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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Comércio 
Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a tecnologia do livro-razão distribuído é uma tecnologia de aplicação 
geral que, através de mecanismos de cifragem e de controlo adequados, pode encerrar 
um potencial considerável para as transações comerciais; considerando que a tecnologia 
de cadeia de blocos representa um dos vários tipos de tecnologia do livro-razão 
distribuído suscetível de ter repercussões negativas em múltiplas indústrias;

B. Considerando que as tecnologias do livro-razão distribuído, nomeadamente a tecnologia 
de cadeia de blocos – caracterizada pela localização, reconhecimento, verificação e 
supervisão de forma automática –, poderiam otimizar a transparência e a rastreabilidade, 
o que, por seu turno, reforçaria a confiança, fomentaria a competitividade e a 
capacidade de inovação, sendo ainda suscetível de permitir o desenvolvimento de novos 
modelos de cooperação na UE; considerando que aos potenciais benefícios estão 
associados múltiplos desafios, que se prendem, nomeadamente, com o consumo 
energético e a cibersegurança;

1. Apoia a aplicação dos princípios da neutralidade tecnológica e da neutralidade do 
modelo de negócios quando se trata de tecnologias emergentes, como as tecnologias do 
livro-razão distribuído na área do comércio, e apoia um ecossistema que seja propício à 
inovação e ofereça flexibilidade; salienta que a regulamentação desta tecnologia com 
base nas suas aplicações limitaria a inovação e a criação de novas aplicações;

2. Chama a atenção para o potencial decorrente da integração das tecnologias do livro-
razão distribuído em conjunto com outras tecnologias, como a Internet das Coisas, a 
inteligência artificial e a computação quântica, e solicita a intensificação da colaboração 
com as partes interessadas a fim de fomentar a investigação relativa à aplicabilidade das 
tecnologia do livro-razão distribuído à transformação digital e automatização do 
comércio internacional, nomeadamente no âmbito do programa Europa digital;

3. Regista que, em vários setores e indústrias, nomeadamente no setor financeiro e na 
modelação das cadeias de abastecimento, a tecnologia de cadeia de blocos constitui uma 
ferramenta cada vez mais importante;

4. Sublinha que os contratos inteligentes podem constituir um fator essencial para a 
execução descentralizada das aplicações em matéria de operações comerciais 
internacionais, mas adverte para o facto de que, neste momento, esta tecnologia pode 
não estar suficientemente desenvolvida para ser considerada juridicamente vinculativa 
no âmbito de qualquer regulamentação setorial e que é necessária uma avaliação dos 
riscos mais aprofundada; incentiva a elaboração de normas técnicas aplicáveis os 
contratos inteligentes e ao reconhecimento mútuo das assinaturas digitais em toda a UE;

5. Observa que esta tecnologia pode revestir-se de grande importância na conclusão da 
União da Energia da UE; reconhece que o consumo de energia representa um desafio 
quando esta tecnologia é utilizada; observa que a tecnologia de cadeia de blocos poderá 
contribuir para a solução deste problema, ao recorrer a algoritmos mais eficientes e 
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melhorar a eficiência das trocas energéticas, a conceção e a utilização das redes de 
energia e da produção descentralizada de energia, bem como contribuindo para a 
transformação dos mercados da energia;

6. Salienta o potencial que decorre das tecnologias do livro-razão distribuído para o 
comércio mundial em termos de monitorização da origem das mercadorias e das 
respetivas condições de fabrico, redução dos custos das transações, dos seguros e da 
logística, eliminação dos intermediários, aumento a confiança entre as partes envolvidas 
na transação e no combate ao contrabando e à entrada de mercadorias ilegais; assinala 
que a maioria das aplicações que, por ora, recorrem à tecnologia do livro-razão 
distribuído no domínio do comércio assenta em livros-razão autorizados; insta a 
Comissão a colaborar com as autoridades aduaneiras e fiscais dos Estados-Membros por 
meio de ações coordenadas, recorrendo às tecnologia do livro-razão distribuído com 
vista a melhorar os mecanismos de acompanhamento, controlo, segurança e verificação, 
a fim de lutar contra os pagamentos ilícitos, de facilitar as políticas de luta contra o 
branqueamento de capitais e de detetar casos de apropriação ilícita de ativos; insta a 
Comissão a ponderar o papel da tecnologia de cadeia de blocos no desenvolvimento de 
direitos de PI inteligentes; observa que esta tecnologia pode constituir uma alternativa à 
autoridade de supervisão central nos modelos em que esta autoridade não é digna de 
confiança;

7. Exorta os operadores a garantirem que os mecanismos de consenso das tecnologias do 
livro-razão distribuído respeitem o ambiente e sejam eficientes do ponto de vista 
energético; salienta que as tecnologias do livro-razão distribuído são sensíveis aos dados 
e que as disposições do RGPD devem ser aplicadas;

8. Realça que a cibersegurança se reveste de importância crucial para as aplicações 
baseadas na tecnologia do livro-razão distribuído, nomeadamente no que diz respeito ao 
comércio internacional, e observa que a evolução tecnológica pode dar azo a novos 
desafios; solicita à Comissão que analise os desafios no domínio da segurança, avalie os 
riscos tecnológicos e tome medidas para dar resposta a esses desafios; solicita que se 
avance com a criptografia quântica;

9. Sublinha que a eficiência no comércio internacional exige o estabelecimento de normas 
globais e a interoperabilidade entre as tecnologias do livro-razão distribuído, bem como 
entre as tecnologias do livro-razão distribuído e os sistemas operativos antigos; insta a 
Comissão a reforçar a colaboração com a Organização Internacional de Normalização 
(ISO) e outros organismos de normalização pertinentes e a continuar a promover 
programas internacionais de formação dos parceiros comerciais da UE;

10. Chama a atenção para o facto de a ascensão de uma nova indústria em torno da 
tecnologia de cadeia de blocos ter potencial para aumentar a eficiência e a 
produtividade; sublinha os benefícios potenciais da cifragem progressiva, tais como a 
redução dos encargos administrativos para as PME e a criação de novas oportunidades 
de emprego na indústria; apela à adoção de medidas que visem incentivar as PME e as 
empresas em fase de arranque a ponderarem recorrer à tecnologia do livro-razão 
distribuído no intuito de melhorar as operações no domínio do comércio internacional e 
reforçar o desenvolvimento de um ecossistema de inovação que reduza os entraves que 
dificultam a entrada no mercado e facilite o acesso ao financiamento;
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11. Salienta o facto de a tecnologia de cadeia de blocos poder ser utilizada nas aplicações de 
tecnologias regulatórias (RegTech), reduzindo significativamente os custos de 
conformidade;

12. Saúda a instituição do «Observatório e Fórum da UE para a Tecnologia de Cadeia de 
Blocos» e incentiva-o a analisar as aplicações destinadas a facilitar o comércio 
internacional; solicita, por este meio, à Comissão que estude a possibilidade de alargar o 
mandato do Observatório e Fórum da UE para a Tecnologia de Cadeia de Blocos, 
envolvendo as partes interessadas a nível local e mundial, a fim de abordar futuros 
desafios e melhorar o apoio prestado aos decisores.
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