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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A defesa dos direitos de propriedade intelectual (DPI) e o combate ativo à contrafação são 
essenciais para o desenvolvimento, uma vez que a proteção da propriedade intelectual 
salvaguarda e fomenta a criação, a inovação e o empreendedorismo, permitindo às empresas 
crescer e criar riqueza.

A conclusão das negociações sobre o Acordo Comercial Anticontrafação (ACTA) oferece às 
partes signatárias um quadro jurídico OMC-plus, para além do Acordo TRIPS, contra a 
contrafação, a pirataria e um amplo leque de violações dos DPI, estabelecendo normas 
comuns em matéria civil e penal e de regimes aduaneiros1. 

Além disso, o estatuto de membro do ACTA não é exclusivo, podendo verificar-se a adesão 
de novos membros, incluindo países emergentes e em desenvolvimento, o que promove uma 
proteção generalizada dos DPI e reforça a luta contra a contrafação e a pirataria a nível 
mundial. No futuro, o ACTA poderá atingir um nível multilateral, como parte da OMC ou da 
OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual).

Ademais, a Comissão assumiu o compromisso público de não impor as disposições do ACTA 
a países terceiros mediante a sua incorporação em acordos de comércio livre e acordos de 
parceria económica.

A Comissão garantiu que as disposições do ACTA são conformes ao acervo da União e que 
nada no acordo prejudica as obrigações das partes decorrentes de acordos vigentes, incluindo 
do Acordo TRIPS2;

O comércio legítimo de medicamentos genéricos é essencial ao desenvolvimento da saúde 
pública a nível mundial e, especialmente, nos países em desenvolvimento. A comissão aprecia 
a linguagem inequívoca das normas do ACTA que salvaguardam o acesso à saúde pública e 
reconhecem os princípios consignados na Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a 
Saúde Pública3.

Na sua resposta escrita sobre o ACTA e o acesso aos medicamentos4, a Comissão afirma que 
aquele não deve servir de base a qualquer entrave a esse acesso nem, em particular, ao 
comércio de medicamentos genéricos e que não será obrigatório aplicar controlos fronteiriços 
nem normas em matéria penal a suspeitas de violação de patentes de medicamentos para 
países dependentes de medicamentos importados.

                                               
1 As negociações do ACTA foram concluídas em 15 de novembro de 2010 e a rubrica teve lugar em 25 de 
novembro de 2010, após 11 rondas de negociações entre a Austrália, o Canadá, a UE, o Japão, a Coreia do Sul, o 
México, Marrocos, a Nova Zelândia, Singapura, a Suíça e os EUA.
2 Ver também o artigo 1.º da secção 1 do capítulo I do ACTA.
3 A Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública foi adotada em 14 de novembro de 2001 na 
Quarta Conferência Ministerial da OMC; 
4 Comissário De Gucht, resposta escrita ao Parlamento Europeu, P-9346/10 EN, (14.12.2010)
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******

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a propor que a proposta seja aprovada pelo Parlamento.


