FIGURA
OU QUALQUER FORMA ESTILIZADA DE
LETRA E NÚMERO

CONSTITUÍDA PELA COMBINAÇÃO DE
ELEMENTOS NOMINATIVOS E
FIGURATIVOS OU DE ELEMENTOS
NOMINATIVOS APRESENTADOS DE
FORMA ESTILIZADA

MARCAS DE CORES
CONSTITUIDA PELA COMBINAÇÃO
DE CORES

MARCAS SONORAS

MARCAS OLFATIVAS

SLOGAN

CONSTITUÍDA POR UMA OU MAIS
PALAVRAS

COMPOSTA POR SONS, DESDE QUE
GRAFICAMENTE REPRESENTÁVEIS

CONSTITUIDA PELO ODOR EXALADO
USADO COMO SINAL DISTINTIVO DE
UM PRODUTO OU SERVIÇO

REPRESENTADA PELA PRÓPRIA FORMA
PLÁSTICA DO PRODUTO OU DE SUA
EMBALAGEM

FRASE DE FÁCIL MEMORIZAÇÃO QUE
RESUME AS CARACTERÍSTICAS DE UM
PRODUTO, SERVIÇO

PATENTES E MODELOS DE
UTILIDADE
PATENTE DE INVENÇÃO

São as invenções novas, implicando atividade inventiva, que
sejam suscetíveis de aplicação industrial - quer se trate de
produtos ou processos, em todos os domínios da tecnologia, podendo
ser igualmente objeto de patente os processos novos de obtenção de
produtos, substâncias ou composições já conhecidas.

MODELO DE UTILIDADE

Um modelo de utilidade pode ser definido como uma nova forma
ou disposição num objeto de uso prático ou parte deste, visando
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. A diferença
para a patente de invenção é que não necessita de atividade
inventiva, basta trazer vantagens técnicas.

EXEMPLOS DE PATENTES E
MODELOS DE UTILIDADE
DROPBOX: SINCRONIZAÇÃO DE
PASTAS DE REDE

GOPRO: SISTEMA PARA ANEXAR
CÂMERAS AO USUÁRIO

Registada em 2010 pelos seus
cofundadores esta patente detalha como
vários clientes podem partilhar e
sincronizar pastas e seus conteúdos
através de uma rede, garantindo que
todos os utilizadores possam aceder à
versão mais atual de um arquivo.
[EP3172677 (A1) - 2017-05-31]

A primeira patente do fundador e CEO
da GoPro, arquivada em 2014, detalha
um arnês que permite anexar ao corpo
uma câmara fotográfica, garantindo que
a mesma permanece em segurança
durante a prática de surf, escalada,
dança ou qualquer outra atividade,
permitindo que as pessoas possam
gravar momentos divertidos da sua vida.
[EP2341389 (A2) - 2011-07-06]

FACEBOOK: GERADOR
DINAMICO DE UM RESUMO DE
PRIVACIDADE
Aprovada em 2012, esta patente regista
as configurações de privacidade,
sistemas e métodos para gerar de forma
dinâmica um resumo de privacidade
com base nas seleções de configuração
de privacidade de um indivíduo.
(US2012272332 (A1) - 2012-10-25

NESPRESSO: PEÇA DA CÁPSULA
PARA UMA CÁPSULA DE CAFÉ
Uma cápsula de café que contém uma
peça de cápsula é configurado para
receber café assado e moído e é
adequado para preparar uma bebida
expresso com água quente pressurizada
em uma máquina de café expresso. (US
4136202 )

EXEMPLOS DE
PATENTES
APPLE: MICROCOMPUTADOR PARA USO COM
DISPLAY DE VÍDEO
Décadas antes da Apple se expandir para a comunicação
móvel e distribuição de música, Steve Jobs e Steve
Wozniak inventaram um método para a exibição de
cores e gráficos de alta resolução usando um tubo de
raios catódicos padrão, que este arquivo de 1977 de abril
descrito.

GOOGLE GLASS
Em abril de 2012 a google anuncia o projeto G;lass e
deposita sua primeira patente, mas só em abril de 2013
inicia a venda do Goglee Glass. Hoje, em 2018, o projeto
já sofreu modificações e já conta com mais de uma
dúzia de patentes. [US 2013/0044042 A1]

As ideias inovadoras e criativas
são a base das empresas de
maior sucesso, porém, as ideias,
por si só têm pouco valor.
Estas precisam ser desenvolvidas
e transformadas em produtos
ou serviços inovadores e
comercializados com êxito de
forma a permitir que os
benefícios da inovação e da
criatividade possam ser
“colhidos”.

EXEMPLOS DE
MODELOS DE UTILIDADE

RATO DO COMPUTADOR:
NOVAS UTILIDADES

LAMPADA:
MAIOR DURABILIDADE, TIMER,
WIFI

CAPACETE:
ADICIONADA TECNOLOGIA
BLUETOOTH

HEADFONE:
MICROFONE, WIFI

DIREITOS DE
AUTOR
O QUE SÃO?
Direito de Autor protege toda e qualquer produção da mente humana,
como obras literárias e artísticas. De forma a poder estar sujeita a
direitos de autor, uma obra precisa apenas de ser publicada numa forma
tangível (por exemplo, escrita, gravação em filme, etc.).
O QUE PODE SER PROTEGIDO?
Os direitos de autor protegem obras, ou seja, as expressões concretas e
originais.

EXEMPLOS DE DIREITOS
DE AUTOR

Pinturas e
gravuras

Musicas com
ou sem letra

Obras de arte de
todo o tipo
(Fotografia, Escultura,
Street Art, etc)

Peças de
teatro,
cinema, …

Obras
literárias,
trabalhos
científicos

Arquitetura, mapas
geográficos,
projetos e maquetes

Produção
multimídia

Programas de
computador e
websites,
infográficos,
produções
animadas, jogos

DIREITOS DE AUTOR E
ECONOMIA CRIATIVA
A ECONOMIA CRIATIVA

MOVIMENTOU 510 BILHÕES DE
DÓLARES EM 2015
O direito de autor
protege o que a propriedade
industrial não consegue proteger,
transformando a criação numa
propriedade intelectual com valor
comercial, para que o seu criador
possa tirar proveito economico da
sua criatividade e possa
viver do seu produto.

AJUDA A PRESERVAR A
CULTURA LOCAL,
INCENTIVA A
CRIATIVIDADE E A
INOVAÇÃO.

Os Direitos de Autor tratam sobre a proteção de
criações do espírito humano. O domínio dos
direitos de autor é a proteção das expressões
artísticas, literárias e científicas.
No âmbito da proteção estão incluídos os textos,
músicas, obras de arte, como pinturas e
esculturas, e também as obras tecnológicas, como,
por exemplo, os programas de computador e as
bases de dados eletrônicas.

VIOLAÇÃO DO
COPYRIGHT
A UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA
DA OBRA PROTEGIDA POR COPYRIGHT

VIOLA OS DIREITOS DO AUTOR.

Existem exceções permitidas no uso
de obras protegidas.
Por exemplo, os educadores podem usar pequenas
partes de obras com direitos autorais nas suas
sessões, se devidamente citadas, e os direitos
autorais creditados.

É considerado uso justo (fair use) quando:
FATOR 1:
O propósito e caráter do uso, incluindo se tal uso se destina a fins
educacionais sem fins lucrativos e não de natureza comercial.
FATOR 2:
A natureza do trabalho protegido por direitos autorais.
FATOR 3:
A Quantidade e substancialidade da parte usada em relação ao
trabalho com direitos autorais como um todo.
FATOR 4:
O efeito do uso no mercado potencial ou o valor do trabalho
protegido por direitos autorais.

DOWNLOAD E
PIRATARIA

DIREITO DE AUTOR E
CONTRAFAÇÃO
NEM TODO DOWLOAD É PIRATARIA E CONTRAFACÇÃO.

Hoje existem sites com serviço de streaming que pagam aos autores os direitos de autor pelo número de
streaming e downloads.
Exemplos: 7digital, Beatport, Deezer, eMusic, Google Play, iTunes, Jamba, MEO Music, MixRadio, Myway,
Napster, Optimus, Qmúsika, Rdio, Spotify, TIDAL, VidZone, Vodafone, Xbox Music, YouTube.
No entanto, existem sites como o BitTorrent e outras redes peer-to-peer, ou algumas outras redes pagas,

que ainda atuam de forma ilegal, violando os direitos de copyright dos artistas.

DOWNLOAD E
PIRATARIA
#

De acordo com o relatório sobre contrafação e pirataria (EUIPO & EUROPOL, 2017), os
crimes contra os Direitos de Propriedade Intelectual, apresentam um valor anual
estimado de 398 mil milhões de euros, a nível Mundial, afetando quase todos os tipos de
produtos e zonas geográficas.

#

O impacto deste tipo de criminalidade leva a uma série de repercussões negativas junto
dos cidadãos, empresas e governos. A nível empresarial, a violação dos direitos de
propriedade intelectual, limita e inibe o investimento em inovação e possibilidade destas
mesmas empresas reinvestirem em inovação e desenvolvimento e consequentemente ter
impacto ao nível da criação de emprego, tornando-se uma ameaça ao crescimento.

DOWNLOAD E
PIRATARIA
#

Não é fácil criar te uma boa ideia e materializar a mesma num produto, marca, obra
literária ou musical. O investimento realizado para uma produção cinematográfica ou o
investimento realizado para conseguir levar até ao mercado uma peça de design é
bastante elevado e exige grandes níveis de criatividade e conhecimento.

#

Como tal, é fundamental proteger as criações e respeitar os registos, de forma a que
novas ideias, produtos, sistemas ou processos possam ser divulgados, conhecidos e
utilizados por todos.

#

Desenvolva a sua criatividade e respeite o trabalho alheio. O seu artista preferido
agradece!
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