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Pergunta com pedido de resposta oral O-000092/2018 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 

Eva Kaili 
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

Assunto: Tecnologias de cadeia de blocos e aplicações de cifragem progressiva: reforçar a 
confiança através da desintermediação 

As tecnologias de cadeia de blocos (DLT) e as aplicações de cifragem progressiva não só 
demonstraram enorme potencial no que se refere à melhoria das cadeias de valor existentes, como 
também criaram novas cadeias de valor que reduzem os custos de intermediação e a fricção 
transacional e oferecem soluções para problemas relacionados com a confiança, o controlo e a 
transparência. 

As tecnologias de cifragem progressiva têm diversas aplicações e abrangem um vasto leque de 
domínios. As redes de energia, os cuidados de saúde, o setor financeiro, as cadeias de 
aprovisionamento, os transportes, a educação, as indústrias criativas e o setor público são apenas 
alguns destes domínios. 

A fim de reconhecer plenamente o potencial das DLT no espírito da neutralidade tecnológica e do 
modelo de atividade, importa aprofundar a compreensão das suas caraterísticas intrínsecas 
fundamentais, como as bases de dados repartidas descentralizadas, a desintermediação, a 
imutabilidade dos dados e as aplicações autorizadas e não autorizadas, bem como das possibilidades 
tecnológicas que oferecem em domínios como o dos «contratos inteligentes» e o do financiamento 
das PME através de ofertas iniciais de moeda virtual. No entanto, além do seu potencial, as DLT 
também suscitam preocupações em termos de proteção de dados, cibersegurança, 
interoperabilidade, novas fontes de fraude e questões ambientais. 

1. De que forma tenciona a Comissão proporcionar o ambiente de segurança jurídica que é 
necessário para impulsionar as DLT e as aplicações de cifragem progressiva na Europa? 

2. Que iniciativas tomará a Comissão para criar um ecossistema de aplicações de cifragem 
progressiva competitivo na UE? 
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