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SUGESTÕES 

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 

Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo: 

– a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando que as equipas de robôs e seres humanos podem ser 85%1 mais produtivas 

do que os robôs ou os seres humanos a trabalhar separadamente; que, ao melhorarem as 

capacidades das pessoas, os robôs reduzem o risco de erro humano; 

B. Considerando que a União ocupa uma posição de liderança no setor da robótica industrial, 

com uma quota de mais de 25%2 da oferta e da utilização, e que se calcula que esse 

mercado cresça 8 a 9% ao ano, tornando, por conseguinte, o setor numa prioridade 

estratégica industrial; 

1. Considera que a robótica e a inteligência artificial desempenham um papel importante na 

melhoria da competitividade e da produtividade da economia europeia e podem, a médio 

prazo, ter um impacto mais significativo sobre a competitividade das indústrias não 

transformadoras, como a agricultura, os transportes, os cuidados de saúde, a segurança e 

os serviços; insta a Comissão a promover uma política ambiciosa, transetorial e que 

promova a inovação no domínio da robótica e da inteligência artificial, facilitando a 

integração das tecnologias nas cadeias de valor, o desenvolvimento de modelos de 

negócios inovadores e reduzindo o tempo que demora a passar da inovação à 

industrialização; exorta a Comissão a avaliar a necessidade de modernizar a legislação ou 

de desenvolver orientações a nível europeu para garantir uma abordagem comum na 

robótica e na inteligência artificial, requisito fundamental para que as empresas possam 

crescer na União; 

2 Observa que alguns países terceiros reconhecem a importância estratégica da robótica e 

estão a desafiar o papel de liderança da União no mercado mundial, por exemplo, através 

da aquisição de fabricantes europeus; insta a Comissão a elaborar uma estratégia industrial 

que aborde o papel dos setores estrategicamente importantes, como a robótica, e explique 

o modo como a União pode preservar os postos de trabalho, o crescimento, os 

conhecimentos e uma grande parte da cadeia de valor; 

3. Salienta que a inovação nos domínios da robótica e da inteligência artificial e a integração 

das tecnologias da robótica e da inteligência artificial na economia e na sociedade 

requerem uma infraestrutura digital que proporcione uma conectividade generalizada; 

solicita à Comissão que crie um quadro destinado a satisfazer os requisitos de 

conectividade necessários para o futuro digital da União e garanta que o acesso a redes de 

banda larga e 5G respeite plenamente o princípio da neutralidade da rede; 

4. Acredita firmemente que a interoperabilidade entre os sistemas, dispositivos e serviços de 

computação em nuvem, baseada nos princípios da segurança e da privacidade desde a 

conceção, é um fator indispensável para os fluxos de dados em tempo real que permitem 

                                                 
1 Segundo estudos do MIT baseados em experiências conjuntas com os fabricantes de automóveis BMW e 

Mercedes-Benz. 
2 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/robotics. 
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uma maior flexibilidade e autonomia dos robôs e da inteligência artificial; solicita à 

Comissão que promova um ambiente aberto, nomeadamente normas abertas e modelos de 

licenciamento inovadores, plataformas abertas, garantindo, ao mesmo tempo, a 

transparência, para evitar o bloqueio dos sistemas exclusivos que limitam a 

interoperabilidade; salienta, além disso, que deve ser assegurado um elevado nível de 

proteção, segurança e privacidade dos dados utilizados para a comunicação entre pessoas, 

robôs e inteligência artificial; insta, por conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a 

integrarem os princípios da segurança e da privacidade desde a conceção nas suas 

políticas relacionadas com a robótica e a inteligência artificial na estratégia da UE para a 

cibersegurança e a incluírem a robótica e a inteligência artificial nas discussões do grupo 

consultivo de alto nível sobre cibersegurança que será criado pela Comissão; 

5. Observa que o acesso aos dados é essencial para a inovação nos algoritmos de 

aprendizagem automática; exorta a Comissão a implementar uma estratégia e um quadro 

ambiciosos sobre a circulação aberta e livre de dados, em especial com a iniciativa 

«free-flow-of-data», em conformidade com a legislação relativa à proteção de dados e 

uma reforma do direito de propriedade intelectual; salienta que a iniciativa «free-

flow-of-data» deve esclarecer questões relativas à propriedade, ao acesso e à facilidade de 

utilização dos dados, que são importantes para o desenvolvimento e a utilização de 

tecnologias da robótica; 

6. Insta a Comissão a aumentar o seu apoio, na revisão intercalar do QFP, ao programa 

SPARC financiado pelo Programa-Quadro Horizonte 2020, a realizar estudos de previsão, 

a promover a inovação aberta como um objetivo estratégico e a fomentar um ambiente 

colaborativo entre instituições nacionais e europeias, a comunidade de investigação, os 

organismos de normalização que atraem talentos, o setor privado, as empresas globais, as 

PME e as empresas em fase de arranque, que são essenciais para a inovação e a abertura 

de novos mercados em tecnologias da robótica à escala mundial; destaca o papel que as 

parcerias público-privadas podem desempenhar neste contexto; 

7. Salienta que o desenvolvimento das tecnologias da robótica deve ser orientado para 

complementar as capacidades humanas, e não para as substituir; sublinha que o 

crescimento no domínio da robótica e da inteligência artificial automatizará um número 

significativo de postos de trabalho, reduzindo a exposição humana a condições 

prejudiciais e perigosas, e transformará vidas e práticas de trabalho, o que pressupõe uma 

avaliação de longo prazo e medidas destinadas a assegurar que os aspetos relacionados 

com a sociedade, o ambiente, a ética, a responsabilidade e o ensino sejam devidamente 

tidos em conta; considera, em especial, que é necessário incluir competências digitais, 

nomeadamente em codificação, em todos os níveis de ensino e formação, desde os 

primeiros anos de escolaridade até à aprendizagem ao longo da vida; 

8. Considera que os robôs da medicina continuam a abrir novas perspetivas na execução de 

cirurgias de alta precisão e na execução de procedimentos repetitivos; considera que esses 

robôs têm potencial para melhorar os resultados da reabilitação e prestar um apoio 

logístico altamente eficaz nos hospitais; 

– a incorporar as seguintes recomendações em anexo à sua proposta de resolução: 
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9. Considera que as futuras iniciativas legislativas em matéria de robótica e de inteligência 

artificial, após consultas com um vasto leque de partes interessadas de relevo e baseadas 

num diálogo constante, devem proporcionar segurança jurídica, sem colocar entraves à 

inovação neste domínio da tecnologia em rápida evolução; 

10. Considera que, juntamente com os utilizadores finais, os engenheiros da robótica, o 

mundo académico e outras partes interessadas, a Comissão deve elaborar um código de 

conduta no domínio da ética destinado a nortear as atividades de desenvolvimento da 

robótica e da inteligência artificial; 

11. Entende que as recomendações relacionadas com as licenças devem respeitar a liberdade 

contratual e permitir a existência de sistemas de licenciamento inovadores; adverte contra 

a introdução de novos direitos de propriedade intelectual no domínio da robótica e da 

inteligência artificial que possam prejudicar a inovação e o intercâmbio de competências. 
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