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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a evolução da inteligência artificial (IA) está a avançar a um ritmo 
acelerado e que a IA já desempenha um papel no nosso quotidiano há vários anos; que a 
IA e a robótica promovem a inovação, resultando em novos modelos de negócio e 
desempenhando um papel fundamental na transformação das nossas sociedades e na 
informatização das nossas economias em muitos setores, como a indústria, os cuidados de 
saúde, a construção e os transportes;

B. Considerando que a China e os Estados Unidos são os países mais avançados no domínio 
das tecnologias de IA e que a UE regista atualmente um atraso considerável relativamente 
a esses países; que será impossível a UE recuperar esse atraso sem uma abordagem 
coordenada a nível europeu; que uma abordagem comum à IA permitiria à UE promover 
melhor os seus valores em todo o mundo e desempenhar um papel mais importante e 
mais eficaz a nível mundial;

C. Considerando que cerca de um quarto de todos os robôs industriais e de metade de todos 
os robôs de serviço profissional de todo o mundo são produzidos por empresas europeias, 
pelo que a UE já dispõe de ativos importantes em que basear a sua política industrial 
europeia;

D. Considerando que uma abordagem comum facilitará o desenvolvimento de tecnologias de 
IA em benefício da sociedade, fazendo simultaneamente frente aos desafios apresentados 
por essas tecnologias, a fim de promover a inovação, melhorar a qualidade dos produtos e 
dos serviços assentes em IA, melhorar a experiência dos consumidores e a confiança nas 
tecnologias de IA e na robótica e evitar a fragmentação do mercado interno; 

E. Considerando que o desenvolvimento da IA e da robótica deve incluir a sociedade como 
um todo; que, no entanto, em 2017, as zonas rurais permaneceram em larga medida 
excluídas dos benefícios da IA, uma vez que 8 % das habitações não estão cobertas por 
uma rede fixa e 53 % não estão cobertas por uma tecnologia de «acesso de nova geração» 
(VDSL, cabo Docsis 3.0 ou FTTP);

F. Considerando que o desenvolvimento de serviços e produtos baseados em IA exige 
conectividade, a livre circulação de dados e acessibilidade dos dados na UE; que a 
utilização de técnicas avançadas de prospeção de dados em serviços e produtos pode 
ajudar a aumentar a qualidade da tomada de decisões e, consequentemente, a escolha dos 
consumidores, bem como melhorar o desempenho das empresas;

G. Considerando que a cibersegurança é essencial para garantir que os dados não sejam 
corrompidos ou utilizados com intenção criminosa para que a IA funcione de forma 
prejudicial para os cidadãos ou para as empresas, o que prejudicaria a indústria e a 
confiança dos consumidores na IA; que a evolução da IA aumenta a dependência desses 
sistemas para ações e decisões, o que, por sua vez, exige padrões elevados de 
ciber-resiliência na UE, a fim de proteger contra violações e falhas de cibersegurança;
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H. Considerando que os avanços tecnológicos em produtos e serviços inteligentes podem 
beneficiar a economia do conhecimento, que se baseia na quantidade, qualidade e 
acessibilidade das informações disponíveis, podendo assim resultar numa melhor 
adaptação às necessidades dos consumidores;

I. Considerando que os consumidores devem poder confiar na tecnologia com que 
interagem e que, por conseguinte, é necessário responder às preocupações éticas 
relacionadas com o desenvolvimento da IA e da robótica; que a UE deve basear a sua 
resposta a estas preocupações no respeito pelos valores consagrados no artigo 2.º do 
Tratado da União Europeia e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia; que 
o Grupo de Peritos de Alto Nível em matéria de Inteligência Artificial, criado pela 
Comissão, irá elaborar um projeto de orientações sobre ética no domínio da IA até ao 
final de 2018;

1. Sublinha que a primeira e mais importante condição para a UE recuperar o atraso em 
matéria de IA é que deve agir num quadro comum;

2. Salienta que as medidas descoordenadas em termos de I&D, as decisões divergentes em 
termos de regulamentação e as medidas a nível internacional distanciam a UE desse 
objetivo;

3. Observa que alguns Estados-Membros já têm as suas próprias estratégias nacionais em 
matéria de IA e congratula-se com o facto de todos os Estados-Membros terem assinado 
uma declaração sobre a cooperação em matéria de inteligência artificial, em abril de 
2018, bem como com o futuro plano coordenado sobre IA entre a Comissão e os 
Estados-Membros, mas exorta todas as partes envolvidas terem como objetivo um nível 
de cooperação o mais elevado possível;

Uma sociedade apoiada pela inteligência artificial e pela robótica 

4. Recorda o facto de a Europa ter a melhor comunidade de investigação no domínio da IA 
a nível mundial, que representa 32 % das instituições de investigação em IA em todo o 
mundo;

5. Sublinha que os investigadores da UE continuam a ganhar significativamente menos do 
que os seus homólogos nos EUA e na China e de este ser reconhecidamente o principal 
motivo porque saem da Europa; insta a Comissão e os Estados-Membros a 
concentrarem-se em atrair talentos de topo para as empresas europeias e os Estados-
Membros a criarem condições atrativas;

6. Salienta a importância de medidas específicas para garantir que as pequenas e médias 
empresas e as empresas em fase de arranque possam adotar e beneficiar das tecnologias 
de IA; considera que as avaliações de impacto dos efeitos da nova legislação da UE sobre 
o desenvolvimento tecnológico da IA devem ser obrigatórias e que essas avaliações de 
impacto também devem ser ponderadas a nível nacional;

7. Solicita à Comissão que, a fim de promover um quadro regulamentar favorável ao 
desenvolvimento da IA e em conformidade com o princípio «legislar melhor», reavalie 
regularmente a legislação em vigor para garantir a sua adequação aos fins a que se destina 
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no que diz respeito à IA, respeitando os valores fundamentais da UE, e procure alterar ou 
substituir propostas novas sempre que  tal não seja o caso;

8. Recomenda que se continue a trabalhar para aumentar a conectividade nas áreas 
negligenciadas, como as zonas rurais e os setores descurados, a fim de se verificar uma 
transição digital verdadeiramente inclusiva;

9. Salienta o facto de a introdução mais generalizada de tecnologias de IA poder substituir 
determinadas profissões, em particular as mais suscetíveis de serem automatizadas, e 
criar outras; recorda que uma percentagem significativa da população da UE, 37 % da 
mão de obra, não possui competências digitais básicas; sublinha que a Comissão prevê 
uma grande falta de peritos em TIC, prevendo 750 000 postos de trabalho não 
preenchidos em 2020;

10. Insta os Estados-Membros a modernizarem os seus sistemas de ensino e de formação 
profissional, a fim de terem em conta o progresso científico e os desenvolvimentos no 
domínio da IA, em linha com a diretiva relativa aos testes de proporcionalidade e a 
diretiva relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, e a tornarem os 
serviços profissionais da UE competitivos a nível mundial nas próximas décadas;

A via tecnológica para a inteligência artificial e a robótica

11. Considera que o novo conjunto de regras que regem o livre fluxo de dados não pessoais 
na União permite que cada vez mais dados sejam disponibilizados para a inovação 
baseada em dados, tornando mais fácil para as PME e as empresas em fase de arranque 
desenvolverem serviços inovadores baseados em IA e entrarem em novos mercados, 
permitindo simultaneamente aos cidadãos e às empresas beneficiarem de melhores 
produtos e serviços;

12. Recorda que o regulamento relativo ao livre fluxo de dados não pessoais estabelece que, 
se os desenvolvimentos tecnológicos tornarem possível transformar dados anónimos em 
dados pessoais, esses dados devem ser tratados como dados pessoais, e o Regulamento 
(UE) 2016/679 deve ser aplicado em conformidade; 

13. Reconhece o potencial da partilha de dados, no contexto do futuro desenvolvimento da 
aprendizagem profunda, em particular no que diz respeito aos conjuntos de dados de 
elevado valor, tendo em conta os seus benefícios civis ou socioeconómicos significativos 
e a sua adequação para a criação de serviços e aplicações de valor acrescentado;

14. Sublinha a importância de dados não pessoais abertos provenientes de fontes públicas e 
privadas e considera que um quadro regulamentar, incluindo a reutilização da informação 
do setor público, deve apoiar o acesso a dados abertos e a interoperabilidade; insta a 
Comissão a ponderar a criação de um portal único seguro e voluntário para facilitar o 
intercâmbio de dados não pessoais a nível da UE, a fim de possibilitar uma recolha de 
dados simplificada;

15. Sublinha que a confiança dos consumidores é essencial para o desenvolvimento da IA e 
que os sistemas baseados em IA lidam com cada vez mais dados de consumidores, o que 
os torna os alvos principais de ciberataques; salienta igualmente que a IA deve funcionar 
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de forma a não prejudicar os cidadãos e os consumidores e considera que a integridade 
dos dados e dos algoritmos em que assenta devem, por conseguinte, ser assegurada;

16. Salienta a importância de reconhecer, identificar e monitorizar as evoluções nefastas 
relacionadas com o desenvolvimento da IA; defende que a investigação em IA também se 
deve concentrar na deteção da IA e da robótica acidentalmente ou propositadamente 
corrompida;

Política industrial

17. Considera que a União deve estar mais bem equipada contra os ciberataques; defende a 
conclusão rápida da estratégia para a cibersegurança, que deve assegurar o 
desenvolvimento e a implantação de sistemas seguros de IA e de robótica resistentes a 
ciberataques, nomeadamente através do desenvolvimento de regimes de certificação da 
UE; considera que a ENISA deve preparar um plano de ação em matéria de 
cibersegurança no domínio da IA, que deve avaliar e dar resposta às ameaças e às 
deficiências específicas da IA;

18. Sublinha que o desenvolvimento de uma indústria de IA e de robótica sólida e 
competitiva não pode depender exclusivamente de fundos públicos; realça a importância 
de mobilizar fundos privados para promover a inovação e criar uma indústria 
desenvolvida de IA e de robótica na UE;

19. Recorda que, embora já existam há muito tempo aplicações industriais de IA e de 
robótica, os avanços neste domínio estão a aumentar e a proporcionar aplicações 
abrangentes e diversificadas em todas as atividades humanas; considera que qualquer 
quadro regulamentar deve incluir flexibilidade suficiente para permitir a inovação e o 
desenvolvimento livre de novas tecnologias e utilizações da IA; sublinha que a 
regulamentação não deve prejudicar a investigação e o desenvolvimento no setor privado;

20. Insta a Comissão a assegurar que os polos de inovação digital não resultem na criação de 
burocracia adicional, centrando-se antes em acelerar o investimento em projetos que 
demonstraram a sua eficiência; exorta a Comissão a centrar-se nas subvenções e na 
assistência financeira aos projetos privados de I&D; sublinha a necessidade de uma maior 
utilização das parcerias público-privadas no domínio da IA;

21. Considera que a IA constituirá um grande ativo em termos da implementação do 
princípio da declaração única, permitindo combinar bases de dados e informação 
proveniente de diferentes fontes, facilitando assim a interação dos cidadãos com as 
administrações públicas;

Quadro jurídico para a inteligência artificial e a robótica

O mercado interno da inteligência artificial

22. Considera que os Estados-Membros devem assegurar a criação de dados baseados no 
princípio «abertos desde a conceção e por defeito», garantindo simultaneamente um nível 
de proteção coerente dos objetivos de interesse público, como a segurança pública ou a 
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proteção dos dados pessoais, incluindo no que diz respeito a informações sensíveis 
relacionadas com infraestruturas críticas;

Desenvolvimento responsável e livre circulação de bens inteligentes

23. Sublinha a importância do princípio do reconhecimento mútuo na utilização 
transfronteiriça de bens inteligentes, incluindo robôs e sistemas robóticos; recorda que, 
sempre que necessário, os ensaios, a certificação e a segurança dos produtos devem 
garantir a que determinados bens são seguros desde a conceção e por defeito; observa, 
neste contexto, a importância de também trabalhar os aspetos éticos da IA;

24. Salienta que a IA se aplica a diversos setores em que a normalização é extremamente 
importante, como o fabrico inteligente, os robôs, os automóveis autónomos, a realidade 
virtual, os cuidados de saúde e a análise de dados, e considera que a normalização da IA à 
escala da UE irá promover a inovação e garantir um nível elevado de proteção dos 
consumidores; reconhece que, embora exista um número significativo de normas sobre 
questões como a segurança, a fiabilidade, a interoperabilidade e a proteção, é necessário 
continuar a promover e desenvolver normas comuns para a robótica e a IA e que tal deve 
ser uma das prioridades da União; insta a Comissão, em cooperação com os organismos 
de normalização da UE, a continuar a colaborar de forma proativa com os organismos 
internacionais de normalização sobre a melhoria das normas neste domínio;

25. Insta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem a realização de ensaios em 
condições reais, em pequena escala, de produtos e tecnologias inovadoras (a chamada 
inovação em ambiente de ensaio), antes da colocação desses produtos no mercado;

26. Reconhece que as tecnologias de IA e a robótica são cada vez mais utilizadas em veículos 
autónomos, tais como os automóveis autónomos e os drones civis; observa que alguns 
Estados-Membros já estão a promulgar ou a estudar a introdução de legislação neste 
domínio específico, o que pode resultar em entraves ao desenvolvimento de veículos 
autónomos devido à heterogeneidade das legislações nacionais; solicita, por conseguinte, 
que seja criado um único conjunto de regras da União que estabeleça o equilíbrio ideal 
entre os interesses e os riscos potenciais para os utilizadores, as empresas e as restantes 
partes interessadas, evitando ao mesmo tempo o excesso de regulamentação no domínio 
da robótica e dos sistemas de IA;

Livre prestação de serviços baseados em IA

27. Recorda que existe uma evolução contínua das tecnologias de análise, exploração e 
tratamento de dados, como a aprendizagem por máquinas, a IA e a Internet das coisas, e 
que uma evolução tecnológica rápida torna possível criar novos serviços e novas 
aplicações assentes na utilização, agregação ou combinação de dados;

28. Recorda que muitos dos aspetos políticos relevantes para os serviços baseados em IA, 
incluindo as regras sobre a proteção dos consumidores e a política em matéria de ética e 
de responsabilidade, são abrangidos pelo atual quadro regulamentar em matéria de 
serviços, nomeadamente a Diretiva Serviços, a Diretiva Qualificações Profissionais e a 
Diretiva Comércio Eletrónico;
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29. Sublinha que os seres humanos devem ser sempre, em última instância, responsáveis pela 
tomada de decisões, em especial no que diz respeito a serviços profissionais como as 
profissões médicas, jurídicas e contabilísticas; considera que é necessário refletir sobre a 
necessidade de supervisão por um profissional qualificado, tendo em vista a proteção dos 
objetivos legítimos de interesse público e a prestação de serviços de elevada qualidade;

30. Reconhece a importância de melhorar os serviços digitais, como os assistentes virtuais, os 
chatbots ou os agentes virtuais, proporcionando eficiência operacional sem precedentes, 
reconhecendo ao mesmo tempo a necessidade de desenvolver uma IA centrada no ser 
humano e orientada para o mercado, a fim de produzir decisões melhores e mais fiáveis 
face às limitações da autonomia da IA e da robótica;

Proteção e capacitação dos consumidores

31. Considera que as tecnologias de IA desenvolvidas para o fabrico e para a utilização 
individual devem ser sujeitas a controlos de segurança dos produtos pelas autoridades de 
fiscalização do mercado e às regras de proteção dos consumidores, garantindo, se for caso 
disso, normas mínimas de segurança e tendo em conta o risco de acidentes resultantes da 
interação com os seres humanos ou do trabalho na sua proximidade; considera que as 
questões éticas, de proteção de dados, incluindo dados de terceiros e dados pessoais, de 
responsabilidade civil e de cibersegurança devem ser ponderadas em qualquer política em 
matéria de IA;

32. Recorda que os algoritmos estão na base da IA e da robótica; insta os Estados-Membros a 
assegurarem que apenas sejam utilizados dados de elevada qualidade na IA e, em 
particular, que esses dados estejam atualizados e sejam precisos e fiáveis, a fim de 
garantir a confiança e a aceitação por parte dos consumidores; recorda, a este respeito, a 
importância da explicabilidade dos processos de tomada de decisão das tecnologias de IA 
e da imparcialidade dos algoritmos, respeitando, ao mesmo tempo, a legislação da UE, 
em particular no que diz respeito aos segredos comerciais, e de criar estruturas de revisão 
para corrigir eventuais erros nas decisões tomadas pela IA;

33. Salienta a importância de uma IA de fácil de utilização para promover a confiança dos 
consumidores; considera que, quando são tomadas decisões definitivas e permanentes 
pela IA e não por seres humanos, os consumidores devem ser informados dessa situação 
e poder procurar uma revisão e vias de recurso humanas; sublinha que, na interação com 
um sistema automatizado, os utilizadores devem ser informados sobre como podem 
contactar um ser humano e como é possível garantir que as decisões do sistema possam 
ser verificadas e corrigidas;

34. Toma nota do documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 25 de abril de 2018, 
relativo à responsabilidade pelas tecnologias digitais emergentes (SWD(2018)0137); 
regista a sua conclusão de que, embora o atual quadro de responsabilidade continue a ser 
estável e a funcionar, esse quadro deve ser revisto pelo grupo de peritos em matéria de 
responsabilidade, à luz das novas tecnologias de IA, a fim de assegurar que é adequado 
ao fim a que se destina e inclui as perspetivas do consumidor, dos inovadores e das 
empresas que operam na UE;

35. Salienta a necessidade de educar os cidadãos, especialmente os mais jovens, para que 
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compreendam como a IA funciona; solicita a uma maior capacitação dos cidadãos e 
consumidores europeus, tornando a IA mais acessível aos cidadãos, aos consumidores e à 
sociedade; considera que este objetivo pode ser alcançado através de formação mais 
intensa e generalizada para uma melhor compreensão da IA.
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