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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 
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 
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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.
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