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UMA AGENDA DIGITAL PARA A EUROPA

Desde 1995, as tecnologias da informação e da comunicação (TIC) impulsionaram
ganhos de produtividade e crescimento na UE[1]. O conceito de TIC cobre um amplo
leque de tecnologias, que vai desde as tecnologias da informação (TI), passando pelas
telecomunicações, os meios de difusão e todos os tipos de tratamento e transmissão de
áudio e vídeo, até às funções de monitorização e controlo baseadas em redes. Ao longo
das últimas três décadas, a «convergência» tecnológica tem atenuado as fronteiras entre
telecomunicações, radiodifusão e TI. Os smartphones, os tablets e a televisão conectada são
os exemplos mais evidentes deste fenómeno. Embora a radiodifusão linear continue a ser o
principal meio de distribuição de informação e entretenimento na Europa, está disponível a
pedido cada vez mais conteúdo audiovisual, enquanto o crescimento exponencial do acesso
Internet 4G — que brevemente passará para a norma 5G — e da «Internet das coisas» (IC),
que implica automóveis conectados, dispositivos e sensores portáteis, atribui à Internet uma
dimensão cada vez mais omnipresente.

BASE JURÍDICA

Embora os Tratados não contenham disposições específicas para as TIC, a UE pode tomar
medidas pertinentes no quadro das políticas setoriais e horizontais, como, por exemplo, a política
industrial (artigo 173.º do TFUE), a política da concorrência (artigos 101.º a 109.º do TFUE), a
política comercial (artigos 206.º e 207.º do TFUE), as redes transeuropeias (RTE) (artigos 170.º
a 172.º do TFUE), a investigação, o desenvolvimento tecnológico e o espaço (artigos 179.º a
190.º do TFUE), a aproximação das legislações (artigo 114.º do TFUE), a livre circulação de
mercadorias (artigos 28.º, 30.º, 34.º e 35.º do TFUE), a livre circulação de pessoas, de serviços
e de capitais (artigos 45.º a 66.º do TFUE), a educação, a formação profissional, a juventude
e o desporto (artigos 165.º e 166.º do TFUE), e a cultura (artigo 167.º do TFUE). Todos estes
elementos são essenciais para uma Europa digital.

OBJETIVOS

No seguimento da Estratégia de Lisboa[2], a Agenda Digital para a Europa[3] (ADE) foi
concebida como uma das sete iniciativas emblemáticas da Estratégia Europa 2020 adotada pela
Comissão. Lançada em maio de 2010, a ADE pretende definir o papel fundamental que as
TIC poderão vir a desempenhar, se a Europa quiser ser bem-sucedida nas suas ambições para
2020. A Estratégia Europa 2020 sublinhou a importância da implantação da banda larga para a
promoção da inclusão social e da competitividade na UE. A ADE define objetivos em matéria
de banda larga: (1) banda larga de base para 100 % dos cidadãos da UE; (2) banda larga rápida

[1]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
[2]O seu objetivo era tornar a UE «na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo,
capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos e com maior coesão social»:
ver: http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/lisbon/article_7207_en.htm
[3]http://ec.europa.eu/digital-agenda/

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
http://ec.europa.eu/digital-agenda/%20
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em 2020 com um débito de 30 Mbps ou superior para 100 % dos cidadãos da UE, (3) banda
larga ultrarrápida em 2020, devendo 50 % das famílias europeias ter assinaturas de acesso com
um débito superior a 100 Mbps. Em 14 de setembro de 2016, numa comunicação intitulada
«Conectividade para um Mercado Único Digital Concorrencial: Rumo a uma Sociedade
Europeia a Gigabits»[4], a Comissão propôs à apreciação do Parlamento e do Conselho a revisão
dos referidos objetivos de conectividade a gigabits para 2025 por todas as principais forças
socioeconómicas, como escolas, plataformas de transporte e principais prestadores de serviços
públicos, bem como empresas que utilizam intensivamente instrumentos digitais. Com estas
velocidades, a Internet transforma-se num verdadeiro instrumento de comunicação global,
composto por sensores, processadores e unidades de armazenamento altamente interativos,
permanentemente conectados e facilmente expansíveis. No entanto, para que tais objetivos
de conetividade sejam alcançados, é necessária uma maior aposta na dimensão móvel e por
satélite[5], algo que a Comissão pretende atingir com o Plano de Ação para o lançamento
coordenado das redes 5G na Europa[6].

REALIZAÇÕES

Em coordenação com o Observatório Mundial para a Política da Internet (GIPO), a Comissão
Europeia lançou giponet.org em 22 de abril de 2015, uma plataforma que visa contribuir para
uma aplicação da governação da Internet mais democrática e mais convivial[7].
Em resultado da Diretiva 89/552/CEE («Diretiva Televisão sem Fronteiras» (Diretiva
TSF)), atualizada pela Diretiva 2007/65/CE («Diretiva Serviços de Comunicação Social
Audiovisual» (Diretiva SCSA)), e do «Quadro regulamentar para redes e serviços de
comunicações eletrónicas» (Diretiva 96/19/CE), bem como das suas revisões de abril de 2002
e novembro de 2009, que abriu totalmente o mercado das telecomunicações à concorrência
em 1 de janeiro de 1998, a UE possui agora um sistema avançado de direitos e proteção dos
utilizadores para benefício dos consumidores, nomeadamente:
— o 112, número de emergência único europeu (Diretiva 2009/136/CE), a linha de apoio

116000 para comunicar casos de crianças desaparecidas, a linha 116111 de apoio às
crianças e a linha 116123 de apoio psicológico e emocional;

— o direito de mudar de operador de rede fixa ou móvel num único dia útil, mantendo o
número de telefone antigo, ou seja, a portabilidade dos números (Diretiva 2009/136/CE);

— a redução dos preços das comunicações eletrónicas[8], que levará ao fim das tarifas de
roaming (até junho de 2017)[9];

— ampla cobertura básica pela banda larga, principalmente devido a desenvolvimentos em
matéria de banda larga móvel e por satélite;

— um domínio de primeiro nível da UE (Regulamento (CE) n.º 733/2002);

[4]COM(2016)0588, COM(2016)0587, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
[5]Ver: Streaming and Online Access to Content and Services, estudo elaborado para a Comissão do Mercado Interno
e a Proteção dos Consumidores do Parlamento Europeu, 2014, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/
join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf, p. 31.
[6]http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17131
[7]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance

[8]Regulamento (UE) n.º 531/2012, JO L 172 de 30.6.2012, p. 10.
[9]Regulamento (UE) n.º 2015/2120, JO L 310 de 26.11.2015, p. 1. Em junho de 2015, a Comissão, o
Parlamento e o Conselho chegaram a um acordo que foi formalmente aprovado em outubro de 2015 pelo
Parlamento: ver http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf, e http://www.europarl.europa.eu/news/
en/news-room/20151022IPR98802/End-in-sight-for-mobile-phone-%E2%80%9Croaming%E2%80%9D-fees-
and-unequal-internet-access

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0588
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0587
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf


Fichas técnicas sobre a União Europeia - 2017 3

— legislação em matéria de privacidade (Diretiva 2009/136/CE) e proteção de dados
(Diretiva 95/46/CE), reforçada pela futura reforma regulamentar da proteção dos dados
(Regulamento (UE) n.º 2016/679 e Diretiva (UE) 2016/680)[10];

— uma plataforma em linha para a resolução de litígios entre comerciantes e consumidores
na Internet[11].

No intuito de melhorar a coerência dos procedimentos regulamentares nacionais, o Organismo
dos Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (ORECE) (ver Regulamento (CE)
n.º 1211/2009) prevê a cooperação entre reguladores nacionais e a Comissão, promovendo
as melhores práticas e abordagens comuns, evitando simultaneamente a falta de coerência
a nível regulamentar que poderia levar à distorção da concorrência no mercado único das
telecomunicações. Relativamente à gestão do espetro, o programa legislativo plurianual em
matéria de política de espetro das radiofrequências define a direção e os objetivos para a
planificação estratégica e a harmonização do espetro das radiofrequências, a fim de assegurar
que o mercado interno funcione em domínios de política da União que envolvam a utilização do
espetro, como as políticas de comunicações eletrónicas, de investigação, de desenvolvimento
tecnológico e do espaço, dos transportes, da energia e do audiovisual. Relativamente à segurança
das redes e da informação (NIS), foi criada a Agência Europeia para a Segurança das Redes e da
Informação (ENISA), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 460/2004, tendo o seu mandato sido
reforçado na sequência da aprovação da Resolução do Parlamento, de 16 de abril de 2013[12].
Desde 1999, tem havido uma série de programas plurianuais dedicados a uma Internet mais
segura. Em 6 de julho de 2016, o Parlamento Europeu e o Conselho adotaram a Diretiva relativa
a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da informação
em toda a União[13]. Além disso, o Parlamento aprovou um regulamento que visa tornar a
tecnologia eCall um elemento obrigatório em todos os veículos construídos a partir de abril de
2018[14].

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento defende uma política sólida e avançada no domínio das TIC, tendo sido bastante
ativo na aprovação de atos legislativos nesta área. Tem também contribuído continuamente para
chamar a atenção para as questões das TIC, através de relatórios de iniciativa, perguntas orais e
escritas, estudos[15], workshops[16], pareceres e resoluções, bem como através de apelos a uma
maior coordenação dos esforços nacionais para o desenvolvimento de serviços pan-europeus e
para o reforço do apoio da UE à investigação e desenvolvimento no domínio das TIC[17].
O Parlamento recordou ainda a necessidade da utilização do espetro do «dividendo digital»
para se conseguir banda larga para todos os cidadãos da UE e sublinhou que é preciso
tomar novas medidas para assegurar o acesso universal e ultrarrápido à banda larga, bem

[10]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=PT
[11]A plataforma está acessível em http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podem ser obtidas outras informações
na página http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/
index_en.htm

[12]Textos Aprovados, P7_TA(2013)0103.
[13](2013/0027(COD)), Diretiva (UE) 2016/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 2016,
relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda a
União (JO L 194 de 19.7.2016, p. 1).
[14]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
[15]http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/0083c7a4db/Think-Tank.html
[16]http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/events.html?id=workshops
[17]Ubiquitous Development of the Digital Single Market, estudo elaborado para a Comissão do Mercado Interno e
a Proteção dos Consumidores do Parlamento Europeu, 2013, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/
join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0103
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0083c7a4db/Think-Tank.html%23studies
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events.html?id=workshops%23documents
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
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como a literacia e competências digitais a todos os cidadãos e consumidores[18]. Salientou
igualmente a importância da segurança no ciberespaço[19], a fim de garantir uma sólida proteção
da privacidade e das liberdades civis em geral num ambiente digital. Simultaneamente, o
Parlamento promove intensamente a neutralidade tecnológica, a «neutralidade da rede» e as
«liberdades de rede» para os cidadãos europeus, bem como medidas relativas ao acesso e à
utilização dos serviços e aplicações através das redes de telecomunicações, com base no respeito
pelos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Estas medidas devem igualmente garantir
que os fornecedores de serviços Internet não degradem a capacidade dos utilizadores em aceder
a conteúdos ou aplicações e/ou usar serviços da sua escolha[20].
O Parlamento está a consolidar sistematicamente estas garantias por via de legislação. Encontra-
se na linha da frente do combate para acabar com as tarifas de itinerância e estabelecer normas
de neutralidade da rede[21]. O Parlamento iniciou e concluiu um importante trabalho legislativo
sobre a Diretiva relativa a medidas destinadas a reduzir o custo da implantação de redes
de comunicações eletrónicas de elevado débito[22] e o Regulamento relativo à identificação
eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno[23].
Em 27 de abril de 2016, foi adotada a Diretiva (UE) 2016/680[24]. O objetivo é garantir uma
aplicação eficaz da proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais enquanto direito fundamental. Além disso, o Parlamento Europeu e o Conselho
adotaram o Regulamento (UE) n.o 2016/679[25] relativo à proteção das pessoas singulares no que
diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Este regulamento
visa corrigir: a fragmentação na execução da proteção de dados em toda a União; a incerteza
jurídica; o sentimento generalizado na opinião pública de que subsistem riscos significativos a
nível da proteção das pessoas, em especial no que respeita às atividades em linha.
Recentemente, o Parlamento concluiu com êxito os trabalhos legislativos de reforma do quadro
em matéria de proteção de dados e de normas de cibersegurança (a Diretiva relativa a medidas
destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda
a União (2013/0027 (COD)).
O Parlamento decidiu avançar com o seu próprio controlo do Acordo Comercial em matéria
de Anticontrafação (ACTA) e recusou subsequentemente, na sua resolução legislativa de 4 de
julho de 2012[26], dar a sua aprovação à celebração do acordo.
O Parlamento está a acompanhar de perto a aplicação pela Comissão do roteiro da estratégia
para o mercado único digital e as 16 iniciativas a ser transmitidas até ao final de 2016. Em
19 de janeiro de 2016, o Parlamento Europeu aprovou um relatório de iniciativa intitulado
«Rumo a um Ato para o Mercado Único Digital» (2015/2147(INI))[27]. Este relatório incide
sobre a prevenção de um bloqueio geográfico injustificado, a necessidade de uma proteção
permanente dos consumidores tanto nas compras em linha como fora de linha, a melhoria
da entrega de encomendas transfronteiras, a eliminação de entraves à inovação digital e a

[18]JO C 81 E de 15.3.2011, p. 45.
[19]JO C 332 E de 15.11.2013, p. 22.
[20]JO C 153 E de 31.5.2013, p. 128.
[21]Regulamento (UE) n.o 2015/2120, JO L 310 de 26.11.2015, p. 1.
[22]Diretiva 2014/61/UE (JO L 155 de 23.5.2014, p. 1)
[23]Regulamento (UE) n.o 910/2014, JO L 257 de 28.8.2014, p. 73.
[24]Diretiva (UE) 2016/680, JO L 119 de 4.5.2006, p. 89.
[25]Regulamento (UE) n.o 2016/679, JO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
[26]JO C 349 E de 29.11.2013, p. 552.
[27]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC
+PDF+V0//EN

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//EN
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coerência dos regimes de proteção da vida privada e dos dados pessoais[28]. O Parlamento está
atualmente a desenvolver importantes trabalhos legislativos sobre as propostas apresentadas
para dar seguimento à estratégia para o mercado único digital e à resolução intitulada «Rumo
ao Ato para o mercado único digital»[29], abordando questões como o bloqueio geográfico
injustificado[30], a entrega transfronteiras de encomendas[31], a portabilidade transfronteiras dos
serviços de conteúdos em linha[32], uma revisão do regulamento relativo à cooperação no
domínio da defesa do consumidor[33], a oferta de serviços de comunicação social audiovisual[34],
os contratos de vendas em linha de bens e outras vendas à distância de bens[35] e os contratos
de fornecimento de conteúdos digitais.[36]

Mariusz Maciejewski / Louis Dancourt / Boris Marschall
06/2017

[28]http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160114IPR09903/Stop-geo-blocking-and-boost-e-
commerce-and-digital-innovation-says-Parliament
[29]Textos aprovados, P8_TA(2016)0009.
[30]Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre medidas contra o bloqueio geográfico e
outras formas de discriminação com base na nacionalidade, local de residência ou de estabelecimento dos clientes no
mercado interno, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0289
[31]Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos serviços transfronteiriços de entrega
de encomendas https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-285-EN-F1-1.PDF
[32]Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que visa assegurar a portabilidade transfronteiras
dos serviços de conteúdos em linha no mercado interno https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/
EN/1-2015-627-EN-F1-1.PDF
[33]Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à cooperação entre as autoridades
nacionais responsáveis pela aplicação coerciva da legislação de defesa do consumidor (2016/0148 (COD), http://
ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-revision-proposal_en.pdf
[34]Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2010/13/UE, relativa à
coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes
à oferta de serviços de comunicação social audiovisual, para a adaptar à evolução das realidades do mercado
(COM(2016)0287), http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=15948
[35]Proposta de diretiva relativa a certos aspetos que dizem respeito a contratos de vendas em linha de bens e outras
vendas à distância de bens, COM(2015)0635 final — 2015/0288 (COD), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0635
[36]Proposta de diretiva relativa a certos aspetos que dizem respeito a contratos de vendas em linha de bens e outras
vendas à distância de bens, COM(2015)0634 final — 2015/0287 (COD), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0289&from=EN
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PT/1-2016-285-PT-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/PT/1-2015-627-PT-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/PT/1-2015-627-PT-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0148(COD)
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PT/1-2016-283-PT-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PT/1-2016-283-PT-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0287
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0635
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/0288(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0634
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/0287(COD)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0634&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0634&from=PT
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