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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

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.

PRINCIPAIS TEMÁTICAS A ABORDAR
Pirataria ⚫ Contrafação ⚫ Direitos de
Autor ⚫ Copyright ⚫ Patentes

ATÉ 30 DE ABRIL 2019
PREVÊ ALCANÇAR

40 000 JOVENS

AÇÕES A DESENVOLVER
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

KIT PEDAGÓGICO

Para professores e
educadores, com material
pedagógico (Booklet;
Apresentações; Exercícios)
que permita ao professor o
desenvolvimento de ações de
sensibilização sobre
propriedade intelectual.

WORKSHOPS E
AÇÕES DE
FORMAÇÃO
Dinamizados pela DNA
Cascais e dirigidos a
professores e alunos das
Escolas do Concelho de
Cascais

CONFERÊNCIAS

Presença em Conferências e
eventos de juventude
desenvolvidos no âmbito de
Cascais 2018 – Capital
Europeia da Juventude

AÇÕES A DESENVOLVER
CONCURSOS
CONCURSO DE
BANDA DESENHADA

CONCURSO DE
MOBILE VÍDEO

Concurso de Banda Desenhada,
alusivo à temática da Propriedade
Intelectual. Os participantes terão
a oportunidade de participar em
workshops de Banda Desenhada.
Serão igualmente desenvolvidos
Workshops de Banda Desenhada

Concurso de Vídeo alusivo à
temática da Propriedade
Intelectual. Os vídeos deverão ser
realizados com telemóvel e ter a
duração máxima de 1 minuto.
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DISPONIBILIZAÇÃO
DOS MATERIAIS

03

Quer os vídeos, quer as Bandas
Desenhadas a concurso serão
incluídas nos matérias a desenvolver
(Booklet; Website e Redes Sociais),
sendo reconhecida a obra do criador
e sendo os vencedores premiados.

AÇÕES A DESENVOLVER
CAMPANHA COM OPINION MAKERS
VÍDEO

Produção de 10 vídeos de 1 minuto, dirigidos a
jovens dos 15 as 30 anos, para comunicação nas
redes sociais e apresentação em conferências e
eventos. Vídeos com diferentes artistas e
empresários sensibilizando para o valor da
propriedade intelectual e dos danos provocados
pela contrafação e pirataria

AÇÕES A DESENVOLVER
SOCIAL MEDIA

#

A campanha e as diferentes ações serão comunicadas através de meio próprios do
projeto (website; Facebook; Instagram; Youtube) e canais de comunicação dos
diferentes parceiros;

#

Pelo concelho de Cascais (espaços comerciais e espaços públicos) serão colocados
diferentes QR CODES que reencaminharão para as redes sociais do projeto e/ou
para as obras desenvolvidas;

#

Entrevistas e diversos comunicados de imprensa em diferentes órgãos de
comunicação local.

dnacascais.pt

AGÊNCIA DNA CASCAIS
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