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SUGESTÕES 

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 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 os avanços tecnológicos no domínio da robótica terão efeitos 

positivos na economia da União e na vida quotidiana das pessoas, mas poderão igualmente 

implicar riscos que necessitam de ser abordados; considerando que o desenvolvimento dos 

novos paradigmas tecnológicos e de produção, dentro ou fora do âmbito do Programa-Quadro 

Horizonte 2020, deve respeitar os princípios éticos e ter em devida conta os direitos 

fundamentais consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais (CDF); 

B.  Considerando que um certo número de países terceiros adotaram orientações e 

legislação sobre robótica e que alguns Estados-Membros também iniciaram reflexões 

específicas nessa matéria; considerando que um quadro regulamentar para reger o 

desenvolvimento e a utilização da robótica e da inteligência artificial a nível da União e 

baseado em regras já existentes, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da 

União1, pode evitar uma fragmentação das regras no mercado único e salvaguardar melhor a 

proteção dos direitos fundamentais de todos os cidadãos da UE à dignidade humana, à 

privacidade e à vida familiar, à proteção dos dados pessoais e dos direitos de propriedade 

intelectual, à liberdade de expressão e de informação, à igualdade e não discriminação, à 

solidariedade, à justiça e direitos dos cidadãos e à segurança, embora subordinados ao 

princípio da proporcionalidade; 

Princípios éticos 

1. Considera que o quadro jurídico em vigor da União deve ser atualizado e completado, 

quando for adequado, com princípios éticos orientadores para a conceção, engenharia, ensaio 

e utilização de robôs e da inteligência artificial, a fim de garantir que estas tecnologias possam 

melhorar efetivamente a qualidade da vida humana; insta a ter sempre em conta o princípio da 

precaução no desenvolvimento e utilização dessas tecnologias; 

2. Considera que a robótica e a inteligência artificial – especialmente as áreas com 

autonomia integrada, incluindo a capacidade de retirar, compilar e partilhar informação 

sensível com diversas partes interessadas, e a possibilidade de autoaprendizagem e até de 

auto-modificação evolutiva – devem ser subordinadas a princípios ou leis conceptuais 

robustos, nomeadamente que um robô não pode matar ou infligir danos a um ser humano e 

tem de ser controlado por um ser humano; considera que o processo usado pelos robôs e a 

inteligência artificial para recolher, processar e utilizar dados pessoais tem de ser transparente 

e inteligível; considera que estes princípios devem ser neutros do ponto de vista tecnológico e 

ter como base a investigação empírica; apoia o desenvolvimento de um quadro de «ética 

                                                 
1 Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção 

das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e 

que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral da Proteção de Dados) (JO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 
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desde a conceção» para os investigadores, o meio académico e os engenheiros que garanta 

que estas soluções tecnológicas não irão prejudicar a investigação e a evolução tecnológica 

mas que esteja em conformidade com os códigos e práticas éticas nacionais e da União em 

vigor e também com os direitos e princípios consagrados na CDF – em especial, a dignidade 

do ser humano, o respeito e a proteção da privacidade e da vida familiar, a segurança, a 

proteção dos dados pessoais e da propriedade intelectual, a liberdade de expressão e 

informação, a igualdade e não discriminação, a solidariedade, a justiça e direitos dos cidadãos 

– e subordinado à proporcionalidade; 

3. Reconhece que a definição de tais leis e princípios e a sua aplicação prática requer 

mais investigação no domínio da ética da inteligência artificial; considera que o Grupo 

Europeu de Ética para as Ciências e as Novas Tecnologias pode desempenhar um papel 

importante na definição de orientações e normas de ética que sejam simultaneamente voltadas 

para o futuro e sensíveis à evolução tecnológica no futuro;  

4. Sublinha a necessidade de abordar o impacto psicológico e social da interação entre 

seres humanos e robôs, bem como o caráter duplo do impacto da tecnologia nas capacidades 

humanas, prestando uma atenção especial aos grupos vulneráveis, em especial as crianças, 

para evitar a criação duma dependência prejudicial dos robôs, por exemplo, através de 

evocação duma resposta emocional ou isolando esses seres humanos da realidade; 

5. Realça que a robótica e a inteligência artificial – especialmente a robótica nas áreas 

doméstica, da saúde e da assistência e os sistemas ciberfísicos, dos quais alguns elementos 

podem ser implantados ou até usados no corpo humano – terão um impacto significativo na 

vida humana, em particular nas pessoas com deficiência; observa, por isso, que é essencial 

assegurar o acesso equitativo e inclusivo a estas tecnologias; chama a atenção para o impacto 

da robótica na privacidade dos utilizadores, devido ao acesso a espaços tradicionalmente 

protegidos e a informações pessoais sensíveis; considera que deve ser garantido o respeito dos 

princípios de deontologia médica, da segurança dos doentes e da integridade dos cuidados de 

saúde; 

Privacidade e proteção de dados 

6. Reitera que o direito à proteção da vida privada e o direito à proteção dos dados 

pessoais – consagrados nos artigos 7.º e 8.º da CDF, bem como no artigo 16.º do TFUE – 

aplicam-se a todas as áreas da robótica e da inteligência artificial e que o quadro jurídico da 

União em matéria de proteção de dados tem de ser plenamente respeitado; salienta que os 

criadores do setor da robótica e da inteligência artificial têm a responsabilidade de 

desenvolver produtos de modo a serem seguros e adequados à sua finalidade e de seguir os 

procedimentos de tratamento de dados conformes com a legislação em vigor, a 

confidencialidade, o anonimato, o tratamento justo e o direito a um processo equitativo; 

7. Insta a Comissão a assegurar que toda a legislação da União sobre robótica e 

inteligência artificial incluirá medidas e normas que tenham em conta a evolução tecnológica 

rápida neste domínio, incluindo o desenvolvimento de sistemas ciberfísicos, a fim de 

assegurar que a legislação da UE não fica atrás da curva de desenvolvimento e de implantação 

das tecnologias; salienta a necessidade de essa legislação cumprir as normas em matéria de 

privacidade e de proteção de dados, ou seja, sobre obrigações de informação, o direito a obter 

uma explicação para uma decisão baseada no tratamento automatizado, a obrigação de 

respeitar os princípios da privacidade desde a conceção e por defeito, os princípios da 
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proporcionalidade, necessidade, minimização dos dados, limitação da finalidade, bem como 

mecanismos de controlo da transparência para os titulares de dados e autoridades de proteção 

de dados e soluções adequadas em conformidade com as normas e a legislação atual; solicita a 

revisão das normas, princípios e critérios relativos à utilização de câmaras e sensores em 

robôs e na inteligência artificial, em conformidade com o quadro jurídico da União em 

matéria de proteção de dados;  

8.  Apela a uma abordagem uniforme e horizontal da robótica e da inteligência artificial 

no quadro jurídico da União que seja neutra do ponto de vista tecnológico e aplicável aos 

diversos setores onde a robótica poderá ser aplicada, tais como os transportes, a saúde, a 

indústria transformadora, as telecomunicações, a aplicação da lei e muitos outros; sublinha 

que, sempre que apropriado, o quadro jurídico existente deve ser atualizado e complementado 

com vista a garantir um nível igual de proteção de dados, privacidade e segurança; 

9. Destaca a importância de prevenir a vigilância em massa através de tecnologias da 

robótica e da inteligência artificial; 

10.  Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que promovam uma colaboração forte e 

transparente entre os setores público e privado e o meio académico que reforce a partilha de 

conhecimentos, que promovam a educação e a formação tanto dos criadores sobre as 

implicações éticas, a segurança e o respeito dos direitos fundamentais como dos 

consumidores sobre a utilização da robótica e da inteligência artificial, com particular 

destaque para a segurança e a proteção da privacidade; 

Segurança dos dados e sistemas de dados e circulação de dados 

11. Sublinha que a livre circulação dos dados é essencial para a economia digital e é 

essencial para o desenvolvimento da robótica e da inteligência artificial; salienta que um 

elevado nível de segurança dos sistemas da robótica e da inteligência artificial no seu todo – 

incluindo os sistemas de dados internos e a circulação dos dados – é essencial para a 

utilização correta da robótica e da inteligência artificial; salienta que tem de ser assegurada a 

proteção das redes de robôs e inteligência artificial interligados, a fim de evitar potenciais 

violações da segurança, ciberataques ou a utilização abusiva de dados pessoais, especialmente 

quando se procede à recolha e tratamento duma grande quantidade de dados; salienta a 

necessidade de conceber um mecanismo que permita ao utilizador interromper o tratamento 

dos seus dados pessoais no caso duma quebra da segurança; salienta a importância das 

atividades de investigação e desenvolvimento no domínio das técnicas de segurança dos 

dados e sublinha a responsabilidade conjunta dos setores público e empresarial de cooperar 

com vista a assegurar um nível elevado de proteção, segurança e privacidade dos dados 

utilizados para a comunicação entre pessoas, robôs e inteligência artificial, juntamente com 

uma elevada qualidade dos sistemas de reconhecimento vocal e de linguagem gestual; 

considera que os produtores de software e hardware comercial devem ser responsabilizados 

em caso de violações graves da segurança dos dados devidas à sua negligência; insta a 

Comissão e os Estados-Membros a apoiarem e incentivarem o desenvolvimento da tecnologia 

necessária, incluindo a segurança desde a fase de conceção e os canais de comunicação; 

«Drones» (sistemas de aeronaves telepilotadas – RPAS) 

12. Sublinha que sempre que se proceda ao tratamento de dados pessoais por RPAS – 

tanto por autoridades públicas para fins de aplicação da lei ou por entidades públicas ou 



 

PE589.153v02-00 6/7 AD\1110544PT.docx 

PT 

privadas para outros fins permitidos pela lei –, o direito à liberdade e à segurança e o direito 

ao respeito da vida privada, consagrados nos artigos 6.º e 7.º da CDF, e o direito à proteção 

dos dados pessoais, consagrado no artigo 8.º da CDF e no artigo 16.º do TFUE, são aplicáveis 

e o quadro jurídico da União em matéria de proteção de dados deve ser plenamente 

respeitado; insta a Comissão a estudar a necessidade de introduzir um sistema de 

rastreabilidade e identificação destinado aos RPAS que permita determinar a posição da 

aeronave em tempo real durante a sua utilização; 

13. Reitera o seu pedido ao Conselho para que elabore um quadro comum da UE rigoroso 

e eficaz sobre o uso de «drones» armados, conferindo máxima importância ao respeito pelos 

princípios éticos, os direitos humanos e o direito internacional humanitário e procurando 

resolver questões como o quadro jurídico, a proporcionalidade, a responsabilização, a 

transparência e a proteção de civis, incluindo tomar todas as precauções possíveis para evitar 

erros na definição dos alvos e que sejam infligidos danos civis secundários e assegurar que o 

controlo e a responsabilidade, em última instância, cabem a um ser humano; reitera o seu 

pedido no sentido de proibir a produção, o desenvolvimento e a utilização de armas 

totalmente autónomas que permitam a realização de ataques sem intervenção humana; insta a 

Comissão e os Estados-Membros a lançarem um amplo diálogo político internacional com 

vista a criar normas jurídicas globais e limitações jurídicas e éticas ao desenvolvimento, 

proliferação e utilização de sistemas de armas cada vez mais autónomos, por exemplo, sob a 

forma de um acordo internacional vinculativo;  

14. Reconhece os avanços positivos nas tecnologias relativas aos «drones», 

nomeadamente no domínio das operações de busca e salvamento, e defende que esta é a 

direção que a União deve seguir relativamente aos avanços nas tecnologias relativas aos 

«drones»; 

Código de conduta 

15. Considera que – em domínios específicos em que estudos relevantes demonstram que 

o desenvolvimento de regulamentação seria prematuro – uma legislação adequada deverá ser 

acompanhada do incentivo dum quadro de medidas jurídicas não vinculativas, dum código de 

conduta ou de parcerias público-privadas, eventualmente a nível da União, a fim de assegurar 

a cooperação da indústria e dos criadores de robótica com as autoridades públicas e com todas 

as restantes partes interessadas; considera que tais instrumentos devem centrar-se em soluções 

práticas para assegurar a privacidade e a proteção dos dados, a dignidade humana, a não 

discriminação, a segurança e a ética da robótica industrial e a utilização correta de robôs e da 

inteligência artificial numa base diária. 
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