
 

 

 

N/REF. 88/11                                                                                  Angra do Heroísmo, Junho de 2011 

 

Assunto: Divulgação do Portal Anti-Contrafacção  

 

Caro Associado, 

 

Sabia que já foi lançado o Portal Anti-Contrafacção? 

 

Vimos, por este meio, dar a conhecer a existência do Portal Anti-Contrafacção, para permitir a 

sua utilização plena por todos os interessados, em particular a possibilidade de queixa 

electrónica.  

 

A Contrafacção tem assumido proporções crescentes à escala global, com repercussões graves 

no bom funcionamento dos mercados e na competitividade das economias, distorcendo a 

concorrência, quebrando a confiança dos agentes económicos no mercado e retraindo o 

investimento e a inovação. Por este motivo, o combate à contrafacção assume uma 

importância capital e requer uma resposta concertada de todos os envolvidos.  

 

É neste quadro que, na sequência da publicação da Portaria nº 882 de 10 de Setembro de 

2010, foi criado em Portugal o Grupo Anti-Contrafacção (GAC) que congrega as entidades com 

competência multidisciplinar no combate à contrafacção, entre as quais a Autoridade para a 

Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a Direcção-Geral das Alfândegas e dos impostos 

Especiais sobre o Consumo (DGAIEC), a Guarda Nacional Republicana (GNR), o Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a Polícia Judiciária (PJ) e a Policia de Segurança 

Pública (PSP). 

 

A criação do Grupo Anti-Contrafacção (GAC) visa responder à necessidade de estruturas 

nacionais capazes de coordenar as autoridades responsáveis pelo combate à contrafacção e de 

promover a cooperação entre estas e o sector privado. O GAC tem por missão o reforço da 

cooperação, o intercâmbio de informação estatística sobre a apreensão de produtos 



 

 

contrafeitos através da criação de uma classificação comum de mercadorias, a sensibilização 

da opinião pública e a reflexão em torno do aperfeiçoamento do ordenamento jurídico 

nacional, para dotar de mecanismos mais eficazes para a defesa dos direitos de propriedade 

industrial, representando o Estado Português no Observatório Europeu da Contrafacção e da 

Pirataria.  

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


