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SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

Introdução 

1. Congratula-se com as ambições no domínio da inteligência artificial (IA) e dos dados 
que a Comissão formulou nas suas comunicações de 19 de fevereiro de 2020, bem como 
no seu «Livro Branco sobre a inteligência artificial –Uma abordagem europeia virada 
para a excelência e a confiança» e na «estratégia europeia para os dados»; observa, 
contudo, que a questão da proteção dos direitos de propriedade intelectual (DPI) no 
âmbito do desenvolvimento das tecnologias ligadas à IA e das tecnologias conexas deve 
ser levada mais a sério;

2. Salienta que o desenvolvimento e a implantação das tecnologias ligadas à IA e das 
tecnologias conexas tornam necessário abordar questões técnicas, sociais, económicas, 
éticas e jurídicas, bem como implicações transetoriais, que se colocam numa série de 
domínios de intervenção, nomeadamente os DPI, e requerem soluções e a elaboração de 
políticas a nível europeu;

3. Salienta que o desenvolvimento das tecnologias ligadas à IA e das tecnologias conexas 
no sector dos transportes e do turismo dará azo à inovação, à investigação, à criação de 
novos empregos, à mobilização de investimento, bem como a importantes benefícios 
económicos, societais, ambientais e em matéria de segurança, tornando, 
simultaneamente, o sector mais atrativo para as novas gerações e criando novas 
oportunidades de emprego e modelos empresariais mais sustentáveis, embora não deva 
causar danos ou prejuízos nem às pessoas, nem à sociedade;

4. Toma nota da concorrência mundial existente entre empresas e regiões económicas no 
desenvolvimento de soluções de IA para o sector dos transportes; salienta a necessidade 
de reforçar a competitividade internacional das empresas europeias que operam no 
sector dos transportes, através do estabelecimento, na UE, de um ambiente favorável ao 
desenvolvimento e à aplicação de soluções de IA; sublinha, além disso, que a IA 
também deve ser implantada em todos os modos de transporte, tanto nas zonas urbanas 
como nas zonas rurais, e que, por conseguinte, é necessária uma abordagem holística, 
tecnologicamente neutra e flexível que permita enfrentar adequadamente todos os 
desafios que se colocam ao sector dos transportes e da mobilidade;

5. Afirma que, para o desenvolvimento e a difusão harmoniosa, segura e generalizada das 
tecnologias ligadas à IA e das tecnologias conexas dos ecossistemas dos transportes e 
do turismo, será fundamental definir um quadro jurídico adequado a nível da UE 
relativo aos DPI aplicáveis às inovações no domínio da IA e da conectividade, bem 
como relativo ao acesso aos dados e à sua segurança;

6. Considera que as estratégias de proteção da propriedade intelectual (PI) evoluirão 
constantemente à medida que a IA evolui; que será necessário ter em conta questões 
como a adaptação a um ambiente em mutação através de direitos de autor flexíveis, a 
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proteção das patentes, das marcas comerciais e dos desenhos ou até mesmo através das 
regras aplicáveis em matéria de segredo comercial, bem como identificar a estratégia 
que oferecerá aos inovadores os mais amplos e sólidos meios de proteção da PI que 
combinem segurança jurídica e que incentivem novos investimentos em empresas 
privadas, universidades, PME e agrupamentos, recorrendo à colaboração 
público-privada para apoiar a investigação e o desenvolvimento;

7. Insta a Comissão a ter em conta e implementar devidamente, em todos os atos 
legislativos relativos à IA, os sete requisitos fundamentais identificados nas orientações 
do Grupo de peritos de alto nível, que a Comissão acolheu favoravelmente na sua 
comunicação de 8 de abril de 20191;

8. Considera que é cada vez mais importante dispor de tecnologias ligadas à IA e de 
tecnologias conexas no domínio do reconhecimento remoto ou biométrico, como as 
aplicações de rastreio no sector dos transportes e do turismo, enquanto nova forma de 
lidar com a COVID-19 e com eventuais crises sanitárias e de saúde pública que se 
apresentem no futuro, atendendo, simultaneamente, à necessidade de proteger os 
direitos fundamentais, o direito à vida privada e os dados pessoais;

Direitos de propriedade intelectual e inovações no domínio da IA

9. Observa que a natureza fragmentada do atual quadro jurídico em matéria de direitos de 
PI e a insegurança jurídica colocam entraves ao desenvolvimento das tecnologias 
ligadas à IA e das tecnologias conexas no domínio dos transportes; insta, por 
conseguinte, a Comissão a avaliar a adequação do seu regime de propriedade intelectual 
ao desenvolvimento das tecnologias ligadas à IA e – após uma análise exaustiva e a 
revisão da legislação em vigor – a apresentar as propostas legislativas que considere 
necessárias, a fim de garantir a confiança, a segurança jurídica e a transparência e de 
evitar uma maior fragmentação, deste modo incentivando os investimentos nestas 
tecnologias;

10. Observa que, apesar de permitir o processamento de grandes quantidades de dados 
relacionados com os DPI, a IA não pode substituir-se à verificação humana quando está 
em causa a concessão de DPI ou a determinação da responsabilidade em caso de 
infração aos DPI;

11. Observa, no contexto da utilização de dados pela IA, que 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», bem como à luz de todas as utilizações abrangidas pelas 
limitações e exceções aplicáveis à proteção dos DPI;

12. Insta a Comissão a analisar se as empresas, nomeadamente as PME, têm a possibilidade 
de obter patentes para software ou algoritmos e se tal é pertinente para elas, a fim de 
garantir tanto a proteção da inovação como a transparência necessária para a fiabilidade 
da IA, bem como a disponibilidade dos algoritmos utilizados para fins públicos; salienta 
a necessidade de manter condições de concorrência equitativas entre estas empresas, 

1 «Aumentar a confiança numa inteligência artificial centrada no ser humano» (COM(2019)0168).
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bem como a importância de garantir a conformidade com o direito da concorrência;

13. Está plenamente ciente de que, para se concretizarem plenamente, os progressos no 
domínio da IA terão de ser acompanhados de investimento público em infraestruturas e 
de formação no domínio das competências digitais, bem como de importantes melhorias 
em matéria de conectividade e de interoperabilidade; salienta, por conseguinte, a 
importância de redes 5G seguras e sustentáveis para a plena implantação de tecnologias 
ligadas à AI mas, sobretudo, a importância do trabalho necessário ao nível das 
infraestruturas e da sua segurança em toda a União; toma nota da intensa atividade de 
registo de patentes em matéria de IA no sector dos transportes; manifesta a sua 
preocupação pelo facto de que, se não for adotada sem demora legislação relativa ao 
desenvolvimento das tecnologias ligadas à IA a nível europeu, tal poderá resultar num 
número maciço de contenciosos, em prejuízo da indústria no seu todo e com possíveis 
efeitos nefastos sobre a segurança do tráfego;

14. Salienta que as patentes essenciais a uma norma (PEN) desempenham um papel 
fundamental no desenvolvimento e na divulgação de novas tecnologias ligadas à IA e de 
novas tecnologias conexas, bem como para garantir a interoperabilidade; insta a 
Comissão a incentivar o surgimento de normas interprofissionais e de uma 
normalização formal; recorda, neste contexto, a comunicação da Comissão, de 29 de 
novembro de 2017, sobre a concessão de licenças de PEN e os princípios fundamentais 
aí estabelecidos para a transparência das PEN, nomeadamente a concessão e execução 
de licenças em condições justas, razoáveis e não discriminatórias («FRAND» - Fair, 
Reasonable And Non-Discriminatory); chama, em particular, a atenção para as PEN que 
podem melhorar a acessibilidade, a segurança rodoviária e a segurança dos utentes dos 
transportes;

Direitos de propriedade intelectual e dados

15. Congratula-se com a vontade da Comissão de assegurar que os dados sejam recolhidos e 
utilizados no pleno respeito do Regulamento geral sobre a proteção de dados e das 
normas rigorosas da UE em matéria de proteção de dados; salienta a necessidade de 
continuar a salvaguardar os dados dos cidadãos europeus, mas considera que é 
necessário estabelecer o devido equilíbrio entre a proteção de dados e as regras de PI, a 
fim de conceder a flexibilidade necessária aos inovadores no domínio da IA;

16. Saúda o objetivo da Comissão de criar um espaço único europeu de dados, prevendo 
investimento em normas, ferramentas e infraestruturas; apoia, em particular, a criação 
de um espaço comum europeu de dados sobre a mobilidade, tendo em consideração o 
quadro legislativo europeu existente em matéria de proteção de dados;

17. Convida a Comissão a abordar de forma adequada e urgente a questão da proteção dos 
dados e da propriedade intelectual, bem como as propostas legislativas relativas a esta, 
com uma flexibilidade justa e adequada e em conformidade com o princípio da 
neutralidade tecnológica, desenvolvendo igualmente iniciativas para o intercâmbio das 
melhores práticas e investindo na investigação neste domínio;

18. Congratula-se com a futura criação de um quadro legislativo de governação dos espaços 
comuns europeus de dados adequado e flexível, bem como com a vontade da Comissão 
de promover a partilha de dados entre empresas e governos e das empresas entre si, bem 
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como de limitar o acesso obrigatório aos dados em condições justas, razoáveis e não 
discriminatórias (FRAND) aos casos em que as circunstâncias específicas a tal 
obriguem; salienta a importância de garantir o acesso de todas as partes interessadas no 
domínio da mobilidade aos dados gerados por veículos, a fim de promover o 
desenvolvimento dos serviços inovadores baseados em dados.

19. Exorta a Comissão a prestar especial atenção ao acesso das PME e dos agrupamentos 
aos dados que poderiam dinamizar a sua atividade, bem como aos centros tecnológicos 
e às universidades, com vista ao fomento dos seus programas de investigação;

20. Apoia a disponibilidade da Comissão para convidar os principais intervenientes da 
indústria transformadora – os fabricantes do sector dos transportes, os inovadores em 
matéria de IA e conectividade – a chegar a acordo sobre as condições em que estariam 
dispostos a partilhar os seus dados.
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