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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a Internet das coisas
(2009/2224(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 18 de Junho de 2009, 
"A Internet das coisas – um plano de acção para a Europa" (COM(2009)0278),

– Tendo em conta o Programa de trabalho apresentado pela Presidência espanhola da União 
Europeia em 27 de Novembro de 2009 e, designadamente, o objectivo de incentivar a 
Internet do futuro,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Investir hoje na Europa do
futuro" (COM(2009)0036),

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão, de 12 de Maio de 2009, relativa à 
aplicação dos princípios de protecção da privacidade e dos dados nas aplicações assentes 
na identificação por radiofrequências (C(2009)3200),

– Tendo em conta o Plano de relançamento da economia europeia (COM(2008)0800),

– Tendo em conta o artigo 48.° do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão do Comércio Internacional, da Comissão do Mercado Interno e da 
Protecção dos Consumidores e da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A7-0000/2010),

A. Considerando o rápido desenvolvimento da Internet nos últimos vinte e cinco anos e as 
previsões futuras, tanto no atinente ao nível difusão através da extensão da banda larga 
como a nível das novas aplicações,

B. Considerando o papel desempenhado pelas tecnologias da informação e da comunicação
(TIC) na promoção do crescimento económico, da investigação e da inovação das 
empresas europeias,

C. Considerando a necessidade de que a União disponha de um quadro comum de referência 
para enquadrar ou reforçar o governo do sistema, a privacidade, a recolha e a 
armazenagem dos dados pessoais, bem como a informação dos consumidores,

D. Considerando a evolução que é prevê nos próximos anos em matéria de Internet das coisas 
e a necessidade de conceber um sistema de governo para a Internet das coisas que seja 
seguro, transparente e multilateral,

E. Considerando as vantagens e inúmeras aplicações da tecnologia RFID no que respeita aos 
códigos de barras e às bandas magnéticas, bem como a sua previsível evolução após a 
obtenção da interface com o sistema de satélites Galileo; considerando que a difusão a 
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larga escala dos chips deveria implicar uma importante redução do seu custo unitário,

F. Considerando as aplicação já utilizadas nos sectores da produção e da logística, as 
vantagens obtidas em matéria de identificação e rastreabilidade dos produtos e os 
desenvolvimentos positivos que esta tecnologia deixa antever em numerosos sectores, 
nomeadamente nos da saúde, dos transportes e da eficiência energética,

G. Considerando os benefícios que a tecnologia RFID pode trazer aos cidadãos do ponto de 
vista da qualidade de vida, da segurança e do bem-estar, desde que devidamente geridos 
os aspectos relativos à protecção da vida privada e dos dados pessoais,

H. Considerando que a Internet das coisas permitirá pôr em rede milhões de máquinas 
capazes de dialogar e de interagir entre si através da tecnologia RFID combinada com um 
endereço IP,

I. Considerando o desafio tecnológico que consiste em integrar num chip de poucos 
milímetros de largura a electrónica, os sensores e o sistema de alimentação e transmissão 
RFID,

J. Considerando a importância de que se reveste a sensibilização dos consumidores para as 
novas tecnologias e suas aplicações,

1. Acolhe favoravelmente a Comunicação da Comissão Europeia e partilha, como princípio, 
as linhas de orientação do plano de acção destinado a promover a Internet das coisas;

2. Partilha a atenção que presta a Comissão à segurança, à protecção dos dados pessoais e à 
privacidade dos cidadãos, bem como ao governo da Internet das coisas;

3. Subscreve a proposta de adopção, a curto prazo, do Protocolo Internet versão 6 (IPv6) 
como base para a futura expansão e simplificação da rede;

4. É de opinião que o desenvolvimento de uma rede inteligente e das suas aplicações terá, 
nos próximos anos, um impacto importante na vida quotidiana dos cidadãos europeus e 
nos seus hábitos;

5. Observa que a tecnologia RFID para as etiquetagem inteligente dos produtos e dos bens 
de consumo pode ser utilizada em qualquer lugar e é, na prática, invisível e silenciosa; 
solicita, por conseguinte, que a referida tecnologia seja objecto de posteriores e mais 
profundas avaliações por parte da Comissão Europeia, centradas em particular nos 
seguintes aspectos:

 impacto das ondas de rádio na saúde,
 impacto ambiental dos chips e da sua reciclagem,
 privacidade dos consumidores,
 presença de chips inteligentes num determinado produto,
 direito ao silêncio dos chips,
 garantias para os cidadãos relativamente à recolha e à protecção dos dados pessoais,

e, se necessário, uma regulamentação específica a nível europeu;
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6. Considera prioritário estabelecer um quadro regulamentar global e prazos rigorosos a 
nível europeu para estimular e facilitar os investimentos públicos e privados no sector da 
Internet das coisas;

7. É de opinião que o desenvolvimento de novas aplicações e o próprio funcionamento da 
Internet das coisas evoluirão a par da confiança que os consumidores europeus depositem 
no sistema;

8. Salienta que, a fim de relançar a economia europeia, é necessário investir nas novas 
tecnologias da informação e da comunicação como instrumento de estímulo do 
crescimento económico, susceptível de permitir o acesso a novos sistemas e aplicações de 
um número cada vez maior de cidadãos e de empresas europeus;

9. Solicita à Comissão que continue a financiar os projectos de investigação do Sétimo 
Programa-Quadro no domínio da Internet das coisas a fim de reforçar o sector europeu das 
TIC e aprova a utilização do Programa para a Competitividade e a Inovação (PCI) com o 
objectivo de promover a sua difusão;

10. Considera que a Internet das coisas tem um importante potencial em termos de 
desenvolvimento económico e produtivo, de melhoria da qualidade dos serviços e de 
optimização das cadeias logística e de distribuição das empresas, de gestão do inventário e 
de criação de novas oportunidades laborais e empresariais;

11. Considera que, com a aplicação de novas tecnologias aos processos produtivos, os bens de 
consumo serão mais competitivos no mercado;

12. É de opinião que a difusão da Internet das coisas permitirá uma maior interacção entre as 
pessoas e as coisas e entre as próprias coisas;

13. Partilha a intenção da Comissão de continuar a controlar e avaliar a necessidade de 
frequências harmonizadas adicionais para os objectivos específicos da Internet das coisas;

14. Destaca o papel essencial que as cidades irão desempenhar no desenvolvimento da 
Internet das coisas, levando-a para além da esfera meramente privada; recorda igualmente 
que as autoridades locais poderão utilizá-la amplamente, por exemplo na organização do 
transporte público, na recolhe do lixo, no cálculo de níveis de poluição, na gestão do 
tráfego, etc.;

15. Considera que a utilização da Internet das coisas na natureza pode contribuir para o 
desenvolvimento de tecnologias verdes, para a utilização mais eficiente da energia e, 
consequentemente, para a protecção do ambiente, bem como para reforçar a relação entre 
as TIC e a natureza;

16. Solicita à Comissão que vele por definir normas comuns a nível internacional no atinente 
à normalização da tecnologia RFID e das suas aplicações;

17. Acolhe favoravelmente a intenção da Comissão de apresentar, em 2010, uma 
comunicação sobre o respeito da vida privada e a confiança na sociedade da informação 
omnipresente; destaca a importância dessa comunicação e das medidas propostas para 
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consolidar as normas relativas aos aspectos respeitantes à privacidade e à protecção dos 
dados pessoais;

18. Solicita à Comissão que zele pela correcta aplicação das normas já aprovadas a nível 
europeu neste domínio e que apresente, antes do final de ano, um calendário relativo às 
orientações que tenciona propor a nível comunitário para reforçar a segurança da Internet 
das coisas e das aplicações RFID;

19. Solicita igualmente à Comissão que o informe regularmente sobre a evolução do diálogo 
com os operadores do sector e com as partes interessadas, bem como sobre as iniciativas 
que tenciona adoptar;

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Decorreram mais de quarenta anos desde as primeiras aplicações de Internet, como recordou 
Sir Tim Berners-Lee, inventor da World Wide Web, recentemente convidado pelo Parlamento 
Europeo1. Durante todo esse período de tempo, principalmente nos últimos vinte e cinco anos, 
a evolução da Internet foi constante e ininterrupta. Actualmente, a Internet estabelece a 
conexão de cerca de 1 500 milhões de pessoas através da rede. A sua arquitectura aberta, 
baseada numa tecnologia normalizada, facilitou a sua difusão e interoperabilidade à escala 
mundial.

Por seu turno, a Internet das coisas, projecto iniciado em 1999 nos Estados Unidos, está a 
adquirir uma popularidade cada vez maior, prevendo-se que, nos próximos dez a quinze anos 
revolucione a interacção pessoa-coisa e coisa-coisa mediante uma utilização crescente da 
tecnologia RFID (identificação por radiofrequências).

O elemento que caracteriza a tecnologia RFID é o transpondedor (o tag), isto é, um 
componente electrónico constituído por um chip e uma antena. O chip, com apenas alguns 
milímetros de largura, pode conter, receber e transmitir informação, sem conexões por cabo, 
sobre a natureza e composição do produto a que foi aplicado.

Os peritos do sector consideram que, no futuro, os chips substituirão os códigos de barras hoje 
utilizados. A vantagem da tecnologia RFID relativamente às tecnologias utilizadas na 
actualidade deve-se ao facto de o chip não necessitar de estar em contacto para poder ser lido, 
como sucede com as bandas magnéticas, nem ser visível, como no caso dos códigos de barras. 
Por outro lado, cumpre assinalar a especificidade e o número de informações sobre os 
objectos a que estão associados que podem conter esses chips mercê desta tecnologia.

Aplicações da Internet das coisas na actualidade e evolução futura

Existem já exemplos concretos em diversos sectores:

• no sector do automóvel, os chips podem transmitir ao condutor, em tempo real, 
informações sobre a pressão dos pneus;

• no sector agroalimentar, a tecnologia RFID permite garantir um elevado nível dos produtos 
em termos de segurança da higiene e sanitária, bem como de características químicas, físicas e 
organolépticas do produto comercializado; além disso, os chips permitem uma rastreabilidade 
melhor e mais rápida do produto.

Existem muitas outras aplicações, desenvolvidas e utilizadas nos sectores da logística e do 
transporte com resultados nitidamente positivos. Alguns países, como a Grã-Bretanha e os 
Estados Unidos, introduziram um chip nos seus passaportes nacionais.

Quanto ao futuro, a tecnologia RFID combinada com um endereço IP (Protocolo Internet) 
permitirá a criação de uma gigantesca rede sem fios (WIFI) dos objectos. O exemplo concreto 
mais frequentemente citado é o dos frigoríficos que, convenientemente programados, poderão 
reconhecer os produtos caducados ou com data de caducidade próxima e informar desse facto 

                                               
1 8º Conferência anual de STOA de 1 de Dezembro de 2009.
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o consumidor. Prevêem-se evoluções futuras, uma vez conseguida a interface entre o sistema 
e Galileo.

A Comunicação da Comissão Europeia de 18 de Junho de 20092 na qual se baseia o presente 
relatório de iniciativa, prevê um plano de acção – que inclui 14 iniciativas – com o objectivo 
de desenvolver a Internet das coisas e de promover a sua difusão.

Posição da relatora

A relatora subscreve as linhas gerais da Comunicação apresentada pela Comissão. No entanto, 
considera fundamental examinar atentamente se a legislação actualmente em vigor é 
suficiente no que respeita ao desenvolvimento futuro do sector ou se, pelo contrário, é 
conveniente efectuar posteriores avaliações, mais exaustivas, de alguns aspectos importantes, 
em especial dos que têm um impacto directo na vida e na privacidade dos cidadãos, nos seus 
dados pessoais e na saúde dos consumidores, e adoptar uma nova legislação comunitária na 
matéria.

A relatora receia que algumas linhas de acção do plano proposto pela Comissão sejam 
insuficientes face à rápida evolução da actual tecnologia RFID. Por conseguinte, considera 
necessário insistir em alguns aspectos, designadamente nos seguintes:

  impacto das ondas de rádio na saúde;

 impacto electromagnético dos chips;

 reciclagem dos chips;

 privacidade dos consumidores;

 presença de chips inteligentes num determinado produto;

 direito ao silêncio dos chips;

 garantias oferecidas aos cidadãos em matéria de protecção dos seus dados pessoais.

Na opinião da relatora, o desenvolvimento de novas aplicações e o próprio funcionamento da 
Internet das coisas, bem como o forte impacto que esta irá ter na vida quotidiana dos cidadãos 
europeus e nos seus hábitos, estará intimamente ligada à confiança que os consumidores 
europeus depositarem no sistema.

Consequentemente, a relatora considera prioritário assegurar um quadro regulamentar e 
jurídico que, por um lado, proteja o consumidor europeu e, por outro lado, promova os 
investimentos públicos e privados no sector da Internet das coisas.

A Internet das coisas constitui uma grande oportunidade em termos económicas, pois 
permitirá optimizar os processos produtivos e os consumos energéticos, além de criar novos 
postos de trabalho e novos serviços para um número cada vez maior de cidadãos e empresas 

                                               
2 COM(2009)0278.



PR\803349PT.doc 9/9 PE438.414v01-00

PT

europeus.

Se a União Europeia pretende realmente ocupar uma posição de liderança neste mercado, 
deverá adoptar uma abordagem proactiva neste domínio, estimulando a investigação e os 
projectos-piloto.

Por último, para garantir uma vasta difusão destas novas tecnologias, a relatora considera que 
deve prestar-se a máxima atenção ao governo e à normalização da Internet das coisas, assim 
como controlar e avaliar atentamente a necessidade de frequências harmonizadas adicionais 
para os objectivos específicos da Internet das coisas.


