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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, a competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a inteligência artificial (IA) será uma revolução tecnológica, 
económica, social e psicológica, com óbvias repercussões éticas, não só na Europa mas 
também em todo o mundo;

B. Considerando que a crescente integração da robótica nos sistemas humanos requer uma 
forte orientação política sobre como maximizar os benefícios e minimizar os riscos para 
a sociedade e garantir um desenvolvimento seguro e equitativo da inteligência artificial;

C. Considerando que a maturidade do mercado da inteligência artificial representa, em 
termos éticos e morais, a maior revolução desde a máquina a vapor e o computador, o
que requer intenso debate social;

D. Considerando que, na indústria e nos serviços relacionados com a alta tecnologia,  a IA 
é fundamental para transformar a Europa num «continente start-up», explorando as 
tecnologias mais recentes para gerar crescimento na Europa, em particular nos domínios 
da tecnologia da saúde, dos serviços e programas de cuidados de saúde, da descoberta 
de medicamentos, da cirurgia robótica e assistida por robôs, do tratamento de doenças 
crónicas, da imagiologia e dos registos médicos, assim como para garantir um ambiente 
sustentável e uma produção alimentar segura; Considerando que, atualmente, a Europa 
está muito atrasada em relação à América do Norte e à Ásia em termos de investigação 
e de patentes no domínio da inteligência artificial;

E. Considerando que o desenvolvimento das tecnologias da IA pode ajudar a melhorar a 
vida das pessoas com doenças crónicas e com deficiência e dar resposta a desafios 
sociais como o envelhecimento da nossa população, tornando as tecnologias da saúde 
mais precisas e eficazes na prestação de cuidados de saúde;

F. Considerando que existe um vasto leque de possíveis aplicações da IA e da robótica nos 
cuidados médicos, tais como: gestão de registos e dados médicos, execução de tarefas 
repetitivas (análise de testes, raios X, tomografias computorizadas, introdução de 
dados), planeamento do tratamento, consulta digital (como consultas médicas baseadas 
no histórico médico pessoal e no conhecimento médico comum), enfermeiros virtuais, 
gestão de medicamentos, criação de medicamentos, medicina de precisão (dado que a 
genética e a genómica procuram mutações e ligações a doenças a partir das informações 
no ADN), monitorização da saúde, análise do sistema de cuidados de saúde, etc.; 

G. Considerando que a acessibilidade não significa os mesmos serviços e equipamentos 
para todos; que a acessibilidade da IA e da robótica se baseia no planeamento e na 
conceção inclusivos; que as necessidades, os desejos e as experiências do utilizador 
devem ser o ponto de partida dessa conceção;

H. Considerando que existem fortes preocupações éticas, psicológicas e jurídicas sobre a 
autonomia dos robôs, a sua manifesta falta de empatia humana e o seu impacto na 
relação médico-doente que ainda não foram adequadamente abordadas a nível da União, 
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em particular no que diz respeito à proteção de dados pessoais dos doentes, à 
responsabilidade e às novas relações económicas e laborais daí decorrentes; que a 
«autonomia» enquanto tal só pode ser plenamente atribuída ao ser humano; que existe a 
necessidade de enquadrar de forma sólida a inteligência artificial a nível legal e ético;

I. Considerando que a utilização da inteligência artificial, especialmente no setor da saúde, 
se deve basear sempre no princípio de responsabilidade de que «é o Homem que 
comanda a máquina»;

J. Considerando que os riscos da IA não foram suficientemente estudados;

1. Sublinha que qualquer progresso tecnológico revolucionário, em particular no domínio 
da IA e da robótica, deve estar ao serviço do bem-estar humano;

2. Salienta que os sistemas de IA e os robôs são meios tecnológicos inovadores que visam 
melhorar a vida das pessoas, desenvolver a economia e fazer face aos desafios nos 
domínios da saúde, ambiente, alterações climáticas, segurança alimentar, entre muitos 
outros aspetos, sendo o agente humano sempre responsável pela sua utilização;

3. Insta a Comissão e os Estados-Membros a elaborarem um plano de ação da UE 
verdadeiramente abrangente, destinado a criar um «ecossistema de inteligência 
artificial» europeu, a fim de tirar pleno partido das oportunidades de desenvolvimento 
socioeconómico e, ao mesmo tempo, abordar exaustivamente as questões de segurança, 
proteção, prevenção e atenuação dos riscos, responsabilidade moral humana, 
governação e regulamentação em matéria de IA e de robôs, sustentabilidade ambiental e 
eliminação dos dispositivos de IA1; salienta que este «ecossistema» deve estar aberto às 
necessidades das microempresas e das pequenas e médias empresas (PME) e ser 
estabelecido em associação com todas as partes interessadas relevantes, em particular os 
grupos de doentes, mas tendo também em conta as preocupações de outros grupos, tais 
como associações de solidariedade, igrejas e faculdades de filosofia;

4. Considera que deve ser dada especial atenção à utilização de «megadados» no domínio 
da saúde, com o objetivo de maximizar as oportunidades de que pode ser portadora, 
como a melhoria da saúde dos doentes, assim como do desempenho dos sistemas de 
saúde pública dos Estados-Membros, sem reduzir as normas éticas e sem ameaçar a 
privacidade ou a segurança dos cidadãos;

5. Adverte vivamente contra qualquer tentativa de dotar as máquinas de inteligência 
artificial de uma espécie de «personalidade» e, desse modo, isentar de qualquer 
responsabilidade os fabricantes, bem como aqueles que as comandam;

6. Salienta, porém, que o atual sistema de aprovação de dispositivos médicos pode não ser 
adequado para as tecnologias da IA; insta a Comissão a acompanhar de perto os 
progressos nestas tecnologias e a propor alterações ao quadro regulamentar, se 
necessário, a fim de estabelecer o quadro para determinar a respetiva responsabilidade 
civil do utilizador (médico/profissional), o produtor da solução tecnológica e do 
estabelecimento de saúde que oferece o tratamento; sublinha a especial importância de 

                                               
1 Ver, em especial, a declaração do Grupo Europeu de Ética para as Ciências e as Novas Tecnologias sobre 
inteligência artificial, robótica e sistemas «autónomos», de março de 2018.



AD\1169490PT.docx 5/7 PE623.609v02-00

PT

que se reveste, no setor da saúde, a questão da responsabilidade jurídica por danos no 
que se refere à utilização da IA; salienta, por conseguinte, a necessidade de garantir que 
o utilizador não seja sempre levado a aceitar o meio de diagnóstico ou o tratamento 
sugerido por um instrumento tecnológico, por receio de ser objeto de uma ação de 
indemnização caso o parecer profissional e fundamentado o leve a formular conclusões 
parcialmente diferentes; 

7. Insta a Comissão e os Estados-Membros a consagrarem mais fundos à investigação no 
domínio da IA e da robótica e a incentivarem os peritos em IA e as empresas europeias 
e não europeias a criar postos de trabalho inovadores, reforçando a investigação sobre 
questões de saúde pública; sublinha simultaneamente a importância de uma estratégia 
global em matéria de emprego que acompanhe os progressos da IA no contexto 
profissional da saúde;

8. Insta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem a criação de talentos nos setores 
da inteligência artificial e da robótica, através de medidas concretas (por exemplo, a 
criação de incubadoras e o apoio às empresas em fase de arranque) que visem o 
aumento do número de pessoas formadas nesses domínios, prestando especial atenção à 
presença de mulheres e procurando atrair estudantes de outras disciplinas; 

9. Solicita ao Conselho e à Comissão que tomem todas as medidas legais necessárias para 
proibir métodos de eutanásia e de seleção através do aumento da utilização de interfaces 
homem-máquina otimizadoras no corpo humano;

10. Insta a Comissão a permitir o acesso a fundos no âmbito dos programas-quadro da 
União Europeia e a outras formas de financiamento de investigação sobre IA;

11. Insta a Comissão e os Estados-Membros a elaborarem planos de longo alcance, 
destinados a atrair as partes interessadas e os intervenientes principais nos domínios das 
TI, da matemática, da física, das tecnologias da informação médica, da psicologia 
clínica, da bioengenharia e dos medicamentos para abrir centros de investigação 
biomédica e biónica da IA em toda a Europa; insta, no entanto, a Comissão e os 
Estados-Membros a levarem a sério os riscos da inteligência artificial (como o seu 
impacto na relação entre o médico e o doente e a desumanização dos cuidados médicos) 
e a apoiarem a investigação sobre os riscos e as preocupações éticas relacionadas com a 
IA, que poderiam ajudar a determinar se e em que condições a utilização de uma 
determinada solução tecnológica pode ser considerada adequada e conforme com os 
princípios fundamentais da dignidade humana e da igualdade, podendo, por 
conseguinte, ser autorizada;

12. Insta os Estados-Membros e a Comissão a reforçarem o financiamento das tecnologias 
da IA relacionadas com a saúde nos domínios público e privado; congratula-se, neste 
contexto, com a declaração de cooperação assinada por 24 Estados-Membros da UE e a 
Noruega, com vista a aumentar o impacto dos investimentos na IA a nível europeu; 
insta os Estados-Membros e a Comissão a analisarem se os programas de formação do 
pessoal médico e do setor da saúde devem ser atualizados e uniformizados a nível 
europeu, a fim de garantir elevados níveis de competência e igualdade de condições nos 
vários Estados-Membros no que se refere ao conhecimento e à utilização dos 
instrumentos tecnológicos mais avançados em matéria de robótica cirúrgica, biomédica 
e inteligência artificial para efeitos de imagiologia.
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