Comunicado de imprensa
Alicante, 25 de novembro de 2013

Os cidadãos da União Europeia (UE) valorizam os princípios de
proteção da propriedade intelectual, mas consideram que as infrações
são justificáveis em certos casos
96 % dos cidadãos europeus consideram que a Propriedade Intelectual (PI) é importante na
medida em que apoia a inovação e a criatividade recompensando os inventores, os
criadores e os artistas pelo seu trabalho.
Um inquérito à escala da UE a 26 500 pessoas com quinze e mais anos realizado pelo
Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI) por intermédio do Observatório
Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual revelou que 86 % dos
cidadãos europeus é da opinião que a PI contribui para melhorar a qualidade dos produtos
e serviços. Além disso, 69 % dos inquiridos atribuem um grande valor à PI que, segundo
consideram, contribui para a criação de empregos e de bem-estar económico e, portanto,
condenam os comportamentos que violam os direitos de PI.
Contudo, o inquérito de hoje, o primeiro do género na UE, mostra que, a nível individual,
34 % dos Europeus estimam que a compra de produtos contrafeitos é justificável por
razões de poupança, sendo que para 38 % a compra de produtos contrafeitos constitui um
ato de protesto contra a economia orientada para o mercado. Para 22 % dos Europeus é
aceitável descarregar conteúdos quando não existe alternativa legal, e 42 % consideram
admissível descarregar conteúdos para uso pessoal.
Estas percentagens são particularmente elevadas no grupo etário dos 15-24 anos.
Segundo o inquérito, a diferença entre estas duas opiniões explica-se pelo facto de um
grande número dos inquiridos ter a convicção de que a PI não os beneficia pessoalmente
ou de que o sistema de PI não vai ao encontro das suas expectativas em termos de preço,
disponibilidade, diversidade ou qualidade.
O estudo de hoje surge no seguimento da publicação, no passado mês de setembro, de
um estudo realizado pelo IHMI e o Instituto Europeu de Patentes que revela que as
indústrias que são grandes utilizadoras de direitos de propriedade intelectual são

responsáveis por cerca de 76 milhões empregos na UE e geram 39 % da atividade
económica total na UE.
António Campinos, Presidente do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI) declarou: «Estes estudos

permitem-nos oferecer informações independentes e fiáveis, em linha com a missão que nos foi confiada, sobre
as perceções e o comportamento dos cidadãos europeus em relação à propriedade intelectual e às infrações
nessa área. Continuaremos a analisar estas questões periodicamente, em particular entre a “geração da Internet”.
O inquérito revela que a PI é um dos ativos mais valiosos da Europa, mas também um dos mais vulneráveis. Os
cidadãos europeus não sentem que é sua responsabilidade proteger a PI, muito menos quando outros não
partilham os mesmos valores nem zelam pelo respeito das normas ou da sua adequação às expetativas das
pessoas. Esperamos que estas conclusões sirvam de apoio aos nossos esforços coletivos na luta contra a
violação dos direitos de PI, na qual todos têm um papel a desempenhar.».
NOTA PARA A REDAÇÃO
O Observatório Europeu aos Direitos de Propriedade Intelectual foi criado em 2009 para apoiar a proteção e o respeito
dos direitos da propriedade intelectual e contribuir para o combate contra a ameaça crescente representada pelas violações
dos direitos de PI na Europa. Em virtude do Regulamento de 5 de junho de 2012, o Observatório foi transferido para o
Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI), a entidade oficial de marcas, desenhos e modelos da União Europeia,
com sede em Alicante, Espanha, desde 1994.
O estudo está disponível em:
Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI):
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/perception_awareness_behavior.en.do
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