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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos 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. Sublinha a importância estratégica da utilização da inteligência artificial (IA) e das 
tecnologias conexas e salienta que a abordagem europeia neste domínio deve centrar-se 
no ser humano, de molde a que a IA se torne realmente num instrumento ao serviço das 
pessoas e do bem comum, contribuindo para o interesse geral dos cidadãos, 
nomeadamente nos sectores audiovisual, cultural e do ensino; observa que a IA pode 
contribuir para a criação de conteúdos nesses sectores; salienta que a IA pode, 
juntamente com as plataformas didáticas e de informação, contribuir para a criação de 
conteúdos nos sectores do ensino, da cultura e do audiovisual, nomeadamente através de 
listas de diferentes tipos de bens culturais e de uma multiplicidade fontes de dados; 
chama a atenção para o risco de violação dos direitos de propriedade intelectual (DPI) 
quando se combina a IA com diferentes tecnologias que podem aceder a uma 
multiplicidade de fontes (documentos, fotografias, filmes) para melhorar a forma como 
esses dados são apresentados, pesquisados e visualizados; solicita que a utilização da IA 
garanta um elevado nível de proteção dos DPI no âmbito do quadro legislativo em 
vigor, alertando, por exemplo, os indivíduos e as empresas sempre que corram o risco 
de infringir inadvertidamente as regras ou ajudando os titulares de direitos de 
propriedade intelectual caso se verifique uma violação das regras; salienta, por 
conseguinte, a importância de dispor de um quadro jurídico europeu adequado para a 
proteção dos DPI no contexto da utilização da IA;

2. Sublinha que a integração coerente da IA no sector do ensino tem potencial para 
permitir que alguns dos maiores desafios em matéria de educação sejam superados, criar 
práticas inovadoras de ensino e aprendizagem e, por último, acelerar os progressos 
rumo à consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para que sejam 
alcançados os objetivos da Agenda 2030 para a Educação;

3. Reitera a importância do acesso à cultura para todos os cidadãos em toda a União; 
salienta, neste contexto, a importância do intercâmbio de boas práticas entre os 
Estados-Membros, os estabelecimentos de ensino e as instituições culturais e outras 
partes interessadas; considera, além disso, de importância vital tirar o máximo proveito 
do potencial dos recursos disponíveis, tanto a nível da UE como a nível nacional, a fim 
de melhorar o acesso à cultura; salienta que existem múltiplas opções de acesso à 
cultura e que devem ser exploradas todas as possibilidades, a fim de determinar a opção 
mais adequada; salienta a importância de garantir a coerência com o Tratado de 
Marraquexe;

4. Insta a Comissão a explorar plenamente o potencial da inteligência artificial (IA) tendo 
em vista melhorar a comunicação com os cidadãos, através de plataformas culturais e 
audiovisuais em linha, por exemplo, mantendo os cidadãos a par dos acontecimentos a 
nível da tomada de decisões, reduzindo o fosso entre a UE e a população e promovendo 
a coesão social entre os cidadãos da UE;

5. Salienta que a educação, a cultura e o sector audiovisual são áreas sensíveis quando está 
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em causa a utilização da IA e das tecnologias conexas, uma vez que estas têm potencial 
para ter repercussões nas nossas sociedades e nos direitos fundamentais que estas 
advogam; considera, por conseguinte, que os princípios éticos juridicamente 
vinculativos devem ser observados aquando da implantação, do desenvolvimento e da 
utilização da IA e das tecnologias conexas;

6. Chama a atenção para a forma como a inteligência artificial e as tecnologias conexas 
podem ser utilizadas no desenvolvimento ou na aplicação de novos métodos de ensino 
em domínios como, por exemplo, a aprendizagem de línguas, o meio académico em 
geral e a aprendizagem especializada; salienta a importância não só da utilização de tais 
tecnologias para fins educativos, mas também da literacia digital e da sensibilização do 
público para estas tecnologias; realça a importância de facultar aos educadores, 
formadores e outros as ferramentas e os conhecimentos adequados em matéria de IA e 
tecnologias conexas em termos do que são, da forma como são utilizados e de como os 
utilizar corretamente e em conformidade com a lei, a fim de evitar infrações aos DPI; 
salienta, em particular, a importância da literacia digital para as pessoas que trabalham 
no domínio da educação, bem como de uma melhoria da formação digital para as 
pessoas de idade avançada, tendo em conta que as gerações mais jovens, tendo crescido 
com estas tecnologias, já têm uma noção básica das mesmas;

7. Salienta que a inteligência artificial europeia deve salvaguardar e promover os valores 
fundamentais da nossa União, tais como a democracia, a existência de meios de 
comunicação social e fontes de informação independentes e livres, a educação de 
qualidade, a sustentabilidade ambiental, o equilíbrio de género e a diversidade cultural e 
linguística;

8. Insta a Comissão, os Estados-Membros e a comunidade empresarial a explorarem ativa 
e plenamente o potencial da IA para divulgar factos e lutar contra as notícias falsas, a 
desinformação, a xenofobia e o racismo em plataformas culturais e audiovisuais em 
linha, evitando ao mesmo tempo a censura;

9. Observa que a independência do processo criativo suscita questões relacionadas com a 
propriedade dos DPI; considera, neste contexto, que não seria adequado procurar 
conferir personalidade jurídica às tecnologias de IA;

10. Observa que a IA pode desempenhar um papel importante na promoção e proteção da 
nossa diversidade cultural europeia e nacional, especialmente quando utilizada por 
plataformas audiovisuais em linha para efeitos de recomendação de conteúdos aos 
clientes;

11. Assinala que a IA pode trazer benefícios ao sector da investigação, nomeadamente 
através do contributo que a analítica preditiva pode prestar em matéria de 
aperfeiçoamento da análise dos dados, por exemplo, sobre a aquisição e a circulação de 
bens culturais; salienta que a UE deve reforçar o investimento e promover parcerias 
entre a indústria e o meio académico, com vista ao reforço da excelência da 
investigação a nível europeu;

12. Chama a atenção para o importante papel desempenhado pelos meios de comunicação 
social independentes na cultura e na vida quotidiana dos cidadãos; salienta que os meios 
de comunicação que propagam notícias falsas constituem um problema fundamental, 
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uma vez que os direitos de autor e os DPI são geralmente violados; solicita à Comissão 
que, em cooperação com os Estados-Membros, prossiga o seu trabalho de sensibilização 
para este problema, contrariando os efeitos da propagação de notícias falsas por meios 
de comunicação social, bem como os problemas relacionados com as fontes; considera, 
além disso, importante elaborar estratégias educativas com vista a melhorar a literacia 
digital, sobretudo a este respeito; 

13. Observa que o software baseado na IA, como o software de reconhecimento de 
imagens, pode aumentar significativamente a capacidade dos estabelecimentos de 
ensino e dos professores para proporcionar e desenvolver métodos de ensino modernos, 
inovadores e de elevada qualidade, melhorar a literacia digital e as competências 
digitais de toda a população e permitir que a educação seja mais acessível; considera 
que os métodos de ensino em questão devem, no entanto, ser avaliados quanto à sua 
fiabilidade e exatidão e garantir a equidade na educação, a não discriminação e a 
segurança das crianças e dos menores, tanto nos estabelecimentos de ensino como 
quando estão ligados à distância num contexto educativo; salienta a importância de que 
se reveste a legislação em matéria de privacidade e proteção de dados para assegurar 
uma proteção adequada dos dados pessoais, em particular os dados das crianças, através 
de fontes de dados transparentes e fiáveis que respeitem os DPI; considera essencial que 
se proceda à integração destas tecnologias nos sistemas existentes somente se a proteção 
dos direitos fundamentais e da vida privada for um dado adquirido; salienta, contudo, 
que o software de reconhecimento deve ser utilizado apenas para fins educativos e 
nunca, em circunstância alguma, para controlar o acesso aos estabelecimentos; salienta, 
a este respeito, a dependência de dados externos e de alguns fornecedores de software 
com uma posição dominante no mercado; recorda que as tecnologias adquiridas com 
dinheiros públicos devem ser desenvolvidas como software de fonte aberta para permitir 
a partilha e a reutilização de recursos, tornando-os disponíveis em toda a UE, desta 
forma aumentando os benefícios e reduzindo as despesas públicas e assegurando, ao 
mesmo tempo, o pleno respeitando 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 aos direitos conexos no mercado único digital1;

14. Observa que, para que a utilização da IA possa trazer benefícios ao sector da educação e 
da investigação, é necessário que a UE promova a formação no domínio das 
competências do futuro e, em particular, uma abordagem ética e responsável para as 
tecnologias de IA; acrescenta, tendo em vista este objetivo, que a formação em causa 
não deve abranger apenas os alunos cujos estudos incidem em disciplinas científicas e 
técnicas, que já estão mais familiarizados com estes instrumentos, devendo antes visar o 
maior número possível de pessoas, em particular nas gerações mais jovens;

15. Salienta que a necessidade de investimento na investigação e inovação no domínio da 
utilização e desenvolvimento da IA e das suas aplicações culturais, educativas e 
audiovisuais constitui um aspeto fundamental neste contexto; insta a Comissão a 
encontrar financiamento adicional para promover a investigação e a inovação em 
matéria de aplicações de IA nestes sectores;

16. Manifesta a sua profunda preocupação com a dependência cada vez maior das escolas e 

1 JO L 130 de 17.5.2019, p. 92. 
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de outros prestadores de ensino público dos serviços de tecnologia educativa, 
nomeadamente de aplicações de IA, prestados por empresas com uma posição 
dominante no mercado e que, em grande parte, estão estabelecidas fora da UE;

17. Sublinha a necessidade de assegurar a literacia digital e a literacia em IA à escala da 
UE, criando, designadamente, oportunidades de formação para os professores; insiste 
em que a utilização de tecnologias de IA nas escolas deve contribuir para a redução do 
fosso digital social e regional;

18. Salienta que a crise relacionada com a pandemia de COVID-19 pode ser considerada 
um período experimental em matéria de desenvolvimento e utilização de tecnologias 
digitais e de tecnologias relacionadas com a IA nos sectores da educação e da cultura, 
como exemplificado pelas muitas plataformas de ensino em linha e ferramentas em 
linha para a promoção cultural utilizadas em todos os Estados-Membros; insta, por 
conseguinte, a Comissão a avaliar esses exemplos quando ponderar o recurso a uma 
abordagem comum da UE relativa a uma utilização acrescida de tais soluções 
tecnológicas;

19. Observa que a proteção de dados e a privacidade podem ser particularmente afetadas 
pela IA; defende o respeito dos princípios estabelecidos no Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados (RGPD);

20. Insta a Comissão a tomar medidas mais eficazes para proteger os dados pessoais dos 
alunos e dos professores no domínio do ensino;

21. Salienta que a interação entre a IA e as indústrias criativas é complexa e requer uma 
avaliação aprofundada; congratula-se com o estudo em curso, intitulado «Trends and 
Developments in Artificial Intelligence – Challenges to the IPR Framework» 
[Tendências e desenvolvimentos em matéria de inteligência artificial – desafios para o 
quadro de DPI], e com o estudo intitulado «Study on Copyright and new technologies: 
copyright data management and Artificial Intelligence» [Estudo sobre direitos de autor e 
novas tecnologias: gestão de dados de direitos de autor e inteligência artificial]; 
sublinha a importância de proporcionar clareza quanto às condições de utilização de 
conteúdos protegidos por direitos de autor, como os dados de entrada (imagens, música, 
filmes, bases de dados, entre outros), e no âmbito da produção de produtos culturais e 
audiovisuais, sejam estes criados por seres humanos com a ajuda de IA ou gerados de 
forma autónoma por tecnologias de IA; convida a Comissão a estudar o impacto da IA 
nas indústrias criativas europeias; reitera a importância dos dados europeus e 
congratula-se com as declarações da Comissão a este respeito, bem como com a 
inscrição da inteligência artificial e das tecnologias conexas na ordem de trabalhos;

22. Salienta o papel da personalidade do autor quando está em causa a expressão de 
escolhas livres e criativas que são a essência da originalidade de uma obra2; sublinha a 
importância das limitações e exceções aos direitos de autor aquando da utilização de 
conteúdos como dados de entrada, nomeadamente na educação, nas universidades e na 
investigação, bem como na produção de realizações culturais e audiovisuais, incluindo 
conteúdos gerados pelos utilizadores; 

Tribunal de Justiça da União Europeia, SI e Brompton Bicycle Ltd contra Chedech Get2Get, Processo C-833/18.
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23. Salienta que a interação entre a IA e as indústrias criativas é complexa e requer uma 
avaliação aprofundada; considera que é necessário ter em conta a proteção das criações 
técnicas e artísticas assentes na IA, a fim de incentivar esta forma de criatividade;

24. Salienta que, no contexto da economia dos dados, é possível melhorar a gestão dos 
dados relacionados com os direitos de autor para alcançar uma melhoria na remuneração 
dos autores e dos artistas, permitindo, nomeadamente, a identificação rápida da autoria e 
da propriedade dos conteúdos, contribuindo assim para reduzir o número de obras órfãs; 
salienta ainda que as soluções tecnológicas da IA devem ser utilizadas para melhorar as 
infraestruturas de dados relacionados com direitos de autor e a interconexão de 
metadados em obras, mas também para facilitar o cumprimento da obrigação de 
transparência prevista no artigo 19.º da Diretiva relativa aos direitos de autor e aos 
direitos conexos no mercado único digital, para desta forma obter informações 
atualizadas, pertinentes e exaustivas sobre a exploração das obras e do desempenho dos 
autores e dos artistas, em especial na presença de vários titulares de direitos e de 
regimes de licenciamento complexos;

25. Salienta a necessidade de procurar a forma mais eficiente de reduzir os preconceitos nos 
sistemas de IA, em conformidade com as normas éticas e de não discriminação; 
sublinha que os conjuntos de dados utilizados para o treino da IA devem ser tão vastos 
quanto possível, por forma a representarem da melhor forma a sociedade, e que os 
resultados devem ser revistos, de modo a 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; insta a Comissão a incentivar e 
facilitar a partilha de estratégias de eliminação de distorções para os dados;

26. Solicita à Comissão que avalie o impacto das tecnologias de IA e das tecnologias 
conexas nos sectores audiovisual e criativo, debruçando-se, nomeadamente, sobre a 
questão da autoria, bem como sobre questões relacionadas com a mesma;

27. Solicita que o plano de ação em matéria de propriedade intelectual anunciado pela 
Comissão aborde a questão da IA e do seu impacto nos sectores criativos, tendo em 
conta a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a proteção dos DPI e o fomento da 
criatividade nos domínios da educação, da cultura e da investigação; considera que a 
UE pode ser um líder na criação de tecnologias de IA se adotar um quadro regulamentar 
operacional e aplicar políticas públicas pró-ativas, nomeadamente no que diz respeito 
aos programas de formação e ao apoio financeiro à investigação; solicita à Comissão 
que avalie o impacto dos DPI na investigação e no desenvolvimento das tecnologias de 
IA e das tecnologias conexas, bem como nos sectores audiovisual e criativo, 
debruçando-se, nomeadamente, sobre a questão da autoria e da remuneração justa dos 
autores, bem como sobre questões conexas;

28. Sublinha o futuro papel que a inclusão das ferramentas tecnológicas baseadas em IA 
deverá desempenhar em termos de conservação, divulgação e controlo do património, 
bem como nos projetos de investigação associados;

29. Salienta a necessidade de encontrar um equilíbrio entre, por um lado, o 
desenvolvimento dos sistemas de IA e a sua utilização nos sectores da educação, da 
cultura e do audiovisual e, por outro, as medidas destinadas a salvaguardar a 
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concorrência e a competitividade do mercado das empresas de IA que operam nestes 
sectores; realça, a este respeito, a necessidade de incentivar o investimento das 
empresas na inovação dos sistemas de IA utilizados nestes sectores, assegurando, ao 
mesmo tempo, que os fornecedores das aplicações em causa não alcancem uma posição 
de monopólio no mercado;

30. Salienta que, qualquer que seja o cenário, a utilização da IA e das tecnologias conexas 
nunca poderá tornar-se uma realidade sem supervisão humana; reitera a importância dos 
direitos fundamentais e do primado da legislação relativa à proteção dos dados e da 
privacidade, que é imperativo quando estão em causa tecnologias desta natureza;

31. Solicita à Comissão que avalie o impacto da IA e das tecnologias relacionadas com a IA 
na criação de novas obras audiovisuais, como as falsificações profundas («deep fakes»), 
e que estabeleça consequências jurídicas adequadas associadas à sua criação, produção 
ou distribuição para fins maliciosos;

32. Observa que a automatização e o desenvolvimento da IA podem constituir uma ameaça 
para o emprego e salienta, mais uma vez, que deve ser dada prioridade à salvaguarda 
dos empregos, em particular nos sectores da educação, da cultura e da criação;

33. Apela à Comissão para que, em coordenação com os Estados-Membros, lance um plano 
de educação a nível da UE no domínio da literacia digital e da literacia em IA, que 
coloque a ênfase nos estudantes e nos jovens;

34. Insta a Comissão a ter em conta os aspetos jurídicos dos produtos resultantes das 
tecnologias de IA, bem como dos conteúdos culturais gerados com a utilização da IA e 
das tecnologias conexas; considera importante apoiar a produção de conteúdos 
culturais; reitera, no entanto, a importância de salvaguardar o quadro de DPI único da 
União e de garantir que toda e qualquer alteração  seja efetuada com a diligência devida 
que se impõe para não pôr em causa o equilíbrio delicado; insta a Comissão a apresentar 
uma avaliação aprofundada sobre a possível personalidade jurídica dos conteúdos 
produzidos pela IA, bem como relativa à aplicação dos DPI ao conteúdo gerado pela IA 
e aos conteúdos criados com a utilização de ferramentas de IA;

35. Insta a Comissão a estabelecer requisitos para a aquisição e implantação da inteligência 
artificial e das tecnologias conexas pelos organismos do sector público da UE, a fim de 
assegurar a conformidade com o direito da União e o respeito pelos direitos 
fundamentais; destaca o valor acrescentado de instrumentos como as consultas públicas 
e as avaliações de impacto, que devem ser realizados antes da aquisição ou da 
implantação de sistemas de inteligência artificial, tal como recomendado pelo Relator 
Especial no relatório que dirigiu à Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a IA e o 
seu impacto na liberdade de opinião e de expressão3;

36. Insta a Comissão a estabelecer regras destinadas a garantir a interoperabilidade efetiva 
dos dados, de molde a tornar o conteúdo adquirido numa plataforma acessível através 
de qualquer instrumento digital, independentemente da sua marca;

3 Relatório do Relator Especial sobre a promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e de expressão, 
https://undocs.org/A/73/348.
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37. Salienta que os desafios colocados pela utilização da inteligência artificial e das 
tecnologias conexas só podem ser superados mediante o estabelecimento de obrigações 
em matéria de qualidade dos dados e de requisitos de transparência e supervisão, a fim 
de permitir que o público e as autoridades avaliem a sua conformidade com a legislação 
e os direitos fundamentais da União; aguarda as propostas da Comissão relativas à 
partilha e à agregação de conjuntos de dados, em seguimento da sua comunicação sobre 
uma estratégia europeia para os dados4;

38. Solicita, além disso, à Comissão que pondere a possibilidade de, em estreita 
colaboração com os Estados-Membros e as partes interessadas pertinentes, desenvolver 
mecanismos ou sistemas de verificação para editores, autores, criadores, entre outros, 
ajudando-os assim a examinar que conteúdos podem utilizar e a determinar com maior 
facilidade o que está protegido ao abrigo da legislação em matéria de DPI.

4 COM(2020) 66 final, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-
19feb2020_en.pdf.
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