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SUGESTÕES 

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Mercado Interno 

e da Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 

seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Considera que o desenvolvimento da administração pública em linha constitui um 

elemento essencial do Mercado Único Digital; congratula-se com a comunicação da 

Comissão intitulada «Plano de ação europeu (2016-2020) para a administração pública em 

linha»; apoia os princípios subjacentes ao plano de ação, que tornarão as administrações 

públicas mais coerentes e inclusivas, fiáveis, eficazes e transparentes, disponibilizando 

serviços digitais abertos, interoperáveis, interligados e orientados para os utilizadores, 

capazes de capacitar os cidadãos; acolhe com agrado a redução dos encargos e custos 

administrativos, através da adoção do princípio da declaração única; recorda que a 

aplicação do princípio de declaração única permitiria gerar uma poupança líquida anual a 

nível da UE de cerca de 5 mil milhões de euros; congratula-se com o lançamento do 

projeto «Princípio da declaração única» (TOOP) relativo à aplicação do princípio de 

declaração única num contexto transfronteiriço e solicita à Comissão que associe a este 

projeto as autoridades locais das regiões fronteiriças; 

2. Salienta que serviços públicos digitais inclusivos e acessíveis constituem um fator 

essencial sobre o qual assenta a formulação e a execução de políticas de promoção da 

competitividade, do crescimento e do emprego; salienta que o potencial das tecnologias 

digitais deve ser explorado para incrementar os resultados e a eficácia do sector público, 

reduzindo o ónus administrativo, aumentando o recurso a instrumentos de participação e 

tirando proveito do retorno eficaz disponível nas plataformas digitais, para que a 

administração em linha esteja em condições de servir uma sociedade em evolução; 

observa que os desenvolvimentos digitais permitem, entre outros, reduzir os atrasos nos 

pagamentos aos fornecedores, melhorar a cobrança de impostos e os sistemas de saúde e 

aumentar a eficácia dos sistemas judiciais, através, por exemplo, da interligação dos 

registos das sociedades e dos registos de insolvência; insta a Comissão a apoiar a 

investigação industrial com vista ao desenvolvimento de soluções inovadores, através de 

produtos, serviços e processos ainda não disponíveis no mercado, de modo a satisfazer as 

exigências de desempenho e funcionalidade do setor público; 

3. Encoraja a Comissão a minimizar os encargos associados ao comércio em linha 

transfronteiras que resultam da existência de diferentes sistemas de IVA, com base nos 

conhecimentos adquiridos com o minibalcão único (MOSS), a fim de garantir um melhor 

cumprimento da legislação e condições de concorrência equitativas para as empresas 

europeias; 

4. Destaca a importância de sensibilizar os cidadãos para a disponibilidade de serviços e 

instrumentos da administração em linha; considera que, para evitar a exclusão digital ou o 

alargamento do fosso digital, importa garantir a acessibilidade e a qualidade dos serviços 

de administração em linha para os cidadãos que vivem em regiões rurais, montanhosas ou 

isoladas; reclama a promoção de uma abordagem inclusiva no quadro do desenvolvimento 

do plano de ação para a administração pública em linha a favor das pessoas idosas, dos 

grupos desfavorecidos e das pessoas que dispõem de competências reduzidas ou que 

sofrem de uma limitação que lhes circunscreve a capacidade para utilizar sistemas ou 
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interfaces geralmente disponíveis; insta, por conseguinte, a Comissão e os Estados-

Membros a adotarem uma abordagem global e abrangente em relação à administração em 

linha, para garantir a boa coordenação entre os serviços administrativos em linha e fora de 

linha; 

5. Salienta que os cidadãos sem competências ou ferramentas digitais devem ter acesso a 

todos os serviços públicos utilizando os formulários e métodos convencionais, incluindo o 

atendimento pessoal nos serviços públicos; 

6. Sublinha a importância de que o plano de ação da UE para a administração em linha se 

reveste para as regiões transfronteiriças em termos de facilitação da vida quotidiana dos 

cidadãos e das PME que estão habituados a relações de trabalho transfronteiras; 

7. Apela à rápida criação do Intercâmbio Eletrónico de Informações de Segurança Social 

para reforçar a proteção e a vigilância dos direitos à segurança social dos cidadãos em 

situação de mobilidade; 

8. Salienta a necessidade de tornar seguro o acesso aos dados, bem como o respetivo 

intercâmbio; realça que os serviços de administração em linha deveriam ser concebidos 

para garantir a segurança da informação e a proteção dos dados pessoais em conformidade 

com a legislação europeia; se necessário, devem ser desenvolvidas novas tecnologias 

inovadoras para garantir que a cibersegurança seja integrada na conceção destes serviços; 

realça que o cumprimento dessas condições aumentará a confiança nos serviços digitais e 

a sua utilização; 

9. Salienta que a implantação universal de uma infraestrutura segura, adequada, resiliente, 

fiável e altamente eficaz, como as redes de telecomunicações e de banda larga 

ultrarrápida, é fundamental para o funcionamento dos serviços da administração pública 

em linha; solicita, por conseguinte, a rápida adoção do Código Europeu das 

Comunicações Eletrónicas a fim de alcançar os objetivos estratégicos europeus; considera 

crucial que as administrações públicas se modernizem ao ritmo da evolução tecnológica e 

mostrem capacidade para adotar tecnologias inovadoras, tais como grandes volumes de 

dados e a Internet das Coisas ou a utilização de serviços móveis, como a tecnologia 5G, 

capazes de satisfazer as necessidades dos utilizadores; 

10. Saúda a abordagem dinâmica e flexível do Plano de Ação; exorta o comité diretor a 

identificar de forma contínua objetivos específicos, realistas e mensuráveis com base em 

indicadores de desempenho para estimular a inovação, acompanhar o cumprimento destes 

objetivos e apresentar relatório sobre a matéria; considera que os benefícios do governo 

eletrónico serão tanto maiores quanto mais for a informação partilhada sobre a eficiência 

dos serviços, reforçando a confiança dos cidadãos no seu uso; 

11. Sublinha a importância do desenvolvimento de serviços públicos transfronteiriços 

seguros, fiáveis e interoperáveis, que permitam evitar uma maior fragmentação e apoiar a 

mobilidade no interior do mercado único através da plena utilização de instrumentos 

determinantes como dispositivos altamente seguros de identificação eletrónica e de 

assinaturas eletrónicas; assinala que ainda existe uma lacuna relativa à interoperabilidade 

dos diversos serviços públicos entre Estados-Membros a nível da UE e a nível nacional e 

local; acolhe com agrado, neste contexto, a revisão da Estratégia e Quadro Europeu de 

Interoperabilidade, recomenda o apoio às melhores práticas, como seja a utilização de 
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normas abertas e software de código aberto, e exorta à rápida aplicação do Regulamento 

(UE) n.º 910/2014 (serviços eIDAS); exorta, em particular, a Comissão a colaborar com 

os Estados-Membros e o setor privado no desenvolvimento de serviços digitais integrais e 

transfronteiras baseados em identidades eletrónicas e assinaturas digitais notificadas, a fim 

de assegurar a implantação tanto de serviços digitais como de identidades digitais quando 

o Regulamento eIDAS for plenamente aplicado; 

12. Congratula-se com o programa ISA2, que abrange todas as políticas da UE que requerem a 

interoperabilidade dos sistemas que funcionam a nível nacional e da UE e, portanto, 

possibilita a oferta de serviços eletrónicos pan-europeus aos cidadãos, às empresas e às 

administrações nacionais; 

13. Considera que a reutilização dos elementos constitutivos do Mecanismo Interligar a 

Europa (MIE) nos setores público e privado é fundamental para o funcionamento da 

infraestrutura de serviços digitais; salienta a necessidade de garantir a sustentabilidade, a 

longo prazo, dos elementos constitutivos do MIE, bem como os resultados dos 

projetos-piloto de grande dimensão e do programa ISA2 após 2020; realça o potencial que 

a iniciativa Wifi4EU pode ter na promoção do acesso universal às redes de alta 

velocidade; insta, consequentemente, a Comissão a desenvolver, em conjunto com os 

Estados-Membros, uma estrutura de governação a longo prazo, com vista a alcançar os 

objetivos do mercado único digital, que tenha por prioridade a resposta às necessidades 

dos cidadãos e das empresas e que fomente, sempre que possível, o uso de normas 

comuns; 

14. Recorda que as administrações públicas devem, na medida do possível, ter dados abertos, 

em particular quando produzem grandes volumes de dados, como por exemplo no caso do 

programa INSPIRE; salienta a importância de assegurar que os dados sejam acessíveis e 

conservados em condições de segurança tendo em vista a sua reutilização por terceiros, no 

respeito do enquadramento legislativo da União Europeia e dos Estados-Membros; realça 

o papel fundamental que as parcerias público-privadas e o setor privado podem 

desempenhar no desenvolvimento de soluções e serviços novos e inovadores; 

15. Observa que a implementação de soluções inovadoras para os serviços públicos com uma 

forte componente de dados, como a utilização de serviços em nuvem, é ainda lenta e 

fragmentada; recorda que serviços como a INSPIRE geram grandes quantidades de dados 

que requerem uma elevada capacidade informática; congratula-se, neste contexto, com a 

Iniciativa Europeia para a Nuvem lançada pela Comissão e considera que a base de 

utilizadores da Nuvem Europeia para a Ciência Aberta deve ser alargada ao setor público; 

16. Salienta que a abertura dos dados públicos e a possibilidade de esses dados serem usados 

livremente constitui a base da moderna administração pública em linha e contribui para o 

desenvolvimento e o reforço duma sociedade aberta; 

17. Convida a Comissão e os Estados-Membros a zelarem pela implementação de políticas de 

formação para os funcionários públicos adquirirem as necessárias competências digitais, e 

pela realização de campanhas de informação para os cidadãos e as empresas sobre a 

utilização e a disponibilidade de novos serviços em linha; 

18. Considera que a Comissão pode desempenhar um papel de liderança na criação de uma 

abordagem mais aberta e inclusiva da administração pública em linha, desenvolvida em 
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torno dos cidadãos e das suas necessidades; insta, por conseguinte, a Comissão a redobrar 

os seus esforços no sentido de liderar pelo exemplo, em especial traduzindo as suas 

páginas Web para as línguas da UE e dando destaque às melhores práticas, desde o pleno 

reconhecimento das identidades eletrónicas e das assinaturas digitais notificadas, em 

conformidade com o Regulamento eIDAS, até à implementação de procedimentos 

sistematicamente digitais, especialmente em matéria de pedidos de financiamento da UE e 

de contratos públicos, exortando as demais instituições europeias a rapidamente seguirem 

esta via; considera que a adoção das disposições dos elementos constitutivos do MIE pela 

Comissão poderá aumentar a confiança e facilitar uma mudança cultural para a utilização 

de serviços públicos digitais; 

19. Considera que um elemento essencial da administração pública em linha é o crescimento 

contínuo no desenvolvimento das competências digitais, que multiplica a procura de 

diversos tipos de serviços digitais; 

20. Insta a Comissão e os Estados-Membros a encorajarem os efeitos positivos e a 

disseminação de soluções de administração em linha para o setor privado. 
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