
AD\1210912PT.docx PE648.348v02-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão da Cultura e da Educação

2020/2012(INL)

3.9.2020

PARECER
da Comissão da Cultura e da Educação

dirigido à Comissão dos Assuntos Jurídicos

com recomendações à Comissão no quadro dos aspetos éticos da inteligência 
artificial, da robótica e das tecnologias conexas
(2020/2012(INL))

Relator de parecer: Łukasz Kohut

(Iniciativa – Artigo 47.º do Regimento)



PE648.348v02-00 2/8 AD\1210912PT.docx

PT

PA_INL



AD\1210912PT.docx 3/8 PE648.348v02-00

PT

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. Relembra que o desenvolvimento, a implantação e a utilização de inteligência artificial 
(IA) nos setores culturais e criativos e nos domínios da educação, dos meios de 
comunicação social, da juventude e da política de informação não só têm o potencial de 
suscitar como suscitam, e continuarão a suscitar, um vasto leque de questões éticas às 
quais é necessário dar resposta; salienta que a União deve abrir caminho para a criação 
de IA ética, assente nos valores europeus, assegurando a proteção da dignidade humana 
e dos direitos fundamentais numa Europa democrática, justa e sustentável; insta as 
instituições da UE a empenharem-se numa reflexão a longo prazo sobre o impacto da 
IA nos nossos debates democráticos, nas nossas sociedades e na própria natureza do ser 
humano, de modo a que possam preparar o caminho para tecnologias de IA que 
respeitem a nossa liberdade e não perturbem a inovação ou reduzam a liberdade de 
expressão;

2. Expressa a firme convicção de que é necessário analisar a forma como os quadros e as 
obrigações em matéria de direitos humanos podem orientar as ações e políticas 
relacionadas com as tecnologias digitais novas e emergentes, de molde a garantir uma 
abordagem antropocêntrica e a acessibilidade dos seus benefícios a todos; reconhece a 
necessidade de assegurar que o desenvolvimento, a implantação e a utilização da IA 
sejam livres de discriminação e de perfis tendenciosos, bem como que esta espelhe 
todos os elementos essenciais da sociedade; reconhece que a IA e a automatização 
podem ter um efeito na economia globalizada que venha a reforçar as desigualdades 
existentes;

3. Salienta a necessidade de desenvolver critérios adaptados para o desenvolvimento, a 
implantação e a utilização da IA na educação, na comunicação social, na juventude, na 
investigação e nos setores culturais e criativos, através do desenvolvimento de 
parâmetros de referência e da definição de princípios de utilização eticamente 
responsáveis e aceitáveis das tecnologias de IA nestes domínios, nomeadamente um 
regime de responsabilização clara pelos produtos resultantes do recurso à IA; sublinha 
que esses critérios devem ser adaptáveis e constantemente ajustados aos progressos nas 
tecnologias de IA, a fim de também contribuir, de forma responsável, para explorar todo 
o potencial dessas tecnologias; destaca, em particular, a necessidade de dar resposta às 
questões relativas à recolha de dados pessoais dos utilizadores e à privacidade, bem 
como às questões de responsabilização nos casos em que os processos automatizados 
conduzam a resultados indesejáveis; recorda que, para conferir a esses critérios uma 
base sólida, é necessário exigir que sejam respeitados os princípios da conformidade de 
um sistema com as suas especificações, transparência, boa fé e equidade, em consulta 
com as comissões de ética competentes responsáveis por ajudar a lançar as bases em 
conformidade com os valores culturais e as disposições do quadro jurídico da União 
Europeia; assinala que os sistemas de IA são baseados em software, apresentando um 
comportamento inteligente segundo a análise do seu ambiente; frisa que esta análise tem 
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por base modelos estatísticos dos quais os erros constituem uma parte inevitável; 
sublinha a necessidade de assegurar a existência de sistemas e métodos que permitam a 
verificação e a inteligibilidade do algoritmo, bem como o acesso a recursos legais; 
destaca a necessidade de assegurar a existência de regras vinculativas que garantam a 
preservação dos princípios da transparência, da responsabilização e da não 
discriminação; reitera as Orientações éticas de 2019 para uma IA fiável e os sete 
requisitos essenciais para a fiabilidade da IA;

4. Releva que todas as crianças gozam do direito a uma educação pública de qualidade a 
todos os níveis; apela, por conseguinte, ao desenvolvimento, à implantação e à 
utilização de sistemas de IA de qualidade que facilitem e proporcionem instrumentos 
educativos de qualidade para todos, a todos os níveis, e salienta que a implantação de 
novos sistemas de IA nas escolas não deve conduzir a uma maior disparidade digital na 
sociedade;

5. Constata que o recurso a sistemas de aprendizagem personalizados de IA é cada vez 
mais frequente nas escolas e universidades, o que provoca uma alteração gradual do 
papel dos professores no processo de aprendizagem; frisa que esta mudança deve ser 
avaliada de forma exaustiva, refletida nos programas curriculares em conformidade e 
assente em valores centrados no ser humano; reconhece o enorme contributo potencial 
que a IA e a robótica podem dar à educação; observa que os sistemas de aprendizagem 
personalizados de IA não devem substituir as relações educativas que envolvem 
professores e que as formas tradicionais de educação não devem ser deixadas para trás, 
salientando simultaneamente que deve ser prestado apoio financeiro, tecnológico e 
educativo, designadamente formação especializada em tecnologias da informação e da 
comunicação, aos professores que procurem adquirir as competências adequadas para se 
adaptarem às mudanças tecnológicas, não apenas explorando o potencial da IA, mas 
também compreendendo as suas limitações;

6. Destaca que, nos casos em que a aprendizagem automática é utilizada nos 
procedimentos de seleção de potenciais estudantes, devem ser aplicadas salvaguardas 
adequadas, nomeadamente informando os requerentes sobre esses procedimentos e 
sobre os seus direitos a esse respeito; observa que os algoritmos pertinentes têm de ser 
treinados com base em conjuntos de dados alargados, a fim de evitar que os algoritmos 
discriminem injustamente determinados grupos; entende que as decisões pertinentes 
tomadas com a ajuda de processos automatizados têm de ser explicáveis, 
inclusivamente, se necessário, aos estudantes rejeitados;

7. Apela ao desenvolvimento, a nível da União, de uma estratégia de IA, robótica e 
tecnologias conexas, para ajudar a transformar e a atualizar os nossos sistemas 
educativos, a preparar os nossos estabelecimentos de ensino a todos os níveis e a 
equipar os professores e os alunos com as competências e aptidões necessárias; defende 
que é necessário um quadro de ética no domínio da educação; recomenda a participação 
da sociedade civil, das universidades, dos sindicatos e das associações patronais no 
processo de elaboração desse quadro; assinala que os sistemas de IA desenvolvidos, 
implantados e utilizados na União devem refletir a sua diversidade cultural e o seu 
multilinguismo; salienta que deve ser prestado um apoio especial aos programadores de 
tecnologias, bem como aos beneficiários das tecnologias que pertençam a grupos 
desfavorecidos e às pessoas com deficiência;
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8. Entende que deve ser dada especial atenção e proteção ao respeito dos direitos dos 
menores, tendo em conta a influência particular do ensino no seu futuro, 
especificamente o direito à privacidade e o acesso a uma educação de qualidade, 
garantindo a igualdade de oportunidades em todos os casos; realça que as instituições de 
ensino só devem utilizar sistemas de IA para fins educativos que tenham sido auditados 
e certificados como éticos, benéficos e atuando em conformidade com os princípios dos 
direitos humanos; insta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem a cooperação 
entre os setores público e privado e o meio académico, tendo em vista reforçar a partilha 
de conhecimentos e a utilização de fontes abertas;

9. Observa que é necessário clarificar o conceito de artes e obras culturais e criativas, bem 
como o papel dos seres humanos enquanto criadores e artistas; frisa que as 
oportunidades proporcionadas pela digitalização e pelas novas tecnologias não devem 
causar uma perda global de postos de trabalho nos setores culturais e criativos, nem dar 
origem a que a conservação dos originais seja negligenciada, nem à relativização da 
importância do acesso tradicional ao património cultural, que deve igualmente ser 
incentivado;

10. Reconhece o potencial crescente da IA nos domínios da informação, dos meios de 
comunicação social e das plataformas em linha, nomeadamente como um instrumento 
poderoso para combater a desinformação; manifesta, contudo, a sua preocupação com o 
potencial de utilização abusiva da IA para manipular a opinião pública em linha; 
salienta que, se não for regulamentada, a IA poderá também ter efeitos eticamente 
nocivos, explorando enviesamentos nos dados e algoritmos que possam conduzir à 
disseminação de desinformação, criando bolhas de informação e explorando 
enviesamentos introduzidos nos algoritmos de IA; recorda que uma educação adequada 
é uma condição necessária para salvaguardar os direitos dos cidadãos no que se refere à 
liberdade de informação, de opinião e de expressão, e apela à utilização ética das 
tecnologias de IA no domínio dos meios de comunicação social; alerta para os riscos da 
censura baseada na tecnologia e para a necessidade de um quadro ético que proteja a 
liberdade de expressão;

11. Considera que a utilização de determinados tipos de IA, tais como os sistemas de 
reconhecimento facial e de deteção de emoções e comportamentos, pode ter um efeito 
nocivo, nomeadamente no papel dos meios de comunicação social e dos jornalistas 
enquanto guardiões da democracia e, por conseguinte, no processo democrático; 
sublinha, por conseguinte, que a utilização desses sistemas em espaços públicos deve 
ser restringida ou proibida sempre que necessário; destaca a necessidade de prosseguir a 
luta contra as notícias falsas, nomeadamente técnicas como os «deepfakes», contra a 
censura e a vigilância automatizada;

12. Realça a necessidade de aumentar a sensibilização e a compreensão do público em geral 
quanto ao papel e o impacto da IA através da educação formal e não formal, 
designadamente estudos sobre humanidade, em especial sobre a utilização de algoritmos 
e o seu impacto, entre outros, no emprego e a privacidade, a compreensão do lugar 
ocupado pelos sistemas informáticos na seleção, interpretação, armazenamento e 
representação de dados; defende o estabelecimento de instrumentos de literacia digital 
em todos os níveis de ensino e insta, por conseguinte, os Estados-Membros e as 
instituições da UE a investirem na informação e na literacia mediática, na educação e na 
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formação; entende que a informação e as competências relativas aos meios de 
comunicação social são cruciais para todos os cidadãos, nomeadamente os grupos 
sociais vulneráveis, para que possam avaliar de forma crítica e compreender novos 
desenvolvimentos, inclusive compreender o funcionamento da IA e das suas tendências 
inerentes, e assim desenvolver novas formas de pensamento crítico; recomenda que a 
Comissão promova formatos de educação e formação contínua relacionados com a IA, a 
robótica e a tecnologia;

13. Assinala a importante distinção entre a transparência dos algoritmos e a transparência 
no seu uso; salienta a importância da transparência e da responsabilização no que se 
refere aos algoritmos utilizados pelas plataformas de partilha de vídeos, bem como pelas 
plataformas de transmissão em direto, a fim de garantir o acesso a conteúdos culturais e 
linguísticos variados e evitar privilégios; entende que todos os utilizadores devem ser 
devidamente informados sobre a utilização de algoritmos para recomendar conteúdos, 
devendo ser capazes de os otimizar de acordo com as suas escolhas, e que tais 
algoritmos não devem restringir as escolhas de um utilizador; considera que qualquer 
utilizador deve também poder desativar a recomendação de conteúdos feita por IA; frisa 
que esses algoritmos devem ser concebidos de forma a refletirem a diversidade cultural 
das nossas sociedades, assegurando uma verdadeira abertura cultural e garantindo a 
liberdade de criação; insiste em que os dados dos utilizadores recolhidos pela IA, a 
saber, as preferências culturais ou o desempenho escolar, não devem ser transmitidos 
nem utilizados sem o conhecimento do titular dos dados;

14. Observa que o mundo do desporto sempre aderiu com entusiasmo à inovação 
tecnológica; considera, no entanto, que a utilização de tecnologias de IA, que se 
propaga rapidamente nas competições desportivas, suscita cada vez mais questões 
relativas à concorrência leal no desporto, sendo que as equipas com mais recursos 
financeiros podem adquirir a melhor tecnologia, o que lhes confere potencialmente uma 
vantagem desleal; sublinha que estes desenvolvimentos têm de ser acompanhados de 
perto e salienta que este domínio necessita de um quadro regulamentar que aplique 
critérios éticos e centrados no ser humano para o desenvolvimento e a utilização de 
tecnologias de IA; solicita a plena transparência dos algoritmos e das tecnologias 
utilizados no desporto, de forma a garantir condições de concorrência equitativas.
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