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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre os direitos de propriedade intelectual para o desenvolvimento de tecnologias 
ligadas à inteligência artificial
(2020/2015(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente os 
artigos 4.º, 16.º, 26.º, 114.º e 118.º,

– Tendo em conta a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, 

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor»1, de 13 de abril de 2016, 
e as orientações da Comissão sobre «Legislar Melhor» (COM(2015)0215),

– Tendo em conta o Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) 
sobre o direito de autor, o Tratado da OMPI sobre Prestações e Fonogramas e o 
documento de reflexão revisto da OMPI sobre Política de Propriedade Intelectual e 
Inteligência Artificial, de 29 de maio de 2020, 

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de abril de 2019, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital 
e que altera as Diretivas 96/9/CE e 2001/29/CE2,

– Tendo em conta a Diretiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
março de 1996, relativa à proteção jurídica das bases de dados3,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de 
Abril de 2009, relativa à proteção jurídica dos programas de computador4,

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de junho de 2016, relativa à proteção de know-how e de informações comerciais 
confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação 
ilegais5,

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2019/1024 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de junho de 2019, relativa aos dados abertos e à reutilização de informações do setor 
público6,

– Tendo em conta o 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 

1 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
2 JO L 130 de 17.5.2019, p. 92.
3 JO L 77 de 27.3.1996, p. 20.
4 JO L 111 de 5.5.2009, p. 16.
5 JO L 157 de 15.6.2016, p. 1.
6 JO L 172 de 26.6.2019, p. 56.
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95/46/CE7,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2018/1807 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 14 de novembro de 2018, relativo a um regime para o livre fluxo de dados não pessoais 
na União Europeia8, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2019/1150 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 20 de junho de 2019, relativo à promoção da equidade e da transparência para os 
utilizadores profissionais de serviços de intermediação em linha9, 

– Tendo em conta o Livro Branco da Comissão Europeia de 19 de fevereiro de 2020, 
intitulado «A inteligência artificial - Uma abordagem europeia virada para a excelência e 
a confiança» (COM(2020)0065),

– Tendo em conta os trabalhos do Grupo de Peritos de Alto Nível em Inteligência Artificial 
criado pela Comissão,

– Tendo em conta as comunicações da Comissão intituladas «Uma estratégia europeia para 
os dados» (COM(2020)0066) e «Uma nova estratégia industrial para a Europa» 
(COM(2020)0102),

– Tendo em conta as linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto Europeu 
de Patentes (IEP), de novembro de 2019,

– Tendo em conta o Programa de Trabalho para a Economia Digital 2016/05 do Centro 
Comum de Investigação da Comissão e do seu Instituto de Estudos de Prospetiva 
Tecnológica intitulado «Uma perspetiva de política económica sobre as plataformas em 
linha»,

– Tendo em conta as orientações políticas para a próxima Comissão Europeia 2019-2024 
intituladas «Uma União mais ambiciosa: o meu programa para a Europa»,

–   Tendo em conta a sua resolução, de 16 de fevereiro de 2017, que contém recomendações à 
Comissão sobre disposições de Direito Civil sobre Robótica10,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores, da Comissão dos Transportes e do Turismo e da Comissão da Cultura e 
da Educação,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A9-0176/2020),

A. Considerando que o quadro jurídico da União para a propriedade intelectual visa 
assegurar a promoção da inovação e da criatividade e o acesso ao conhecimento e à 

7 JO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
8 JO L 303 de 28.11.2018, p. 59.
9 JO L 186 de 11.7.2019, p. 57.
10 JO C 252 de 18.7.2018, p. 239.
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informação;

B. Considerando que o artigo 118.º do TFUE estipula que o legislador da União deve 
estabelecer medidas para a criação de direitos europeus de propriedade intelectual 
(DPI), a fim de assegurar uma proteção uniforme desses direitos em toda a União; que o 
mercado único cria condições para o crescimento económico mais acentuado que é 
necessário para garantir a prosperidade dos cidadãos da União;

C. Considerando que os recentes desenvolvimentos no domínio da inteligência artificial 
(IA) e das tecnologias emergentes da mesma índole representam um progresso 
tecnológico considerável que abre oportunidades para os cidadãos, as empresas e os 
criadores da União e lhes colocam desafios;

D. Considerando que as tecnologias de IA podem tornar difícil a rastreabilidade dos DPI e 
a aplicação destes direitos aos produtos gerados por IA, impedindo assim a remuneração 
justa dos criadores humanos cujo trabalho original é utilizado para possibilitar tais 
tecnologias;

E. Considerando que o objetivo de fazer da União o líder mundial no domínio das 
tecnologias de IA tem de envolver esforços para recuperar e salvaguardar a soberania 
digital e industrial da União, assegurar a sua competitividade, promover e proteger a 
inovação e prever impreterivelmente uma reforma estrutural da política industrial da 
União que lhe permita estar na vanguarda das tecnologias de IA, no pleno respeito da 
diversidade cultural; considerando que a liderança mundial da União em matéria de IA 
exige um sistema eficaz de propriedade intelectual que esteja preparado para a era 
digital e que permita aos inovadores introduzir novos produtos no mercado; 
considerando que são essenciais salvaguardas sólidas para proteger o sistema de 
patentes da União contra os abusos que prejudicam os criadores de IA inovadores; 
considerando que, para que a tecnologia possa continuar a ser um instrumento ao 
serviço das pessoas e do bem comum, é necessária uma abordagem antropocêntrica à IA 
que respeite os princípios éticos e os direitos humanos;

F. Considerando que a União é o nível adequado para  regulamentar as tecnologias de IA 
por forma a evitar a fragmentação do mercado único e a aplicação de normas e 
orientações nacionais divergentes; que a harmonização plena do quadro regulamentar da 
União no domínio da IA tem potencial para se tornar um marco de referência normativa 
a nível internacional; considerando que, a fim de estabelecer normas iguais em toda a 
União, é necessário prever novas regras comuns para os sistemas de IA que assumam a 
forma de um regulamento; que é imprescindível que a legislação seja orientada para o 
futuro, de molde a poder evoluir ao ritmo do desenvolvimento acelerado que caracteriza 
esta tecnologia, e se faça acompanhar de avaliações de impacto exaustivas; 
considerando que a segurança jurídica contribui para o desenvolvimento tecnológico e 
que a confiança dos cidadãos nas novas tecnologias é essencial para o desenvolvimento 
deste setor; considerando que o quadro regulamentar aplicável à IA deve, por 
conseguinte, inspirar confiança na segurança e na fiabilidade da IA e estabelecer um 
equilíbrio entre a proteção pública e os incentivos ao investimento na inovação dados às 
empresas;

G. Considerando que a IA e as tecnologias conexas assentam em modelos e algoritmos de 
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cálculo que são considerados métodos matemáticos na aceção da Convenção sobre a 
Concessão de Patentes Europeias (CPE) e que, por conseguinte, não são patenteáveis 
como tal; considerando que, ao abrigo do artigo 52.º, n.º 3, da CPE, os métodos 
matemáticos e os programas de computador poderão ser protegidos por patentes sempre 
que sejam utilizados como parte de um sistema de IA que contribui para produzir um 
efeito técnico adicional; que o impacto de uma tal proteção potencial através de uma 
patente deve ser cuidadosamente avaliado;

H. Considerando que a IA e as tecnologias conexas se baseiam na criação e na execução de 
programas informáticos que, como tal, estão sujeitos a um regime específico de 
proteção dos direitos de autor, segundo o qual só a manifestação externa de um 
programa de computador pode ser protegida, e não as ideias, os métodos e os princípios 
subjacentes a qualquer elemento do mesmo;

I. Considerando que o número de concessões de patentes relacionadas com a IA tem vindo 
a aumentar;

J. Considerando que o progresso registado no domínio da IA e das tecnologias conexas 
suscita questões relacionadas com a proteção da inovação propriamente dita e com a 
aplicação de DPI aos materiais, conteúdos e dados gerados pelas tecnologias de IA e 
pelas tecnologias conexas, que podem ser de natureza industrial ou artística e que criam 
múltiplas oportunidades de negócio; que, neste contexto, é importante distinguir entre as 
criações humanas assistidas por IA e as criações geradas de forma autónoma pela IA;

J. Considerando que a IA e as tecnologias conexas dependem fortemente de conteúdos 
preexistentes e de grandes volumes de dados; que o acesso transparente e aberto a certos 
dados e bases de dados não pessoais na União, especialmente para as PME e as 
empresas em fase de arranque, bem como a interoperabilidade dos dados, que limita os 
efeitos de vinculação, desempenharão um papel crucial na promoção do 
desenvolvimento da IA europeia e no apoio à competitividade das empresas europeias a 
nível mundial; considerando que a recolha de dados pessoais deve respeitar os direitos 
fundamentais e as regras de proteção de dados e exige uma governação adaptada, 
nomeadamente em termos de gestão dos dados e de transparência dos dados utilizados 
para desenvolver e a implantar as tecnologias de IA ao longo de todo o ciclo de vida de 
um sistema assente na IA;

1. Toma nota do Livro Branco da Comissão sobre «A inteligência artificial – Uma 
abordagem europeia virada para a excelência e a confiança» e da Estratégia Europeia 
para os Dados; salienta que as pistas de reflexão ali delineadas são suscetíveis de 
contribuir para libertar o potencial de uma IA centrada no ser humano na UE; observa, 
contudo, que a Comissão não abordou a questão da proteção dos DPI no âmbito do 
desenvolvimento das tecnologias de IA e das tecnologias conexas, embora estes direitos 
se revistam de importância primordial; salienta a necessidade de criar um espaço único 
europeu de dados e considera que o recurso a um espaço desta natureza desempenhará 
um papel importante no contexto da inovação e criatividade da economia da União, que 
devem ser fomentadas; salienta que a União deve desempenhar um papel fundamental 
na definição de princípios básicos para o desenvolvimento, a implantação e a utilização 
de IA, sem prejudicar o seu desenvolvimento ou impedir a concorrência;
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2. Salienta que o desenvolvimento das tecnologias de IA e das tecnologias conexas no 
setor dos transportes e do turismo trará inovação, investigação, criação de novos 
empregos, mobilização de investimento, bem como importantes benefícios económicos, 
societais, ambientais e em matéria de segurança, tornando, simultaneamente, estes 
setores mais atrativos para as novas gerações e criando novas oportunidades de emprego 
e modelos empresariais mais sustentáveis; salienta, no entanto, que este 
desenvolvimento não deve causar danos ou prejuízos nem às pessoas, nem à sociedade;

3. Salienta a importância de criar um quadro regulamentar operacional e plenamente 
harmonizado no domínio das tecnologias de IA; propõe que um tal quadro assuma a 
forma de um regulamento e não de uma diretiva, a fim de evitar a fragmentação do 
mercado único digital europeu e de promover a inovação;

4 Insta a Comissão a ter em conta e implementar devidamente, em todos os atos 
legislativos relativos à IA, os sete requisitos fundamentais identificados nas orientações 
do Grupo de peritos de alto nível, que a Comissão acolheu favoravelmente na sua 
comunicação de 8 de abril de 201911; 

5. Salienta que o desenvolvimento, a implantação e a utilização de tecnologias de IA, 
assim como o crescimento da economia global de dados, tornam necessário dar resposta 
a questões técnicas, sociais, económicas, éticas e jurídicas importantes que se colocam 
em diferentes domínios de intervenção, nomeadamente os DPI e o seu impacto nestes 
domínios de intervenção; salienta que, para explorar o potencial das tecnologias de IA, é 
necessário eliminar barreiras jurídicas desnecessárias, de molde a não prejudicar o 
crescimento ou a inovação na economia dos dados da União, que se encontra em pleno 
desenvolvimento; solicita que seja realizada uma avaliação de impacto no que diz 
respeito à proteção dos DPI no contexto do desenvolvimento das tecnologias de IA;

6. Salienta a importância fundamental de uma proteção equilibrada dos DPI em relação às 
tecnologias de IA e do caráter multidimensional dessa proteção e, ao mesmo tempo, 
salienta a importância de assegurar um elevado nível de proteção dos DPI, de criar 
segurança jurídica e de instaurar a confiança necessária para incentivar o investimento 
nestas tecnologias e assegurar a sua viabilidade e utilização a longo prazo pelos 
consumidores; considera que a União tem potencial para se tornar pioneira na criação de 
tecnologias de IA, caso adote um quadro regulamentar operacional que seja 
regularmente avaliado à luz do desenvolvimento tecnológico e implemente políticas 
públicas voluntaristas, nomeadamente em matéria de programas de formação e de apoio 
financeiro à investigação, bem como de cooperação entre os setores público e privado; 
reitera a necessidade de assegurar uma margem de manobra suficiente para permitir o 
desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e serviços; salienta que a criação de 
um ambiente propício à criatividade e à inovação através de incentivos à utilização das 
tecnologias de IA pelos criadores não deve prejudicar os interesses dos criadores 
humanos, nem os princípios éticos da União;

7. Considera igualmente que a União deve abordar as diferentes dimensões da IA através 
do recurso a definições neutras do ponto de vista tecnológico e suficientemente 
flexíveis, de molde a ter em conta futuros desenvolvimentos tecnológicos, bem como 
subsequentes utilizações; considera que é necessário continuar a refletir sobre as 

11 «Aumentar a confiança numa inteligência artificial centrada no ser humano» (COM(2019)0168).
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interações entre a IA e os DPI, tanto do ponto de vista dos institutos de propriedade 
intelectual, como dos utilizadores; considera que o desafio associado à avaliação das 
aplicações de IA dá azo à necessidade de prever alguns requisitos de transparência e de 
desenvolver novos métodos, como, por exemplo, sistemas de aprendizagem adaptáveis 
que se podem recalibrar após cada entrada, tornando assim ineficazes algumas 
divulgações ex ante;

8. Sublinha a importância de os serviços de transmissão de vídeo em contínuo serem 
transparentes e responsáveis quando utilizam algoritmos, de modo a que seja possível 
garantir um melhor o acesso aos conteúdos culturais e criativos em vários formatos e 
em várias línguas, bem como o acesso imparcial a obras europeias;

9. Considera que é cada vez mais importante dispor de tecnologias ligadas à IA e de 
tecnologias conexas no domínio do reconhecimento remoto ou biométrico, como as 
aplicações de rastreio no setor dos transportes e do turismo, enquanto nova forma de 
lidar com a COVID-19 e com eventuais crises sanitárias e de saúde pública que se 
apresentem no futuro, atendendo, simultaneamente, à necessidade de proteger os 
direitos fundamentais, o direito à vida privada e os dados pessoais;

10. Recomenda que se privilegie uma avaliação por setor e por tipo das implicações das 
tecnologias de IA para os DPI; considera que uma tal abordagem deve ter 
nomeadamente em conta o grau de intervenção humana, a autonomia da IA, o grau de 
importância do papel desempenhado pelos dados e pelo material protegido por direitos 
de autor utilizados, a origem destes dados e material, bem como o possível 
envolvimento de outros fatores pertinentes; recorda que toda e qualquer abordagem 
deve encontrar o justo equilíbrio entre a necessidade de proteger o investimento – tanto 
no que diz respeito aos recursos como aos esforços investidos – e a necessidade de 
incentivar a criação e a partilha; considera que é necessária uma investigação mais 
aprofundada para efeitos de avaliação da intervenção humana no que se refere aos dados 
algorítmicos da IA; acredita que as tecnologias inovadoras, como a IA, proporcionam às 
empresas, grandes ou pequenas, a possibilidade de desenvolverem produtos de ponta; 
considera que todas as empresas devem beneficiar de uma proteção dos DPI eficiente e 
eficaz; exorta, por conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a darem o seu apoio 
às empresas em fase de arranque e às PME, recorrendo para tal ao Programa a favor do 
Mercado Único e aos polos de inovação digital, para que as empresas possam proteger 
os seus produtos;

11. Propõe que uma tal avaliação incida sobre o impacto e as implicações da tecnologia de 
IA e das tecnologias conexas no âmbito do atual regime do direito das patentes, da 
proteção de marcas e desenhos ou modelos, dos direitos de autor e dos direitos conexos, 
incluindo a aplicabilidade da proteção jurídica de bases de dados e programas 
informáticos, bem como a proteção de know-how e de informações comerciais 
confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação 
ilegais; reconhece o potencial das tecnologias de IA para melhorar a aplicação dos DPI, 
apesar da necessidade de verificação e revisão humanas, especialmente no que diz 
respeito a consequências jurídicas; realça, além disso, a necessidade de examinar se 
uma atualização do direito dos contratos se impõe com vista a melhorar a proteção dos 
consumidores e se convém adaptar as regras de concorrência para dar resposta às 
deficiências e abusos de mercado na economia digital, a necessidade de criar um quadro 
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jurídico mais abrangente para os setores económicos sobre os quais a IA tem incidência 
– dando assim às empresas europeias e às partes interessadas a possibilidade de um 
crescimento acelerado – e a necessidade de estabelecer segurança jurídica; salienta que 
a proteção da propriedade intelectual deve estar sempre em consonância com outros 
direitos e liberdades fundamentais;

12. Recorda que os métodos matemáticos, em si, não são abrangidos pela patenteabilidade, 
a menos que a sua utilização sirva um propósito técnico no âmbito de uma invenção 
técnica, que, por sua vez, é apenas patenteável caso preencha os critérios aplicáveis às 
invenções; recorda que quando uma invenção diz respeito a um método que envolve 
meios técnicos ou a um dispositivo técnico, o seu objetivo – considerado no seu todo –, 
é, na realidade, de natureza técnica, pelo que não está excluída da patenteabilidade; 
sublinha, a este respeito, o papel desempenhado pelo quadro de proteção de patentes 
para incentivar as invenções no domínio da IA e promover a sua difusão, bem como a 
necessidade de criar oportunidades para que as empresas europeias e as empresas em 
fase de arranque promovam o desenvolvimento e a aceitação da IA na Europa; salienta 
que as patentes essenciais a uma norma (PEN) desempenham um papel fundamental no 
desenvolvimento e na difusão de novas tecnologias de IA e de novas tecnologias 
conexas, bem como quando se trata de garantir a interoperabilidade; insta a Comissão a 
apoiar o estabelecimento de normas interprofissionais e incentiva a normalização 
formal;

13. Observa que a proteção por patente pode ser concedida se a invenção for nova e não 
óbvia e envolver uma atividade inventiva; observa, além disso, que o direito das 
patentes implica uma descrição exaustiva da tecnologia subjacente, o que, para 
determinadas tecnologias de IA, pode colocar desafios, em virtude da complexidade dos 
raciocínios; salienta igualmente os desafios jurídicos relacionados com a engenharia 
inversa, que constitui uma exceção à proteção dos direitos de autor relacionados com 
programas de computador e à proteção dos segredos comerciais, que, por sua vez, são 
fundamentais para a inovação e a investigação e que devem ser devidamente tidos em 
conta no contexto do desenvolvimento das tecnologias de IA; solicita à Comissão que 
avalie as possibilidades de proceder a uma avaliação adequada dos produtos, por 
exemplo, de uma forma modular, sem criar riscos para os detentores dos DPI que 
resultem da ampla divulgação de produtos facilmente replicáveis; insiste na necessidade 
de as tecnologias de IA serem disponibilizadas sem restrições para fins educativos e de 
investigação, nomeadamente enquanto métodos de aprendizagem mais eficazes;

14. Observa que a autonomização do processo criativo associado à produção de conteúdos 
de natureza artística pode levantar problemas relacionados com a titularidade dos DPI 
que abrangem os conteúdos em questão; considera, neste contexto, que não seria 
adequado procurar conferir personalidade jurídica às tecnologias de IA e chama a 
atenção para as repercussões negativas que uma tal eventualidade teria sobre os 
incentivos para os criadores humanos;

15. Sublinha a diferença existente entre as criações humanas assistidas pela IA e as criações 
geradas pela IA, sendo que estas últimas colocam desafios em matéria de proteção dos 
DPI, suscitando nomeadamente questões relacionadas com a titularidade da propriedade 
ou da invenção e com a remuneração adequada, bem como questões relacionadas com a 
potencial concentração de mercado; considera, além disso, que cabe fazer a distinção 
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entre os DPI para o desenvolvimento de tecnologias de IA e os DPI eventualmente 
concedidos às criações geradas pela IA; salienta que o atual quadro dos direitos de autor 
continua a ser aplicável quando a IA é apenas utilizada por um autor como ferramenta 
de apoio no âmbito de um processo de criação;

16. Considera que as criações técnicas geradas por tecnologias da IA devem ser protegidas 
ao abrigo do quadro jurídico em matéria de DPI, a fim de incentivar o investimento 
neste tipo de criação e aumentar a segurança jurídica para os cidadãos e para as 
empresas, mas também para os inventores, uma vez que, neste momento, estes figuram 
entre os principais utilizadores das tecnologias de IA; considera que as obras produzidas 
de forma autónoma por agentes e robôs artificiais podem não ser elegíveis para proteção 
por direitos de autor, a fim de garantir a observância do princípio da originalidade, uma 
vez que este princípio está associado a uma pessoa singular e que o conceito de «criação 
intelectual» se refere à personalidade do autor; insta a Comissão a apoiar uma 
abordagem horizontal, baseada em dados concretos e neutra do ponto de vista 
tecnológico das disposições comuns e uniformes em matéria de direitos de autor 
aplicáveis às obras criadas por IA na União, caso estas obras sejam consideradas 
elegíveis para proteção por direitos de autor; recomenda que, caso se proceda sequer à 
atribuição da titularidade dos direitos, esta se limite a pessoas singulares ou coletivas 
que tenham criado legalmente a obra e, em caso de recurso a material protegido por 
direitos de autor, apenas se o titular dos direitos de autor tiver concedido autorização, a 
menos que se apliquem exceções ou limitações aos direitos de autor; salienta a 
importância de facilitar o acesso aos dados e a partilha de dados, bem como de dispor de 
normas abertas e de tecnologias de fonte aberta, e de, ao mesmo tempo, incentivar o 
investimento e fomentar a inovação;

17. Observa que a IA permite tratar um grande número de dados relacionados com o estado 
da arte ou a existência de DPI; assinala, simultaneamente, que, para garantir a qualidade 
e a equidade das decisões, a IA ou as tecnologias conexas utilizadas no processo de 
registo para conceder direitos de propriedade intelectual e para determinar a 
responsabilidade por infrações aos DPI não podem substituir-se à revisão humana 
realizada caso a caso; nota que a IA está a adquirir progressivamente a capacidade para 
desempenhar tarefas geralmente realizadas por seres humanos e salienta, por 
conseguinte, a necessidade de estabelecer salvaguardas adequadas, nomeadamente 
sistemas de conceção que prevejam a intervenção humana nos processos de controlo e 
de revisão, transparência e verificação da tomada de decisões em matéria de IA;

18. Regista, no que diz respeito à utilização de dados não pessoais pelas tecnologias de IA, 
a necessidade de a utilização legal de obras, de outro material protegido e de dados 
conexos, nomeadamente conteúdos preexistentes, conjuntos de dados de elevada 
qualidade e metadados, ser avaliada à luz das regras em vigor em matéria de limitações 
e exceções à proteção dos direitos de autor, como a exceção relativa à prospeção de 
textos e dados prevista na diretiva relativa aos direitos de autor e direitos conexos no 
mercado único digital; solicita uma maior clarificação no que se refere à proteção dos 
dados ao abrigo da legislação em matéria de direitos de autor e da potencial proteção de 
marcas e desenhos industriais de obras geradas de forma autónoma através de 
aplicações de IA; considera que a partilha voluntária de dados não pessoais entre 
empresas e setores deve ser promovida e basear-se em acordos contratuais justos, 
nomeadamente acordos de licenciamento; destaca as questões relacionadas com os DPI 
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que se colocam devido à criação de falsificações profundas (deep fakes) baseadas em 
dados enganosos, manipulados ou simplesmente de baixa qualidade, independentemente 
de tais falsificações profundas conterem dados que possam estar sujeitos a direitos de 
autor; manifesta-se a preocupado com a possibilidade de uma manipulação em massa 
dos cidadãos que visa desestabilizar as democracias e apela a uma maior sensibilização 
e literacia mediática, bem como à disponibilização urgente de tecnologias de IA para 
verificar factos e informações; considera que os registos não pessoais e verificáveis dos 
dados utilizados em conformidade com as regras de proteção de dados ao longo do ciclo 
de vida das tecnologias assentes na IA podem facilitar a rastreabilidade da utilização de 
obras protegidas e, por conseguinte, proteger melhor os titulares dos direitos e 
contribuir para a proteção da privacidade, caso a obrigação de manter registos 
verificáveis seja alargada por forma a abranger os dados que contêm ou resultam de 
imagens e/ou vídeos que contêm dados biométricos; salienta que as tecnologias de IA 
podem ser úteis no contexto da aplicação dos DPI, embora tal requeira um controlo 
humano e uma garantia de que os sistemas de tomada de decisão assentes na IA sejam 
totalmente transparentes; salienta que os futuros regimes aplicáveis à IA contemplarão 
inevitavelmente requisitos que se apliquem à tecnologia de fonte aberta em concursos 
públicos e não poderão impedir a interconectividade dos serviços digitais; observa que 
os sistemas de IA são baseados em software e assentam em modelos estatísticos, 
suscetíveis de conter erros; salienta que os produtos gerados pela IA não devem ser 
discriminatórios e que uma das formas mais eficientes de reduzir os preconceitos nos 
sistemas de IA é assegurar, na medida em que o direito da União o permita, que a 
quantidade máxima de dados não pessoais seja disponibilizada para fins de formação e 
aprendizagem automática; insta a Comissão a refletir sobre a utilização de dados do 
domínio público para esse efeito;

19. Salienta a importância de que se reveste a implementação integral da estratégia para o 
mercado único digital com vista a melhorar a acessibilidade e interoperabilidade dos 
dados não pessoais na União; realça que a Estratégia Europeia para os Dados deve 
assegurar um equilíbrio entre, por um lado, o fomento do fluxo de dados, a concessão 
de um acesso mais alargado a estes dados e à sua utilização e partilha, e, por outro lado, 
garantir a proteção dos DPI e dos segredos comerciais, respeitando simultaneamente as 
regras em matéria de proteção de dados e de privacidade; salienta a necessidade de, 
neste contexto, avaliar se as regras da União em matéria de propriedade intelectual 
representam um instrumento adequado para proteger os dados, incluindo os dados 
setoriais necessários para o desenvolvimento da IA, recordando que, quando gozam de 
proteção por DPI, os dados estruturados, como as bases de dados, não podem 
normalmente ser considerados dados; considera que devem ser prestadas informações 
completas sobre a utilização dos dados protegidos por DPI, nomeadamente no contexto 
das relações entre as plataformas e as empresas; congratula-se com a intenção da 
Comissão de criar um espaço único europeu de dados;

20. Observa que a Comissão está a ponderar a adoção de medidas legislativas sobre 
questões que têm impacto nas relações entre os agentes económicos com o objetivo de 
tirar partido dos dados não pessoais e acolhe favoravelmente uma possível revisão da 
Diretiva relativa às bases de dados e uma possível clarificação da aplicação da Diretiva 
relativa à proteção dos segredos comerciais enquanto quadro geral; aguarda com 
expectativa os resultados da consulta pública lançada pela Comissão sobre a Estratégia 
Europeia para os Dados;
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21. Salienta a necessidade de a Comissão procurar assegurar uma proteção da propriedade 
intelectual equilibrada e orientada para a inovação, em prol dos criadores europeus de 
IA, a fim de reforçar a competitividade internacional das empresas europeias, 
nomeadamente contra eventuais táticas de litigação abusivas, e garantir a máxima 
segurança jurídica aos utilizadores, nomeadamente no âmbito de negociações 
internacionais, em particular no âmbito dos debates em curso sobre a IA e a revolução 
dos dados, realizados sob a égide da OMPI; congratula-se com o facto de a Comissão 
ter recentemente apresentado os pontos de vista da União no âmbito da consulta pública 
organizada pela OMPI a respeito do projeto de documento de reflexão da OMPI sobre 
política de propriedade intelectual e inteligência artificial; relembra o dever ético da 
União de apoiar o desenvolvimento em todo o mundo, facilitando a cooperação 
transfronteiras em matéria de IA, nomeadamente através de limitações e exceções no 
que respeita à investigação transfronteiras e à pesquisa de textos e dados, conforme 
estabelece a Diretiva relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único 
digital;

22. Está plenamente ciente de que a realização de progressos no domínio da IA terá de ir de 
par com investimento público em infraestruturas e com formação no domínio das 
competências digitais, bem como com importantes melhorias em matéria de 
conectividade e de interoperabilidade; salienta, por conseguinte, a importância de redes 
5G seguras e sustentáveis para a plena implantação de tecnologias ligadas à AI mas, 
sobretudo, a importância da realização do trabalho necessário ao nível das 
infraestruturas e da sua segurança em toda a União; toma nota da intensa atividade de 
registo de patentes em matéria de IA no setor dos transportes; manifesta a sua 
preocupação pelo facto de que, se não for adotada sem demora legislação relativa ao 
desenvolvimento das tecnologias ligadas à IA a nível europeu, tal poderá resultar num 
número maciço de contenciosos, em prejuízo da indústria no seu todo e com possíveis 
efeitos nefastos sobre a segurança do tráfego; 

23. Apoia a disponibilidade da Comissão para convidar os principais intervenientes da 
indústria transformadora – os fabricantes do setor dos transportes, os inovadores no 
domínio da IA e da conectividade, os prestadores de serviços do setor do turismo e 
outros intervenientes na cadeia de valor do setor automóvel – a chegar a acordo sobre as 
condições em que estariam dispostos a partilhar os seus dados.

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

A inteligência artificial (IA) designa uma área de investigação científica cujas origens 
remontam a meados do século XX. O seu objetivo é ambicioso: compreender a forma como o 
sistema cognitivo humano funciona, de modo a reproduzi-lo para criar processos de tomada 
de decisão comparáveis. Nos últimos anos, a IA entrou numa nova era, graças à convergência 
de fatores como uma elevada potência de computação, a multiplicação dos conjuntos de dados 
e algoritmos eficazes. 

Esta nova dinâmica favorece o desenvolvimento e a aplicação da IA em muitos setores. 
Permite, por exemplo, automatizar a análise de amostras clínicas ou, ainda, ajustar o 
funcionamento dos semáforos ao tráfego rodoviário sem intervenção humana. O potencial 
desta tecnologia, em termos de inovação, é, pois, muito grande, e compete à União Europeia 
dotar-se de um quadro jurídico operacional para o desenvolvimento de uma IA europeia 
e de políticas públicas que estejam à altura deste desafio, nomeadamente em termos de 
formação dos europeus e de apoio financeiro à investigação aplicada e fundamental. Este 
quadro terá necessariamente de incluir uma reflexão sobre os direitos de propriedade 
intelectual (DPI), de modo a incentivar e proteger a inovação e a criação neste domínio. 

Enquanto se debate a definição de IA e sabendo que a segurança jurídica poderá estimular os 
investimentos necessários na União neste domínio, importa promover uma forma de 
flexibilidade legislativa que tenha em conta a realidade multifacetada da IA e esteja preparada 
para o futuro (e o progresso tecnológico).

A montante, há que procurar, em primeiro lugar, fazer uma avaliação do direito das 
patentes à luz do desenvolvimento da IA. A patente protege as invenções técnicas, ou seja, 
os produtos que representam uma nova solução técnica para um determinado problema 
técnico. Desta forma, embora os algoritmos, os métodos matemáticos e os programas de 
computadores não sejam patenteáveis enquanto tal, podem ser incluídos numa invenção 
técnica suscetível de ser patenteável. Para a implantação da IA europeia, é fundamental que os 
agentes económicos, em particular as empresas europeias em fase de arranque, estejam 
cientes desta oportunidade. 

Os pedidos de patentes registados pelo Instituto Europeu de Patentes para invenções 
diretamente relacionadas com o funcionamento da IA («core AI technologies») mais do que 
triplicaram na última década, passando de 396 em 2010 para 1264 em 2017. Repare-se, no 
entanto, que são numericamente mais significativos em alguns países terceiros e que a 
concorrência internacional neste domínio estratégico é considerável. 

A IA é, aliás, utilizada pelos institutos para facilitar a investigação sobre o estado da técnica. 
A este respeito, afigura-se importante recordar que, apesar de ser uma ajuda útil, a tecnologia 
não deve substituir a análise da questão dos direitos por um examinador humano. Em matéria 
de patentes, também importa assinalar que a complexidade dos raciocínios subjacentes a 
certas tecnologias de IA pode aumentar a dificuldade de verificar se as invenções respeitam a 
regulamentação em vigor. 

A jusante, a autonomização crescente de determinados processos de tomada de decisão pode 
dar origem a criações técnicas ou artísticas. A avaliação dos DPI face a estes 
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desenvolvimentos deve ser uma prioridade neste domínio do direito da União, tendo em 
vista promover um ambiente propício à criatividade e à inovação pela recompensa dos 
criadores. O papel da intervenção humana continua a ser fundamental para a programação dos 
dispositivos de IA, a seleção dos dados fornecidos e o ajustamento dos resultados obtidos. A 
perspetiva de uma IA «forte», ou seja, consciente de si mesma, parece ser, com efeito, muito 
futurista. 

No que se refere aos direitos de autor, a condição de originalidade, que imprime à obra a 
marca da personalidade do seu autor, pode ser um obstáculo para a proteção das criações 
geradas por IA. Todavia, esta condição tende a evoluir para uma conceção objetiva de 
novidade relativa, que permite distinguir entre obra protegida e obras já criadas. O objetivo 
partilhado da criação gerada por IA e da criação «tradicional» continua a ser o aumento do 
património cultural, mesmo que a criação ocorra por intermédio de outro ato. Perante o 
aumento do número de criações artísticas geradas por IA — refira-se, por exemplo, o quadro 
«The Next Rembrandt»1 gerado após digitalização para tratamento pela IA de 346 obras 
daquele pintor —, parece admitir-se que uma criação gerada por IA pode constituir uma obra 
à luz do resultado criativo e não do processo de criação. Convém igualmente assinalar que a 
não proteção das criações geradas por IA pode deixar os intérpretes dessas criações sem 
direitos, uma vez que a proteção do sistema de direitos conexos pressupõe a existência de um 
direito de autor sobre a obra interpretada. 

Por conseguinte, propõe-se uma análise da possibilidade de atribuir os direitos de autor de 
uma tal «criação» à pessoa singular que a edita e publica de forma lícita, se o ou os criadores 
da tecnologia subjacente não se opuserem a essa utilização. Esta abordagem seria equivalente 
à do sistema europeu de proteção dos «dados obras», que podem ser explorados entre os 
dados para treinar as tecnologias de IA geradoras de criações secundárias, incluindo para fins 
comerciais, desde que essa utilização não tenha sido expressamente reservada pelos seus 
titulares de direitos. 

Por último, tendo em conta o papel crucial dos dados e da sua seleção no desenvolvimento 
das tecnologias de IA, colocam-se várias questões relacionadas com a acessibilidade desses 
dados, em especial a dependência dos dados, os «efeitos de vinculação», a posição dominante 
de certas empresas e, de um modo geral, a insuficiente circulação dos dados. Será, por isso, 
importante incentivar a partilha de dados criados na União Europeia para estimular as 
inovações no domínio da inteligência artificial. A curto prazo, este esforço poderá, 
nomeadamente, passar pela transposição da Diretiva «Dados Abertos» e a promoção do 
recurso a acordos de licença para incentivar a partilha de dados industriais. A médio prazo, a 
futura proposta da Comissão relativa ao quadro legislativo geral para a governação dos 
espaços comuns europeus de dados é decisiva, em especial no que se refere ao acesso às bases 
de dados sensíveis, como a saúde. 

1 https://www.nextrembrandt.com/

https://www.nextrembrandt.com/
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PARECER DA COMISSÃO DO MERCADO INTERNO E DA PROTEÇÃO DOS 
CONSUMIDORES

dirigido à Comissão dos Assuntos Jurídicos

sobre direitos de propriedade intelectual relativos ao desenvolvimento de tecnologias ligadas 
à inteligência artificial
(2020/2015(INI))

Relator de parecer: Adam Bielan

PARECER

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

1. Recorda o potencial da inteligência artificial (IA) quando se trata de oferecer serviços 
inovadores às empresas, aos consumidores e ao sector público; salienta o papel 
fundamental que as tecnologias de IA podem desempenhar na digitalização da 
economia nos mais diversos setores, como a indústria, os cuidados de saúde, a 
construção e os transportes, que pode conduzir a novos modelos empresariais; realça 
que a União deve promover ativamente o progresso neste domínio, a fim de fazer 
avançar o mercado único digital; sublinha que o desenvolvimento e a utilização da IA 
no mercado interno beneficiará da existência de um sistema de direitos de propriedade 
intelectual (DPI) fiável, equilibrado e eficaz; assinala a importância de diferenciar as 
aplicações ou os algoritmos de IA, as tecnologias e os produtos gerados pela IA, as 
bases de dados e os dados individuais, que requerem diferentes tipos de direitos;

2. Acredita que as tecnologias inovadoras, como a IA, proporcionam, tanto às pequenas, 
como às grandes empresas, a possibilidade de desenvolver produtos de ponta; considera 
que toda e qualquer empresa ou proprietário de produtos deste tipo deve beneficiar de 
uma proteção dos DPI eficiente e eficaz; considera que tal poderá fomentar o 
crescimento das pequenas e médias empresas (PME) europeias e proporcionar uma 
vantagem competitiva significativa na União; solicita que se proceda a uma análise das 
práticas abusivas seguidas por «trolls» de patentes e no âmbito de litígios estratégicos 
relacionados com os DPI, as quais são suscetíveis de constituir um entrave artificial à 
entrada no mercado e de proteger os operadores já estabelecidos no mercado; sublinha a 
importância de que se revestem as tecnologias de IA para garantir uma gestão mais 
transparente, eficiente e fiável dos aspetos das transações que estão relacionados com a 
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propriedade intelectual;

3. Salienta a importância das medidas e dos canais de informação que contribuem para que 
as PME e as empresas em fase de arranque utilizem de forma eficaz a proteção dos DPI 
nas tecnologias de IA; exorta a Comissão e os Estados-Membros a oferecerem o seu 
apoio às empresas em fase de arranque e às PME, recorrendo para tal ao Programa a 
favor do Mercado Único e aos polos de inovação digital, a fim de desenvolver e 
proteger os seus produtos e permitir-lhes, assim, aumentar o seu potencial de 
crescimento e criação de emprego na Europa; salienta o quão é importante a Comissão e 
os Estados-Membros procurarem coordenar-se com outros intervenientes relevantes a 
nível mundial no domínio dos DPI no âmbito do desenvolvimento da IA, a fim de 
estabelecer uma abordagem globalmente compatível sobre a IA que seja igualmente 
benéfica para as PME e as empresas em fase de arranque;

4. Realça a importância de – em todo e qualquer quadro regulamentar em matéria de IA – 
prever a proteção dos DPI, nomeadamente o segredo comercial, em particular quando 
estão em causa requisitos pormenorizados relativos ao conjunto restrito de aplicações 
consideradas de alto risco; reconhece, ao mesmo tempo, que é necessário conciliá-los 
com outros objetivos das políticas públicas, incluindo o respeito pelos direitos e 
liberdades fundamentais; considera que, para assegurar o desenvolvimento de uma IA 
antropocêntrica e de confiança, é necessária a aplicação efetiva de legislação relativa 
aos autores de denúncias; 

5. Salienta que, para além da proteção dos DPI, é do interesse dos consumidores dispor de 
segurança jurídica quanto às utilizações permitidas das obras protegidas, especialmente 
quando se trata de produtos algorítmicos complexos; insta a Comissão a propor medidas 
para a rastreabilidade dos dados, tendo em conta tanto a legalidade da aquisição de 
dados como a proteção dos direitos dos consumidores e dos direitos fundamentais;

6. Defende que avaliar as aplicações de IA representa um desafio que requer o 
desenvolvimento de novos métodos, bem como uma capacidade administrativa 
adequada das autoridades de fiscalização do mercado; chama a atenção para a 
possibilidade de os sistemas de aprendizagem adaptativos se recalibrarem após cada 
entrada, tornando assim algumas divulgações ex ante, por si só, ineficazes; 

7. Considera que, sempre que forem certificadas, as aplicações de IA devem pautar-se pela 
transparência, pela explicabilidade, e, tanto quanto possível, pela adesão às normas 
éticas; observa que este objetivo não resulta necessariamente apenas da mera divulgação 
do algoritmo ou do código, se é que daí resulte; recorda que os conjuntos de dados são 
igualmente importantes neste processo;

8. Solicita à Comissão que examine as modalidades que permitam testar os produtos, por 
exemplo, de uma forma modular ou através de ferramentas de verificação capazes de 
testar adequadamente os produtos, respeitando, simultaneamente, a confidencialidade, 
para assim proteger os segredos comerciais dos detentores dos DPI.



RR\1214925PT.docx 17/32 PE650.527v02-00

PT

INFORMAÇÕES SOBRE A APROVAÇÃO
NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

Data de aprovação 7.7.2020

Resultado da votação final +:
–:
0:

43
0
1

Deputados presentes no momento da 
votação final

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Brando Benifei, Adam Bielan, 
Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, 
Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Petra De Sutter, 
Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, 
Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba 
Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-
Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado 
López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Kris Peeters, 
Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, 
Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion 
Walsmann, Marco Zullo

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Pascal Arimont, Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Edina 
Tóth, Stéphanie Yon-Courtin



PE650.527v02-00 18/32 RR\1214925PT.docx

PT

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR 
PARECER

43 +
ECR Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

EPP Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius 
Manders, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann

EUL/NGL Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

GREENS/EFA David Cormand, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, 

ID Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI Marco Zullo

RENEW Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Stéphanie Yon-Courtin

S&D Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

0 -

1 0
ID Hynek Blaško

Legenda dos símbolos utilizados:
+ : votos a favor
- : votos contra
0 : abstenções



RR\1214925PT.docx 19/32 PE650.527v02-00

PT

14.7.2020

PARECER DA COMISSÃO DOS TRANSPORTES E DO TURISMO

dirigido à Comissão dos Assuntos Jurídicos

sobre direitos de propriedade intelectual relativos ao desenvolvimento de tecnologias ligadas 
à inteligência artificial
(2020/2015(INI))

Relator de parecer: Andor Deli

SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

Introdução 

1. Congratula-se com as ambições no domínio da inteligência artificial (IA) e dos dados 
que a Comissão formulou nas suas comunicações de 19 de fevereiro de 2020, bem como 
no seu «Livro Branco sobre a inteligência artificial –Uma abordagem europeia virada 
para a excelência e a confiança» e na «estratégia europeia para os dados»; observa, 
contudo, que a questão da proteção dos direitos de propriedade intelectual (DPI) no 
âmbito do desenvolvimento das tecnologias ligadas à IA e das tecnologias conexas deve 
ser levada mais a sério;

2. Salienta que o desenvolvimento e a implantação das tecnologias ligadas à IA e das 
tecnologias conexas tornam necessário abordar questões técnicas, sociais, económicas, 
éticas e jurídicas, bem como implicações transetoriais, que se colocam numa série de 
domínios de intervenção, nomeadamente os DPI, e requerem soluções e a elaboração de 
políticas a nível europeu;

3. Salienta que o desenvolvimento das tecnologias ligadas à IA e das tecnologias conexas 
no sector dos transportes e do turismo dará azo à inovação, à investigação, à criação de 
novos empregos, à mobilização de investimento, bem como a importantes benefícios 
económicos, societais, ambientais e em matéria de segurança, tornando, 
simultaneamente, o sector mais atrativo para as novas gerações e criando novas 
oportunidades de emprego e modelos empresariais mais sustentáveis, embora não deva 
causar danos ou prejuízos nem às pessoas, nem à sociedade;

4. Toma nota da concorrência mundial existente entre empresas e regiões económicas no 
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desenvolvimento de soluções de IA para o sector dos transportes; salienta a necessidade 
de reforçar a competitividade internacional das empresas europeias que operam no 
sector dos transportes, através do estabelecimento, na UE, de um ambiente favorável ao 
desenvolvimento e à aplicação de soluções de IA; sublinha, além disso, que a IA 
também deve ser implantada em todos os modos de transporte, tanto nas zonas urbanas 
como nas zonas rurais, e que, por conseguinte, é necessária uma abordagem holística, 
tecnologicamente neutra e flexível que permita enfrentar adequadamente todos os 
desafios que se colocam ao sector dos transportes e da mobilidade;

5. Afirma que, para o desenvolvimento e a difusão harmoniosa, segura e generalizada das 
tecnologias ligadas à IA e das tecnologias conexas dos ecossistemas dos transportes e 
do turismo, será fundamental definir um quadro jurídico adequado a nível da UE 
relativo aos DPI aplicáveis às inovações no domínio da IA e da conectividade, bem 
como relativo ao acesso aos dados e à sua segurança;

6. Considera que as estratégias de proteção da propriedade intelectual (PI) evoluirão 
constantemente à medida que a IA evolui; que será necessário ter em conta questões 
como a adaptação a um ambiente em mutação através de direitos de autor flexíveis, a 
proteção das patentes, das marcas comerciais e dos desenhos ou até mesmo através das 
regras aplicáveis em matéria de segredo comercial, bem como identificar a estratégia 
que oferecerá aos inovadores os mais amplos e sólidos meios de proteção da PI que 
combinem segurança jurídica e que incentivem novos investimentos em empresas 
privadas, universidades, PME e agrupamentos, recorrendo à colaboração público-
privada para apoiar a investigação e o desenvolvimento;

7. Insta a Comissão a ter em conta e implementar devidamente, em todos os atos 
legislativos relativos à IA, os sete requisitos fundamentais identificados nas orientações 
do Grupo de peritos de alto nível, que a Comissão acolheu favoravelmente na sua 
comunicação de 8 de abril de 20191;

8. Considera que é cada vez mais importante dispor de tecnologias ligadas à IA e de 
tecnologias conexas no domínio do reconhecimento remoto ou biométrico, como as 
aplicações de rastreio no sector dos transportes e do turismo, enquanto nova forma de 
lidar com a COVID-19 e com eventuais crises sanitárias e de saúde pública que se 
apresentem no futuro, atendendo, simultaneamente, à necessidade de proteger os 
direitos fundamentais, o direito à vida privada e os dados pessoais;

Direitos de propriedade intelectual e inovações no domínio da IA

9. Observa que a natureza fragmentada do atual quadro jurídico em matéria de direitos de 
PI e a insegurança jurídica colocam entraves ao desenvolvimento das tecnologias 
ligadas à IA e das tecnologias conexas no domínio dos transportes; insta, por 
conseguinte, a Comissão a avaliar a adequação do seu regime de propriedade intelectual 
ao desenvolvimento das tecnologias ligadas à IA e – após uma análise exaustiva e a 
revisão da legislação em vigor – a apresentar as propostas legislativas que considere 
necessárias, a fim de garantir a confiança, a segurança jurídica e a transparência e de 
evitar uma maior fragmentação, deste modo incentivando os investimentos nestas 

1 «Aumentar a confiança numa inteligência artificial centrada no ser humano» (COM(2019)0168).
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tecnologias;

10. Observa que, apesar de permitir o processamento de grandes quantidades de dados 
relacionados com os DPI, a IA não pode substituir-se à verificação humana quando está 
em causa a concessão de DPI ou a determinação da responsabilidade em caso de 
infração aos DPI;

11. Observa, no contexto da utilização de dados pela IA, que a utilização de dados 
protegidos por direitos de autor deve ser avaliada à luz das exceções relativas à 
prospeção de textos e dados previstas na Diretiva «Direitos de autor e direitos conexos 
no mercado único digital», bem como à luz de todas as utilizações abrangidas pelas 
limitações e exceções aplicáveis à proteção dos DPI;

12. Insta a Comissão a analisar se as empresas, nomeadamente as PME, têm a possibilidade 
de obter patentes para software ou algoritmos e se tal é pertinente para elas, a fim de 
garantir tanto a proteção da inovação como a transparência necessária para a fiabilidade 
da IA, bem como a disponibilidade dos algoritmos utilizados para fins públicos; salienta 
a necessidade de manter condições de concorrência equitativas entre estas empresas, 
bem como a importância de garantir a conformidade com o direito da concorrência;

13. Está plenamente ciente de que, para se concretizarem plenamente, os progressos no 
domínio da IA terão de ser acompanhados de investimento público em infraestruturas e 
de formação no domínio das competências digitais, bem como de importantes melhorias 
em matéria de conectividade e de interoperabilidade; salienta, por conseguinte, a 
importância de redes 5G seguras e sustentáveis para a plena implantação de tecnologias 
ligadas à AI mas, sobretudo, a importância do trabalho necessário ao nível das 
infraestruturas e da sua segurança em toda a União; toma nota da intensa atividade de 
registo de patentes em matéria de IA no sector dos transportes; manifesta a sua 
preocupação pelo facto de que, se não for adotada sem demora legislação relativa ao 
desenvolvimento das tecnologias ligadas à IA a nível europeu, tal poderá resultar num 
número maciço de contenciosos, em prejuízo da indústria no seu todo e com possíveis 
efeitos nefastos sobre a segurança do tráfego;

14. Salienta que as patentes essenciais a uma norma (PEN) desempenham um papel 
fundamental no desenvolvimento e na divulgação de novas tecnologias ligadas à IA e de 
novas tecnologias conexas, bem como para garantir a interoperabilidade; insta a 
Comissão a incentivar o surgimento de normas interprofissionais e de uma 
normalização formal; recorda, neste contexto, a comunicação da Comissão, de 29 de 
novembro de 2017, sobre a concessão de licenças de PEN e os princípios fundamentais 
aí estabelecidos para a transparência das PEN, nomeadamente a concessão e execução 
de licenças em condições justas, razoáveis e não discriminatórias («FRAND» - Fair, 
Reasonable And Non-Discriminatory); chama, em particular, a atenção para as PEN que 
podem melhorar a acessibilidade, a segurança rodoviária e a segurança dos utentes dos 
transportes;

Direitos de propriedade intelectual e dados

15. Congratula-se com a vontade da Comissão de assegurar que os dados sejam recolhidos e 
utilizados no pleno respeito do Regulamento geral sobre a proteção de dados e das 
normas rigorosas da UE em matéria de proteção de dados; salienta a necessidade de 
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continuar a salvaguardar os dados dos cidadãos europeus, mas considera que é 
necessário estabelecer o devido equilíbrio entre a proteção de dados e as regras de PI, a 
fim de conceder a flexibilidade necessária aos inovadores no domínio da IA;

16. Saúda o objetivo da Comissão de criar um espaço único europeu de dados, prevendo 
investimento em normas, ferramentas e infraestruturas; apoia, em particular, a criação 
de um espaço comum europeu de dados sobre a mobilidade, tendo em consideração o 
quadro legislativo europeu existente em matéria de proteção de dados;

17. Convida a Comissão a abordar de forma adequada e urgente a questão da proteção dos 
dados e da propriedade intelectual, bem como as propostas legislativas relativas a esta, 
com uma flexibilidade justa e adequada e em conformidade com o princípio da 
neutralidade tecnológica, desenvolvendo igualmente iniciativas para o intercâmbio das 
melhores práticas e investindo na investigação neste domínio;

18. Congratula-se com a futura criação de um quadro legislativo de governação dos espaços 
comuns europeus de dados adequado e flexível, bem como com a vontade da Comissão 
de promover a partilha de dados entre empresas e governos e das empresas entre si, bem 
como de limitar o acesso obrigatório aos dados em condições justas, razoáveis e não 
discriminatórias (FRAND) aos casos em que as circunstâncias específicas a tal 
obriguem; salienta a importância de garantir o acesso de todas as partes interessadas no 
domínio da mobilidade aos dados gerados por veículos, a fim de promover o 
desenvolvimento dos serviços inovadores baseados em dados.

19. Exorta a Comissão a prestar especial atenção ao acesso das PME e dos agrupamentos 
aos dados que poderiam dinamizar a sua atividade, bem como aos centros tecnológicos 
e às universidades, com vista ao fomento dos seus programas de investigação;

20. Apoia a disponibilidade da Comissão para convidar os principais intervenientes da 
indústria transformadora – os fabricantes do setor dos transportes, os inovadores no 
domínio da IA e da conectividade, os prestadores de serviços do setor do turismo e 
outros intervenientes na cadeia de valor do setor automóvel – a chegar a acordo sobre as 
condições em que estariam dispostos a partilhar os seus dados.
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PARECER DA COMISSÃO DA CULTURA E DA EDUCAÇÃO

dirigido à Comissão dos Assuntos Jurídicos

sobre direitos de propriedade intelectual relativos ao desenvolvimento de tecnologias ligadas 
à inteligência artificial
(2020/2015(INI))

Relatora: Sabine Verheyen

SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Recorda que a inteligência artificial (IA) e as tecnologias conexas, em termos mais 
gerais, devem estar ao serviço da humanidade e que os seus benefícios devem ser 
amplamente partilhados sem discriminação de qualquer tipo; salienta que – tendo em 
conta que a IA constitui uma coleção de tecnologias em constante evolução que estão a 
ser desenvolvidas a grande velocidade e que a IA está progressivamente a ganhar a 
capacidade de desempenhar tarefas geralmente executadas pelos humanos – ela pode 
até, a longo prazo, superar a capacidade intelectual humana em certos domínios; 
salienta, por conseguinte, a necessidade de estabelecer garantias adequadas, incluindo, 
quando tal seja razoável, sistemas de conceção que prevejam a intervenção humana nos 
processos de controlo, revisão, transparência e verificação da tomada de decisões em 
matéria de IA; reconhece que, nos setores cultural e criativo, as novas tecnologias de IA 
são já amplamente utilizadas pelos criadores para trabalharem as suas obras artísticas;

2. Salienta que a União deve desempenhar um papel fundamental na definição de 
princípios básicos para o desenvolvimento, a implantação, a programação e a utilização 
de IA sem prejudicar a sua evolução ou impedir a concorrência, nomeadamente na 
regulamentação e nos códigos de conduta da União; recorda que a Diretiva (UE) 
2019/790 estabelece um quadro jurídico para a utilização de obras protegidas por 
direitos de autor na pesquisa de textos e dados (TDM), a qual é essencial em quaisquer 
processos relacionados com a IA; salienta, por conseguinte, que o acesso a qualquer 
obra utilizada tem de ser feito de forma legal e que os titulares de direitos devem ter o 
direito de excluir preventivamente as suas obras da utilização num processo relacionado 
com a IA sem a sua autorização; salienta igualmente a necessidade dum quadro e duma 
estratégia éticos para os dados digitais, se necessário, acompanhados de legislação em 
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que estejam consagrados os direitos fundamentais e os valores da União;

3. Sublinha a importância de utilizar a IA nas escolas e nas universidades, a fim de adotar 
métodos de aprendizagem novos, mais eficientes e que permitam aumentar as taxas de 
sucesso dos alunos e dos estudantes; salienta a importância de promover programas 
curriculares em matéria de IA destinados a ajudar os alunos e os estudantes a adquirir as 
competências necessárias para os empregos do futuro; insiste em que as tecnologias de 
IA devem ser disponibilizadas sem restrições para fins educativos e de investigação;

4. Salienta que o acesso aberto e equitativo à IA em toda a União e nos Estados-Membros 
é da maior importância; realça que o apoio da União à inovação e à investigação no 
domínio da IA deve estar amplamente disponível em toda a União; salienta que deve ser 
prestado um apoio especial aos programadores e beneficiários das tecnologias de IA que 
pertençam a grupos desfavorecidos e com deficiência;

5. Considera que a orientação e o aconselhamento destinados aos criadores e utilizadores 
de IA sobre a proteção dos direitos de propriedade intelectual (DPI) devem estar 
amplamente disponíveis;

6. Relembra que a IA não se limita a realizar atividades que antes eram exclusivamente 
humanas mas que pode também adquirir e desenvolver características autónomas e 
cognitivas, mediante a aprendizagem através da experiência ou por reforço; realça a 
noção de responsabilidade no que respeita aos sistemas de IA capazes de aprender por 
reforço; salienta que os sistemas de IA treinados podem criar e gerar, de forma quase 
autónoma, obras culturais e criativas, com um mínimo de intervenção humana; observa, 
além disso, que os sistemas de IA podem evoluir de forma imprevisível, criando obras 
originais desconhecidas mesmo dos seus programadores iniciais – facto que também 
deve ser tido em conta aquando da criação dum quadro para a proteção dos direitos de 
exploração derivados dessas obras; reitera, no entanto, que a IA deve apoiar e não 
substituir o espírito criativo humano;

7. Constata que os sistemas de IA são baseados em software, apresentando um 
comportamento inteligente segundo a análise do seu ambiente; salienta que esta análise 
se baseia em modelos estatísticos cujos erros constituem uma parte inevitável, por vezes 
com fluxos contínuos de informações que reproduzem, reforçam e prolongam os 
enviesamentos, os erros e os pressupostos preexistentes; assinala a necessidade de 
assegurar a existência de sistemas e métodos que permitam a verificação e a 
inteligibilidade dos algoritmos e a resolução de eventuais problemas;

8. Considera que cabe fazer a distinção entre os DPI para o desenvolvimento de 
tecnologias de IA e os DPI para os conteúdos gerados pela IA; salienta a necessidade de 
eliminar os obstáculos jurídicos desnecessários ao desenvolvimento da IA, a fim de 
explorar o potencial dessas tecnologias no setor da cultura e da educação;

9. Salienta a necessidade de abordar as questões de direitos de autor relativas às obras 
culturais e criativas geradas por IA; sublinha que a criação de obras por seres humanos 
enquanto autores e produtores deve constituir a base do sistema de DPI; observa ainda 
que a questão de saber em que medida é possível identificar um criador humano numa 
obra gerada por IA é fundamental; chama a atenção para a necessidade de avaliar se 
existe algo como uma «criação original» que não requer qualquer intervenção humana; 
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considera que é necessária uma investigação exaustiva para perceber se a atribuição 
automática dos direitos de autor de obras geradas por IA ao titular dos direitos de autor 
do suporte lógico, do algoritmo ou do programa de IA é a melhor solução, uma vez que 
é necessário que um ser humano seja reconhecido como autor de uma nova obra 
artística; saúda o facto de a Comissão ter publicado um convite à apresentação de um 
estudo sobre os direitos de autor e as novas tecnologias;

10. Manifesta a sua preocupação com o vazio potencial entre os DPI e o desenvolvimento 
da IA, que pode tornar os setores cultural e criativo e a educação vulneráveis às obras 
protegidas por direitos de autor geradas por IA; manifesta a sua preocupação com as 
possíveis violações da propriedade intelectual e salienta a necessidade de acompanhar 
quaisquer danos ou deficiências do mercado que ocorram; insta a Comissão a apoiar 
uma abordagem horizontal, baseada em dados concretos e neutra do ponto de vista 
tecnológico das disposições comuns e uniformes em matéria de direitos de autor 
aplicáveis às obras criadas por IA na União, o que aumentaria o seu crescimento e 
também atrairia o investimento do setor privado no desenvolvimento tecnológico e 
económico do setor da IA e da robótica;

11. Constata o desenvolvimento das capacidades de IA na difusão de informações falsas e 
na criação de desinformação; manifesta a sua preocupação pelo facto de tal poder causar 
muitas violações da legislação em matéria de propriedade intelectual e, além disso, está 
extremamente preocupado com a possibilidade de ocorrer a manipulação em massa dos 
cidadãos para desestabilizar as democracias; solicita, a este respeito, que sejam tomadas 
medidas para aumentar a informação e a literacia mediática, tendo em conta que a 
transformação digital é um aspeto indispensável daquelas; solicita que seja dada 
prioridade ao desenvolvimento de software para verificação dos factos e das 
informações;

12. Recorda que os dados são o elemento central do desenvolvimento e treino de qualquer 
sistema de IA; salienta que tal inclui os dados estruturados, como as bases de dados, as 
obras protegidas por direitos de autor e outras criações abrangidas pela proteção da 
propriedade intelectual que geralmente podem não ser consideradas como dados; 
portanto, salienta que é igualmente importante abordar a noção de utilizações 
pertinentes do ponto de vista da propriedade intelectual relacionadas com o 
funcionamento das tecnologias de IA;

13. Sublinha que a forma mais eficaz de reduzir o enviesamento nos sistemas de IA consiste 
em garantir a disponibilização de um volume máximo de dados para treinar os sistemas, 
o que implica limitar os obstáculos desnecessários à TDM e facilitar as utilizações 
transfronteiras;

14. Salienta que, quando a IA é utilizada apenas como ferramenta de apoio por um autor no 
processo de criação, o atual quadro dos direitos de autor mantém-se aplicável à obra 
criada sem que se tenha em conta a intervenção da IA;

15. Recomenda a introdução de dispositivos e regras de segurança especiais destinados a 
garantir o direito ao respeito da vida privada relacionado com as tecnologias de IA; 
salienta que o respeito do direito de privacidade pelas tecnologias de IA deve ser 
obrigatoriamente controlado;
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16. Relembra, além disso, que a reforma da legislação da União sobre os direitos de autor 
introduziu uma nova exceção no que respeita à TDM, em virtude da qual a investigação 
científica poderá beneficiar da utilização gratuita de dados e a TDM para outros fins 
será igualmente autorizada, sob reserva do cumprimento de novos requisitos;

17. Salienta que a IA também pode ser um instrumento eficaz para detetar e comunicar a 
presença em linha de conteúdos protegidos por direitos de autor; salienta também a 
necessidade de abordar a questão da responsabilização em caso de violações dos 
direitos de autor e de outros direitos de propriedade intelectual cometidas pelos sistemas 
de IA, bem como a questão da propriedade dos dados; salienta, no entanto, que deve ser 
feita uma distinção clara entre infrações autónomas e a cópia de obras de terceiros que 
foram facilitadas ou não evitadas pelo operador do software de IA; afirma que a 
rastreabilidade deve ser uma condição indispensável para a atribuição de 
responsabilidades, na medida em que, por um lado, constitui a base para ações judiciais 
e, por outro, permite identificar e corrigir as anomalias;

18. Sublinha a importância da transparência e responsabilização na utilização de algoritmos 
pelos serviços de transmissão de vídeo em contínuo, a fim de poder garantir melhor o 
acesso aos conteúdos culturais e criativos em vários formatos e em várias línguas, bem 
como o acesso imparcial a obras europeias;

19. Relembra o dever ético da União de apoiar o desenvolvimento em todo o mundo, 
facilitando a cooperação transfronteiras em matéria de IA, nomeadamente através de 
limitações e exceções no que respeita à investigação transfronteiras e à TDM, pelo que 
solicita a aceleração da ação internacional na Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual para este fim;

20. Reconhece que, dado o progresso tecnológico de certos Estados, a União tem a 
obrigação fundamental de promover a partilha dos benefícios da IA mediante uma série 
de instrumentos, incluindo o investimento em investigação em todos os Estados-
Membros.
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