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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:

1. Observa que a Comissão propôs introduzir rapidamente produtos e serviços que 
dependem da IA em domínios de interesse público e no setor público; salienta que, no 
setor da educação, esta introdução deve envolver os educadores, os estudantes e a 
sociedade em geral, tendo em consideração as suas necessidades e os benefícios 
esperados, a fim de assegurar que a IA seja utilizada com um objetivo específico e de 
acordo com a ética;

2. Insta a Comissão a incluir o setor da educação no quadro regulamentar para as 
aplicações de IA de alto risco, dada a importância de garantir que a educação continua a 
contribuir para o bem público e dada a elevada sensibilidade dos dados sobre os alunos, 
os estudantes e outros aprendentes; sublinha que os conjuntos de dados utilizados para o 
treino da IA devem ser revistos, a fim de evitar um reforço dos estereótipos de género e 
de outros preconceitos;

3. Manifesta a sua preocupação com o facto de as escolas e outros prestadores de ensino 
público estarem cada vez mais dependentes de serviços de tecnologia educativa, 
incluindo aplicações de IA, fornecidos por apenas algumas empresas de tecnologia; 
salienta que restringir as possibilidades de escolha dos consumidores pode conduzir a 
uma desigualdade no acesso aos dados e à limitação da concorrência; solicita que estes 
dados sejam partilhados com as autoridades públicas competentes, para que possam ser 
utilizados no desenvolvimento de currículos e práticas pedagógicas (em particular, 
tendo em conta que estes serviços são adquiridos com fundos públicos ou doados aos 
prestadores de ensino público e porque a educação é um bem comum); 

4. Realça a importância de criar um quadro adequado para a contratação pública desses 
serviços para o setor público, incluindo para os prestadores de serviços de ensino, a fim 
de garantir a possibilidade de escolha dos consumidores e o respeito dos direitos 
fundamentais; salienta que os adquirentes públicos devem ter em conta critérios 
específicos, como a não discriminação e a privacidade dos dados e, designadamente 
aquando da aquisição de serviços para prestadores de ensino público, a participação de 
educadores e alunos; 

5. Sublinha a falta de fiabilidade do atual mecanismo automatizado de eliminação dos 
conteúdos ilegais das plataformas em linha de partilha de conteúdos audiovisuais; apela 
à proibição da moderação generalizada e dos filtros automáticos de conteúdos;

6. Solicita que os algoritmos de recomendação e a publicidade personalizada em 
plataformas audiovisuais, incluindo as plataformas de transferência em contínuo de 
vídeo e as plataformas noticiosas, sejam transparentes, para que os consumidores se 
tornem conscientes destes processos e para garantir que os serviços personalizados não 
são discriminatórios; salienta a necessidade de garantir e aplicar corretamente o direito 
dos utilizadores a se autoexcluírem dos serviços recomendados e personalizados.


