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UMA AGENDA DIGITAL PARA A EUROPA

O desenvolvimento generalizado, rápido e alargado de plataformas de serviços
digitais, bem como os debates sobre os espaços de dados públicos e as novas
tecnologias, como a inteligência artificial, afetam todos os domínios da nossa
sociedade. Muitas novas formas de comunicar, fazer compras ou aceder a
informações em linha foram integradas na nossa vida quotidiana e estão em
constante evolução. A Agenda Digital para a Europa referente à década de
2020-2030 dá resposta a estas questões, centrando-se na criação de espaços
e serviços digitais seguros, na criação de condições de concorrência equitativa
nos mercados digitais com plataformas de grande dimensão e no reforço da
soberania digital da Europa, contribuindo simultaneamente para o objetivo europeu
de neutralidade climática até 2050.

BASE JURÍDICA

Embora os Tratados não contenham disposições específicas relativas às tecnologias
da informação e da comunicação (TIC), a UE pode tomar medidas pertinentes no
quadro das políticas setoriais e horizontais, como: a política industrial (artigo 173.º do
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (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); o desenvolvimento
tecnológico e o espaço (artigos 179.º e 190.º do TFUE); a política energética (artigo
194.º do TFUE); a aproximação das legislações para melhorar o estabelecimento e
o funcionamento do mercado interno (artigo 114.º do TFUE); a livre circulação de
mercadorias (artigo 26.º e artigos 28.º a 37.º do TFUE); a livre circulação de pessoas,
de serviços e de capitais (artigos 45.º e 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).

OBJETIVOS

Na sequência da Estratégia de Lisboa, a Agenda Digital para a Europa a 10 anos
– publicada em 2010 – identificou, pela primeira vez, o papel essencial das TIC
na consecução dos objetivos da UE. Em 2015, a Estratégia para o Mercado Único
Digital continuou o desenvolvimento da agenda digital, estabelecendo disposições
específicas em torno de três eixos que visavam assegurar um ambiente digital
equitativo, aberto e seguro: 1) melhoria do acesso dos consumidores e das empresas
aos bens e serviços digitais em toda a Europa, 2) criação de condições propícias
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ao desenvolvimento das redes e serviços digitais e 3) otimização do potencial de
crescimento da economia digital.
Em 2020, a segunda estratégia digital quinquenal – Construir o futuro digital da Europa
– concentrou-se em três objetivos fundamentais: tecnologia ao serviço dos cidadãos,
uma economia digital justa e competitiva e uma sociedade aberta, democrática e
sustentável. Em 2021, a estratégia foi complementada com o plano a 10 anos
Orientações para a Digitalização até 2030: a via europeia para a Década Digital, que
traduz em termos concretos as ambições digitais da UE para 2030.

REALIZAÇÕES

A primeira Agenda Digital para a Europa: 2010-2020
A primeira agenda digital centrou-se na melhoria do acesso dos consumidores e das
empresas aos produtos e serviços digitais em toda a Europa, dotando a UE de um
sistema avançado de direitos dos utilizadores e proteção dos consumidores e das
empresas, incluindo:
— a redução dos preços das comunicações eletrónicas (Regulamento (UE) n.º

531/2012) e o fim das tarifas de itinerância, em 14 de junho de 2017 («Itinerância
como em casa»);

— a melhoria da conectividade à Internet para todos, com uma vasta cobertura
primária de banda larga, principalmente em virtude do desenvolvimento da banda
larga móvel e por satélite, a fim de possibilitar uma conectividade a gigabits para
todos os principais agentes socioeconómicos;

— a melhoria da proteção dos consumidores no domínio das telecomunicações,
através de legislação sobre a proteção da privacidade (Diretiva 2009/136/
CE) e a proteção de dados (Diretiva 95/46/CE), reforçada pelo novo quadro
regulamentar relativo à proteção de dados (Regulamento (UE) 2016/679 e Diretiva
(UE) 2016/680);

A fim de criar as condições ideais para que as redes e os serviços digitais
prosperem, o Parlamento Europeu reforçou o Organismo dos Reguladores Europeus
das Comunicações Eletrónicas, que permite a cooperação entre reguladores nacionais
e a Comissão, promove as melhores práticas e as abordagens comuns, e harmoniza a
regulamentação em matéria de comunicações no mercado único (Regulamento (UE)
2018/1971).
A estratégia visava maximizar o potencial de crescimento da economia digital,
promovendo as competências digitais e a computação de alto desempenho, a
digitalização da indústria e dos serviços, o desenvolvimento da inteligência artificial
e a modernização dos serviços públicos. Foram adotadas novas regras em matéria
de bloqueio geográfico (Regulamento (UE) 2018/302) e portabilidade dos serviços
digitais (Regulamento (UE) 2017/1128), a fim de permitir que os consumidores também
acedam aos serviços de conteúdos em linha adquiridos num Estado-Membro da UE
quando visitam outro Estado-Membro.
Para além dos novos quadros regulamentares em matéria de proteção de dados
(Regulamento (UE) 2016/679 e Diretiva (UE) 2016/680) acima referidos, a UE tomou
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uma série de medidas para facilitar o desenvolvimento de uma economia ágil dos
dados, tais como:
— o Regulamento relativo ao livre fluxo de dados não pessoais (Regulamento

(UE) 2018/1807), que permite que as empresas e as administrações públicas
armazenem e tratem dados não pessoais onde quiserem;

— o Regulamento Cibersegurança (Regulamento (UE) 2019/881), que reforça a
Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA) e cria um quadro de
certificação da cibersegurança aplicável a produtos e serviços;

— a Diretiva Dados Abertos (Diretiva (UE) 2019/1024), que estabelece regras
comuns para um mercado europeu de dados detidos pelas administrações
públicas.

A segunda Agenda Digital para a Europa: 2020-2030
A segunda agenda digital centra-se nas profundas alterações introduzidas pelas
tecnologias digitais, no papel essencial dos serviços e mercados digitais e nas novas
ambições tecnológicas e geopolíticas da UE. Com base em duas comunicações
estratégicas, a saber, Construir o futuro digital da Europa e a Década Digital da Europa,
a Comissão definiu as ações específicas que irá empreender para apoiar a criação de
serviços e mercados digitais seguros. Além disso, o desenvolvimento da computação
quântica, de uma estratégia em matéria de cadeias de blocos e de uma política
comercial baseada na tecnologia de cadeia de blocos, da inteligência artificial centrada
no ser humano e fiável, dos semicondutores (Regulamento Circuitos Integrados), da
soberania digital, da cibersegurança, da conectividade a gigabits, das redes 5G e 6G,
dos espaços e infraestruturas de dados europeus, bem como a definição de normas
tecnológicas mundiais, são prioridades para a presente década. Em 9 de março de
2021, a UE propôs Orientações para a Digitalização (COM(2021)0118), com quatro
metas digitais a atingir até 2030:
— Competências: pelo menos 80 % de todos os adultos devem possuir

competências digitais básicas e devem existir 20 milhões de especialistas em TIC
empregados na UE, com um número mais elevado de mulheres a ocupar esses
postos de trabalho;

— Empresas: 75 % das empresas devem utilizar serviços de computação em
nuvem, megadados e inteligência artificial; mais de 90 % das pequenas e médias
empresas da União devem atingir, pelo menos, um nível básico de intensidade
digital; o número de empresas unicórnio da UE deverá duplicar;

— Infraestruturas: todos os agregados familiares da UE devem ter conectividade a
gigabits e todas as zonas povoadas devem ser cobertas pela tecnologia 5G; a
produção de semicondutores de ponta e sustentáveis na Europa deve representar
20 % da produção mundial; devem ser implantados na UE 10 000 nós periféricos
de grande segurança com impacto neutro no clima e a Europa deve ter o seu
primeiro computador quântico;

— Serviços públicos: todos os serviços públicos essenciais devem estar disponíveis
em linha; todos os cidadãos terão acesso aos seus registos médicos eletrónicos
e 80 % dos cidadãos devem utilizar uma solução de identificação eletrónica.
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O programa Europa Digital, um novo programa de financiamento da UE para a
tecnologia digital com um orçamento global previsto de 7,5 mil milhões de EUR
para o período de 2021-2027, proporcionará financiamento estratégico para apoiar
projetos em cinco domínios: supercomputação, inteligência artificial, cibersegurança,
competências digitais avançadas e garantia de uma ampla utilização das tecnologias
digitais em toda a economia e sociedade, nomeadamente através de Polos de
Inovação Digital. O fundo será complementado por outros programas da UE, como
o Horizonte Europa, a vertente de infraestruturas digitais do Mecanismo Interligar
a Europa, o Mecanismo de Recuperação e Resiliência e os fundos estruturais. No
contexto da recuperação económica da pandemia de COVID-19, os Estados-Membros
devem afetar, pelo menos, 20 % dos seus fundos de recuperação a projetos que
digitalizem as suas economias e sociedades (Regulamento (UE) 2021/694).
Tal como indicado no Livro Branco sobre a Inteligência Artificial (IA), publicado em
fevereiro de 2020, considera-se que a IA desempenha um papel central e deverá trazer
múltiplos benefícios sociais e económicos a um conjunto muito variado de setores.
Em outubro de 2020, o Parlamento Europeu adotou três atos legislativos em matéria
de IA que abrangem a ética, a responsabilidade civil e a propriedade intelectual,
solicitando à Comissão que estabeleça um quadro jurídico europeu abrangente e
orientado para o futuro em matéria de princípios éticos para o desenvolvimento, a
implantação e a utilização da IA, da robótica e das tecnologias conexas. Em 21 de
abril de 2021, a Comissão Europeia publicou a sua proposta de um novo Regulamento
Inteligência Artificial (COM(2021)0206), que consagra no direito da UE uma definição
tecnologicamente neutra de sistemas de IA e adota um conjunto diferente de regras
adaptadas a uma abordagem baseada no risco. O projeto de relatório sobre a proposta,
elaborado conjuntamente pela Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos
Consumidores (IMCO) e pela Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos
Assuntos Internos (LIBE), foi publicado em 20 de abril de 2022.
A partilha de dados é o segundo eixo principal em que se baseia a nova Agenda
Digital para a Europa. Ao prosseguir uma inovação baseada em dados, a UE pretende
salvaguardar o equilíbrio entre a livre circulação de dados e a preservação da
privacidade, da segurança e das normas éticas. Tal inclui a análise de formas de
utilizar e partilhar dados não pessoais, a fim de desenvolver novas tecnologias e
modelos empresariais rentáveis. A este respeito, em fevereiro de 2020, foi publicada
uma estratégia europeia para os dados, juntamente com o Livro Branco sobre a IA.
Um pilar da estratégia europeia para os dados é o Regulamento Governação de
Dados (Regulamento (UE) 2022/868). O regulamento foi publicado no Jornal Oficial
da UE em 3 de junho de 2022, entrou em vigor em 23 de junho de 2022 e será
aplicável a partir de setembro de 2023. O Regulamento Governação de Dados visa
aumentar a disponibilidade, a reutilização e a confiança na partilha de dados. Além
disso, em 23 de fevereiro de 2022, a Comissão publicou uma proposta relativa a regras
harmonizadas sobre o acesso equitativo aos dados e a sua utilização (Regulamento
Dados). Em 26 de janeiro de 2022, a Comissão propôs uma declaração europeia sobre
os direitos e princípios digitais, destinada a promover uma transição digital centrada
no ser humano e baseada nos valores europeus. Os dados são considerados um
recurso essencial para o progresso societal em geral e para o crescimento económico,
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a competitividade, a inovação e a criação de emprego em particular. A criação de
um espaço europeu de dados é uma das prioridades da Comissão para 2019-2025 e
incluirá nove setores, como a saúde, o ambiente, a energia, a agricultura, a mobilidade,
as finanças, a indústria transformadora, a administração pública e as competências.
A UE concretizará uma computação em nuvem europeia no âmbito do seu plano
NextGenerationEU, baseada no Gaia-X, um ecossistema digital aberto, transparente
e seguro, em que o livre fluxo de dados e serviços pode ser disponibilizado, coligido
e partilhado num ambiente de confiança. Outra pedra angular da estratégia digital
é a criação de um mercado único digital mais seguro e aberto, que proteja os
direitos fundamentais dos utilizadores e crie condições de concorrência equitativas
para as empresas. Assim, em 15 de dezembro de 2020, a Comissão apresentou
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, ao abrigo do processo de codecisão, a sua
proposta de pacote legislativo sobre os serviços digitais. O pacote é composto por
duas iniciativas legislativas: o Regulamento Serviços Digitais (RSD) e o Regulamento
Mercados Digitais (RMD), que visam atualizar as regras que regem os serviços digitais
na UE. Quando entrarem em vigor, estas iniciativas completarão o mercado único
digital através de um conjunto coerente de novas regras aplicáveis em toda a UE.
Com efeito, o RSD definirá claramente regras de responsabilidade e responsabilização
dos prestadores de serviços intermediários, em particular das plataformas em linha,
como as redes sociais e os mercados. As plataformas em linha de muito grande
dimensão estarão sujeitas a obrigações específicas devido aos riscos particulares
que representam na difusão de conteúdos ilegais e nocivos. Por sua vez, o RMD
estabelece regras sobre o que as empresas com estatuto de «controlador de acesso»
serão autorizadas a fazer na UE. O regulamento aplicar-se-á às grandes empresas que
prestam os chamados «serviços essenciais de plataforma», mais propensas a práticas
desleais. Esses serviços incluem os serviços de intermediação em linha, as redes
sociais, os motores de pesquisa, os sistemas operativos, os serviços de publicidade
em linha, a computação na nuvem e os serviços de partilha de vídeos que satisfaçam
os critérios pertinentes para serem designados como «controladores de acesso».
O reforço da confiança no ambiente em linha é fundamental para o desenvolvimento
social e económico e, por conseguinte, é também uma prioridade. O Regulamento
relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações
eletrónicas no mercado interno (Regulamento (UE) n.º 910/2014) é um marco
na criação de um ambiente regulamentar previsível que ajuda os cidadãos, as
empresas e as autoridades públicas a realizarem interações eletrónicas seguras e
sem descontinuidades. No âmbito da nova agenda, o pacote dos serviços digitais
será revisto para melhorar a sua eficácia, alargar a sua aplicação ao setor privado e
promover a sua utilização.
Para além de uma regulamentação coerente em todo o mercado único, a UE atribui
também particular importância à educação dos seus cidadãos sobre a utilização das
tecnologias digitais. O Plano de Ação para a Educação Digital (2021-2027) é uma
iniciativa política renovada da UE para apoiar a adaptação sustentável e eficaz dos
sistemas de educação e formação dos Estados-Membros da UE à era digital. Para
atingir esses objetivos, o plano de ação define dois domínios prioritários: promover o
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desenvolvimento de um ecossistema de educação digital de elevado desempenho e
reforçar as aptidões e competências digitais para a transformação digital.
Numa comunicação (COM(2020)0784) de dezembro de 2020, a Comissão articulou
o seu plano de ação para apoiar a recuperação e a transformação do setor europeu
dos meios de comunicação social e do audiovisual, dando resposta a questões de
longa data, como a fragmentação do mercado. O plano de ação salienta igualmente
a necessidade de a UE e os Estados-Membros aumentarem o apoio nacional aos
fundos disponibilizados através de planos nacionais de recuperação aprovados. O
plano de ação menciona o impacto disruptivo das plataformas em linha mundiais no
setor dos meios de comunicação social e a necessidade de fazer face à hegemonia
destas plataformas nos mercados de dados e publicidade.
O plano de ação para a democracia europeia é indissociável do plano de ação para
os meios de comunicação social e o audiovisual, que visa ajudar o setor a recuperar
e a tirar o máximo partido da transformação digital. A primeira aborda igualmente
a deterioração da liberdade dos meios de comunicação social, uma vez que as
ameaças físicas e em linha contra jornalistas têm vindo a aumentar em vários Estados-
Membros. O índice de digitalidade da economia e da sociedade (IDES) é um conjunto
de indicadores que acompanham o progresso digital dos países da UE na realização
do mercado único digital europeu. Todos os anos, os perfis por país do IDES apoiam os
Estados-Membros na identificação dos domínios que requerem uma ação prioritária.
Os novos indicadores foram ajustados para incluir o Mecanismo de Recuperação e
Resiliência e as orientações para a digitalização.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento defende resoluções sólidas e avançadas em matéria de políticas digitais,
tendo sido bastante ativo na aprovação de atos legislativos nesta área. Tem também
contribuído continuamente para chamar a atenção para as questões do âmbito digital,
através de relatórios de iniciativa, perguntas orais e escritas dirigidas à Comissão,
estudos, workshops, pareceres e resoluções, bem como através de apelos a uma
maior coordenação dos esforços nacionais para o desenvolvimento de serviços pan-
europeus e ao reforço do apoio da UE à investigação e desenvolvimento no domínio
digital.
O Parlamento consolida sistematicamente estas garantias através de legislação. Está
igualmente na vanguarda em matéria de eliminação dos obstáculos no interior do
mercado único digital e de modernização das políticas da UE aplicáveis aos atuais
produtos e serviços no domínio digital e dos dados, a fim de maximizar a digitalização
dos setores europeus dos serviços, o que levará à criação de oportunidades de
emprego. O Parlamento quer fomentar o comércio transfronteiras, harmonizar as
regras em matéria de contratos digitais, garantir serviços transfronteiras de entrega
de encomendas a preços acessíveis, apoiar a livre circulação de dados não pessoais
e pôr em prática procedimentos mais simples de declaração do IVA. O Parlamento
centra-se especialmente na garantia da privacidade digital para os cidadãos da UE e
na manutenção e adaptação de um elevado nível de proteção dos consumidores.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0784
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2020:790:FIN&qid=1607079662423
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/media-and-audiovisual-action-plan
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/media-and-audiovisual-action-plan
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_21_5481
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_pt
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:52021DC0118
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Na sua resolução de 12 de março de 2019, o Parlamento instou a Comissão a
«ponderar a necessidade de alargar o âmbito de aplicação da Diretiva SRI [Diretiva
Segurança das Redes e da Informação] a novos setores e serviços críticos que não
sejam abrangidos por legislação setorial» e a responder às crescentes ameaças
colocadas pela digitalização. Esses esforços devem ser complementados por uma
política comum de cibersegurança reforçada, que inclua uma plataforma europeia
comum e um papel reforçado para a ENISA. A Diretiva SRI 2 substituirá a anterior
Diretiva (UE) 2016/1148, obrigando efetivamente mais entidades e setores a tomarem
medidas para aumentar o nível de cibersegurança na Europa. No Parlamento, o dossiê
foi atribuído à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, que aprovou um
relatório em 28 de outubro de 2021. Os colegisladores chegaram a acordo político
sobre as propostas em 13 de maio de 2022. Em seguida, o acordo tem de ser adotado
pelo Parlamento e pelo Conselho.
No que diz respeito ao RSD e ao RMD, a votação final em sessão plenária de
ambos os atos legislativos teve lugar em 5 de julho de 2022. O RMD foi adotado
em 18 de julho de 2022, na sequência da aprovação da posição do Parlamento
pelo Conselho. Depois de assinado pela presidente do Parlamento e pelo presidente
do Conselho, o ato legislativo será publicado no Jornal Oficial da União Europeia
e começará a ser aplicado seis meses mais tarde. Prevê-se que a posição do
Parlamento sobre o RSD seja aprovada pelo Conselho em setembro de 2022.
O trabalho do Parlamento sobre a transformação digital tem sido continuamente
apoiado pelo seu Departamento Temático das Políticas Económicas e Científicas
e de Qualidade de Vida através de uma série de estudos e de um seminário[1]

centrado nos desafios e oportunidades existentes. Relevante para essas propostas
de regulamento, um estudo[2] analisou especificamente os efeitos da publicidade
direcionada nos consumidores e no mercado da publicidade. Foram obtidas mais
informações académicas e de mercado através de um seminário[3] que analisou as
implicações e as deficiências das propostas na sua forma atual, bem como de uma
audição com a denunciante do Facebook Frances Haugen (que revelou algumas das
práticas abusivas da grande empresa tecnológica). Em fevereiro de 2022, um estudo[4]

sobre o impacto dos influenciadores na publicidade e na proteção dos consumidores
no mercado único foi igualmente publicado pelo Departamento Temático das Políticas
Económicas e Científicas e da Qualidade de Vida do Parlamento. O estudo analisa
em que medida os influenciadores são responsáveis por disseminar informações

[1]Blandin, L., E-commerce rules, fit for the digital age, (Regras em matéria de comércio eletrónico adaptadas à era digital),
publicação para a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, Departamento Temático das Políticas
Económicas e Científicas e da Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo, 2020.
[2]Fourberg, N. et al., Online advertising:the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer choice,
(Publicidade em linha: o impacto da publicidade direcionada sobre os anunciantes, o acesso ao mercado e a escolha dos
consumidores), publicação para a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, Departamento Temático
das Políticas Económicas e Científicas e da Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo, 2021.
[3]Wiewiorra, L and Godlovitch, I., The Digital Services Act and the Digital Markets Act – a forward-looking and consumer-
centred perspective (O Regulamento Serviços Digitais e o Regulamento Mercados Digitais - uma perspetiva virada para o
futuro e centrada nos consumidores), publicação para a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores,
Departamento Temático das Políticas Económicas e Científicas e da Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo,
2021.
[4]Michaelsen, F., Collini, L. et. al., The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market (O
impacto dos influenciadores sobre a publicidade e a proteção dos consumidores no mercado único), publicação destinada
à Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, Departamento Temático das Políticas Económicas e
Científicas e da Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo, 2022.
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enganosas e promover produtos que não são seguros. Outro estudo futuro analisará
a forma como as novas tecnologias podem ser utilizadas para reforçar a segurança
dos produtos e, por conseguinte, reforçar a proteção dos consumidores. Os resultados
destes estudos irão provavelmente influenciar a legislação futura sobre esta matéria
na segunda metade da legislatura.
No que diz respeito, em particular, à IA, as Comissões IMCO e LIBE realizaram uma
audição pública conjunta em março de 2022. A audição tinha por objetivo abordar as
principais questões relativas à proposta da Comissão de um ato legislativo sobre IA
(COM(2021)0206).

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022
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