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SUGESTÕES

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

A. Considerando que a inteligência artificial (IA) tem potencial para oferecer soluções para 
os desafios quotidianos no setor da educação, tais como a individualização da 
aprendizagem, o acompanhamento das dificuldades de aprendizagem, a automatização 
dos conteúdos/conhecimentos sobre um tema específico, o que permite oferecer uma 
melhor formação profissional e apoiar a transição para uma sociedade digital;

B. Considerando que a IA pode ter aplicações práticas em termos de redução do trabalho 
administrativo dos educadores e dos estabelecimentos de ensino, deixando-lhes assim 
mais tempo para as suas atividades principais de ensino e aprendizagem;

C. Considerando que a aplicação da IA na educação concita preocupações em torno da 
utilização ética dos dados, dos direitos dos discentes, do acesso aos dados e da proteção 
dos dados pessoais e, por conseguinte, comporta riscos para os direitos fundamentais, 
como a criação de modelos estereotipados dos perfis e comportamentos dos alunos, os 
quais poderão conduzir a discriminações ou comportar o risco de produzir efeitos 
prejudiciais devido à difusão em larga escala de más práticas pedagógicas;

D. Considerando que as aplicações da IA são omnipresentes no setor audiovisual, 
nomeadamente nas plataformas de conteúdos audiovisuais;

1. Observa que a Comissão propôs apoiar a contratação pública no domínio de serviços 
digitais inteligentes, a fim de incentivar as autoridades públicas a introduzir 
rapidamente produtos e serviços baseados na IA em domínios de interesse público e no 
setor público; salienta a importância do investimento público nestes serviços e do valor 
acrescentado complementar proporcionado por parcerias público-privadas, a fim de 
lograr este objetivo e explorar plenamente o potencial da IA nos setores da educação, da 
cultura e do audiovisual; salienta que, no setor da educação, o desenvolvimento e a 
implantação da IA devem associar todos os participantes no processo educativo e a 
sociedade em geral e ter em conta as suas necessidades e os benefícios esperados, em 
especial para os mais vulneráveis e desfavorecidos, a fim de assegurar que a IA seja 
utilizada com um objetivo específico e de acordo com a ética e proporcione verdadeiras 
melhorias para os interessados; considera que os produtos e serviços desenvolvidos com 
financiamento público devem ser disponibilizados através de licenças de fonte aberta, 
no pleno respeito pela legislação aplicável, nomeadamente a Diretiva (UE) 2019/790 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa ao direito de autor e 
direitos conexos no mercado único digital; salienta a importância desta implantação 
para a requalificação e a melhoria das competências no mercado de trabalho europeu e, 
em particular, nos setores da cultura e do audiovisual, que serão gravemente afetados 
pela crise da COVID-19;

2. Reconhece que as crianças são um grupo especialmente vulnerável, na medida em que o 
seu comportamento é suscetível de ser influenciado; salienta que, embora a IA possa ser 
uma ferramenta benéfica para a educação dessas crianças, é necessário ter em conta os 
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aspetos tecnológicos, regulamentares e sociais da introdução da IA na educação, 
prevendo salvaguardas adequadas e uma abordagem centrada no ser humano que 
garanta que os seres humanos são, em última análise, sempre capazes de controlar e 
corrigir as decisões do sistema; salienta a necessidade de rever e atualizar as regras 
setoriais pertinentes; sublinha, a este respeito, que o quadro jurídico por que se rege a 
IA no setor da educação deve, em particular, prever medidas e normas juridicamente 
vinculativas para prevenir práticas que comprometam os direitos e as liberdades 
fundamentais, e garantir o desenvolvimento de aplicações de IA fiáveis, éticas e 
tecnicamente sólidas, incluindo ferramentas, serviços e produtos digitais integrados, 
como a robótica e a aprendizagem automática;

3. Regista o potencial dos produtos baseados na IA no domínio da educação, 
especialmente para permitir que todos os alunos da UE tenham acesso a uma educação 
de elevada qualidade; salienta a necessidade de os governos e as instituições de ensino 
repensarem e reformularem os programas educativos colocando maior ênfase nas 
disciplinas CTEAM (ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática), a fim de 
preparar os alunos e os consumidores para a presença crescente da IA e de facilitar a 
aquisição de competências cognitivas; sublinha a necessidade de melhorar as 
competências digitais dos participantes no processo educativo e na sociedade em geral, 
tendo em conta os objetivos de «Uma Europa preparada para a era digital»;

4. Sublinha que os sistemas algorítmicos podem contribuir para uma redução do fosso 
digital de uma forma acelerada, mas uma implantação desigual pode criar novas 
clivagens ou acelerar o aprofundamento das clivagens já existentes; manifesta a sua 
preocupação com o desenvolvimento desigual do saber e das infraestruturas em toda a 
UE, o que limita o acesso a produtos e serviços baseados na IA, em particular em zonas 
escassamente povoadas e  vulneráveis do ponto de vista socioeconómico; insta a 
Comissão a assegurar a coesão na partilha dos benefícios da IA e das tecnologias 
conexas;

5. Exorta a Comissão a ter em conta que, no setor da educação, podem surgir riscos 
significativos em relação a determinadas utilizações de aplicações de IA, que podem 
potencialmente comprometer os direitos fundamentais e comportar custos elevados, 
tanto humanos como sociais, e a não perder de vista esta consideração ao avaliar os 
tipos ou as utilizações das aplicações de IA a incluir num quadro regulamentar para 
aplicações de IA de alto risco, dada a importância de garantir que a educação continue a 
contribuir para o bem público e dado o caráter extremamente sensível dos dados sobre 
os alunos, os estudantes e outros discentes; insta a Comissão a incluir, no quadro 
regulamentar aplicável às aplicações de IA de alto risco, determinadas aplicações de IA 
no setor da educação, como as que estão sujeitas a sistemas de certificação ou que 
incluem dados pessoais sensíveis; sublinha que os conjuntos de dados utilizados para 
treinar a IA e os resultados devem ser revistos a fim de evitar todo o tipo de 
estereótipos, discriminação e preconceitos e, se for caso disso, de utilizar a IA para 
identificar e corrigir preconceitos humanos que possam existir; salienta, por 
conseguinte, que são necessárias avaliações de conformidade adequadas para verificar e 
garantir o cumprimento de todas as disposições relativas a aplicações de alto risco, 
incluindo requisitos de ensaio, inspeção e certificação; salienta a importância de garantir 
a integridade e a qualidade dos dados;
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6. Congratula-se com os esforços da Comissão no sentido de integrar as competências 
digitais nos requisitos em matéria de qualificações para determinadas profissões 
harmonizadas a nível da UE ao abrigo da Diretiva «Qualificações Profissionais»; 
salienta a necessidade de garantir o reconhecimento mútuo das qualificações 
profissionais em competências de IA em toda a UE, uma vez que vários Estados-
Membros estão a melhorar a sua oferta educativa com competências relacionadas com a 
IA e a criar programas específicos para os criadores de IA; realça a necessidade de 
garantir que estes planos estejam em consonância com a lista de avaliação das 
orientações éticas para uma IA fiável e congratula-se com a proposta da Comissão de 
transformar esta lista num programa curricular indicativo para os criadores de IA; 
sublinha a importância de formar profissionais altamente qualificados neste domínio, 
incluindo os aspetos éticos nos seus programas curriculares e apoiando grupos 
sub-representados neste campo, bem como criando incentivos para que esses 
profissionais procurem trabalho na UE;

7. Toma nota do facto de as escolas e outros prestadores de serviços de ensino público 
recorrerem cada vez mais a serviços de tecnologia educativa, incluindo aplicações da 
IA; manifesta a sua preocupação pelo facto de estas tecnologias serem atualmente 
disponibilizadas apenas por um pequeno número de empresas tecnológicas; salienta que 
esta situação pode criar desigualdade no acesso aos dados e limitar a concorrência 
devido às posições dominantes no mercado e à restrição das possibilidade de escolha 
dos consumidores; incentiva as autoridades públicas a adotarem uma abordagem 
inovadora em matéria de contratos públicos, a fim de alargar o leque da oferta 
apresentada aos prestadores se serviços de ensino público em toda a Europa; salienta, a 
este respeito, a importância de apoiar a adoção da IA pelas PME nos setores da 
educação, da cultura e do audiovisual, através de incentivos adequados que criem 
condições de concorrência equitativas; apela, neste contexto, ao investimento em 
empresas de TI europeias, a fim de desenvolver as tecnologias necessárias no seio da 
UE; considera que as tecnologias utilizadas pelos prestadores de serviços de ensino 
público ou adquiridas com dinheiros públicos devem basear-se, sempre que possível, 
em tecnologias de fonte aberta, respeitando plenamente a legislação aplicável, 
nomeadamente a Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de abril de 2019, relativa ao direito de autor e aos direitos conexos no mercado único 
digital;

8. Solicita que os dados utilizados pelas aplicações de IA no setor da educação sejam 
acessíveis, interoperáveis e de elevada qualidade e sejam partilhados com as autoridades 
públicas competentes, de forma normalizada e no respeito da legislação em matéria de 
direitos de autor e segredos comerciais, para que os dados possam ser utilizados em 
conformidade com as normas europeias em matéria de proteção de dados e privacidade, 
bem como com normas éticas, democráticas e de transparência, no âmbito do 
desenvolvimento de programas curriculares e práticas pedagógicas (em especial quando 
estes serviços são adquiridos com financiamento público ou oferecidos a título gratuito 
aos prestadores de ensino público, tendo em conta que a educação é um bem comum); 
apela à Comissão para que garanta um acesso equitativo aos dados a todas as empresas, 
em particular às PME e às empresas dos setores culturais e criativos, que desempenham 
um papel essencial na manutenção da coesão social e da diversidade cultural na Europa, 
bem como dos valores democráticos;
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9. Salienta a importância de elaborar orientações aplicáveis à contratação pública desses 
serviços e aplicações para o setor público, incluindo os prestadores de serviços de 
ensino, a fim de garantir a consecução dos objetivos educativos relevantes, a escolha 
dos consumidores, condições equitativas entre os fornecedores de soluções de IA e o 
respeito dos direitos fundamentais; salienta que os adquirentes públicos devem ter em 
conta critérios específicos relacionados com os objetivos educativos relevantes, tais 
como a não discriminação, os direitos fundamentais, a diversidade, os mais elevados 
padrões de privacidade e proteção de dados, a acessibilidade para os alunos com 
necessidades especiais, a sustentabilidade ambiental, bem como o envolvimento de 
todos os participantes no processo educativo, em especial no contexto da aquisição de 
serviços para os prestadores de ensino; salienta a necessidade de reforçar o mercado, 
proporcionando às PME a oportunidade de participarem na aquisição de aplicações de 
IA, a fim de assegurar a participação de empresas tecnológicas de todas as dimensões 
no setor, garantindo assim a resiliência e a concorrência;

10. Sublinha a falta de fiabilidade do atual mecanismo automatizado de eliminação de 
conteúdos ilegais das plataformas em linha de partilha de conteúdos audiovisuais, o que 
pode conduzir à remoção involuntária de conteúdo legítimo; observa que nem a Diretiva 
relativa ao comércio eletrónico nem a Diretiva revista relativa a serviços de 
comunicação social audiovisual sobre plataformas de partilha de vídeos impõem uma 
obrigação geral de vigilância; recorda, para o efeito, que, em virtude do disposto no 
artigo 15.º da Diretiva sobre o comércio eletrónico, não deve existir uma supervisão 
geral, e que a supervisão específica de conteúdos para serviços audiovisuais deve estar 
em conformidade com as exceções previstas na legislação europeia; recorda os 
requisitos essenciais aplicáveis às aplicações de IA, tais como a responsabilização, 
incluindo estruturas de revisão no âmbito de processos empresariais, e a comunicação 
de impactos negativos; salienta que a transparência deve também incluir a 
rastreabilidade e a inteligibilidade dos sistemas pertinentes; recorda que as aplicações de 
IA devem aderir aos protocolos de segurança interna e externa, que devem ser 
tecnicamente precisos e sólidos; considera que esta medida deve cobrir uma utilização 
em condições normais, bem como em situações desconhecidas e imprevisíveis;

11. Solicita que os algoritmos de recomendações e de publicidade personalizada nas 
plataformas audiovisuais, incluindo as plataformas de transferência em contínuo de 
vídeo, as plataformas noticiosas e as plataformas de difusão de conteúdos culturais e 
criativos, sejam transparentes na medida do tecnicamente possível, a fim de propiciar 
aos consumidores informações precisas e exaustivas sobre estes processos e conteúdos e 
de garantir que os serviços personalizados não sejam  discriminatórios e estejam em 
conformidade com o regulamento sobre plataformas para os utilizadores profissionais 
recentemente adotado e a diretiva de âmbito geral sobre o novo acordo para os 
consumidores; salienta a necessidade de garantir e aplicar corretamente o direito dos 
utilizadores de recusarem serviços recomendados e personalizados; salienta, a este 
respeito, que os utilizadores devem receber uma descrição que permita uma 
compreensão geral e adequada das funções em causa, nomeadamente sobre os dados 
utilizados, a finalidade do algoritmo, a personalização e os seus resultados, seguindo os 
princípios da inteligibilidade e equidade; apela ao desenvolvimento de mecanismos que 
permitam controlar os direitos do consumidor ao consentimento esclarecido e à 
liberdade de escolha quando transmitem dados;
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12. Observa que a implantação da IA em procedimentos de inspeção aduaneira pode apoiar 
os esforços destinados a prevenir o tráfico ilícito de património cultural, nomeadamente 
para complementar os sistemas que permitem às autoridades aduaneiras centrar os seus 
esforços e recursos nos elementos que apresentem o risco mais elevado;

13. Sublinha que os consumidores devem ser informados quando interagem com um 
processo de decisão automatizada e que as suas escolhas e o seu desempenho não 
devem ser limitados; salienta que a utilização de mecanismos de IA para a vigilância 
comercial dos consumidores deve ser combatida, mesmo que diga respeito a «serviços 
gratuitos», velando por que essa utilização seja estritamente conforme com os direitos 
fundamentais e com o RGPD; salienta que todas as alterações regulamentares devem ter 
em consideração o impacto nos consumidores vulneráveis;

14. Realça que a implantação, o desenvolvimento e a implementação da IA devem facilitar 
a utilização de ferramentas para o acesso a conteúdos audiovisuais pelos consumidores 
e discentes que sejam portadores de alguma forma de deficiência;

15. Sublinha a necessidade de melhorar as competências da futura mão-de-obra; reconhece 
os benefícios resultantes de uma previsão sobre os empregos que serão alterados pelas 
tecnologias digitais, como a automatização, a digitalização e a IA;

16. Salienta que os sistemas de IA desenvolvidos, implementados e utilizados na União 
Europeia, em qualquer dos três setores referidos no presente relatório, devem refletir a 
diversidade cultural e o multilinguismo da UE.
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