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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 que a inteligência artificial (IA) e as tecnologias conexas são uma ferramenta ao 
serviço das pessoas e que os sistemas algorítmicos podem permitir o acesso a informação, 
nomeadamente a listas de diferentes tipos de bens culturais; chama a atenção para o risco 
de violação dos direitos de propriedade intelectual (DPI) existente quando se combina a 
IA com diferentes tecnologias que podem aceder a múltiplas fontes (documentos, 
fotografias, filmes);

2. Assinala a possibilidade de a IA redefinir a investigação através do estudo dos padrões 
pelos quais se regem o interesse na aquisição e a circulação transfronteiriça de objetos; 
observa, além disso, que a analítica preditiva poderá igualmente contribuir de forma 
decisiva para o aperfeiçoamento da análise de dados;

3. Observa que um software de reconhecimento de imagens melhorado através do recurso à 
IA pode contribuir de forma significativa para uma capacidade acrescida dos 
estabelecimentos de ensino e das partes interessadas para proporcionar e desenvolver 
métodos de ensino modernos e inovadores, garantindo simultaneamente a qualidade das 
fontes e o respeito pela proteção dos DPI;

4. 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 evolução 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 à utilização de conteúdos protegidos por 
direitos de autor como fonte de dados (imagens, música, filmes, bases de dados, entre 
outros) e na produção de produtos culturais e audiovisuais;

5. 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 esta.


