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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre os direitos de propriedade intelectual para o desenvolvimento de tecnologias 
ligadas à inteligência artificial
(2020/2015(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente os 
artigos 4.º, 16.º, 26.º, 114.º e 118.º,

– Tendo em conta a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, 

– Tendo em conta o Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) 
sobre Direito de Autor e o projeto de documento de síntese sobre as políticas de 
propriedade intelectual e de inteligência artificial (WIPO/IP/AI/2/GE/20/1), de 13 de 
dezembro de 2019, 

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de abril de 2019, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital 
e que altera as Diretivas 96/9/CE e 2001/29/CE1,

– Tendo em conta a Diretiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
março de 1996, relativa à proteção jurídica das bases de dados2,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de 
Abril de 2009, relativa à proteção jurídica dos programas de computador3,

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de junho de 2016, relativa à proteção de know-how e de informações comerciais 
confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação 
ilegais4,

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2019/1024 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de junho de 2019, relativa aos dados abertos e à reutilização de informações do setor 
público5,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 
95/46/CE6,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2018/1807 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

1 JO L 130 de 17.5.2019, p. 92.
2 JO L 77 de 27.3.1996, p. 20.
3 JO L 111 de 5.5.2009, p. 16.
4 JO L 157 de 15.6.2016, p. 1.
5 JO L 172 de 26.6.2019, p. 56.
6 JO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
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de 14 de novembro de 2018, relativo a um regime para o livre fluxo de dados não pessoais 
na União Europeia7, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2019/1150 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 20 de junho de 2019, relativo à promoção da equidade e da transparência para os 
utilizadores profissionais de serviços de intermediação em linha8, 

– Tendo em conta o Livro Branco da Comissão Europeia de 19 de fevereiro de 2020, 
intitulado «A inteligência artificial - Uma abordagem europeia virada para a excelência e 
a confiança» e a «estratégia europeia para os dados» (COM(2020)0065),

– Tendo em conta os trabalhos do Grupo de Peritos de Alto Nível em Inteligência Artificial 
criado pela Comissão,

– Tendo em conta as comunicações da Comissão intituladas «Uma estratégia europeia para 
os dados» (COM(2020)0066) e «Uma nova estratégia industrial para a Europa» 
(COM(2020)0102),

– Tendo em conta as orientações para o exame no Instituto Europeu de Patentes (IEP), de 
novembro de 2019,

– Tendo em conta o Programa de Trabalho para a Economia Digital 2016/05 «Uma 
perspetiva de política económica sobre as plataformas em linha»9 do Centro Comum de 
Investigação e do seu Instituto de Estudos de Prospetiva Tecnológica (IPTS),

– Tendo em conta as orientações políticas para a próxima Comissão Europeia 2019-2024: 
«Uma União mais ambiciosa», 

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores, da Comissão dos Transportes e do Turismo e da Comissão da Cultura e 
da Educação,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A9-0000/2020),

A. Considerando que o quadro jurídico europeu para a propriedade intelectual visa 
assegurar a promoção da inovação e da criatividade e o acesso ao conhecimento e à 
informação;

B. Considerando que o artigo 118.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
prevê que o legislador da União estabeleça medidas para a criação de direitos europeus 
de propriedade intelectual (DPI), a fim de assegurar uma proteção uniforme desses 
direitos em toda a União; que o mercado único favorece as condições de um 
crescimento económico mais forte, de modo a garantir a prosperidade dos cidadãos 
europeus;

7 JO L 303 de 28.11.2018, p. 59.
8 JO L 186 de 11.7.2019, p. 57.
9 «Uma perspetiva de política económica sobre as plataformas em linha».
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C. Considerando que os recentes desenvolvimentos no domínio da inteligência artificial 
(IA) representam um progresso tecnológico considerável que cria oportunidades e 
desafios para os cidadãos, as empresas e os criadores europeus;

D. Considerando que o objetivo de tornar a UE a primeira potência no domínio das 
tecnologias de IA deve incluir a garantia de soberania digital e industrial da União;

E. Considerando que é necessária uma abordagem à IA centrada no ser humano para que a 
tecnologia continue a ser um instrumento ao serviço das pessoas e do bem comum;

F. Considerando que a segurança jurídica contribui para o desenvolvimento tecnológico e 
que a confiança dos cidadãos nas novas tecnologias é essencial para o desenvolvimento 
deste setor;

G. Considerando que a União é o nível de regulamentação adequado em matéria de 
tecnologias de IA para evitar a fragmentação do mercado único; que o quadro 
regulamentar da União no domínio da IA poderá tornar-se um marco de referência 
normativa a nível internacional;

H. Considerando que as tecnologias de IA são consideradas métodos matemáticos na 
aceção da Convenção sobre a Patente Europeia;

I. Considerando que as tecnologias de IA se baseiam na criação e na implementação de 
programas informáticos propriamente ditos protegidos pelos direitos de autor;

J. Considerando que as tecnologias de IA, enquanto programas de computador, não podem 
ser protegidas por patentes, exceto nos termos do artigo 52.º, n.º 3, da Convenção sobre 
a Patente Europeia;

K. Considerando que o progresso registado no domínio da IA levanta questões sobre a 
proteção da inovação em si mesma e a apreensão, por parte dos DPI, dos dados gerados 
pelas tecnologias de IA, que podem representar criações industriais ou artísticas; que a 
distinção entre a criação assistida e a criação gerada por IA é, por vezes, difícil de 
estabelecer;

L. Considerando que as tecnologias de IA estão muito dependentes dos dados, uma vez 
que este termo genérico abrange categorias heterogéneas que exigem uma proteção e 
uma governação diferenciadas; que um maior acesso a determinados dados e bases de 
dados na União Europeia desempenhará um papel crucial na promoção do 
desenvolvimento da IA europeia;

1. Acolhe favoravelmente o Livro Branco da Comissão Europeia sobre «a inteligência 
artificial - Uma abordagem europeia virada para a excelência e a confiança» e a 
«estratégia europeia para os dados»; salienta que as pistas de reflexão ali desenvolvidas 
são suscetíveis de contribuir para a implantação do potencial de uma IA centrada no ser 
humano na UE; observa, contudo, que a proteção dos direitos de propriedade intelectual 
(DPI) no contexto do desenvolvimento das tecnologias de IA não parece ser tida em 
conta pela Comissão, pese embora a importância destes direitos e o peso da inovação e 
da criatividade na economia da União;
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2. Salienta que o desenvolvimento e a implantação de tecnologias de IA, assim como o 
crescimento da economia mundial de dados exigem a consideração de questões 
técnicas, sociais, económicas, éticas e jurídicas importantes em diferentes domínios de 
intervenção, incluindo os DPI;

3. Salienta a importância da proteção dos DPI em relação às tecnologias de IA, de modo a 
criar a segurança jurídica e a confiança que permitam incentivar o investimento nestas 
tecnologias; considera que a União pode ficar na vanguarda da criação de tecnologias de 
IA se adotar um quadro regulamentar operacional que seja regularmente avaliado à luz 
do desenvolvimento tecnológico e de políticas públicas voluntaristas, nomeadamente 
em matéria de programas de formação e apoio financeiro à investigação;

4. Considera igualmente que a União deve abordar as diferentes dimensões da IA 
recorrendo a uma definição tecnologicamente neutra e suficientemente flexível que se 
aplique à evolução tecnológica no futuro;

5. Recomenda que se privilegie uma avaliação setorial e por tipo das implicações das 
tecnologias de IA em matéria de DPI; considera que uma abordagem deste tipo deve ter 
em conta o nível de intervenção humana, a importância do papel dos dados utilizados e 
o eventual contributo de outros fatores, como os equilíbrios económicos setoriais;

6. Propõe que se avalie especialmente o impacto e as implicações da tecnologia de IA no 
âmbito do atual regime do direito das patentes, da proteção de marcas e desenhos ou 
modelos, dos direitos de autor e dos direitos conexos, incluindo a aplicabilidade da 
proteção jurídica das bases de dados e dos programas informáticos, da proteção de 
know-how e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a 
sua aquisição, utilização e divulgação ilegais; salienta ainda a necessidade de avaliar se 
convém reforçar o direito dos contratos e as regras de concorrência para criar um quadro 
jurídico mais abrangente para os setores económicos envolvidos na IA;

7. Recorda que os métodos matemáticos estão excluídos da patenteabilidade, a menos que 
constituam invenções de natureza técnica e, nesse caso, são patenteáveis se forem 
respeitados os critérios aplicáveis às invenções; recorda que, se uma reivindicação 
disser respeito, seja a um método que envolva meios técnicos seja a um dispositivo, o 
seu objetivo, globalmente considerado, é de natureza técnica e, por conseguinte, não 
está excluído da patenteabilidade; observa, por conseguinte, que as inovações no 
domínio da IA são patenteáveis se forem cumpridos os critérios relativos às invenções;

8. Observa que a proteção por patente pode ser concedida se a invenção for nova e não 
óbvia e envolver uma atividade inventiva; observa, além disso, que o direito das 
patentes implica uma descrição exaustiva da tecnologia subjacente, o que pode colocar 
desafios a certas tecnologias de IA, tendo em conta a complexidade dos raciocínios; 
salienta, igualmente, que a engenharia inversa constitui uma exceção aos segredos 
comerciais que pode colocar desafios em relação aos DPI no desenvolvimento das 
tecnologias de IA;

9. Observa que a autonomização do processo criativo coloca questões que se prendem com 
a titularidade dos DPI; considera, neste contexto, que não seria adequado procurar dotar 
as tecnologias de IA de personalidade jurídica;
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10. Considera que deve ser considerada a proteção das criações técnicas e artísticas geradas 
pela IA, tendo em vista incentivar esta forma de criação; considera que certas obras 
geradas por IA podem ser equiparadas a obras de espírito e que, por conseguinte, 
poderiam ser protegidas pelos direitos de autor; recomenda que a titularidade dos 
direitos recaia na pessoa que, de forma lícita, edita e torna pública a obra, na condição 
de que essa utilização não tenha sido expressamente reservada pelo criador da 
tecnologia;

11. Aguarda com interesse a revisão da atual política de marcas e desenhos, uma vez que 
estes podem ser gerados de forma autónoma por aplicações de IA;

12. Observa que a IA permite tratar um grande número de dados relativos ao estado da arte 
ou à existência de DPI; observa, ao mesmo tempo, que a utilização da tecnologia de IA 
não pode substituir-se à verificação humana na concessão de DPI e na determinação da 
responsabilidade por infração aos DPI;

13. Observa que, no que diz respeito à utilização de dados pela IA, a utilização de dados 
protegidos por direitos de autor deve ser avaliada à luz das exceções relativas à 
prospeção de textos e dados previstas na Diretiva «Direitos de autor e direitos conexos 
no mercado único digital»; realça as questões de DPI colocadas pela criação de produtos 
de falsificação profunda (deep fakes) a partir de dados que podem estar sujeitos a 
direitos de autor;

14. Salienta a importância da implementação integral da Estratégia para o Mercado Único 
Digital, a fim de melhorar a acessibilidade dos dados na União; salienta a necessidade 
de, neste contexto, avaliar se as regras da União em matéria de propriedade intelectual 
são adequadas para proteger os dados necessários ao desenvolvimento da IA; considera 
que devem ser fornecidas informações completas sobre a utilização dos dados 
protegidos pela propriedade intelectual, nomeadamente no contexto das relações entre 
as plataformas e as empresas;

15. Observa que a Comissão está a ponderar a adoção de medidas legislativas sobre 
questões que têm impacto nas relações entre os agentes económicos para tirar partido 
dos dados, o que inclui a avaliação do enquadramento dos DPI, incluindo uma possível 
revisão da Diretiva relativa às bases de dados e uma possível clarificação da aplicação 
da Diretiva relativa à proteção dos segredos comerciais enquanto quadro geral; aguarda 
com expectativa os resultados da consulta pública lançada pela Comissão sobre a 
estratégia europeia para os dados;

16. Salienta a necessidade de a Comissão continuar a visar o mais alto nível de proteção da 
propriedade intelectual para os criadores europeus de IA e a máxima segurança jurídica 
para os utilizadores no âmbito das negociações internacionais, em particular no que diz 
respeito aos debates em curso sobre a IA e a revolução dos dados a nível da 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI); 

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e aos parlamentos e governos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A inteligência artificial (IA) designa uma área de investigação científica cujas origens 
remontam a meados do século XX. O seu objetivo é ambicioso: compreender a forma como o 
sistema cognitivo humano funciona, de modo a reproduzi-lo para criar processos de tomada 
de decisão comparáveis. Nos últimos anos, a IA entrou numa nova era, graças à convergência 
de fatores como uma elevada potência de computação, a multiplicação dos conjuntos de dados 
e algoritmos eficazes. 

Esta nova dinâmica favorece o desenvolvimento e a aplicação da IA em muitos setores. 
Permite, por exemplo, automatizar a análise de amostras clínicas ou, ainda, ajustar o 
funcionamento dos semáforos ao tráfego rodoviário sem intervenção humana. O potencial 
desta tecnologia, em termos de inovação, é, pois, muito grande, e compete à União Europeia 
dotar-se de um quadro jurídico operacional para o desenvolvimento de uma IA europeia 
e de políticas públicas que estejam à altura deste desafio, nomeadamente em termos de 
formação dos europeus e de apoio financeiro à investigação aplicada e fundamental. Este 
quadro terá necessariamente de incluir uma reflexão sobre os direitos de propriedade 
intelectual (DPI), de modo a incentivar e proteger a inovação e a criação neste domínio. 

Enquanto se debate a definição de IA e sabendo que a segurança jurídica poderá estimular os 
investimentos necessários na União neste domínio, importa promover uma forma de 
flexibilidade legislativa que tenha em conta a realidade multifacetada da IA e esteja preparada 
para o futuro (e o progresso tecnológico).

A montante, há que procurar, em primeiro lugar, fazer uma avaliação do direito das 
patentes à luz do desenvolvimento da IA. A patente protege as invenções técnicas, ou seja, 
os produtos que representam uma nova solução técnica para um determinado problema 
técnico. Desta forma, embora os algoritmos, os métodos matemáticos e os programas de 
computadores não sejam patenteáveis enquanto tal, podem ser incluídos numa invenção 
técnica suscetível de ser patenteável. Para a implantação da IA europeia, é fundamental que os 
agentes económicos, em particular as empresas europeias em fase de arranque, estejam 
cientes desta oportunidade. 

Os pedidos de patentes registados pelo Instituto Europeu de Patentes para invenções 
diretamente relacionadas com o funcionamento da IA («core AI technologies») mais do que 
triplicaram na última década, passando de 396 em 2010 para 1264 em 2017. Repare-se, no 
entanto, que são numericamente mais significativos em alguns países terceiros e que a 
concorrência internacional neste domínio estratégico é considerável. 

A IA é, aliás, utilizada pelos institutos para facilitar a investigação sobre o estado da técnica. 
A este respeito, afigura-se importante recordar que, apesar de ser uma ajuda útil, a tecnologia 
não deve substituir a análise da questão dos direitos por um examinador humano. Em matéria 
de patentes, também importa assinalar que a complexidade dos raciocínios subjacentes a 
certas tecnologias de IA pode aumentar a dificuldade de verificar se as invenções respeitam a 
regulamentação em vigor. 

A jusante, a autonomização crescente de determinados processos de tomada de decisão pode 
dar origem a criações técnicas ou artísticas. A avaliação dos DPI face a estes 
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desenvolvimentos deve ser uma prioridade neste domínio do direito da União, tendo em 
vista promover um ambiente propício à criatividade e à inovação pela recompensa dos 
criadores. O papel da intervenção humana continua a ser fundamental para a programação dos 
dispositivos de IA, a seleção dos dados fornecidos e o ajustamento dos resultados obtidos. A 
perspetiva de uma IA «forte», ou seja, consciente de si mesma, parece ser, com efeito, muito 
futurista. 

No que se refere aos direitos de autor, a condição de originalidade, que imprime à obra a 
marca da personalidade do seu autor, pode ser um obstáculo para a proteção das criações 
geradas por IA. Todavia, esta condição tende a evoluir para uma conceção objetiva de 
novidade relativa, que permite distinguir entre obra protegida e obras já criadas. O objetivo 
partilhado da criação gerada por IA e da criação «tradicional» continua a ser o aumento do 
património cultural, mesmo que a criação ocorra por intermédio de outro ato. Perante o 
aumento do número de criações artísticas geradas por IA — refira-se, por exemplo, o quadro 
«The Next Rembrandt»1 gerado após digitalização para tratamento pela IA de 346 obras 
daquele pintor —, parece admitir-se que uma criação gerada por IA pode constituir uma obra 
à luz do resultado criativo e não do processo de criação. Convém igualmente assinalar que a 
não proteção das criações geradas por IA pode deixar os intérpretes dessas criações sem 
direitos, uma vez que a proteção do sistema de direitos conexos pressupõe a existência de um 
direito de autor sobre a obra interpretada. 

Por conseguinte, propõe-se uma análise da possibilidade de atribuir os direitos de autor de 
uma tal «criação» à pessoa singular que a edita e publica de forma lícita, se o ou os criadores 
da tecnologia subjacente não se opuserem a essa utilização. Esta abordagem seria equivalente 
à do sistema europeu de proteção dos «dados obras», que podem ser explorados entre os 
dados para treinar as tecnologias de IA geradoras de criações secundárias, incluindo para fins 
comerciais, desde que essa utilização não tenha sido expressamente reservada pelos seus 
titulares de direitos. 

Por último, tendo em conta o papel crucial dos dados e da sua seleção no desenvolvimento 
das tecnologias de IA, colocam-se várias questões relacionadas com a acessibilidade desses 
dados, em especial a dependência dos dados, os «efeitos de vinculação», a posição dominante 
de certas empresas e, de um modo geral, a insuficiente circulação dos dados. Será, por isso, 
importante incentivar a partilha de dados criados na União Europeia para estimular as 
inovações no domínio da inteligência artificial. A curto prazo, este esforço poderá, 
nomeadamente, passar pela transposição da Diretiva «Dados Abertos» e a promoção do 
recurso a acordos de licença para incentivar a partilha de dados industriais. A médio prazo, a 
futura proposta da Comissão relativa ao quadro legislativo geral para a governação dos 
espaços comuns europeus de dados é decisiva, em especial no que se refere ao acesso às bases 
de dados sensíveis, como a saúde. 

1 https://www.nextrembrandt.com/

https://www.nextrembrandt.com/

