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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a inteligência artificial na educação, na cultura e no sector audiovisual
(2020/2017(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 167.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de 19 de fevereiro de 2020, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 
Regiões sobre as implicações em matéria de segurança e de responsabilidade 
decorrentes da inteligência artificial, da Internet das coisas e da robótica 
(COM(2020)0064),

– Tendo em conta o Livro Branco da Comissão, 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 a Comunicação da Comissão, de 19 de fevereiro de 2020, ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões, intitulada «Uma estratégia europeia para os dados» (COM(2020)0066),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 25 de abril de 2018, intitulada 
«Inteligência artificial para a Europa» (COM(2018)0237),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 17 de janeiro de 2018, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 
Regiões relativa ao Plano de Ação para a Educação Digital (COM(2018)0022),

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de fevereiro de 2019, sobre uma política 
industrial europeia completa no domínio da inteligência artificial e da robótica1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 16 de fevereiro de 2017, que contém 
recomendações à Comissão sobre disposições de Direito Civil sobre Robótica2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 1 de junho de 2017, sobre a digitalização da 
indústria europeia3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de setembro de 2018, sobre a igualdade 
linguística na era digital4,

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

1 Textos aprovados, P8_TA(2019)0081.
2 JO C 252 de 18.7.2018, p. 239.
3 JO C 307 de 30.8.2018, p. 163.
4 JO C 433 de 23.12.2019, p. 42. 
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– Tendo em conta os pareceres da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, 
da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão dos Direitos da Mulher e da 
Igualdade dos Géneros,  

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Cultura e da Educação (A9-0000/2020),

A. Considerando que as tecnologias da inteligência artificial (IA) estão a ser desenvolvidas 
a um ritmo acelerado, sendo cada vez mais utilizadas na educação, na cultura e no 
sector audiovisual;

B. Que a disponibilidade de dados significativos e de elevada qualidade é essencial para o 
desenvolvimento da IA;

C. Considerando que a utilização da IA suscita muitas preocupações quanto à ética e 
transparência da recolha, utilização e difusão dos dados; que é necessário ponderar 
cuidadosamente os benefícios e os riscos associados à utilização da IA nestes sectores;

D. Considerando que a implantação generalizada da IA na União passa necessariamente 
por uma conectividade de alta qualidade, rápida e segura, redes de elevada capacidade, 
competências informáticas e equipamento e infraestruturas digitais;

E. Considerando que é essencial assegurar que as pessoas na União adquiram as 
competências necessárias, de molde a permitir que se prepararem para a presença 
crescente de IA em todos os aspetos da atividade humana;

F. Considerando que a IA pode ser utilizada para melhorar os métodos de aprendizagem e 
de ensino, contribuindo, designadamente, para que os sistemas de ensino utilizem dados 
no intuito de melhorar a equidade e a qualidade da educação, promovendo 
simultaneamente a personalização e um melhor acesso à educação;

G. Considerando que a cultura desempenha um papel central na utilização em escala da IA, 
estando a tornar-se uma disciplina fundamental para o património cultural, graças ao 
desenvolvimento de tecnologias e ferramentas inovadoras e à sua aplicação eficaz tendo 
em conta as necessidades do sector;

H. Considerando que é possível recorrer à IA para criar formas inovadoras destinadas a 
tornar amplamente acessíveis em toda a União conjuntos de dados relativos a artefactos 
culturais na posse de instituições culturais e que, ao mesmo tempo, permitam que os 
utilizadores naveguem por uma grande quantidade de conteúdos culturais e criativos;

I. Considerando que o recurso à IA para criar conteúdos mediáticos, nomeadamente 
recomendações de conteúdo personalizadas, levanta problemas relacionados com a 
diversidade cultural e linguística;

J. Considerando que a IA é suscetível de ter um impacto substancial no ensino para as 
pessoas com necessidades especiais, bem como na acessibilidade das pessoas com 
deficiência aos conteúdos culturais e criativos; 

K. Considerando que os conteúdos falsos gerados pela IA estão a aumentar 
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exponencialmente e constituem uma ameaça iminente para a democracia; 

1. Reitera a importância de desenvolver sistemas de dados de qualidade e inclusivos para 
uma aprendizagem profunda, uma vez que a utilização de dados de baixa qualidade, 
desatualizados, incompletos ou incorretos pode conduzir a previsões inadequadas e, por 
sua vez, à discriminação e aos preconceitos; salienta que a criação de capacidades, tanto 
a nível nacional como a nível da União, é essencial para melhorar a recolha e a 
sistematização dos dados;

2. Salienta a necessidade de abordar as questões éticas e jurídicas suscitadas pela 
utilização da IA, como a transparência e a responsabilização no que se refere aos 
algoritmos, bem como a propriedade, a recolha, a utilização e a divulgação de dados;

Educação

3. Recorda a importância de reforçar as competências digitais a nível da União como 
pré-requisito para a utilização da IA no domínio da educação; insta a Comissão, neste 
contexto, a tornar as competências relacionadas com a IA uma das principais 
prioridades do seu próximo Plano de Ação para a Educação Digital; 

4. Salienta que os benefícios em matéria de aprendizagem decorrentes da utilização da IA 
na educação dependerão não da própria IA, mas da forma como os professores utilizam 
a IA para ir ao encontro das necessidades tanto dos estudantes como dos professores; 
observa, por conseguinte, a necessidade de os responsáveis pela programação da IA 
envolverem os professores na conceção de soluções de IA sustentáveis que se adequem 
aos contextos educativos reais;

5. Realça, além disso, a necessidade de formar os professores para que possam adaptar-se 
às realidades da educação assente na IA e adquirir as competências necessárias para 
utilizar a IA de forma pedagógica e significativa;

6. Sublinha a importância da formação de profissionais altamente qualificados no domínio 
da IA, bem como de melhorar as competências da futura mão de obra, a fim de a tornar 
apta a lidar com as realidades de um mercado de trabalho assente na IA; incentiva, por 
conseguinte, os Estados-Membros a atualizarem as suas ofertas educativas, introduzindo 
competências relacionadas com a IA, bem como a preverem programas específicos para 
os criadores de IA; 

Herança cultural

7. Salienta que a IA pode desempenhar um papel significativo na preservação, promoção e 
gestão do património cultural, nomeadamente acompanhando e analisando as 
transformações a que os bens do património cultural estão sujeitos em resultado de 
ameaças como as alterações climáticas, as catástrofes naturais e os conflitos armados;

8. Realça que a IA abre às instituições culturais, como os museus, novas oportunidades de 
criar instrumentos inovadores destinados a documentar e aceder aos bens do património 
cultural, nomeadamente através da modelização 3D e da realidade virtual aumentada;

9. Salienta que as redes culturais devem proceder, em toda a União, à identificação e 
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partilha das boas práticas em matéria de IA no que diz respeito à acessibilidade do 
património;

10. Salienta que a IA pode, além disso, ser utilizada para monitorizar o tráfico ilícito de 
objetos culturais e a destruição de património cultural e, ao mesmo tempo, contribuir 
para a recolha de dados destinados à realização de trabalhos de recuperação e 
reconstrução;

Sectores cultural e criativo

11. Lamenta que a cultura não faça parte das prioridades definidas no âmbito das opções 
políticas e das recomendações em matéria de IA a nível da União, nomeadamente no 
Livro Branco da Comissão sobre IA, de 19 de fevereiro de 2020;

12. Salienta que é necessário estabelecer, a nível da União, uma visão coerente da IA nos 
sectores cultural e criativo; insta os Estados-Membros a colocarem uma tónica reforçada 
na cultura no âmbito das suas estratégias nacionais de IA, de molde a assegurar a 
salvaguarda e a promoção da diversidade cultural a nível da União no novo contexto 
digital;

13. Insta a Comissão e os Estados-Membros a fomentarem o discurso público crítico sobre 
a IA e a aumentarem a sensibilização para os benefícios da sua utilização nos sectores 
cultural e criativo;

Sector audiovisual

14. Salienta que os algoritmos utilizados pelos fornecedores de serviços de comunicação 
social e pelas plataformas de partilha de vídeos devem ser concebidos de forma a não 
privilegiar obras específicas, restringindo as sugestões «personalizadas» às obras mais 
populares para fins publicitários e comerciais específicos ou para maximizar os lucros;

15. Salienta, além disso, que a utilização da IA para, no quadro de serviços de comunicação 
social audiovisual em linha, tais como os serviços de vídeo a pedido, emitir 
recomendações de conteúdos com base em algoritmos pode ter repercussões graves na 
diversidade cultural, designadamente no que se refere à obrigação de assegurar às obras 
europeias uma posição proeminente, tal como estabelecido pelo artigo 13.º da Diretiva 
«Serviços de Comunicação Social Audiovisual») (Diretiva (UE) 2018/1808);

16. Propõe o estabelecimento de um quadro ético claro para a utilização da IA nos meios de 
comunicação social, a fim de assegurar, a nível da União, o acesso a conteúdos variados 
em termos culturais e linguísticos, assentes em algoritmos responsáveis, transparentes e 
inclusivos; salienta, neste contexto, que o quadro deve igualmente combater a utilização 
abusiva da IA que visa a divulgação de notícias falsas e a desinformação em linha;

Desinformação em linha: «deepfakes» (conteúdos audiovisuais falsificados com 
recurso à IA)   

17. Recorda que a rápida emergência de novas técnicas está a dificultar cada vez mais a 
deteção de conteúdos audiovisuais falsificados com recurso à IA, uma vez que os 
produtores de «deepfakes» maliciosos são capazes de gerar algoritmos que podem ser 
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treinados para iludir a deteção;

18. Congratula-se com as iniciativas e os projetos recentemente lançados para criar 
instrumentos mais eficientes para detetar «deepfakes», bem como com os requisitos de 
transparência recentemente estabelecidos; salienta, a este respeito, a necessidade de 
explorar e investir em métodos para combater «deepfakes», enquanto passo 
fundamental para lutar contra a desinformação;

°

° °

19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

“I believe that at the end of the century the use of words and general educated opinion will 
have altered so much that one will be able to speak of machines thinking without expecting to 
be contradicted” («É minha convicção que, até ao final do século, o uso da palavra e a opinião 
geral das pessoas educadas terão mudado a ponto de podermos falar de máquinas que pensam 
sem que tenhamos de contar com que nos contradigam»). 

Alan Turing, 1947

A última década revelou-se transformadora para a IA, gerando na humanidade 
simultaneamente apreensão e entusiasmo. Considerada como «a nova eletricidade», a IA tem 
avançado a ponto de ter um impacto tão sistémico que, no próximo século, poderá alterar 
substancialmente todas as facetas da sociedade. 
Embora seja fácil compreender as possíveis repercussões da IA em sectores como as 
telecomunicações, os transportes, a gestão do tráfego e os cuidados de saúde, é 
consideravelmente mais difícil avaliar os efeitos que terá a longo prazo na educação, na 
cultura e no sector audiovisual. Apesar do consenso existente quanto à eventualidade de a IA 
e de a automatização criarem mais riqueza e simplificarem uma vasta gama de processos, a 
utilização da IA suscitou igualmente sérias preocupações quanto à possibilidade de dar azo a 
um aumento das desigualdades, da discriminação e do desemprego. 

No entanto, o possível impacto da IA na educação, na cultura e no sector audiovisual 
raramente é debatido, constituindo, em grande medida, uma incógnita. Todavia, esta questão 
reveste-se de extrema importância, uma vez que a IA já está a ser utilizada no âmbito do 
ensino de programas escolares, bem como na produção de filmes, canções, histórias e 
pinturas. 

Assim, o presente relatório visa compreender de modo concreto a forma como a IA afeta 
atualmente estes sectores e como os futuros avanços tecnológicos no domínio da IA se 
repercutirão nestes sectores na próxima década. Em especial, a reflexão da relatora incide 
sobre a forma como a IA poderá transformar estes sectores e quais os desafios regulamentares 
específicos que a União poderá ter de enfrentar neste contexto. 

(i) A IA está a redefinir a educação

A IA está a transformar radicalmente a aprendizagem, o ensino e a educação. A velocidade 
vertiginosa a que avança o desenvolvimento tecnológico acelera a transformação radical das 
práticas, instituições e políticas no domínio da educação. Neste domínio, são muitas as 
aplicações da IA, como as abordagens personalizáveis à aprendizagem, os orientadores 
baseados na IA, os manuais e o material didático baseados em módulos, com conteúdos 
personalizados, os algoritmos inteligentes para determinar os melhores métodos de ensino, os 
motores de jogo assentes na IA e os modelos de utilizadores adaptativos em ambientes de 
aprendizagem personalizados (PLE) que permitem a identificação precoce de dificuldades, 
como a dislexia ou os riscos de abandono escolar precoce. 
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A experiência de aprendizagem personalizada é a pedra angular da utilização da IA na 
educação. Esta abre aos estudantes a possibilidade de beneficiarem de uma abordagem 
educativa plenamente adaptada às suas capacidades, necessidades e dificuldades individuais, 
permitindo, ao mesmo tempo, que os professores acompanhem de perto o progresso dos 
estudantes. No entanto, a fim de tornar a educação personalizada uma realidade, é necessário 
recolher, utilizar e analisar grandes quantidades de dados pessoais.

A relatora salienta, neste contexto, que a atual falta de acesso a dados pessoais relativos aos 
estudantes poderá impedir o êxito da implementação da IA na educação. É, pois, fundamental 
garantir a segurança e a transparência da recolha, utilização, gestão e divulgação dos dados 
pessoais, salvaguardando, ao mesmo tempo, a confidencialidade e a privacidade dos dados 
pessoais dos aprendentes. Além disso, toda e qualquer iniciativa para a implantação 
generalizada da IA no sistema de educação a nível da União dever dar prioridade à abordagem 
dos riscos de possíveis distorções resultantes da IA, bem como à resolução da questão do 
armazenamento de dados.

Embora, num futuro próximo, seja pouco provável que os professores venham a ser 
substituídos por máquinas, a utilização crescente da IA na educação torna necessário repensar 
a educação em geral, bem como refletir sobre a redefinição do ensino, o papel dos professores 
e, por conseguinte, a subsequente reconversão que se impõe com vista à adaptação a um 
sistema de ensino baseado na IA. 
Considerando que, durante a sua formação inicial de professores, menos de 40 % dos 
professores na União seguiu uma formação sobre a inclusão das TIC na sala de aula, a relatora 
gostaria de sublinhar a importância crucial de formar os professores para que adquiram 
competências digitais, sendo esta uma condição prévia para se familiarizarem com a IA. 
Deste modo, poderão tirar partido das tecnologias de IA, mas também ser sensibilizados para 
os potenciais perigos da IA.

Esta questão pode também ser vista sob uma perspetiva mais vasta: 42 % da população da 
União ainda carece de competências digitais básicas. Verificam-se também discrepâncias 
regionais graves no acesso às infraestruturas digitais e em matéria de aquisição de 
competências digitais em toda a União.  

A evolução tecnológica em curso relacionada com a transformação digital, como a IA, tem 
consequências importantes no que diz respeito às competências necessárias numa economia 
digital em evolução. Em especial, a noção de aprendizagem ao longo da vida em matéria de 
IA revelou-se uma das estratégias fundamentais para a segurança do emprego e a emprego na 
era digital. 

A relatora sugere que os cidadãos recebam formação para adquirirem as competências digitais 
necessárias, devendo, ao mesmo tempo, proceder-se a um exame cuidadoso das atuais e 
futuras necessidades em termos de competências relacionadas com a IA. Propõe ainda que 
sejam tomadas as medidas necessárias para colmatar as lacunas em matéria de competências 
existentes e emergentes.  

Além disso, é crucial assegurar o cumprimento dos requisitos prévios para a implantação e a 
utilização pertinente da IA em matéria de acesso à Internet, de conectividade, de redes e de 
infraestruturas. 
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 A IA pode ser utilizada para preservar e promover o património cultural 

Nos últimos anos, a IA tem-se revestido de uma importância acrescida para o património 
cultural, nomeadamente em resposta a potenciais ameaças modernas, como as alterações 
climáticas ou os conflitos. Neste domínio, a IA pode ser aplicada de diversas formas, podendo 
ser utilizada para melhorar a experiência dos utilizadores, permitindo que os visitantes de 
instituições culturais e de museus criem pistas pessoais ou beneficiem de guias turísticos 
virtuais. Os robôs de conversação podem, de forma interativa, prestar informações sobre o 
património cultural, qualquer que seja o tópico, e em qualquer língua. Além disso, a IA 
facilitaria o acesso à informação, proporcionando aos utilizadores uma experiência cultural 
mais intensa. 

A IA pode também contribuir para a compreensão da história da União, do mesmo modo que 
o «projeto de máquinas de tempo» visa criar tecnologias avançadas de IA para utilizar de 
forma proveitosa as grandes quantidades de informação provenientes de complexos conjuntos 
de dados históricos armazenados em arquivos e museus. Isto permitiria transformar dados 
fragmentados em conhecimentos utilizáveis, traçando toda a evolução social, cultural e 
geográfica da União. Tal poderá permitir mais facilmente explorar o desenvolvimento 
cultural, económico e histórico das cidades europeias e melhorar a compreensão a este 
respeito.

(iii) A IA altera a forma como as indústrias cultural e criativa trabalham, nomeadamente o 
sector audiovisual

A utilização da IA está em rápida expansão nos meios de comunicação social, verificando-se 
no âmbito das mais variadas aplicações:

- marketing e publicidade baseados em dados, através de algoritmos de aprendizagem 
automática para desenvolver trailers destinados a promover filmes, bem como para 
conceber anúncios,

- personalização da experiência dos utilizadores, utilizando a aprendizagem automática 
para recomendar conteúdos personalizados com base nos dados sobre a atividade e o 
comportamento dos utilizadores, 

- otimização da pesquisa, utilizando a IA para melhorar a rapidez e a eficiência do 
processo de produção dos média e a capacidade de organizar ativos visuais,

- criação de conteúdos, através da criação de videoclipes com segmentos de vídeo 
automáticos, prontos para a radiodifusão e contendo efeitos especiais, como a recriação 
em formato digital de uma versão rejuvenescida de um ator ou a criação de novos 
conteúdos com um ator falecido,

- redação de guiões, como a simples criação de texto factual (relatos desportivos e notícias 
produzidas por robôs), mas também a redação de histórias de ficção, como o filme 
experimental de curta duração «Sunspring»,
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- interação do espetador em narrativas complexas, como o último episódio da série 
britânica «Black Mirror», «Bandernatch», 

- legendagem e legendagem para surdos de forma automatizada, como processos de 
transcrição de áudio para texto para espetadores com deficiência,

- moderação automatizada de conteúdos audiovisuais. 

Embora a IA ofereça uma vasta gama de oportunidades para produzir conteúdos culturais e 
criativos de alta qualidade, a distribuição centralizada e o acesso a esses conteúdos suscitam 
uma série de questões éticas e jurídicas, nomeadamente em matéria de proteção de dados, 
liberdade de expressão e diversidade cultural. 

A distribuição das obras culturais e criativas, nomeadamente as obras audiovisuais, é 
principalmente feita através de grandes plataformas centralizadas, que subordinam o consumo 
dos média aos algoritmos privados desenvolvidos por estas plataformas.  

A relatora salienta que as recomendações personalizadas, baseadas em algoritmos, podem 
prejudicar a diversidade cultural e linguística, impedindo que conteúdos culturais e criativos 
sub-representados apareçam nas sugestões fornecidas por estes sistemas. Nas plataformas 
mais importantes, os critérios utilizados para selecionar ou recomendar um trabalho não são 
transparentes nem verificáveis, sendo provavelmente estabelecidos com base em fatores 
económicos que apenas beneficiam essas plataformas. 

A questão da diversidade cultural e linguística nos sistemas de recomendação é, pois, crucial e 
deve ser abordada. A relatora salienta a necessidade de criar um quadro jurídico claro, com 
vista ao estabelecimento de algoritmos transparentes, responsáveis e inclusivos, a fim de 
salvaguardar e promover a diversidade cultural e linguística.

Os desafios regulamentares desencadeados pelas aplicações de IA no sector audiovisual estão 
também relacionados com atos jurídicos em vigor, como a Diretiva Serviços de Comunicação 
Social Audiovisual. Por conseguinte, poderá ser necessário examinar de forma mais 
aprofundada a urgência e/ou a dinâmica política para, no futuro, adaptar estes dossiês à IA.

Embora a IA possa contribuir para capacitar muitos criadores, tornando os sectores cultural e 
criativo mais prósperos e impulsionando a diversidade cultural, a grande maioria dos artistas e 
empresários pode não estar familiarizada com os instrumentos de IA.  

Entre os criadores, regista-se uma falta de conhecimentos técnicos que os impede de fazer 
experiências com a aprendizagem automática e de colher os benefícios que daí possam advir. 
Por conseguinte, é essencial analisar que competências serão necessárias num futuro próximo, 
melhorando simultaneamente os sistemas de formação, nomeadamente através da melhoria de 
competências e da requalificação profissional, garantindo a aprendizagem ao longo da vida 
profissional e não só. 

Neste contexto, a relatora sugere a criação de um observatório da IA com o objetivo de 
harmonizar e facilitar o controlo – assente em dados concretos – dos novos 
desenvolvimentos no domínio da IA, a fim de dar resposta à questão da verificabilidade 
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e da responsabilização das aplicações de IA nos sectores cultural e criativo.

(v) Combate às notícias falsas

As tecnologias de IA são cada vez mais utilizadas para divulgar notícias falsas, 
nomeadamente através do recurso a «deepfakes». 
«Deepfakes» são imagens sintéticas ou vídeos gerados por IA através de «máquinas de 
aprendizagem profunda» e de «generative adversial networks (GAN)» (redes generativas 
contraditórias). Os seres humanos não podem distinguir «deepfakes» de conteúdos autênticos. 
«Deepfakes» podem ser utilizados para todo o tipo de manipulações, sendo mais 
frequentemente utilizados para «trocas de rosto», e vão desde a sátira inofensiva e o 
ajustamento cinematográfico até às partidas mal-intencionadas, ao assédio específico, à 
pornografia através de conteúdos falsificados com recurso à IA e à fraude financeira. O perigo 
associado a «deepfakes» reside no facto de fazer crer às pessoas que se trata de conteúdos 
reais quando não é o caso, pelo que podem ser utilizados como arma particularmente 
poderosa para a desinformação em linha, difundindo-se de forma viral nas plataformas e nas 
redes sociais, onde podem influenciar a opinião pública, os processos de votação e os 
resultados eleitorais. 

Embora o papel que desempenha na divulgação de notícias falsas seja frequentemente 
destacado, a IA pode também desempenhar um papel importante na luta contra as notícias 
falsas e a desinformação, tal como demonstrado por projetos como o «Fake News Challenge» 
(desafio às notícias falsas). Os sistemas de IA podem inverter a IA utilizada para gerar 
notícias falsas e ajudar a detetar conteúdos manipulados. No entanto, os algoritmos que geram 
«deepfakes» são cada vez mais sofisticados, pelo que a sua deteção é cada vez mais difícil.

Por conseguinte, a relatora salienta a necessidade de combater a utilização abusiva da IA 
na divulgação de notícias falsas e de desinformação em linha, nomeadamente 
explorando formas de detetar eficientemente «deepfakes». 


