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PT 

 

RESPOSTAS AO PARLAMENTO EUROPEU 

OUTRAS PERGUNTAS ESCRITAS À COMISSÁRIA INDIGITADA 

Sylvie GOULARD 

Comissária indigitada para o Mercado Interno 

 

 

SECÇÃO 1 / PASTA 

 

1. Na audição de 2 de outubro de 2019, as suas respostas e compromissos não ficaram 

claros para nós. A este respeito, gostaríamos de colocar as seguintes perguntas: como 

irá gerir, coordenar e dominar o trabalho da pasta tão vasta colocada sob a sua 

responsabilidade (sem precedentes), bem como as novas DG cruciais, com os 

conflitos de interesses e a tarefa adicional de construir uma das três DG (nova DG 

Defesa e Espaço), acrescentada artificialmente, e mesmo com a responsabilidade da 

política dos meios de comunicação social e do audiovisual? Por exemplo, como 

tenciona definir a futura política industrial? E a nova estratégia relativa à defesa e 

espaço? 

 

2. A pasta que lhe confiou Ursula von der Leyen abrange tudo da indústria aos serviços 

digitais, do espaço à defesa, dos serviços audiovisuais às PME. Como tenciona 

utilizar as potenciais sinergias entre as políticas e entre as direções-gerais? 

 

3. Como Comissária indigitada para o Mercado Interno, foi-lhe confiada uma pasta 

bastante ambiciosa, que visa combinar responsabilidades muito divergentes que vão 

da defesa à digitalização e com um orçamento global previsto de, pelo menos, 

36 milhões de euros. Apesar dos esclarecimentos prestados durante o recente 

controlo parlamentar, afigura-se pouco provável que a pasta em perspetiva garanta 

uma aplicação harmoniosa e satisfatória das responsabilidades múltiplas e 

divergentes que lhe serão confiadas. 

 

 

Com a evolução tecnológica e a convergência dos modelos empresariais, a distinção entre um 

«mercado único» e um «mercado único digital» tornou-se obsoleta. Este fenómeno afeta todas 

as nossas empresas, em especial as nossas empresas industriais. Torna-se necessária uma 

abordagem coerente e sem descontinuidades em termos de regulamentação, financiamento e 
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instrumentos de coordenação. Essa abordagem está no centro da nossa estratégia industrial, 

assente num mercado único mais aprofundado, e da nossa estratégia para as PME. O novo 

mandato da minha pasta vai permitir-nos dar resposta a esta expectativa crescente.  

A indústria, as empresas e os empresários precisam de uma interface única para confrontar os 

desafios com que a nossa economia se depara atualmente. A pasta permitirá criar mais 

sinergias em muitos domínios, tal como a inovação. Os domínios da inteligência artificial 

(IA), da propriedade industrial, da digitalização e da cibersegurança são comuns às três 

direções-gerais. Todas têm competências específicas nos seus setores — serviços, produtos, 

tecnologia, meios de comunicação social e audiovisual, espaço e defesa. A conjugação destas 

competências constitui uma oportunidade única.  

Permitam-me que dê cinco exemplos de sinergias:  

1. Um projeto que contemplamos consiste em combinar a computação de alto 

desempenho, as redes de conectividade de alta velocidade, a IA, a computação em 

nuvem e os recursos espaciais para concretizar uma capacidade de fazer previsões de 

grande precisão para a gestão de crises na Europa. Essa capacidade levaria a indústria 

europeia para a dianteira no domínio da inteligência artificial e dos megadados que, 

por sua vez, gerariam valor empresarial e social para a UE. Assim seria possível, por 

exemplo, respondermos a questões como quais serão as áreas particularmente afetadas 

por fenómenos meteorológicos extremos ou pela subida dos níveis dos oceanos. Trata-

se de uma questão pertinente para o setor público (em termos de planeamento, ações 

preventivas, etc.), para o setor da construção, e para muitos outros.  

 

2. Uma infraestrutura de dados totalmente segura será uma condição prévia para 

qualquer economia avançada. A próxima fronteira para a comunicação segura é o 

quantum. Com base no trabalho das direções-gerais no domínio do espaço e da 

cibersegurança, queremos incentivar os centros de investigação, as empresas privadas 

e outras entidades públicas a unir forças no sentido de desenvolver e aplicar uma 

infraestrutura de comunicação quântica totalmente segura de extremo a extremo, que 

integre as tecnologias por satélite e terrestres.  

3. Setores como a tecnologia médica, a construção, a moda ou os produtos de beleza são 

exemplos de indústrias que têm de se adaptar à transição digital; caso contrário, o seu 

futuro estará em risco. Estes setores beneficiarão consideravelmente de uma 

abordagem integrada na qual a legislação setorial é revista, adaptada à era digital e não 

tem impacto no clima. A fim de alcançar todas as empresas e setores - e não apenas os 

pioneiros - poderá ser lançada uma série de diálogos setoriais específicos sobre «tudo 

é tecnologia» (tecnologia de construção, da moda, do turismo, etc.). O objetivo seria 

trabalhar com todas as partes interessadas para empreender uma série de ações 

específicas que ajudariam todos os setores fundamentais da economia da UE a 

transformarem-se e a tirar partido da digitalização. Este esforço teria o apoio de polos 

de inovação digital especializados que vão para lá do digital, apresentando soluções 

eficientes do ponto de vista energético, novos materiais e tecnologias de produção. 
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4. A fertilização cruzada entre as indústrias de produção tradicionais e as indústrias 

criativas sempre foi uma imagem de marca da excelência europeia. Com a integração 

das tecnologias avançadas, abrem-se novas vias aos nossos criadores. Por exemplo, a 

impressão 3D permite uma combinação sem precedentes da conceção ecológica e da 

arquitetura criativa. As simulações de realidade virtual por produtores de conteúdos 

profissionais permitem a formação de operadores de máquinas complexas. Apoiarei 

espaços de trabalho partilhados nos polos de inovação digital para juntar artistas, 

técnicos e empresários. Deve haver pelo menos um desses espaços em cada Estado-

Membro.  

 

5. Por último, as alterações climáticas, a digitalização e o envelhecimento da população 

tornam necessária a melhoria das competências e a requalificação da nossa população 

para proporcionar bem-estar social e prosperidade e manter a nossa economia social 

de mercado. Por conseguinte, trabalharei em estreita cooperação com o comissário do 

Emprego em iniciativas que possam beneficiar a indústria. 

 

Além disso, no âmbito das direções-gerais, tenciono aplicar o seguinte:  

 As PME são intervenientes fundamentais no mercado único, nas nossas indústrias, 

tanto no domínio do digital como da defesa. Criarei uma nova equipa de proximidade 

para as PME na nova Direção-Geral da Indústria da Defesa e do Espaço, que garantirá 

a participação ativa das PME e das empresas de média capitalização nos programas 

espaciais e de defesa. Assim se vai garantir que estas empresas estão na linha da frente 

da utilização dos dados gerados pelos nossos satélites e pela nossa infraestrutura 

espacial. Esta equipa irá unir forças com as equipas de PME na DG GROW e na DG 

CNECT, constituindo um grupo de missão para as PME. Em conjunto, constituirão 

um ponto focal na Comissão para as PME, independentemente do seu setor. Como 

explico em pormenor de seguida, irei nomear um representante para as PME a tempo 

inteiro, apoiado por este novo grupo de missão interno para as PME. Ele ou ela terá a 

responsabilidade de unir e estimular a comunidade das PME, de escutar as suas 

preocupações e de aplicar a estratégia para as PME que iremos elaborar. 

 

 Quero aumentar as sinergias entre as equipas de acompanhamento da execução da lei 

das três direções-gerais para tomar medidas sobre questões relevantes, 

independentemente de onde residam os instrumentos jurídicos.  

 

 Tendo em conta as circunstâncias excecionais de criação de uma nova Direção-Geral 

da Indústria da Defesa e do Espaço, o meu gabinete beneficiará de mais flexibilidade e 

apoio temporário no colégio, com base na decisão da Presidente. Vou ponderar a 

possibilidade de adaptar a estrutura da DG GROW após a criação da DG da Indústria 

da Defesa e do Espaço.  
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A relação pouco clara entre a sua própria pasta e a da Comissária indigitada Margrethe 

Vestager – que parecem sobrepor-se, em particular, nas questões relacionadas com a 

agenda digital – suscita preocupações semelhantes. 

Portanto, nesta fase são necessários mais pormenores para compreender se haverá ou 

não compatibilidade entre a sua pasta e a da Comissária indigitada M. Vestager. 

 

A vice-presidente executiva de Uma Europa Preparada para a Era Digital será responsável por 

dirigir e coordenar o trabalho em matéria de liderança digital. Trabalharei de acordo com a 

orientação recebida, por exemplo, sobre a questão da IA e para assegurar o enriquecimento 

mútuo entre as indústrias civis, de defesa e espaciais. A vice-presidente irá também liderar - 

juntamente com o vice-presidente executivo de Uma Economia ao Serviço das Pessoas - da 

estratégia para a indústria e da estratégia para as PME, para as quais irei contribuir 

ativamente, tal como explicado em várias respostas.  

Além disso, embora apreciemos a atenção que presta às múltiplas dificuldades com que 

se deparam atualmente as PME europeias, as suas respostas não propuseram medidas 

específicas sobre a forma de abordar as referidas dificuldades, pelo que se mantém a 

preocupação de que a próxima Comissão não consiga resolver seriamente a exclusão 

progressiva – especialmente das microempresas – do mercado interno. 

 

 

As PME — das empresas familiares tradicionais às jovens empresas inovadoras, em toda a 

sua diversidade — representam 99 % das nossas empresas e empregam dois terços dos nossos 

trabalhadores. E contudo, a Europa não está a aproveitar todo o seu potencial. As PME 

estarão no coração da nossa política industrial, garantindo que as suas necessidades e 

preocupações são tidas em conta e que são capazes de crescer e de se tornar mais 

competitivas.  

Estou profundamente convencida de que, para progredir, devemos adotar uma abordagem 

pragmática e da base para o topo, ouvindo todos os intervenientes relevantes para 

apresentar propostas eficazes. É por este motivo que, nos primeiros seis meses do meu 

mandato, farei um esforço especial para estar perto de vós e dos vossos eleitores, visitar 

Estados-Membros, capitais e regiões, e falar com empresas e trabalhadores, bem como com 

governos e parlamentos nacionais. Vou ativar todas as redes, estruturas e fóruns de 

cooperação pertinentes a este respeito. O novo representante para as PME, de que falarei a 

seguir, irá apoiar-me nesta tarefa. 

A estratégia para as PME que construiremos em conjunto visará especialmente: 

i. reduzir barreiras regulamentares e administrativas,  

ii. lutar contra os atrasos de pagamento, 

iii. melhorar o acesso das PME ao financiamento,  
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iv. garantir que a regulamentação do mercado único tem em conta as especificidades das 

PME, 

v. mobilizar redes e programas adequados para proporcionar às PME as competências de 

que necessitam e apoiá-las na resposta a novos desafios. 

De forma a garantir que estes objetivos são prosseguidos de forma coerente com todas as 

partes interessadas pertinentes, irei nomear um novo Representante para as PME a tempo 

inteiro. Este ou esta representante terá por missão quotidiana unir e dinamizar a comunidade 

de PME, escutar as preocupações das PME e impulsionar a estratégia para as PME. Terá o 

apoio de um novo grupo de missão para as PME, que reunirá as equipas existentes ou a criar 

breve para PME nas direções-gerais GROW e CNECT e na futura Direção-Geral da Indústria 

da Defesa e do Espaço. Em conjunto, constituirão um ponto de contacto na Comissão para as 

PME, independentemente do seu setor, trabalhando em estreita colaboração com a EASME na 

execução de programas.  

No que diz respeito aos obstáculos regulamentares e administrativos, analisaremos todas as 

possibilidades de os reduzir ou eliminar. Trabalharei, por exemplo, com os Estados-Membros 

para acelerar a aplicação do Regulamento do Portal Digital Único e, em especial, o princípio 

da declaração única, que deve assegurar que as empresas apenas têm de apresentar um 

documento ou uma prova uma única vez. 

Em matéria de atrasos de pagamento, não é aceitável que, em muitos casos , as PME sejam 

pagas com mais de 100 dias de atraso. Esta situação conduz a mais de um quarto de todas as 

falências de PME. Não vou hesitar em instaurar processos por infração contra os Estados-

Membros não cumpridores.  

Quanto ao acesso ao financiamento, progredimos nos últimos anos, mas ainda há muito mais 

a fazer. Trabalharei neste domínio em conjunto com o vice-presidente executivo de Uma 

Economia ao Serviço das Pessoas e com o comissário do Emprego. 

 Tenciono fazer mais ao abrigo do Fundo InvestEU, com base no êxito do atual 

Mecanismo de Garantia de Empréstimo do programa COSME. A proposta da 

Comissão de 11 250 milhões de euros representa um aumento de 20 % em 

comparação com a situação atual. Assim, milhares de outras PME terão acesso a 

financiamento. Também lhes será mais fácil aceder aos novos instrumentos 

financeiros da UE, uma vez que a existência de um conjunto único de regras ao abrigo 

do programa InvestEU vai simplificar a participação e reduzir a burocracia. 

Para além destes instrumentos, precisamos, por um lado, de simplificar o acesso às 

oportunidades de financiamento da UE e, por outro, de garantir que estas oportunidades 

cobrem as necessidades das PME em cada fase do seu desenvolvimento. 

 Vou garantir que as PME dispõem de um ponto de entrada único para todos os 

pedidos de informação sobre as oportunidades de financiamento da UE, em vez de 

terem de procurar de uns programas para outros. 
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 A atual Comissão tem feito experiências com um programa destinado a aumentar o 

financiamento para as PME e as jovens empresas inovadoras na fase de expansão. O 

programa ESCALAR disponibiliza 300 milhões de euros em fundos adicionais para 

os gestores de fundos de capital de risco, para que continuem a investir ou mesmo a 

criar novos fundos destinados a essas empresas. Este programa inspira-se na bem-

sucedida «Small Business Investment Company» (sociedade de investimento em 

pequenas empreas, SBIC) nos EUA, e irei expandi-lo ao abrigo do InvestEU.  

 

 Podemos também fazer mais para ajudar as PME a explorar a possibilidade de fazer 

ofertas públicas iniciais (OPIs), assim obtendo o capital de que necessitam para 

crescer e ir para o mercado. Devemos assegurar que o financiamento está disponível 

ao longo de todo o ciclo de um investimento numa empresa e aumentar o número de 

PME que beneficiam das OPI, com base no alargamento dos instrumentos financeiros 

existentes. O apoio financeiro da UE reforçaria o trabalho em curso na União dos 

Mercados de Capitais. Assim se poderia criar o impulso político para desbloquear o 

investimento nos mercados públicos na Europa. Creio que devemos ter por objetivo 

operacionalizar este instrumento em 2021 ou antes, sob a égide do InvestEU.  

Para que as PME beneficiem plenamente do mercado único, temos de garantir que a 

regulamentação do mercado único tem em conta as necessidades específicas das PME. 

 Vou garantir que o ato legislativo sobre os serviços digitais proporciona às PME e às 

jovens empresas inovadoras a previsibilidade e a clareza jurídica de que necessitam. A 

fragmentação do mercado favorece as grandes plataformas, que podem enfrentar os 

custos da complexidade e reforçar o seu poder de mercado. Vou assegurar que são 

tratadas de forma equitativa na economia dos dados através de uma aplicação rigorosa 

do Regulamento relativo às relações entre as plataformas e as empresas. 

 

 As PME também devem beneficiar das oportunidades emergentes no espaço e na 

defesa, incluindo o nosso programa espacial e o nosso Fundo Europeu de Defesa 

(FED). O FED prevê um complemento financeiro dedicado à participação das PME. 

Para assegurar a participação ativa das PME, criarei uma equipa dedicada às PME no 

âmbito da nova DG da Indústria da Defesa e do Espaço, a fim de facilitar o seu acesso. 

 

 A proteção da propriedade intelectual é crucial para as nossas PME e jovens 

empresas inovadoras. No entanto, até agora, apenas 9 % das nossas PME utilizam a 

propriedade intelectual e, consequentemente, as suas invenções correm o risco de não 

serem comercializadas na Europa. Esta situação tem de mudar. Por exemplo, vou-me 

concentrar em melhorar o acesso e a disponibilidade de aconselhamento estratégico 

em matéria de propriedade intelectual, integrando-o no apoio proporcionado pela Rede 

Europeia de Empresas e pelos polos europeus de inovação digital, bem como pelo 

financiamento do Horizonte Europa. Tomarei medidas para ajudar as nossas pequenas 

empresas a aproveitar a sua propriedade intelectual quando tentam obter 

financiamento ou trabalhar em conjunto com parceiros comerciais — por exemplo, 
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assegurando que as redes de apoio europeias proporcionam oportunidades para 

encontrar parceiros. Os custos e a complexidade para obter, gerir e executar a proteção 

da propriedade intelectual devem ser reduzidos — por exemplo, melhorando o sistema 

de desenhos ou modelos para o tornar operacional para as PME na nova economia, e 

explorando orientações ou o desenvolvimento de contratos modelo para fomentar 

parcerias para a inovação, como na economia colaborativa. Por último, devemos 

concentrar-nos em tornar mais fácil para as empresas lutar contra todas as formas de 

roubo de propriedade intelectual, tais como a contrafação, a pirataria e o ciberfurto. 

 

 Também irei fazer mais para ajudar as PME a tirar maior partido da contratação 

pública, que representa cerca de dois biliões de euros por ano na UE. Entre as ações 

que tenciono propor encontram-se: uma iniciativa que apoie a contratação pública 

transfronteiras para os adquirentes públicos e as PME regionais nas regiões 

fronteiriças; o apoio às jovens empresas inovadoras e em expansão através do 

programa de mediadores da inovação para encontrar parcerias específicas; a promoção 

da digitalização de extremo a extremo do processo de contratação pública; e, em 

conjunto, com o comissário do Comércio, a promoção de um melhor acesso das PME 

europeias aos mercados de contratação pública a nível mundial, promovendo também, 

a nível bilateral e mundial, a redução dos encargos administrativos através do 

reconhecimento global da norma da UE para o e-Certis.  

Por último, a nossa estratégia para as PME deve também aproveitar redes e programas 

adequados para proporcionar às PME as competências de que necessitam e ajudá-las a 

responder a novos desafios (por exemplo, a digitalização e a sustentabilidade). 

 Para garantir que as PME beneficiam da digitalização , reforçarei os polos europeus 

de inovação digital e, recorrendo à Rede Europeia de Empresas (a maior rede de apoio 

às PME do mundo, ligando mais de 600 organizações locais, regionais e nacionais de 

toda a Europa, desde agências de desenvolvimento regional e agências de inovação a 

câmaras de comércio, a fim de ajudar as PME a inovar e a crescer), criarei serviços 

específicos no âmbito do serviço de aconselhamento «Reforço da capacidade de 

gestão da inovação» para ajudar as PME a digitalizarem-se. 

 

 É essencial que as nossas PME possam beneficiar da transição para uma economia 

sustentável, e que a possam liderar. Neste contexto, criarei «conselheiros para a 

sustentabilidade» no âmbito da Rede Europeia de Empresas, procurando facilitar o 

acesso das PME ao financiamento para investir na sustentabilidade.  

 

 Para concretizar estes dois objetivos — digitalização e sustentabilidade — é preciso 

fazer mais no sentido de garantir que as PME têm acesso às competências de que 

necessitam. Por isso é que, com a ajuda das nossas redes de apoio, devem fazer parte 

de uma parceria da indústria para as competências, que gostaria de trabalhar em 

conjunto com o comissário do Emprego. 
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 Temos de dar mais oportunidades aos nossos empresários. Nos últimos dez anos, o 

programa Erasmus para Jovens Empresários ajudou tanto empresários novos como 

experientes a aprender uns com os outros e a expandirem-se para novos mercados, 

conduzindo a um aumento do volume de negócios e do emprego. Mas o programa tem 

um orçamento demasiado pequeno, o que limita a sua eficácia. Até agora, limitou-se a 

16 000 empresários em mais de 8 000 intercâmbios. Tenciono dar-lhe mais recursos e, 

se o atual projeto-piloto de intercâmbios em Israel, em Singapura e nos EUA tiver 

sucesso, expandi-lo a outros países terceiros. Será uma forma de ajudar os nossos 

empresários a expandir-se para mercados cada vez mais importantes. 
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SECÇÃO 2 / MERCADO ÚNICO 

Na audição de 2 de outubro de 2019, referiu a importância de reforçar o setor dos 

serviços e da aplicação da Diretiva Serviços para o bom funcionamento do mercado 

interno. A este respeito, gostaríamos de colocar as seguintes perguntas: 

– Que tipo de ações específicas irá empreender – juntamente com o Comissário 

responsável pelo Emprego – para garantir que tanto um profissional como os membros 

do seu pessoal possam beneficiar igualmente da liberdade de circulação no caso da 

prestação de serviços transfronteiras temporários? Mais especificamente, o que irá 

propor para acabar com a situação em que um profissional é autorizado imediatamente 

a prestar os seus serviços temporariamente, mas o mesmo é proibido aos membros do 

seu pessoal – exceto se for preenchida uma declaração de destacamento e cumprimento 

duma série de condições e formalidades obrigatórias? Que medidas prevê para 

melhorar o conhecimento dos prestadores de serviços em matéria de requisitos nacionais 

e de destacamento quando trabalham transfronteiras? 

 

O mercado único assenta em quatro liberdades que têm de ser encaradas em conjunção e 

como parte de um pacote. Essas liberdades são centrais ao nosso objetivo de uma economia 

social de mercado altamente competitiva. 

A conclusão do mercado único é essencial. A melhoria do mercado único dos serviços assume 

importância fundamental para a UE, não só a nível transfronteiras como também das 

economias individuais dos Estados-Membros. Os serviços representam 70 % do PIB e do 

emprego da UE. A competitividade das indústrias transformadoras da UE depende dos 

serviços: 40 % do seu valor acrescentado é composto por contributos do setor dos serviços. O 

setor dos serviços está também a mudar rapidamente (graças, por exemplo, à digitalização e à 

evolução das necessidades dos consumidores), com a emergência constante de novos desafios. 

Trabalharei no sentido de ultrapassar as fronteiras nas nossas economias, uma vez que o 

mercado único, que se estende por todo um continente, também nos protege de incertezas 

geopolíticas. 

Ainda que a importância do mercado único seja indiscutível, estou também plenamente 

consciente de que, por vezes, o debate é controverso quando se trata de definir ações 

específicas para desenvolver o mercado único dos serviços.  

Se queremos explorar as potencialidades do mercado único, é essencial que haja confiança 

entre nós. É minha intenção mudar a forma de fazer as coisas no quadro de uma abordagem 

da base para o topo. Por conseguinte, encetarei um debate aprofundado e inclusivo com o 

Parlamento Europeu, os Estados-Membros e todas as partes interessadas. Nos primeiros seis 

meses do meu mandato, farei um esforço especial para me aproximar de vós e dos vossos 

eleitores, visitar Estados-Membros, não só as capitais, mas também as regiões, sobretudo as 

regiões fronteiriças, e dialogar com os governos, os parlamentos nacionais, as empresas, os 
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trabalhadores, todas as partes interessadas e os consumidores. Mobilizarei todas as redes, 

estruturas e fóruns de cooperação existentes e refletirei sobre formas de os melhorar, se 

necessário. 

Antes de apresentar propostas, quero criar consensos. As minhas propostas políticas 

assentarão nos resultados desta consulta e basear-se-ão em factos. 

A questão que me colocam é particularmente relevante para as regiões fronteiriças, nas quais 

a mobilidade dos profissionais é, de um modo geral, mais intensa. Em primeiro lugar, a 

Diretiva relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais facilita a mobilidade da 

mão-de-obra (nomeadamente através do reconhecimento automático dessas qualificações).  

Em segundo lugar, no que respeita ao destacamento de pessoal, é verdade que os prestadores 

de serviços são frequentemente obrigados a cumprir formalidades administrativas, sob a 

forma de pedidos de apresentação de determinados documentos, incluindo as respetivas 

traduções, e, muitas vezes, com bastante antecedência. Nos últimos anos, muito já foi feito 

para atualizar o quadro legislativo relativo ao destacamento de trabalhadores e melhorar a 

aplicação e o cumprimento das regras nesta matéria. Ao mesmo tempo, estes encargos 

poderiam ser significativamente reduzidos sem comprometer a supervisão do destacamento e 

a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, se houvesse uma melhor cooperação entre as 

autoridades dos Estados-Membros e se fossem exploradas todas as possibilidades digitais de 

que dispomos. A Autoridade Europeia do Trabalho, recentemente criada, desempenhará um 

papel muito importante no reforço da cooperação entre os Estados-Membros. É necessário 

finalizar as negociações sobre a revisão das regras em matéria de coordenação dos sistemas de 

segurança social, que incidem também nestes encargos. Grande parte desta legislação é da 

responsabilidade do Comissário indigitado para o Emprego. Com ele trabalharei para 

assegurar que a legislação em vigor sob a sua responsabilidade (incluindo a Diretiva de 

execução da diretiva relativa ao destacamento de trabalhadores) favoreça a mobilidade da 

mão de obra e facilite a luta contra a fraude, em conformidade com os princípios do mercado 

único.  

Em terceiro lugar, dispomos de um sistema que facilita a cooperação e o intercâmbio direto de 

informações entre os Estados-Membros através de uma plataforma eletrónica disponibilizada 

pela Comissão: o Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI). Mas as autoridades 

nacionais não exploram todas as suas potencialidades no domínio do destacamento de 

trabalhadores: em 2018, 10 251 dos intercâmbios de informações através do IMI diziam 

respeito ao reconhecimento das qualificações profissionais, mas apenas 2 785 incidiam em 

questões de destacamento. Juntamente com o Comissário indigitado para o Emprego, 

promoverei a utilização do sistema IMI e utilizarei todos os instrumentos ao nosso dispor para 

garantir que os Estados-Membros estabelecem uma cooperação eficaz para reduzir os 

encargos administrativos que pesam sobre as empresas.  

Por último, a prestação de informações sobre as regras aplicáveis é crucial para assegurar o 

cumprimento por parte das empresas. Tal proporciona segurança jurídica e previsibilidade às 
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empresas que pretendem prestar serviços noutros Estados-Membros e para aí destacar 

trabalhadores. Tenciono fazer uso do recém-adotado Regulamento que cria uma plataforma 

digital única (Regulamento (UE) 2018/1724), que reitera e especifica a obrigação de os 

Estados-Membros disponibilizarem essas informações, prevendo para estas requisitos de 

qualidade e a facilidade de acesso. Velarei por que as obrigações previstas no regulamento de 

fornecer informações sobre os termos e condições de emprego aplicáveis aos trabalhadores 

destacados sejam efetiva e plenamente aplicadas.  

 

Pretende fazer propostas concretas – juntamente com o Comissário responsável pelo 

Emprego – através do alargamento das competências da Agência Europeia do Trabalho, 

a fim de assegurar a equidade da livre circulação de serviços e trabalhadores? 

A Autoridade Europeia do Trabalho tem como objetivo favorecer uma mobilidade laboral 

justa e assegurar a aplicação efetiva das regras da UE em matéria de mobilidade da mão de 

obra. É fundamental que a Autoridade Europeia do Trabalho cumpra estes objetivos. O 

Comissário indigitado para o Emprego é responsável pela Autoridade. Devido à ligação com a 

prestação de serviços, irei insistir que a Autoridade cumpra a promessa de facilitar aos 

cidadãos e às empresas o aproveitamento das vantagens do mercado único, excluindo a 

possibilidade de fraude.   
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– O que fará concretamente para criar maior confiança entre os Estados-Membros, a 

fim de os convencer de que o crescimento económico da UE não é possível sem um 

mercado dos serviços dinâmico e baseado na livre circulação de pessoas? 

 

O mercado único não pode funcionar eficazmente sem a confiança e a cooperação entre os 

Estados-Membros e as suas autoridades. O meu objetivo é exatamente este: criar um clima de 

confiança para imprimir uma nova dinâmica ao mercado único dos serviços com base no mais 

amplo consenso possível. Para tal, podem contar com todo o meu empenho no quadro de um 

diálogo com todos os intervenientes na economia dos serviços.  

 

Os Estados-Membros e a Comissão partilham a responsabilidade pelo funcionamento do 

mercado único. Não só convidarei os Estados-Membros a recorrem às formas de cooperação e 

estruturas existentes, mas também a identificarem os problemas que enfrentam. Quero saber 

como podemos fazer melhor em conjunto.  

 

Uma ideia que valerá a pena testar será a de responsabilizar as autoridades nacionais 

competentes pela monitorização e a garantia da aplicação efetiva das regras do mercado único 

em cada Estado-Membro. Estas autoridades poderão dispor de poderes efetivos de execução 

para, por exemplo, intentarem ações junto dos tribunais nacionais em caso de incumprimento 

das regras do mercado único (à semelhança do que já acontece nos domínios da proteção de 

dados e da contratação pública). Estas autoridades nacionais específicas poderão fazer parte 

de uma rede à escala da UE, como acontece, por exemplo, com as autoridades nacionais da 

concorrência. Poderão colaborar estreitamente, nomeadamente através de trocas de pontos de 

vista sobre casos concretos e obstáculos específicos ao mercado único, bem como da 

promoção de boas práticas e da aprendizagem mútua. Este é um aspeto que pretendo incluir 

nos debates com os Estados-Membros e as autoridades nacionais. 

– Em harmonia com a sua declaração sobre «uma melhor aplicação da Diretiva 

Serviços» e as interpretações divergentes de alguns dos seus conteúdos pelos Estados-

Membros, como fará para garantir uma aplicação e execução uniformes da Diretiva 

Serviços pelos Estados-Membros? 

 

No mercado único, a concorrência promove a excelência. Estou convencida de que a melhor 

proteção é a excelência. O mercado único fomenta a inovação e, por conseguinte, a 

produtividade, ao mesmo tempo que mantém os preços baixos em benefício dos 

consumidores.  
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O objetivo de uma melhor concretização do mercado único dos serviços será um tema 

fundamental das amplas consultas que pretendo efetuar. Vou ouvir todas as propostas e vou 

falar com todos os intervenientes. 

 

A aplicação correta das regras vigentes é determinante para melhorar o funcionamento do 

mercado único. Como tal, será uma das minhas principais prioridades, especialmente no 

domínio dos serviços.  

 

Em primeiro lugar, trabalharei no sentido de eliminar os obstáculos existentes. Sei que é um 

aspeto bastante controverso, mas acredito que são possíveis progressos e procurarei 

estabelecer consensos. Adotarei uma política de aplicação proativa baseada em avaliações 

aprofundadas dos obstáculos que mais prejudicam o crescimento económico e a criação de 

emprego. Estas avaliações poderão assumir a forma de inquéritos setoriais semelhantes aos 

realizados pela DG Concorrência. Não me coibirei de tomar as medidas legais necessárias 

para fazer cumprir a Diretiva Serviços. 

 

Em segundo lugar, trabalharei no sentido de evitar novos obstáculos injustificados. É minha 

intenção tirar pleno partido dos instrumentos existentes para evitar a emergência de novos 

obstáculos ao mercado único. O procedimento de notificação previsto na Diretiva 

Transparência do Mercado Único é um instrumento a considerar neste contexto. Insistirei 

igualmente com os Estados-Membros para que analisem sistematicamente novas legislações 

que pretendam impor na área das profissões regulamentadas ao abrigo da Diretiva relativa aos 

testes de proporcionalidade. 

 

Em terceiro lugar, assegurarei que a aplicação concreta das regras dos Estados-Membros 

facilita, ao invés de complicar, a vida das empresas, em especial as PME. Velarei por que 

sejam exploradas todas as potencialidades dos balcões únicos ao abrigo da Diretiva Serviços, 

nomeadamente através de procedimentos de infração, e que os Estados-Membros cumpram as 

obrigações em matéria de informação e digitalização dos procedimentos no âmbito da 

plataforma digital única. Instrumentos como a rede SOLVIT prestam assistência prática, e 

tenciono reforçar o seu funcionamento em conjunto com os Estados-Membros. A fim de 

facilitar o trabalho dos Estados-Membros na aplicação das regras do mercado único, pretendo 

formular novas orientações sobre a forma de aplicar as regras da UE em vigor, através, por 

exemplo, da atualização do manual sobre a Diretiva Serviços e do guia do utilizador sobre a 

Diretiva Qualificações Profissionais. 

 

Analisarei com especial atenção as regiões fronteiriças, muito relevantes que são para 

compreendermos os problemas relacionadas com o funcionamento do mercado único. Esta 

análise fará parte do meu exercício de recolha de pontos de vista e poderá levar à 

experimentação de novas ideias ou abordagens específicas. Na mesma linha, analisarei a 

situação de setores económicos específicos que são particularmente importantes para a 

competitividade da economia europeia, como os serviços às empresas, a construção e o 

comércio retalhista. 
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Na audição confirmou que deseja aprofundar o mercado único. Que medidas concretas 

tenciona tomar para o efeito? O setor dos serviços é o que mais sofre com a falta de 

integração europeia. Como irá reforçar a Diretiva Serviços e alargá-la ainda mais? 

 

Partirei para o exercício de consulta já mencionado com as seguintes ideias em mente, para as 

testar e adaptar, designadamente à luz de novos desafios: 

1. Reforçar a aplicação e o cumprimento das atuais regras do mercado único: 

Tal como expus anteriormente, tenciono tomar várias medidas para assegurar uma melhor 

aplicação da legislação da UE vigente na área do mercado único, incluindo a Diretiva 

Serviços. Entre estas medidas contam-se ações destinadas a prevenir com maior eficácia o 

aparecimento de novos obstáculos no mercado único e a introdução de uma política de 

aplicação mais proativa que incida nas barreiras existentes no setor dos serviços. 

2. Melhorar a cooperação entre as autoridades nacionais: 

Tal como já destaquei, tenciono avaliar a possibilidade de reforçar as estruturas e redes 

existentes entre as autoridades dos Estados-Membros. Uma possível rede de autoridades 

nacionais poderia promover a entreajuda, garantir que a conceção e a aplicação das regras 

nacionais estão em conformidade com a legislação do mercado único e desenvolver uma 

parceria mais estreita em matéria de execução entre a Comissão e os Estados-Membros.  

3. Alargamento do reconhecimento automático: 

Em conjunto com as partes interessadas, estudarei a possibilidade de alargar o 

reconhecimento automático - que existe atualmente no caso dos arquitetos, médicos, 

enfermeiros e de outras profissões - aos serviços profissionais, como a engenharia e a 

contabilidade. A Diretiva Qualificações Profissionais revista prevê instrumentos flexíveis para 

que cada setor profissional interessado possa chegar a acordo sobre princípios de formação 

comuns, seguindo uma abordagem ascendente. A mobilidade ficou, assim, facilitada. 

Incentivarei e promoverei a utilização destes instrumentos em estreita colaboração com todas 

as partes interessadas. 

Irei também estudar possibilidades de, no âmbito da Diretiva Serviços, introduzir meios 

comuns para facilitar o estabelecimento e a prestação de serviços a nível transfronteiras, por 

exemplo, mediante regras em matéria de seguro de responsabilidade civil e respetiva 

disponibilidade em todos os Estados-Membros — uma questão muito prática que se coloca 

diariamente a muitos prestadores de serviços. Fá-lo-ei em articulação com o Vice-Presidente 

Executivo responsável pela pasta Uma Economia ao Serviço das Pessoas. 

4. Promover uma economia colaborativa responsável: 

Tenciono analisar as questões relacionadas com o rápido desenvolvimento da economia 

colaborativa. É necessário avaliar a necessidade de ações destinadas a promover 
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oportunidades para os cidadãos enquanto consumidores e empresários e evitar a fragmentação 

regulamentar no mercado único, dando simultaneamente resposta às legítimas preocupações 

de interesse público. Em especial, temos de refletir sobre formas de assegurar que as 

plataformas colaborativas cooperam com as autoridades públicas, de modo a mais 

eficazmente proteger o interesse público, em plena conformidade com os princípios do 

mercado único. Participarei nas iniciativas tomadas pelos Comissários indigitados para as 

pastas do Emprego e dos Transportes sobre as condições de trabalho dos trabalhadores das 

plataformas em linha e dos condutores de serviços de táxi. 

5. Promover mercados em linha equitativos: 

As vendas a retalho em linha são cada vez mais frequentes, conferindo maior poder às 

plataformas. Velarei por que as novas regras relativas às relações plataforma-empresas sejam 

plenamente aplicadas em todo o mercado único. Estas regras constituem um primeiro passo 

para garantir que as plataformas em linha tratam os comerciantes de forma justa e que a sua 

relação se pauta pela transparência — por exemplo, nas alterações dos termos e condições e 

na ordenação dos resultados da pesquisa. Além disso, com a ajuda do Observatório Europeu 

da Economia das Plataformas em Linha, pretendo responder a desafios como o acesso aos 

dados e o tratamento preferencial pelas plataformas dos seus próprios serviços.  

6. Abordar a questão dos serviços da sociedade da informação através do ato legislativo 

sobre os serviços digitais: 

Os prestadores de serviços digitais e, em particular, as empresas em fase de arranque, têm 

dificuldade em diversificar atividades na Europa porque têm de se reger por normas 

fragmentadas. Por seu turno, os grandes agentes mundiais e, em especial, as grandes 

plataformas, são mais capazes de navegar em quadros jurídicos complexos. O objetivo do ato 

legislativo sobre os serviços digitais será adaptar e clarificar as normas existentes, muitas 

vezes criadas há 20 anos, com vista a definir um conjunto de regras comum em vez de várias 

regras nacionais (por exemplo, sobre a incitação ao ódio e a publicidade em linha). Tal 

contribuirá para reforçar o mercado único. O objetivo é também reforçar a cooperação entre 

os Estados-Membros e a aplicação efetiva da legislação, em especial no que toca ao princípio 

do país de origem, tal como consagrado na Diretiva Comércio Eletrónico. 

 

Na audição de 2 de outubro, foram colocadas várias perguntas sobre o setor dos 

serviços. As suas respostas não incluíram propostas concretas e foram contraditórias. 

Por exemplo, afirmou que devemos utilizar o potencial do mercado, mesmo que isso 

implique «sacrifícios de curto prazo». Afirmou também que as barreiras dos Estados-

Membros no domínio dos serviços criam obstáculos às nossas economias e que se deve 

evitar a «sobrerregulamentação». Contudo, mais tarde referiu que o objetivo não é 

desregulamentar o mercado de serviços, mas sim garantir a proteção dos trabalhadores 

e conciliar o aspeto social com o mercado. Por último, afirmou – ainda em ligação com a 

Diretiva Serviços – que «não devemos reabrir o debate, mas devemos reabrir os temas 

que merecem ser reabertos». 
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– Pode explicar concretamente quais são os temas que merecem ser reabertos? 

– Pode responder, com um sim ou não, se planeia reabrir a Diretiva Serviços? 

– Pode responder, com um sim ou não, se continuará a respeitar o princípio do país de 

destino em domínios como os serviços e a proteção dos consumidores? 

– Pode explicar quais as medidas concretas que tenciona adotar para conciliar o aspeto 

social com o mercado? 

 

A Diretiva Serviços foi adotada na sequência de amplos debates e representa um 

compromisso político cuidadosamente elaborado. Não pretendo reabrir feridas passadas, pelo 

que não tenciono avançar com novas propostas de revisão da Diretiva Serviços. Cumprirei e 

respeitarei plenamente os princípios fundamentais consagrados no Tratado e na Diretiva 

Serviços. 

Contudo, farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que é correta e integralmente 

aplicada, de modo a podermos explorar todas as vantagens potenciais de um mercado único 

para os nossos consumidores e empresas. A proposta apresentada pela atual Comissão no 

sentido de melhorar o procedimento de notificação de serviços é um bom exemplo.  

É a prosperidade de todos, empresários, trabalhadores e consumidores, que legitima o 

mercado único. É fundamental que as empresas europeias possam beneficiar do seu direito de 

livre circulação. Sem isso, a Europa não será capaz de acompanhar os nossos concorrentes 

mundiais, em especial no domínio dos serviços digitais. Ao mesmo tempo, é necessário 

promover uma melhor proteção dos direitos dos trabalhadores e uma concorrência justa. 

Tal como expliquei durante a minha audição, temos de responder a críticas denunciando a 

falta de equidade fiscal e social. Este é o caminho que a Presidente eleita traçou quando 

afirmou que é tempo de «reconciliar a esfera social e o mercado». Esta Comissão, no seu 

conjunto, focará atenções em questões importantes, nomeadamente um salário mínimo justo, 

uma matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades e uma tributação 

diferente das empresas de alta tecnologia. No domínio dos serviços digitais, trabalharemos na 

questão dos direitos dos trabalhadores das plataformas em linha. Tenciono apoiar a 

concretização destas iniciativas, em estreita colaboração com os Comissários responsáveis. 

 

Se a publicação duma proposta sobre a regulamentação da IA – um domínio de 

intervenção nascente e multifacetado – puder ocorrer nos primeiros 100 dias da nova 

Comissão, de quantos dias irá precisar para apresentar propostas específicas e eficazes 

para resolver os problemas persistentes com a aplicação da Diretiva Serviços, que todos 

os dias impedem no terreno o desenvolvimento de empresas reais em toda a União 

Europeia? Pode descrever qual considera ser a ordem de prioridade das suas ações 

como Comissária para o Mercado Interno e os dados subjacentes a esta análise? As 
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políticas ousadas e aliciantes de grande parte desta Comissão assentam em áreas 

estreitas da economia digital; mas a espinha dorsal da nossa economia – os serviços e o 

desenvolvimento das PME – necessita de mais imaginação e liderança política. Com base 

na sua audição, é necessário esclarecer se hesita em abrir temas controversos, como os 

serviços. Acha que existem áreas intocáveis para a Comissão nos próximos cinco anos? 

Em caso afirmativo, quais? A anterior Comissária responsável pelo Mercado Interno 

teve dificuldade em convencer os Estados-Membros a seguirem as suas iniciativas no 

domínio dos serviços. O que fará de forma diferente? A anterior Comissária também 

concluiu que as propostas bem-intencionadas relativas ao mercado único podem ficar 

reféns no processo legislativo. Caso as suas propostas comecem por ser escudos, para 

proteger o mercado único, mas sejam transformadas em espadas, para prejudicar o 

mesmo, procederá à sua retirada antes de o prejuízo ser feito? 

 

O progresso tecnológico e a convergência de modelos empresariais tornaram obsoleta a 

distinção entre um «mercado único» e um «mercado único digital», com repercussões para 

todas as empresas e sociedades industriais e todos os prestadores de serviços. Uma das 

vantagens da minha pasta reside no facto de nos permitir reforçar as sinergias existentes a 

todos os níveis, nomeadamente em áreas como a inteligência artificial.  

Está mais do que provado que os benefícios económicos do mercado único são elevados, 

ascendendo a 8,5 % do PIB da UE. Estudos económicos mostram igualmente que uma 

aplicação ambiciosa da Diretiva Serviços conduziria a um crescimento adicional de 1,6 % do 

PIB da UE. Os benefícios e o impacto do mercado único não podem ser equacionados apenas 

em termos de PIB. No que toca à circulação de pessoas, cerca de 17 milhões de cidadãos da 

UE vivem ou trabalham noutro Estado-Membro . Todos estes elementos demonstram a 

urgência de avançar na concretização do mercado único dos serviços, pelo que lançarei mãos 

à obra de imediato.  

Já salientei várias das minhas prioridades para o mercado único dos serviços nas respostas 

dadas às perguntas anteriores. São elas:  

 dar início a uma política proativa de aplicação;  

 reforçar a aplicação preventiva;  

 formular orientações sobre a forma de aplicar a legislação da UE;  

 estudar a possibilidade de alargar o reconhecimento automático;  

 promover o desenvolvimento de uma economia colaborativa responsável;  

 promover o tratamento justo dos comerciantes por parte das plataformas digitais, e 

 atualizar a diretiva sobre o comércio eletrónico com um ato legislativo sobre os 

serviços digitais. 

 

Não considero que haja áreas tabu, mas, tal como expliquei anteriormente, não tenho qualquer 

intenção de reabrir a Diretiva Serviços. 
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Todos estamos cientes do quão difícil é obter progressos no setor dos serviços, mas estou 

convencida de que é possível. Quero trabalhar para chegarmos a um consenso, contando, para 

isso, com o contributo dos Estados-Membros e das partes interessadas no quadro da minha 

abordagem de ampla consulta. Já vos apresentei as minhas ideias iniciais, que tenciono 

aperfeiçoar com base nesta abordagem e defender no Colégio. 

Se, num dado momento do processo legislativo, qualquer das minhas propostas se transformar 

num instrumento para enfraquecer o mercado único e os seus objetivos, não hesitarei em 

propor à Comissão que seja retirada. Mas, uma vez que elaborarei as minhas propostas com 

base nesta consulta alargada, espero que tal não seja necessário. 

Há que reconhecer que, num mundo em rápida evolução, temos de ser ágeis e estar dispostos 

a evoluir para fazer face a novos desafios. As nossas prioridades e a sua concretização terão 

de refletir este mundo em mudança e ser capazes de dar resposta aos reptos que nos coloca.  
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SECÇÃO 3/ DEFESA 

Numa altura de grande instabilidade geopolítica e em que os cidadãos europeus exigem 

maior proteção, será fundamental promover uma maior cooperação em matéria de 

despesas com a defesa, incentivar projetos de colaboração e desenvolver a soberania 

tecnológica da Europa. Que planos concretos tem para responder a estas expetativas?  

A este respeito, como avalia a execução do Programa Europeu de Desenvolvimento 

Industrial no Domínio da Defesa?  

Como avalia a implementação do Pacote «Defesa» de 2009 e que medidas concretas 

tenciona tomar para garantir a criação de um verdadeiro mercado único de produtos de 

defesa, assegurando simultaneamente que todos os Estados-Membros tenham 

oportunidades e participem neste mercado? 

 

Para promover a cooperação em matéria de defesa e contribuir para a soberania tecnológica, 

concentrar-me-ei numa execução eficaz do Fundo Europeu de Defesa. O orçamento proposto 

de 13 mil milhões de EUR no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual permitirá 

reunir os atuais investimentos dispersos em investigação no domínio da defesa e no 

desenvolvimento de capacidades, reorientando-os para projetos comuns, a fim de reduzir a 

duplicação desnecessária e assegurar uma maior eficiência da despesa pública na defesa. 

Desta forma, fomentar-se-á os investimentos em cadeias de aprovisionamento no setor da 

defesa, colmatando assim o fosso tecnológico e acabando com a nossa dependência 

tecnológica de países terceiros no que respeita às capacidades críticas necessárias no futuro. O 

objetivo será promover os investimentos nas cadeias de aprovisionamento no setor da defesa, 

apoiando financeiramente as PME e desenvolvendo competências especializadas.  

Estou confiante de que o Fundo pode ser um instrumento forte para manter uma base 

industrial europeia mais competitiva e inovadora, constituída por pequenas e grandes 

empresas e empresas de média capitalização, capaz de produzir as tecnologias e capacidades 

de defesa necessárias nos próximos 15 ou 20 anos.  

Os programas precursores em curso, o «Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no 

domínio da Defesa» (EDIDP) e a «Ação preparatória em matéria de investigação no domínio 

da defesa», apresentam resultados encorajadores, o que é um sinal positivo para o Fundo 

Europeu de Defesa.  

 A Comissão recebeu mais de 40 propostas de projetos em resposta aos primeiros 

convites do EDIDP, 14 das quais no âmbito do convite dedicado às PME.  

 

 18 projetos serão financiados ao abrigo da ação preparatória em matéria de 

investigação no domínio da defesa, com um orçamento total de 90 milhões de euros. 

Cerca de 30 % do orçamento destina-se a PME.  

No que respeita à execução do Pacote de Defesa de 2009, tenciono basear-me na avaliação da 

Diretiva relativa aos contratos públicos no setor da defesa e da Diretiva relativa às 
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transferências de produtos de defesa na UE, que a Comissão empreendeu em 2016. Na altura, 

concluiu-se que ambas as diretivas eram adequadas à sua finalidade e, de um modo geral, 

apontavam na direção certa. Nenhuma das partes interessadas consultadas considerou 

necessário alterar as diretivas, mas todas salientaram a necessidade de intensificar os esforços 

para assegurar a sua correta aplicação, nomeadamente através do desenvolvimento de 

orientações adequadas.  

Para o efeito, a atual Comissão intensificou os diálogos técnicos com os Estados-Membros e 

formulou várias recomendações (por exemplo, para ajudar a alinhar as práticas nacionais no 

que diz respeito às transferências de produtos de defesa, e orientações sobre contratos 

públicos entre governos e a cooperação em matéria de contratos públicos no setor da defesa). 

Em 2018, a Comissão encetou, pela primeira vez, procedimentos de infração com incidência 

na Diretiva relativa aos contratos públicos no setor da defesa.  

A aplicação efetiva das diretivas é uma prioridade para mim, pelo que, quando necessário, não 

hesitarei em instaurar procedimentos de infração. No entanto, também acredito que a 

Comissão deve continuar a explicar o funcionamento das regras, podendo ser emitidas novas 

orientações para o efeito, a fim de assegurar a aplicação plena e efetiva das diretivas.  

Tenciono igualmente realizar um debate aprofundado com os Estados-Membros e o 

Parlamento Europeu sobre a forma como as PME e as empresas de média capitalização em 

toda a União podem ser mais bem integradas nas cadeias de abastecimento. Estou convicta de 

que devemos incentivar e apoiar a cooperação voluntária, reunindo os principais 

intervenientes da indústria, as PME e as empresas de média capitalização.  

 

De acordo com o artigo 41.º, n.º 2, do TUE, as despesas decorrentes de operações com 

implicações militares ou de defesa não devem ser imputadas ao orçamento da União. 

Tendo em conta a decisão do Tribunal de Justiça (Processo C-263/14) e tendo em conta o 

artigo 41.º, n.º 2, do TUE, não existe qualquer base jurídica para a criação do Fundo 

Europeu de Defesa. Concorda com a afirmação? Se não, por que razão e quais os 

direitos e mecanismo de controlo parlamentar que fornecerá durante a implementação 

do Fundo Europeu de Defesa? 

 

O Fundo Europeu de Defesa visa promover a competitividade e a capacidade inovadora da 

indústria de defesa da UE, apoiando iniciativas de cooperação em matéria de investigação e 

desenvolvimento no domínio da defesa. O objetivo não é suportar despesas decorrentes de 

operações militares ou de defesa. Por conseguinte, o Fundo respeita plenamente o artigo 41.º, 

n.º 2, do TUE e a relevante jurisprudência do Tribunal de Justiça. Os artigos 173.º 

(capacidade concorrencial da indústria) e 182.º (investigação) do TFUE constituem a base 

jurídica do acordo político alcançado no início deste ano sobre a proposta de regulamento do 

FED. O Fundo Europeu de Defesa não pode financiar operações militares ou de defesa. 

A necessidade de escrutínio parlamentar e de mecanismos de controlo não é contestada. Para 

além do que já está previsto no Regulamento FED, tenciono: 
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 debater convosco o impacto do Fundo para a União Europeia da Defesa;  

 explicar os programas de trabalho anuais; 

 apresentar os resultados dos convites anuais à apresentação de propostas. 

Por último, discutirei convosco eventuais questões éticas decorrentes da execução do 

Fundo.  

 

Um dos objetivos do Fundo Europeu de Defesa previsto no artigo 3.º é promover a 

competitividade, a eficiência e a capacidade de inovação da base tecnológica e industrial 

de defesa europeia em toda a União, bem como o alargamento da cooperação 

transfronteiras entre entidades jurídicas. Esta ideia reflete-se também nos critérios de 

atribuição do Fundo, que, inter alia, recompensam o contributo para a criação de uma 

nova cooperação transfronteiras entre entidades jurídicas. Pareceu partilhar esta visão 

nas suas respostas escritas, pois escreveu que exerceria uma supervisão diligente sobre a 

execução do FED, especialmente no que se refere à participação das PME, mas também 

de outras empresas novas no setor da defesa. No entanto, durante a audiência, 

contradisse o que precede ao expressar a opinião de que consideraria o Fundo como um 

esforço bem sucedido, mesmo que se aplicasse apenas o critério básico de participação 

num consórcio de, no mínimo, três entidades jurídicas sediadas em, pelo menos, três 

Estados-Membros diferentes. Tendo em conta esta contradição, solicitamos que 

responda de forma precisa às seguintes questões colocadas durante a audiência: 

- Que medidas concretas tenciona tomar para tornar possível este alargamento da 

cooperação transfronteiras entre entidades jurídicas? Como irá garantir que os 

principais beneficiários do FED não sejam apenas algumas das maiores empresas 

internacionais do setor da defesa envolvidas há anos na cooperação internacional? 

 

É necessário garantir que é dada às empresas de todas as dimensões e de todos os Estados-

Membros a oportunidade de participar no Fundo Europeu de Defesa. Tenciono aproveitar a 

experiência positiva da execução do Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no 

domínio da Defesa (EDIDP).  

Para alcançar este objetivo: 

 Velarei por que os programas de trabalho anuais do FED incluam uma categoria 

específica para as PME, à semelhança do Programa Europeu de Desenvolvimento 

Industrial no domínio da Defesa. Tal virá acrescentar-se à bonificação específica que 

o Regulamento FED prevê para a participação de PME e de empresas de média 

capitalização em consórcio com grandes empresas; 

 No quadro da nova DG da Indústria da Defesa e do Espaço, irei criar uma equipa 

específica para tratar as questões das PME e das empresas de média capitalização. 

Esta equipa será responsável pelo desenvolvimento de plataformas e de instrumentos 
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que favoreçam a criação de redes entre as PME de diferentes Estados-Membros, bem 

como com grandes empresas, e pela prestação do apoio e do aconselhamento 

necessários. Serão também organizados eventos para o estabelecimento de parcerias; 

 Esta equipa irá cooperar com outras equipas responsáveis pelas PME noutras 

vertentes da minha pasta (o grupo de missão para as PME supramencionado), bem 

como com o representante especial para as PME. 
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- Concorda com a opinião expressa pela Comissária Elżbieta Bieńkowska na reunião da 

Comissão SEDE, na passada semana, segundo a qual, se apenas as duas ou três maiores 

empresas europeias do setor da defesa beneficiarem do Fundo, então este não deve 

prosseguir para além de 2027? 

 

A minha ambição é garantir que o Fundo se traduza em benefícios para empresas de todas as 

dimensões e de todos os Estados-Membros, e que se torne um catalisador para a abertura de 

cadeias de valor na União Europeia. Como tal, concordo que seria um fracasso se, até 2027, 

apenas as 2 ou 3 maiores empresas europeias do setor da defesa tiverem beneficiado do 

Fundo.  

Temos de evitar esse desfecho à medida que avançamos, através de uma execução rigorosa. 

Não devemos esperar até 2027 para tirar ilações. 

Apresentarei um relatório anual sobre a execução do Fundo e esclarecerei como ter em conta 

os ensinamentos retirados da aplicação dos dois programas precursores para uma execução 

adequada do FED. A revisão intercalar do Fundo constituirá um marco importante para fazer 

um balanço e chegar a acordo sobre medidas corretivas, se necessário.  
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SECÇÃO 4/ POLÍTICA INDUSTRIAL 

Na sua carta de missão e durante a audição, reitera um compromisso no sentido de uma 

estratégia a longo prazo para o futuro industrial da Europa. Há muito que aguardamos 

uma política industrial mais forte a nível da UE. As suas respostas escritas e orais 

continuam a ser muito gerais quanto à abordagem, às medidas concretas que irá tomar 

e ao respetivo calendário. Não vemos qualquer aspeto inovador, o que possa mudar a 

situação desta vez e que novas medidas tem em mente nesta estratégia. Não vemos uma 

estratégia única e coerente, mas apenas uma «manta de retalhos» de boas intenções, em 

vez de um robusto instrumento único e coerente, com metas e objetivos comuns. 

Não acreditamos que os instrumentos atuais e os programas do próximo QFP sejam 

suficientes. Durante a audiência, ouvimos propostas não específicas e uma abordagem 

de manutenção do status quo. É chamada a gerir um amplo portefólio e solicitamos que 

seja mais concreta. 

 

A corrida entre as maiores potências económicas para dominar as tecnologias e as suas 

aplicações continua a verificar-se com uma intensidade sem precedentes. O que está em jogo 

é a capacidade da Europa de produzir e fornecer, de forma autónoma, componentes e serviços 

cruciais. A resposta a estas questões exigirá um esforço coletivo público e privado que se 

apoiará nos pontos fortes europeus e se centrará em garantir uma verdadeira cobertura 

industrial e tecnológica de cada uma das partes essenciais da cadeia de valor. O objetivo da 

estratégia global a longo prazo para o futuro da indústria europeia, para o qual darei o meu 

contributo, será proporcionar emprego e crescimento, liderar a transição para uma indústria 

com impacto neutro no clima e assegurar a nossa soberania tecnológica também no setor 

digital. Esta estratégia reforçará a nossa base tecnológica, graças à investigação orientada e a 

projetos de inovação, e terá em conta as necessidades específicas das PME. 

 

Nos primeiros seis meses do meu mandato, esforçar-me-ei especialmente para estabelecer o 

contacto com os Senhores Deputados e os vossos eleitores, visitar os Estados-Membros, as 

capitais e as regiões, e falar com os governos e os parlamentos nacionais, com as partes 

interessadas, as empresas, os trabalhadores e os consumidores. Ativarei todas as redes, 

estruturas e fóruns de cooperação. 

 

Embora não exista uma solução milagrosa, concordo plenamente com a necessidade de 

adotarmos uma abordagem coerente, com objetivos claros, e de termos um roteiro e um 

calendário específicos. A estratégia industrial deve ter em conta a necessidade de uma 

economia social de mercado forte e resiliente. Estas são as prioridades que defenderei no 

Colégio: 

 

 Criar um quadro regulamentar favorável;  

 Promover projetos de interesse estratégico;,  

 Acelerar a neutralidade climática da nossa indústria; 

 Promover a transformação digital; 

 Promover uma mão de obra qualificada e 
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 Promover a economia social (economia social e solidária) 

 

1. Criar um quadro regulamentar favorável 

A solidez de um mercado único de bens e serviços (tanto físicos como digitais) 

fortemente enraizado é um pré-requisito para que a indústria da UE seja mundialmente 

competitiva. (Ver a minha anterior resposta sobre o mercado único dos serviços).  

Com a Lei dos Serviços Digitais, atualizarei as regras aplicáveis a diferentes serviços 

digitais, para que as empresas disponham de mais segurança jurídica e os direitos e a 

segurança dos cidadãos sejam mais protegidos em linha. 

 

No que diz respeito à IA e aos dados, trabalharei na abordagem da UE para um novo 

enquadramento transversal da matéria, incluindo as implicações éticas, para assegurar a 

coerência com a avaliação em curso do quadro legislativo relativo à segurança e à legislação 

dos produtos e para intensificar os trabalhos sobre a melhor disponibilização dos dados a toda 

a indústria e a todos os setores, em especial PME. (Ver a minha resposta sobre a IA). 

 

Trabalharei no nosso quadro de PI para garantir que estimula a inovação e que os direitos de 

propriedade intelectual são mais acessíveis às PME. Temos um sistema de PI forte na Europa, 

mas precisamos de trabalhar mais e assegurar a sua coerência para i) superar a fragmentação 

remanescente e ajustar as nossas regras; ii) facilitar a utilização da PI pelas PME; e iii) reduzir 

a contrafação da PI. Refletirei também sobre as questões suscitadas pela IA. 

 

Utilizarei o potencial da contratação pública para estimular a inovação e acelerar a transição 

para a neutralidade climática. Para tal, considerarei a possibilidade de atualizar as orientações 

da contratação pública em matéria de inovação e de lançar uma iniciativa para incentivar a 

cooperação entre os adquirentes públicos locais, regionais e setoriais nos contratos públicos 

ecológicos. (Ver mais abaixo a minha resposta sobre a economia circular).  

 

Tal como afirmei durante a minha audição, a Europa deve estar aberta, mas não desarmada. 

Contribuirei para o trabalho dos meus colegas no sentido de defender as condições de 

concorrência equitativas para a nossa indústria e de reforçar a capacidade de a Europa se 

proteger contra as práticas comerciais desleais. (Ver mais abaixo a minha resposta sobre as 

relações externas). 

 

2. Promover projetos de interesse estratégico  

A soberania tecnológica e a liderança industrial exigem frequentemente projetos de grande 

escala de interesses estratégicos que ultrapassam as fronteiras e os recursos de uma única 

empresa ou Estado-Membro. Nenhum Estado-Membro por si só está em posição de responder 

de forma adequada aos atuais desafios estratégicos, não só no que diz respeito aos recursos 

financeiros necessários, mas também à capacidade para promover as alternativas europeias. 

As iniciativas bem-sucedidas como a microeletrónica e as baterias demonstraram que é 
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possível alcançar uma melhoria radical da competitividade se congregarmos todos os esforços 

envidados pela indústria, pelos Estados-Membros e pela UE.  

É por esta razão que desenvolverei a abordagem do Fórum Estratégico de Projetos 

Importantes de Interesse Europeu Comum (PIIEC) e mobilizarei o necessário investimento 

em investigação e inovação nesses setores, através de parcerias pertinentes de I&I e de outros 

instrumentos. Incentivarei, sempre que estejam reunidas as condições para tal, a criação de 

novos PIIEC, um quadro de auxílios estatais que permita projetos de inovação de grande 

escala e uma implantação industrial com fortes repercussões em toda a Europa.  

Vou ouvir as ideias do Fórum Estratégico sobre os obstáculos, regulamentares e outros, bem 

como os facilitadores para o desenvolvimento de cadeias de valor estratégicas.  

Incentivarei também novas alianças industriais, como a atual aliança circular sobre os 

plásticos e as baterias sustentáveis, para eliminar obstáculos e criar instrumentos que 

viabilizem a investigação e o desenvolvimento (I&D), as competências, a cooperação das 

PME ou as normas nos setores estratégicos.  

Além disso, mobilizarei o orçamento da UE previsto para o setor digital no próximo QFP para 

apoiar um conjunto definido de projetos de grande impacto que favoreçam a soberania 

tecnológica da UE nos setores como a computação de alto desempenho e a computação 

quântica, a IA, a cibersegurança e as comunicações 5G.  

Por último, os programas propostos pela Comissão no próximo Quadro Financeiro Plurianual 

(QFP) preveem um financiamento substancial em prol de uma política industrial forte. As 

propostas da Comissão preveem 187 mil milhões de EUR para a investigação, a inovação, 

a digitalização, o espaço, o baixo teor de carbono, as PME, os investimentos estratégicos 

e o mercado único, além dos previstos nos fundos estruturais e nas medidas de apoio às 

indústrias criativas e de defesa. Com a ajuda dos meus colegas comissários, terei uma 

oportunidade única de combinar de forma inteligente os programas da UE que abrangem a 

totalidade das cadeias de valor, desde a investigação fundamental à inovação, à implantação, e 

às infraestruturas e competências. Por exemplo, considero que existe um potencial 

mutuamente benéfico de intercâmbio entre a indústria, as PME e a defesa, por exemplo, ou 

entre os setores espacial e digital.  

3. Acelerar uma indústria da UE com impacto neutro no clima e uma indústria circular  

Para além do apoio financeiro a projetos hipocarbónicos, proporei medidas para facilitar a 

transição da nossa indústria para uma economia circular e com impacto neutro no clima, para 

garantir que a nossa indústria consolide a sua liderança em tecnologias limpas e aproveite as 

oportunidades de crescimento internacional e, do mesmo passo, se transforme da forma mais 

eficiente possível em termos de recursos. 

Com base na Estratégia para os Plásticos e nas Alianças para as Baterias Sustentáveis, 

desenvolverei alianças noutras cadeias de valor para acelerar a circularidade e a 
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competitividade da nossa indústria. (Ver mais abaixo a minha resposta sobre a economia 

circular).  

 

Incentivarei a transição das indústrias com utilização intensiva de energia para a neutralidade 

climática, na sequência das vias identificadas na Comunicação da Comissão «Um Planeta 

Limpo para Todos». Utilizarei o Plano Diretor de Transformação Industrial para fazer evoluir 

as indústrias com utilização intensiva de energia. Ao mesmo tempo, velarei por que os polos 

de inovação dedicados às tecnologias limpas sejam utilizados para ajudar as empresas, em 

especial as PME, a alcançar a neutralidade climática.  

 

4. Promover a transformação digital 

Para permitir a digitalização, os setores como as máquinas, a construção, as indústrias 

criativas, a moda ou os produtos de beleza beneficiarão consideravelmente de uma abordagem 

integrada em que a legislação setorial seja revista e adaptada à era digital. Nesse sentido, 

iniciarei um processo de revisão exaustivo desta legislação setorial.  

Poderão também ser lançados vários diálogos setoriais específicos sobre as aplicações 

tecnológicas nos respetivos domínios (construção, moda, turismo, etc.). O objetivo será 

trabalhar com todas as partes interessadas para desenvolver um conjunto de ações específicas 

que ajudem todos os setores-chave da economia da UE a transformar-se e a tirar partido da 

digitalização. Os adquirentes públicos devem tornar-se parceiros fundamentais neste contexto, 

uma vez que o seu peso combinado pode mudar o mercado, especialmente nos setores em que 

são adquirentes principais, como a saúde em linha, os transportes públicos inteligentes ou os 

edifícios públicos inteligentes. 

Ao mesmo tempo, garantirei a criação de polos especializados de inovação digital. Os polos 

de inovação foram criados para ajudar as empresas, em especial as PME, a aceder às mais 

recentes tecnologias digitais. Atualmente, no entanto, são muitas vezes muito abrangentes e 

dirigem-se a empresas de todos os tipos. Temos de chegar junto de todas as empresas e 

setores, não apenas dos pioneiros, para que as tecnologias digitais possam concretizar todo o 

seu potencial de transformação e produção de riqueza.  

 

5. Promover uma mão de obra qualificada 

A nossa estratégia industrial tem de garantir que ninguém fique para trás e que as nossas 

empresas têm acesso às melhores pessoas, com as melhores competências do mundo. É 

urgente requalificar e aperfeiçoar a mão de obra em grande escala. A Comissão tomará 

iniciativas que apoiem e complementem as estratégias nacionais, bem como os esforços da 

indústria nesse sentido. Trabalharei em conjunto com os Comissários indigitados Gabriel e 

Schmit para que se desenvolvam as competências necessárias à dupla transição (digital e 

verde). As competências necessárias — tanto básicas como avançadas — têm de ser 

identificadas em conjunto com a indústria com base na procura.  
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6. Promover uma economia social (economia social e solidária) 

Incentivarei o desenvolvimento da economia social dinâmica, que representa 2 milhões de 

empresas e 10 % do PIB. Os seus representantes são muito diferentes: cooperativas, 

associações, fundações ou empresários sociais e sociedades mútuas. Ao colocar a tónica 

lucrativa no retorno social obtido junto dos seus membros, da população local e dos 

consumidores, as empresas da economia social são indispensáveis para a coesão. Gostaria de 

propor ao Comissário indigitado Schmit a organização de um fórum de alto nível para fazer 

o ponto da situação e definir ações específicas. Além disso, proporei mecanismos, 

nomeadamente no contexto da nova estratégia para as PME, para dar uma nova ambição à 

economia social com três temas prioritários subordinados à juventude, à transição ambiental e 

ao desenvolvimento territorial. 

Não podemos adivinhar a evolução tecnológica e geopolítica a que assistiremos nos próximos 

cinco anos. Por conseguinte, garantirei que a nossa estratégia industrial comum seja flexível 

de modo a podermos ajustar a nossa estratégia a evoluções imprevistas.  

 

 

Como irá garantir que a nova estratégia industrial esteja plenamente em consonância 

com o objetivo de alcançar a neutralidade em termos de emissões de carbono até 2050 e, 

portanto, em consonância com a transição para a neutralidade carbónica? Insistirá na 

realização de uma Agenda Industrial, à semelhança da Agenda Digital na anterior 

legislatura, com objetivos e um calendário claros? De que forma tenciona promover e 

apoiar um papel proativo da indústria? Que opinião tem sobre a introdução de 

incentivos fiscais para as indústrias que lideram este processo? 

 

 

A nova estratégia industrial é indissociável do objetivo de alcançar a neutralidade climática 

até 2050, com metas claras para 2030.  

 

Incentivarei a transição das indústrias com utilização intensiva de energia para a neutralidade 

climática, aproveitando as vias identificadas na Comunicação da Comissão «Um Planeta 

Limpo para Todos» e o Plano Diretor de Transformação Industrial para as indústrias com 

utilização intensiva de energia. O plano será publicado no final de outubro de 2019 e 

apresentar-vos-ei as suas conclusões para uma troca de pontos de vista sobre as ações a 

empreender para lhe dar seguimento. A título de exemplo, o acesso das indústrias com 

utilização intensiva de energia à energia limpa em quantidade suficiente e a preços acessíveis 

é essencial para a sua transição. Por conseguinte, vou intensificar os esforços em cooperação 

com a Comissária da Energia e com o Vice-Presidente responsável pelo Pacto Ecológico 

Europeu, quer através da congregação de fundos da UE, quer em coordenação com os 

Estados-Membros, no desenvolvimento de novas tecnologias, na implantação de fontes de 

energia renováveis, bem como na necessária infraestrutura de transporte e armazenagem onde 

seja preciso. Assim reforçaremos igualmente a liderança mundial da UE enquanto fornecedor 

de novas soluções integradas de energia limpa. 
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A ambição da futura Comissão é conseguir uma transição justa para todos. Este objetivo é 

importante para as regiões em que se situam as indústrias com utilização intensiva de energia. 

Prestarei especial atenção às medidas de apoio destinadas a assegurar a requalificação e o 

aperfeiçoamento profissional da mão de obra e a fomentar a sua adaptação, e às medidas de 

apoio destinadas a promover a transição das regiões com utilização intensiva de carbono. Para 

o efeito, trabalharei em conjunto com os comissários indigitados Gabriel, Schmit e Ferreira. A 

aquisição de competências verdes e digitais, bem como a requalificação geral, serão cruciais 

para a adaptação da mão de obra. 

 

Proporei igualmente medidas para incentivar o desenvolvimento de mercados de produtos 

industriais sustentáveis, nomeadamente através do lançamento de um segundo plano de ação 

para a economia circular com o Comissário responsável pela pasta do Ambiente e Oceanos. 

Num esforço para aumentar a circularidade no setor da construção, trabalharei com os 

Estados-Membros para impulsionar a modernização e a sustentabilidade do (atual e novo) 

ambiente construído, bem como a sua resiliência e adaptabilidade, e para que se adote uma 

abordagem baseada no ciclo de vida. 

 

Alcançar os nossos objetivos de descarbonização, preservando simultaneamente a nossa 

competitividade industrial, implicará a análise do quadro regulamentar necessário para nos 

permitir avaliar e apoiar mais cabalmente o trabalho do Comissário indigitado responsável 

pela pasta do Ambiente e os Oceanos, em matéria de desempenho ambiental e social dos 

produtos, dos serviços e das organizações ao longo de toda a sua cadeia de aprovisionamento. 

(Ver a minha resposta à pergunta seguinte). 

 

Trabalharei com a indústria e os Estados-Membros no sentido de um PIIEC das tecnologias e 

dos sistemas de hidrogénio e de fazer avançar os trabalhos sobre a indústria de baixas 

emissões de CO2, rumo a investimentos coordenados em larga escala. 

 

Para garantir a participação da indústria no processo, continuarei a recorrer a grupos de 

peritos de alto nível como o das indústrias com utilização intensiva de energia. Estou disposta 

a criar outros grupos, se necessário, e ouvirei as sugestões desta instituição nesta matéria.  

 

 

No respeitante às indústrias com utilização intensiva de energia (alumínio, aço, 

cerâmica, cimento, etc.), refere que o maior desafio para a Europa é «tornar-se o 

primeiro continente do mundo com impacto neutro no clima até 2050», afirmação que 

podemos apoiar. O risco é que, ao mesmo tempo que nos tornamos neutros em termos 

de carbono, as nossas indústrias decidam mudar-se para fora da Europa, onde podem 

poluir e emitir CO2, sem se empenharem em respeitar elevados padrões ambientais ou 

sociais. Como tenciona apoiar estas indústrias no seu processo de descarbonização e 

como irá tornar a descarbonização uma atividade atrativa para as indústrias em causa? 
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As indústrias com utilização intensiva de energia querem permanecer na Europa e têm a 

ambição de virem a ser mais limpas, descarbonizar o seu processo de produção, fornecer 

produtos hipocarbónicos, tirar partido das tecnologias hipocarbónicas, liderar a transição e 

ajudar outros setores a descarbonizar graças aos seus produtos limpos. Comprometo-me a 

ajudá-las neste esforço.  

 

Onze indústrias com utilização intensiva de energia (alumínio, aço, cerâmica, cimento e 

outras) já trabalham em conjunto no âmbito do Grupo de Alto Nível para as Indústrias com 

Utilização Intensiva de Energia, a fim de desenvolver um plano diretor conjunto para a 

transição industrial, que será publicado em breve e cujas conclusões e recomendações serão 

debatidas após a publicação. Não devemos esquecer aqui a indústria das TIC. A digitalização 

tem potencial para reduzir significativamente o consumo de energia e as emissões de gases 

com efeito de estufa em muitos setores, desde a agricultura de precisão até aos transportes 

conectados. Mas, ao mesmo tempo, as TIC são um dos poucos setores em que as emissões de 

gases com efeito de estufa associadas estão em constante crescimento. Se não for 

devidamente tido em conta este aspeto, é provável que as necessidades de energia e o impacto 

ambiental das TIC aumentem rapidamente e se tornem um obstáculo significativo aos 

objetivos do Pacto Ecológico Europeu. 

 

Por conseguinte, é necessário observar esta questão por três prismas principais: a criação de 

mercados para produtos da economia circular com impacto neutro no clima; o 

desenvolvimento de soluções com impacto neutro no clima e o financiamento da sua 

aceitação; o acesso aos recursos necessários e a sua afetação. Para abordar estas prioridades, é 

necessária maior coerência entre as políticas da UE, maior articulação das iniciativas da UE, 

nacionais e regionais, e um esforço coletivo dos setores público e privado. 

 

Dada a importância da economia circular para o êxito da transição para a neutralidade 

climática das indústrias com utilização intensiva de energia, será necessário que as iniciativas 

previstas no âmbito da política da economia circular, nomeadamente o lançamento de um 

segundo plano de ação para a economia circular (ver resposta à pergunta anterior) deem o seu 

contributo e atenção a este objetivo. 

 

Serão necessárias inúmeras medidas para criar o quadro regulamentar e financeiro adequado 

para que as indústrias com utilização intensiva de energia permaneçam na Europa e se 

mantenham competitivas. 

 

Por exemplo, no que diz respeito ao quadro regulamentar, será necessário analisar a melhor 

forma de desenvolver uma metodologia de avaliação do ciclo de vida das emissões de gases 

com efeito de estufa incorporados e utilizar medidas do lado da procura e da oferta para 

desenvolver mercados para produtos não poluentes. Além disso, proporei o desenvolvimento 

de normas para produtos com baixo teor de carbono e a utilização dos contratos públicos 

como um instrumento para estimular a procura. Tenciono trabalhar em estreita colaboração 
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com os meus colegas sobre a melhor forma de utilizar os preços do carbono para alcançar os 

nossos objetivos em matéria de clima e competitividade. 

 

No que diz respeito ao apoio financeiro, a UE terá de assegurar o financiamento da 

implantação de tecnologias nos próximos cinco a dez anos, recorrendo ao quadro PIIEC, se 

para tal estiverem reunidas as condições (ver resposta à pergunta anterior).  

 

Apoiarei as indústrias com utilização intensiva de energia a desenvolver tecnologias 

avançadas, recorrendo a parcerias e a financiamento para projetos de grande escala. Alguns 

destes projetos já são conhecidos (por exemplo, o hidrogénio em substituição do carvão de 

coque na produção de aço, a computação de alto desempenho, a IA e a robótica), outros ainda 

não. Vamos mobilizar o Fundo de Inovação, a Europa Digital, o Fundo InvestEU e os fundos 

regionais para apoiar a sua implantação e a adaptação social que esta implica. Será também 

necessário desenvolver infraestruturas para transportar eletricidade limpa e combustíveis 

hipocarbónicos e matérias-primas industriais como o hidrogénio, o metano e o carbono.  

 

Proporei igualmente continuar a desenvolver o que começámos com os polos de inovação 

digital, de modo a que, onde quer que se encontrem, as empresas de toda a UE tenham fácil 

acesso às tecnologias mais recentes nas suas regiões para melhorar os seus produtos, 

maximizar a eficiência em recursos dos seus processos e adaptar-se aos novos modelos de 

negócio.  

 

Ajudarei as indústrias com utilização intensiva de energia a garantir as matérias-primas 

necessárias às tecnologias e infraestruturas limpas, pondo em prática uma diplomacia 

económica europeia ativa, e trabalharei com os Estados-Membros para as produzir, 

aperfeiçoar, reciclar e reutilizar mais na Europa, no respeito de normas ambientais e sociais 

exigentes.  

 

Por último, precisamos de acompanhar os progressos realizados pela indústria e de 

desenvolver em tempo útil o necessário contexto político conducente a essa evolução. Para o 

fazer, precisamos de dados e de um quadro de governação que reúna a indústria, os setores da 

energia, dos resíduos e das infraestruturas, os Estados-Membros, a Comissão e a sociedade 

civil. Terei todo o prazer em comunicar e debater nesta casa as conclusões do observatório 

numa base regular. 

 

 

Durante a audição, mencionou as PME várias vezes. Estamos todos de acordo quanto ao 

seu contributo para a economia europeia, mas estaria disposta a rever a Lei das 

Pequenas Empresas? 

 

Na minha opinião, os dez princípios enunciados na Lei das Pequenas Empresas devem ser 

atualizados para refletir os novos desafios que as PME enfrentam, como a digitalização e a 

sustentabilidade. 
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Em conformidade com a minha abordagem global, para adotar medidas eficazes, será 

necessário ter uma abordagem pragmática, das bases para o topo, e construída com base na 

consulta de todos os intervenientes relevantes — incluindo, evidentemente, o Parlamento 

Europeu. O novo Representante para as PME deverá apoiar-me neste esforço.  

A estratégia para as PME que construiremos em conjunto deve visar, em especial: 

i. A redução das barreiras regulamentares e administrativas;  

ii. A luta contra os atrasos de pagamento; 

iii. A melhoria do acesso das PME ao financiamento:  

iv. A garantia de que a regulamentação do mercado único tenha em conta as 

especificidades das PME; 

v. A mobilização de redes e programas adequados para proporcionar às PME as 

competências de que necessitam e apoiá-las na resposta a novos desafios. 

 

Na resposta à pergunta anterior poderão encontrar-se mais informações sobre as medidas 

específicas que tenciono adotar para fazer face às dificuldades enfrentadas pelas PME. 

 

 

Irá adotar as medidas legislativas necessárias para criar um mercado de redes mais 

europeu, em especial no que respeita à regulamentação das telecomunicações e às 

infraestruturas digitais, que estão muito fragmentadas, com medidas concretas 

destinadas a evitar o abuso do consumidor (por ex., a regulamentação do roaming) e as 

deficiências do mercado (zonas rurais não abrangidas por redes de alta velocidade)? 

 

 

A abolição das tarifas de itinerância, para a qual o Parlamento Europeu contribuiu ativamente, 

ocorreu em 15 de junho de 2017. Esta medida é uma das 20 principais ações da UE mais 

apreciadas pelos europeus. No verão de 2018, a utilização de dados de itinerância na UE foi 

12 vezes superior ao verão de 2017, antes da abolição. Tomarei as medidas necessárias, 

incluindo medidas legislativas, para garantir que os europeus continuem a beneficiar da 

itinerância sem sobretaxas nos próximos anos e para que os mercados grossistas funcionem 

bem. Apresentarei um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho, até 15 de dezembro 

deste ano, que analisará a abolição das tarifas de itinerância nos últimos dois anos. Tanto o 

relatório intercalar da Comissão do ano passado como o recente parecer do Organismo 

Europeu dos Reguladores Nacionais (ORECE) concluíram que o sistema tem funcionado 

bem, embora haja domínios que podem ser melhorados.  

 

Estou empenhada em atingir os nossos objetivos da sociedade Gigabit para 2025 e em aplicar 

o plano de ação 5G. Significa isto, por exemplo, que todos os agregados familiares, incluindo 

nas zonas rurais, deverão ter acesso a um mínimo de 100 Megabits por segundo, passíveis de 

ser aumentados para a velocidade Gigabits. Estou também ciente de que existem ainda 

algumas zonas (sobretudo rurais) na Europa que carecem de conectividade fixa ou móvel 

básica, pelo que a minha principal prioridade será tratar da questão premente do fosso digital. 
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O Parlamento Europeu e o Conselho adotaram, no ano passado, o Código Europeu das 

Comunicações Eletrónicas, que estabelece o novo quadro regulamentar para incentivar 

investimentos competitivos em novas infraestruturas digitais — tanto em redes de fibra como 

em 5G — e, por conseguinte, melhorar a conectividade para todos os europeus. O código 

inclui medidas muito específicas para atingir esse objetivo. 

Graças à resolução do Parlamento Europeu, o Código inclui também o direito universal de 

acesso à Internet de banda larga, de forma adequada e preços acessíveis. Esta garantia deve 

ser dada pelos Estados-Membros se as soluções oferecidas pelo mercado não forem 

suficientes. O Código promove o mercado único com um elevado nível de harmonização das 

regras de proteção do utilizador final, incluindo medidas destinadas a melhorar 

significativamente o acesso aos serviços de emergência em qualquer local e para todos os 

cidadãos.  

 

A minha prioridade é assegurar a aplicação correta do Código, nos prazos previstos. A 

Comissão assegurará o pleno respeito do calendário de apresentação de todas as medidas de 

delegação e de execução. Comprometo-me a trabalhar em estreita colaboração com os 

Estados-Membros e o ORECE a fim de assegurar este objetivo. Caso se verifiquem atrasos na 

transposição — total ou parcial — não hesitarei em tomar medidas, nomeadamente aplicando 

sanções financeiras aos Estados-Membros. 

 

Um dos fatores determinantes do investimento em infraestruturas é o seu custo. 80 % dos 

custos de implantação da fibra estão relacionados com as obras necessárias (escavações, 

condutas de assentamento, etc.). Continuarei a procurar formas de eliminar os obstáculos e 

evitar a fragmentação na implantação de infraestruturas de banda larga e de reduzir os custos 

dos investimentos em redes de capacidade muito elevada.  

 

Por esse motivo, gostaria de atualizar a Diretiva relativa à redução dos custos de banda larga, 

a fim de reduzir os encargos administrativos desnecessários, que podem dissuadir e atrasar 

significativamente a implantação da rede. É necessário continuar a melhorar as medidas 

atualmente ao nosso dispor, simplificando ainda mais as autorizações e os procedimentos, ou 

agilizando as obras de engenharia e afinando a coordenação com outras infraestruturas 

(estradas, energia, etc.). Este trabalho pode constituir uma oportunidade importante para que a 

nova legislação reduza os encargos administrativos globais do setor. 

A Internet das coisas constitui o próximo passo da digitalização da nossa sociedade e da nossa 

economia, faz a ligação entre os objetos e as pessoas através de redes de comunicação e 

informa sobre o seu estado ou o ambiente circundante. A Internet das coisas irá suscitar novos 

desafios regulamentares. Prosseguirei a revisão do quadro regulamentar existente e, se 

necessário, proporei medidas para evitar a fragmentação do mercado europeu neste domínio. 

 

A Comissão propôs também no ano passado 3 mil milhões de EUR de apoio direto da UE em 

domínios cujos intervenientes no mercado não podem, por si só, realizar os investimentos 

necessários — programa digital do Mecanismo Interligar a Europa (MIE Digital). Com o 

apoio do Parlamento Europeu, bater-me-ei empenhadamente para garantir que esta verba vital 
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para o investimento se mantenha no QFP. O MIE Digital irá alargar o programa WiFi4EU, 

que encontrou grande êxito, para que o financiamento da UE possa continuar a levar a 

conectividade ao centro das mais remotas comunidades da Europa. Pode também apoiar 

novos instrumentos de financiamento como o Fundo relativo às Ligações de Banda Larga na 

Europa, que já começou a investir em projetos de fibra locais.  

 

Estas ações diretas da UE não são suficientes: os Estados-Membros podem utilizar parte das 

suas dotações dos Fundos Estruturais Europeus quando têm falhas de mercado graves em 

certas áreas. Trabalharei em conjunto com os Estados-Membros e os meus colegas da 

Comissão para assegurar o desenvolvimento da infraestrutura, nomeadamente nos casos em 

que o mercado, por si só, não pode fazê-lo. 

SECÇÃO 5/ ASPETOS EXTERNOS 

Durante a sua audição, referiu acertadamente que o mercado interno e o mercado 

externo são as duas faces da mesma moeda. Em conjunto com o seu colega para o 

mercado externo, irá rever as Orientações relativas aos auxílios estatais, a fim de 

reforçar o apoio às nossas indústrias? A Presidente Ursula von der Leyen propõe uma 

tributação social e ambiental nas fronteiras externas da UE, por si apoiada durante a 

nossa audição. Mais precisamente, que medidas tenciona tomar, com a Comissão, para 

fazer face à concorrência baseada em condições laborais e ambientais desleais e que não 

respeitam as normas da OIT ou o Acordo de Paris? Existe uma margem de negociação 

no âmbito da OMC, como demonstrado recentemente pela decisão da OMC a favor da 

imposição de taxas dos EUA. Que medidas tenciona adotar contra a concorrência 

desleal dos EUA no âmbito da OMC? 

 

 

O mercado único, o trunfo mais forte da Europa quando promovemos os nossos interesses lá 

fora, totaliza quase 500 milhões de consumidores e 22 milhões de empresas.  

 

No mercado único, a concorrência promove a excelência e eu estou convencida de que a 

excelência é a melhor proteção. O mercado único apoia a inovação e, por conseguinte, a 

produtividade, mantendo os preços baixos em benefício dos consumidores. É uma das 

políticas da UE que lhe permite exercer uma forte influência a nível mundial. O Vice-

Presidente executivo responsável por Preparar a Europa para a era digital avaliará e analisará 

as regras de concorrência da Europa, incluindo as regras e orientações em matéria de auxílios 

estatais, com vista a assegurar que a política e as regras da UE em matéria de concorrência 

são adequadas à economia moderna. 

  

As regras em matéria de auxílios estatais podem ser utilizadas quando existem falhas do 

mercado. Por exemplo, o quadro de auxílios estatais do PIIEC acima referido é importante 

para o reforço das cadeias de valor europeias, que nenhum Estado-Membro ou indústria tem 

capacidade de influenciar por si só, e nas quais se consubstancia o interesse europeu comum. 

Em 2018, a Comissão aprovou 1,75 mil milhões de EUR de auxílio a favor de um projeto no 
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setor da microeletrónica, concebido e notificado conjuntamente por quatro Estados-Membros 

(Itália, França, Alemanha e Reino Unido). Os investimentos totais são estimados em quase 

cerca de 8 mil milhões de EUR, o que demonstra que o auxílio permitiu igualmente mobilizar 

mais 6 mil milhões de EUR de investimento privado que, de outro modo, não teriam sido 

angariados.  

 

Quando estiverem reunidas as condições para o fazer, apoiarei o desenvolvimento de novos 

PIIEC para reforçar a competitividade da nossa indústria europeia.  

No plano externo, o mercado único é o nosso instrumento mais forte para promover os 

interesses da Europa em todo o mundo. A UE sempre foi e continuará a ser uma forte 

apoiante do sistema multilateral normativo.  

 

A capacidade da UE para estabelecer normas mundiais é essencial para as moldar em sintonia 

com os nossos valores fundamentais e promover as nossas empresas. O êxito do mercado 

único digital é disso um exemplo: do RGPD à certificação da cibersegurança ou às regras das 

plataformas para as empresas, definiu normas globais. Esta abordagem deve continuar a ser 

desenvolvida noutros domínios, por exemplo na IA. 

 

Esta capacidade para estabelecer normas globais é reforçada através dos acordos celebrados 

com os nossos parceiros mundiais mais próximos, como o Japão, o Canadá ou Singapura. 

Estes acordos comerciais também incluem diálogos regulamentares que são cruciais para 

continuar a alinhar o nosso próprio quadro regulamentar com o dos nossos parceiros. 

Prosseguirei este trabalho no âmbito da minha pasta.  

 

No entanto, nem sempre temos garantia de condições de concorrência equitativas. A este 

respeito, uma das principais prioridades será a liderança da reforma da Organização Mundial 

do Comércio (nomeadamente no que se refere às subvenções, à transferência forçada de 

tecnologias e à resolução de litígios), que é da responsabilidade direta do Comissário 

responsável pela pasta do Comércio. Devemos trabalhar para criar condições de concorrência 

equitativas a nível mundial e utilizar os nossos instrumentos sempre que assim não 

aconteça. Devemos estar abertos, mas não desarmados.  

 

A Presidente eleita apelou para que fosse concedida maior atenção às atividades de 

implementação e execução dos nossos acordos comerciais preferenciais. Trabalharei em 

estreita colaboração com os Comissários responsáveis pelas pastas do Comércio e do 

Emprego para garantir que utilizamos os nossos instrumentos comerciais em apoio do 

desenvolvimento sustentável, incluindo no respeito pelas elevadas normas ambientais e 

laborais consagradas nas Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e no 

Acordo de Paris. Além disso, o Comissário responsável pela pasta da Economia trabalhará no 

sentido de introduzir um imposto sobre o carbono nas fronteiras, para evitar a fuga de 

carbono, compatível com as regras da OMC. 

 

Continuarei a promover a concorrência leal e as condições de concorrência equitativas na 

contratação pública, no contexto do Acordo Mundial sobre Contratos Públicos da OMC. No 
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entanto, quando não existam condições de concorrência equitativas, não devemos coibir-nos 

de recorrer aos nossos instrumentos. Por exemplo, excluindo os proponentes estrangeiros de 

países não signatários do ACP. É ainda particularmente importante que os adquirentes 

públicos tenham a garantia de que os proponentes de países terceiros estão em conformidade 

com as nossas normas ambientais, climáticas e sociais, independentemente do regime jurídico 

aplicável no respetivo país.  

 

Os investimentos estrangeiros trazem grandes vantagens à UE e desempenham um papel vital 

na nossa economia. Nos últimos anos, assistimos a um aumento dos investimentos nos nossos 

setores estratégicos. A China lançou uma estratégia industrial que, para colmatar o fosso 

tecnológico com a UE e os EUA, envolve o investimento estatal de dezenas de milhares de 

milhões de dólares para alcançar um valor cumulativo de 100 a 150 mil milhões de dólares, 

no total de todas as fontes, incluindo em empresas públicas de tecnologias estratégicas, como 

os semicondutores. Relatórios recentes mostram que as empresas dos EUA representam cerca 

de 30 % das aquisições das empresas da UE em fase de arranque e metade do respetivo valor. 

Trabalharei em estreita colaboração com o Comissário responsável pela pasta do Comércio 

sobre a aplicação do Regulamento relativo ao investimento direto estrangeiro (IDE), que 

entrará em vigor em outubro de 2020. As infraestruturas e tecnologias digitais cruciais 

(telecomunicações, cibersegurança, IA e semicondutores, por exemplo) são especificamente 

mencionadas nesse regulamento enquanto áreas importantes que devem ser fiscalizadas. 
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SECÇÃO 6/ DIGITAL 

Embora todos os comissários sejam obrigados a respeitar a legislação e a proteger os 

direitos fundamentais das pessoas, a escolha de sistemas de filtragem automática de 

conteúdos como instrumento para aplicar disposições jurídicas foi criticada, pois viola 

os direitos fundamentais. Como irá garantir que o novo DSA respeita os direitos 

fundamentais sem obrigar as plataformas em linha a controlar os conteúdos e preserva 

o princípio do país de origem, fundamental para que as empresas europeias prestem 

serviços transfronteiras? 

 

A Comissão Europeia — bem como os Estados-Membros — está vinculada pela Carta dos 

Direitos Fundamentais da UE. Em particular, o respeito pela liberdade de expressão. A 

Internet deve permanecer livre e aberta.  

Mas não podemos ignorar a proliferação de atividades ilegais em linha. Por exemplo, o 

relatório da Comissão relativa à Banda Larga da ONU, de outubro de 2019, afirma que o 

número de imagens e vídeos ilegais confirmados pelas linhas diretas para a Internet da 

INHOPE aumentou 83 % entre 2016 e 2018.  

A recomendação da Comissão de 2018 sobre medidas tomadas pelas plataformas destinadas a 

combater eficazmente os conteúdos ilegais em linha1 vai na direção certa, dando mais poder 

aos utilizadores. A atual Comissão tomou medidas importantes para resolver algumas 

questões prementes no domínio dos serviços de comunicação social audiovisual (como 

indicado em pormenor a seguir), em relação aos direitos de autor, e com a sua proposta de 

regulamento relativo aos conteúdos terroristas em linha. Não se trata, com o ato legislativo 

relativo aos Serviços Digitais, de reabrir este debate. A ato legislativo deverá antes 

complementar estas regras e abranger a gama de serviços digitais, desde a infraestrutura de 

Internet clássica até às redes sociais.  

Os Estados-Membros começaram a adotar legislação nacional neste domínio pelo que poderá 

ser necessário resolver a questão da fragmentação jurídica no mercado único.  

Ao desenvolver o ato legislativo relativo aos Serviços Digitais, tenciono analisar a 

necessidade de aplicar procedimentos mais claros e harmonizados de notificação para agirmos 

sobre os conteúdos ilegais, bem como requisitos de transparência mais rigorosos sobre as 

práticas de moderação de conteúdos das plataformas em linha.  

Será necessário encontrar um equilíbrio justo entre os diferentes direitos e interesses em 

causa. Ao avaliar a necessidade de novas regras, procurarei manter a proibição de impor 

obrigações gerais de controlo (no artigo 15.º da Diretiva sobre o comércio eletrónico) como 

um dos pilares para proteger os direitos fundamentais em linha. Não podemos permitir um 

controlo e uma vigilância indiscriminados ou generalizados em linha. 

                                                 
1 (C(2018) 1177 final). 
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Além disso, para permitir que os nossos 10 000 serviços digitais europeus em fase de 

arranque beneficiem plenamente do mercado digital interno, tenciono analisar a necessidade 

de introduzir regras mais claras e mais harmonizadas, sem contudo descurar os princípios 

fundamentais da diretiva. Neste contexto, será preservado o princípio do país de origem da 

Diretiva relativa ao comércio eletrónico. Precisamos de uma aplicação mais eficaz e de uma 

melhor cooperação entre as diferentes autoridades envolvidas. 

Para preparar a Lei dos Serviços Digitais, empreenderemos um sólido processo de consulta e 

de recolha de provas, incluindo uma ampla participação da sociedade civil, das autoridades 

nacionais, das empresas e dos meios académicos, e procederemos a uma avaliação de impacto 

nos direitos fundamentais. Trabalharei em estreita colaboração com a Vice-presidente 

executiva responsável por Preparar a Europa para a era digital, a fim de definir com precisão o 

âmbito de aplicação e as medidas relativas ao ato legislativo relativo aos Serviços Digitais.  
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SECÇÃO 7 / «DIESELGATE» 

A poluição atmosférica é o maior risco ambiental para a saúde pública na Europa, 

causando 500 000 mortes prematuras por ano. É óbvio que a UE não está a dar resposta 

a esta crise, como salientou o Tribunal de Contas Europeu. Quatro anos após o 

escândalo «dieselgate», os Estados-Membros ainda estão relutantes em impor recolhas 

obrigatórias. Consequentemente, estão ainda em circulação nas nossas estradas cerca de 

51 milhões de veículos a gasóleo poluentes. Ao mesmo tempo, a Comissão Europeia 

propôs a alteração do Regulamento (CE) n.º 715/2007 reintroduzindo os fatores de 

conformidade RDE anulados pelo Tribunal de Justiça Europeu em dezembro de 2018, 

continuando assim a permitir que os fabricantes coloquem no mercado da UE veículos 

com emissões de NOx de nível 2,1 superior ao previsto no Regulamento Euro 6. Com a 

entrada em vigor do novo quadro de homologação, em setembro de 2020, disporá de 

poderes para, enquanto Comissária, realizar ensaios e inspeções aos veículos para 

verificar a sua conformidade, desencadear recolhas de veículos em toda a UE e impor 

aos fabricantes de automóveis coimas administrativas de até 30 000 EUR por veículo 

não conforme. 

Compromete-se a utilizar plenamente este novo poder e a dedicar meios adequados para 

realizar ensaios da UE independentes em todos os veículos que se suspeite estarem 

equipados com dispositivos manipuladores até ao final de 2020, o mais tardar, incluindo 

os equipados com motores da categoria EA 288? À luz do acórdão do Tribunal de 

Justiça que estabelece que, mesmo com o fator de conformidade definitivo, “não é 

possível determinar na sequência de um ensaio RDE se o veículo objeto do ensaio 

respeita ou não esses limites, ou mesmo se se aproxima destes”, compromete-se a retirar 

a nova proposta RDE apresentada pelo seu antecessor e a garantir que os fatores de 

conformidade não tenham futuro na legislação da UE? 

 

 

Têm toda a razão em referirem o risco para a saúde pública e para o ambiente que foi criado 

pelo escândalo «dieselgate». O respeito pelos mais elevados padrões de segurança para a 

saúde humana e para o ambiente será sempre a minha primeira preocupação. 

Enquanto Comissária, velarei não só por que um escândalo do tipo «dieselgate» não possa 

voltar a acontecer, mas também por lidar, de forma definitiva, com todas as consequências do 

escândalo das emissões. O «dieselgate» afetou 8,5 milhões de automóveis na Europa; destes, 

quase 7 milhões foram recolhidos, reparados e atualizados, em conformidade com os padrões 

das autoridades homologadoras nacionais.  

Sei que temos de fazer mais. O Parlamento Europeu reagiu rapidamente criando uma 

comissão especial em março de 2016. No seu relatório, a comissão instou, nomeadamente, a 

Comissão a adaptar o quadro regulamentar e os Estados-Membros a reforçar a aplicação da 

legislação e a fiscalização do mercado, e a aplicar sanções.  
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Na qualidade de Comissária, utilizarei todos os poderes decorrentes do novo regulamento de 

homologação para garantir que os Estados-Membros recolhem os restantes veículos afetados 

pelo escândalo das emissões. 

Para o efeito, temos de assegurar, em primeiro lugar, que as regras do novo regulamento de 

homologação sejam plenamente aplicáveis a partir de 1 de setembro do próximo ano. Assim, 

a minha prioridade é garantir que todo o conjunto de legislação de execução seja adotado até 

essa data. Sei que o Parlamento Europeu estará muito atento à adoção dos atos delegados.  

A Comissão envidou já esforços importantes nesse sentido, por exemplo, começando a criar 

capacidades e infraestruturas de ensaio no Centro Comum de Investigação (JRC) para realizar 

ensaios independentes. 

Graças a estas novas competências, a Comissão deverá poder, a partir de 1 de setembro de 

2020, realizar ensaios e inspeções a veículos para verificar a sua conformidade, incluindo os 

que estão equipados com motores EA 288, se for caso disso. Além disso, a Comissão avaliará 

e acompanhará o desempenho das autoridades nacionais responsáveis pela homologação, 

através de missões de auditoria conjuntas. Tudo isto implica uma colaboração estreita com os 

Estados-Membros a fim de garantir que estes cumprem o seu dever de aplicar as regras até 1 

de setembro de 2020. 

Para detetar a não conformidade de um modelo de veículo, não é necessário testar todos os 

automóveis em circulação. Testes por amostragem específicos e bem concebidos permitirão a 

deteção de um eventual incumprimento e desencadearão a obrigatoriedade de os pôr em 

conformidade. Se a não conformidade de um automóvel for detetada e estabelecida, utilizarei 

todos os poderes conferidos à Comissão, incluindo a possibilidade de desencadear recolhas de 

veículos a nível da UE, de contestar a concessão de homologações e de impor sanções. 

Tudo farei para assegurar que o JRC esteja adequadamente equipado para desempenhar as 

suas funções no que se refere aos veículos colocados no mercado e para verificar o seu 

desempenho ambiental ou de segurança. Precisarei do vosso apoio neste esforço nos debates 

sobre o QFP. A longo prazo, teremos de avaliar se as novas competências alcançam os 

resultados pretendidos ou se é necessária uma estrutura diferente para o controlo das emissões 

e da segurança. Não excluo nenhuma opção nesta fase. 

A medição das emissões realizada em estrada é muito melhor do que a sua medição em 

laboratório. Por conseguinte, a UE tem agora em vigor regras que preveem ensaios de 

emissões em condições reais de condução (RDE). No entanto, estes ensaios realizados em 

estrada são mais complexos e exigem determinadas adaptações das regras. Os fatores de 

conformidade, como na proposta relativa a emissões em condições reais de condução que está 

atualmente a ser debatida pelos colegisladores, refletem as incertezas técnicas e estatísticas 

associadas à medição das emissões dos veículos em condições reais em comparação com os 

ensaios em laboratório. O acórdão do Tribunal Geral sobre o regulamento relativo às emissões 

em condições reais de condução não avaliou o conteúdo do regulamento, mas considerou que 

o instrumento jurídico utilizado não era correto. Por conseguinte, a Comissão adotou uma 
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proposta sob a forma de um ato de codecisão, tal como previsto pelo Tribunal. Uma vez que o 

desempenho do equipamento de medição deve melhorar, o objetivo é conseguir reduzir ou 

eliminar gradualmente esses fatores de conformidade através da revisão anual prevista na 

legislação proposta. Os colegisladores terão a última palavra sobre estes fatores. 

Os sistemas jurídicos dos EUA e da UE não são obviamente os mesmos. Na Europa, fizemos 

recentemente progressos significativos com o pacote «Novo acordo para os consumidores», 

mas podemos ainda melhorar a forma de garantir o tratamento equitativo de todos os 

consumidores da UE. Trabalharei com o Comissário indigitado para a Justiça, que será 

responsável pela proteção do consumidor, para analisar formas de melhorar o tratamento dos 

consumidores europeus nesses casos de fraude. 

Gostaria ainda de salientar que, para além de lidar com a questão do «dieselgate», estou 

especialmente empenhada no Pacto Ecológico Europeu e em tomar todas as medidas 

necessárias para alcançar o objetivo de dispormos de veículos com emissões reduzidas e 

nulas. Os veículos menos poluentes desempenharão um papel importante na realização da 

nossa agenda para o ar limpo no âmbito do objetivo ambicioso da Comissão em matéria de 

poluição zero.  
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SECÇÃO 8/ ECONOMIA CIRCULAR 

A Presidente eleita da Comissão, Ursula von der Leyen, comprometeu-se a 

descarbonizar as indústrias com utilização intensiva de recursos. Permitir que a 

indústria deixe de ter impacto no clima até 2050 constituirá um desafio, mas também 

uma grande oportunidade para assegurar a liderança da UE no setor dos produtos e 

tecnologias circulares, inócuos para o clima e seguros. O atual pacote de medidas 

relativas à economia circular baseou-se principalmente em medidas não legislativas e 

não produz o impacto necessário para que a UE cumpra o compromisso assumido no 

âmbito do Acordo de Paris. Tendo em conta que a eficiência e a sustentabilidade dos 

recursos devem ser integradas logo na primeira fase de conceção e produção: 

Que requisitos concretos em matéria de eficiência energética e dos recursos tenciona 

estabelecer para as indústrias com utilização intensiva de recursos? Tenciona propor 

medidas por setor (têxteis, construções, etc.) e completá-las com uma abordagem mais 

abrangente, fixando um objetivo global em matéria de eficiência dos recursos, incluindo 

indicadores concretos que deverão ser monitorizados pelo Semestre Europeu? Os 

contratos públicos também devem ser um dos instrumentos a utilizar para conduzir a 

transição para a economia circular. Que medidas concretas tenciona propor para 

promover cadeias de abastecimento sustentáveis e equitativas através da utilização 

sistemática de critérios de adjudicação em matéria de sustentabilidade? 

 

Estou profundamente convicta de que é necessário fazer mais se queremos que a nossa 

economia se torne plenamente circular. No Colégio, defenderei uma abordagem audaciosa, 

com base no primeiro Plano de Ação para a Economia Circular. É essencial tornarmos a nossa 

economia plenamente circular para cumprir os objetivos de Paris.  

É por esta razão que, juntamente com o Comissário do Ambiente e Oceanos, proporei um 

segundo plano de ação para a economia circular plenamente em conformidade com o Pacto 

Ecológico Europeu e a nova estratégia industrial. 

No plano regulamentar, precisamos de facilitar o acesso aos resíduos e a sua valorização. Esta 

é a única forma de transformar resíduos em recursos passíveis de serem utilizados e 

valorizados. Para o efeito, apoiarei o Comissário indigitado para o Ambiente e os Oceanos, a 

fim de simplificar o regulamento sobre transferências de resíduos, de modo a que os resíduos 

possam circular mais facilmente na UE, facilitando assim a sua reutilização ou o acesso a 

instalações de reciclagem adequadas. Tenciono também colaborar com o Comissário para 

clarificar e harmonizar progressivamente os critérios para determinação do fim do estatuto de 

resíduo. Atualmente, estes critérios variam consideravelmente entre os Estados-Membros, 

apresentando assim obstáculos à melhor utilização deste potencial recurso. Tenciono 

igualmente tomar novas iniciativas regulamentares para melhorar a circularidade das cadeias 

de valor específicas que apresentam um elevado potencial para a circularidade, por exemplo, 

baterias, embalagens e resíduos de embalagens.  
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Mas, mais do que valorizar os resíduos, é importante evitar, sempre que possível, a sua 

produção. É por esta razão que tenciono utilizar as possibilidades oferecidas pela Diretiva 

Conceção Ecológica, que, desde 2015, não abrange apenas as características de eficiência 

energética dos produtos, mas aborda progressivamente aspetos adicionais relacionados com a 

circularidade, como a reparabilidade ou a durabilidade. Quero, por exemplo, acelerar os 

trabalhos no âmbito deste quadro regulamentar para definir os requisitos em matéria de 

energia e de circularidade aplicáveis aos dispositivos digitais, começando com os telemóveis.  

Os contratos públicos têm de ser um dos instrumentos centrais para concretizar a transição 

para a economia circular e sem impacto no clima. Os adquirentes públicos gerem orçamentos 

no valor de 14 % do PIB da UE (aproximadamente 2 biliões de EUR/ano); são investidores 

fundamentais em setores críticos para o clima e o ambiente, como a mobilidade, a construção 

civil e as infraestruturas.  

Foram já desenvolvidos vários critérios ecológicos voluntários para produtos específicos, que 

permitem aos adquirentes públicos integrar fatores de sustentabilidade e inovação nos 

contratos, mas é necessário que estes critérios e âmbito sejam objeto de uma expansão bem 

direcionada, a fim de incluírem domínios que até à data não são contemplados, em especial, 

no domínio das TIC. A Diretiva Veículos não Poluentes, que contém objetivos obrigatórios 

em matéria de aquisição de determinados veículos para as autoridades públicas, acaba de ser 

adotada. No entanto, as autoridades públicas mostram-se frequentemente relutantes em 

utilizar as possibilidades oferecidas pelas diretivas relativas aos contratos públicos devido à 

falta de qualificações ou de competências ou devido a uma abordagem prudente por causa dos 

procedimentos de auditoria e revisão. Precisamos de mudar esta situação, precisamos de fazer 

mais.  

Em conjunto com o Comissário responsável pela pasta do Ambiente e Oceanos, considero que 

devemos consultar todas as partes interessadas (ONG, operadores económicos, adquirentes 

públicos) sobre a forma de i) desenvolver orientações sobre a utilização de «rótulos» e «do 

cálculo do custo do ciclo de vida»; e ii) instituir sistemas eficazes de verificação e controlo 

para o cumprimento de normas laborais e ambientais em toda a cadeia de abastecimento. 

Neste domínio, poderíamos analisar medidas legislativas específicas no âmbito de iniciativas 

setoriais, por exemplo no setor das TIC.  

Trabalharei com os Estados-Membros no sentido da profissionalização dos adquirentes 

públicos. Comprometo-me a criar uma maior sensibilização em relação à contratação pública 

estratégica entre os auditores e os organismos de controlo. No início de 2020, publicarei o 

«Quadro europeu de competências» para os adquirentes públicos. 

 Para induzir uma nova dinâmica no esforço de transição para a neutralidade climática, 

proporei duas novas iniciativas para reforçar a colaboração com os Estados-Membros.  

Em primeiro lugar, o «Instrumento de Análise da Contratação Pública Sustentável», que visa 

tornar os grandes projetos de infraestruturas públicas resistentes às alterações climáticas, 

especialmente no domínio da mobilidade, da energia e dos edifícios públicos, como escolas e 
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hospitais. A proposta pode basear-se no mecanismo voluntário de avaliação ex ante atual para 

grandes projetos de infraestruturas. Trabalharei com os meus colegas comissários para 

garantir que todos os grandes projetos de infraestruturas financiados pela UE serão sujeitos a 

essa análise.  

Em segundo lugar, proporei uma iniciativa «Adquirentes Públicos pelo Clima e pelo 

Ambiente» para os adquirentes públicos provenientes de cidades, de regiões e para centrais de 

compras setoriais especializadas, como na área da saúde, para facilitar a cooperação em 

matéria de contratos públicos. Comprometo-me igualmente a criar um regime de garantia 

financeira em todos os instrumentos pertinentes da UE para ajudar os adquirentes públicos a 

gerir os riscos financeiros na aquisição de produtos e serviços altamente inovadores. Foi 

lançado um exercício-piloto para a aquisição de obras e produtos destinados a estaleiros de 

construção com emissões nulas, com especial destaque para as máquinas não móveis. 

A estratégia para os plásticos demonstrou quão eficaz pode ser um conjunto de ações 

específicas e direcionadas. Aproveitarei este modelo de alianças com a indústria e os Estados-

Membros para outras cadeias de valor, como, por exemplo, os têxteis, as embalagens de 

alimentos ou a construção.  

Abordaremos também a questão de as TIC serem um dos poucos setores em que as respetivas 

emissões de gases com efeito de estufa estão em constante crescimento. Se não se encontrar 

uma solução adequada para o problema, as necessidades de energia e o impacto no ambiente 

das TIC poderão aumentar rapidamente e limitar o impacto positivo nos objetivos do Pacto 

Ecológico Europeu. Trabalharei no sentido de criar um modelo industrial europeu para o setor 

digital que se diferencie por ter no seu cerne a sustentabilidade e o crescimento ecológico. 

Procurarei melhorar a eficiência energética das redes de telecomunicações, dos centros e do 

fluxo de dados e da computação em nuvem. 

A transição para um modelo de economia circular exigirá o apoio das TIC para otimizar os 

processos industriais e gerir os dados pertinentes. A título de exemplo, as tecnologias TIC 

(por exemplo, a robótica, a IA, os megadados) podem servir de apoio à reutilização de 

resíduos através da desmontagem automática de objetos, da recuperação de materiais valiosos 

e da reintrodução desses materiais no ciclo de produção. 

Trabalharei, juntamente com os meus colegas, no sentido de garantir o acesso a instrumentos 

de financiamento, como ao programa InvestEU ou a fundos estruturais. A Europa Digital, o 

programa de financiamento centrado na criação de capacidades digitais estratégicas foi 

delineado de acordo com as prioridades da UE em matéria de política ambiental. O programa 

visa contribuir para os objetivos da economia circular, nomeadamente através do 

fornecimento de ferramentas tecnológicas, como a computação avançada e a IA, para uma 

melhor previsão dos impactos ambientais; através da disponibilização de técnicas de redução 

da carga poluente (por exemplo, na agricultura de precisão); mas também promovendo 

soluções para a eficiência na utilização dos recursos, reduzindo os resíduos e assegurando o 

pleno controlo dos ciclos de vida dos produtos. 
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Garantirei também, em conjunto com o Comissário responsável pela pasta da Inovação e 

Juventude, que as indústrias circulares (incluindo a simbiose industrial que permite que os 

resíduos de um se transformem num recurso de outro e isto entre atores que operam em 

setores diferentes) sejam uma prioridade e que a circularidade seja integrada na execução do 

futuro Programa-Quadro de Investigação e Inovação «Horizonte Europa». A iniciativa de 

financiamento sustentável poderá também ajudar os investidores privados e os Estados-

Membros a empenharem-se mais em processos de economia circular. 

Por último, será importante apoiar a adaptação da nossa mão de obra ao desenvolvimento da 

economia circular em todos os setores e em todas as regiões.  
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SECÇÃO 9/ INTEGRIDADE 

Durante a sua audição no Parlamento Europeu, afirmou que, se for nomeada membro 

Comissão, terá em conta as decisões judiciais que forem tomadas no âmbito do inquérito 

de que é alvo em França, cuja abertura a levou a renunciar às suas funções públicas. 

Considera que uma condenação implicaria a sua demissão do colégio de comissários? E, 

em caso afirmativo, não receia que o processo em curso num Estado-Membro possa 

enfraquecer a sua ação no seio da Comissão? 

Na audição de 2 de outubro, foi-lhe perguntado se se demitiria da Comissão Europeia no 

caso de ser acusada («mise en examen») e não respondeu de forma clara. Pode 

responder, com um sim ou com um não, se se demitirá da Comissão Europeia no caso de 

ser acusada? 

 

 

A presunção de inocência até prova da sua culpabilidade é um direito que assiste todo e 

qualquer cidadão (tem o direito de ser presumido inocente até se provar que é culpado). Trata-

se de um direito fundamental consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais (artigo 48.º) e 

as instituições europeias aplicam-no. De acordo com a Presidente, assumo o compromisso de 

me demitir se vier a ser condenada por sentença transitada em julgado por qualquer delito 

relevante para o exercício de um cargo público. 

Se forem tomadas decisões judiciais a meu respeito, por exemplo, se for indiciada («mise en 

examen»), irei refletir sobre se posso continuar a exercer efetivamente o meu mandato. Em 

seguida, gostaria de consultar a Presidente sobre como proceder, em conformidade com o 

Código de Conduta da Comissão. 

A Presidente pode igualmente ter de ponderar a possibilidade de utilizar os poderes que lhe 

são conferidos pelo artigo 17.º, n.º 6, do TUE que estipula que «Qualquer membro da 

Comissão apresentará a sua demissão se o Presidente lho pedir.». 

 

 

Além disso, durante a audição de 2 de outubro, foram colocadas várias perguntas sobre 

o alcance da sua pasta. Será difícil de coordenar uma pasta tão ampla e liderar, em igual 

medida, as iniciativas das três direções-gerais, mantendo simultaneamente um trabalho 

de elevada qualidade. Com que medidas concretas tenciona garantir um trabalho de 

elevada qualidade em todos os domínios de intervenção da sua responsabilidade? 

 

 

Nos últimos anos, tornou-se por demais evidente que a digitalização é um fator de 

transformação da economia que diz respeito a todas as empresas. A destrinça entre um 

mercado único «tradicional» e um mercado único «digital» tornou-se obsoleta e é essencial 

que a indústria europeia se adapte à digitalização. Aliar a economia e a sociedade digitais e a 

indústria é fundamental para a competitividade e a soberania tecnológica da União Europeia. 
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O mesmo se aplica às indústrias do espaço e da defesa. Só assim poderemos incentivar a 

difusão de novas tecnologias na economia e na sociedade em geral.  

 

Associar no âmbito da mesma pasta de comissário a indústria, nomeadamente a indústria da 

defesa, e o setor digital vai permitir explorar sinergias críticas, tais como as descritas na 

secção 1.  

 

Trabalharei arduamente, tal como nas minhas atividades anteriores, também enquanto relatora 

e coordenadora no Parlamento Europeu, para apresentar resultados concretos. Não irei 

trabalhar sozinha. Vou tirar proveito da orientação e coordenação dos vice-presidentes 

executivos indigitados Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, tal como referido na 

secção 1, e trabalhar em estreita colaboração com todos os membros do Colégio cujos 

domínios podem contribuir para a criação de uma Europa soberana, competitiva e coesa. Na 

prossecução deste objetivo (Nesta demanda), terei o apoio de serviços muitíssimo 

proficientes, com os quais já comecei a colaborar e a estabelecer relações de trabalho muito 

próximas, que tenciono prosseguir. 

 

 

Tendo em conta os domínios de que deverá ocupar-se, a saber, a digitalização, o espaço, 

a indústria e o mercado interno, é de esperar que seja alvo de intensa pressão por parte 

de grupos de interesse. Como tenciona interagir com os grupos de pressão? Como 

tenciona assegurar que estes grupos não tenham um acesso e uma influência 

privilegiados relativamente às direções-gerais que irá supervisionar em comparação, por 

exemplo, com partes interessadas da sociedade civil, como sindicatos ou organizações 

ambientais? 

 

 

Os contactos com as partes interessadas são uma parte natural e importante do trabalho de um 

membro do Colégio.  

 

Estou plenamente consciente das regras que os comissários, os membros dos respetivos 

gabinetes e os diretores-gerais devem respeitar no que se refere a reuniões com as partes 

interessadas, nomeadamente em matéria de transparência e representatividade. Por 

conseguinte, só haverá reuniões com as partes interessadas registadas, pelo que quem 

pretender influenciar os responsáveis políticos tem de aceitar os mais elevados padrões de 

ética e abertura, e subscrever o Registo de Transparência; além disso, as informações sobre 

essas reuniões são publicadas de forma proativa. 

 

O Registo de Transparência aplica-se a todas as organizações e trabalhadores independentes 

que exercem atividades com o objetivo de influenciar os processos de tomada de decisão e de 

execução das políticas das instituições da União Europeia, incluindo as partes interessadas da 

sociedade civil, por exemplo sindicatos ou organizações ambientais. Ao revelar quais são os 

interesses visados, quem os defende e qual o nível de recursos utilizados para os defender, o 

Registo de Transparência permite um maior escrutínio público, dando aos cidadãos, aos meios 
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de comunicação social e às partes interessadas a possibilidade de acompanhar as atividades 

dos representantes de interesses e apreciar a sua potencial influência. 

 

 

Na sua audição, deu a entender que, enquanto deputada ao Parlamento Europeu, não 

teve acesso a informações confidenciais. Embora o PE seja uma instituição transparente, 

nem todos os documentos estão acessíveis ao público e algumas informações são 

colocadas à disposição dos deputados sob reserva de confidencialidade. Foi relatora de 

dossiês importantes e participou em trílogos e negociações, foi coordenadora do seu 

grupo e, muito provavelmente, teve acesso a informações privilegiadas e confidenciais. 

Não tinha conhecimento das restrições? Partilhou este tipo de informações com partes 

interessadas externas, incluindo agentes estrangeiros ou grupos de pressão, com as quais 

tinha uma relação contratual? 

 

 

Na minha intervenção na audição de 2 de outubro, salientei o facto de que, pela própria 

natureza do Parlamento, os debates, as alterações e os votos são transparentes, e com razão. É 

a abertura do processo legislativo que contribui para conferir às instituições uma maior 

legitimidade aos olhos dos cidadãos da UE e aumentar a sua confiança nas mesmas, 

permitindo que as divergências entre vários pontos de vista sejam abertamente debatidas. 

 

É evidente que conheço as regras de confidencialidade aplicáveis aos deputados, 

nomeadamente o artigo 210.º-A do Regimento do PE, bem como as que constam dos acordos-

quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia e sobre as 

relações entre o Parlamento Europeu e o Conselho em matéria de envio e tratamento de 

informações classificadas pelo Parlamento Europeu. Há uma definição precisa de 

«informações confidenciais» e procedimentos especiais para as tratar.  

 

Enquanto deputada ao Parlamento Europeu, observei sempre estes procedimentos e, por 

conseguinte, nunca partilhei quaisquer informações confidenciais com ninguém. 

 

Respeitei sempre a confidencialidade em todas as minhas atividades, nomeadamente, no 

Banco de França, cujo Comité de Risco presidi, ou enquanto ministra da Defesa, funções nas 

quais esta questão era de suma importância.  

 

 

Durante o seu mandato de deputada ao Parlamento Europeu, também trabalhou como 

consultora especial do Berggruen Institute. Declarou ter recebido um total de 49 

047 EUR como consultora especial do grupo de reflexão de 2013 a 2015. Pode enumerar 

exaustivamente todas as atividades que desenvolveu na qualidade de consultora especial 

do Berggruen Institute entre 2013 e 2015? 
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Os deputados ao Parlamento Europeu podem exercer uma atividade remunerada desde que a 

declarem nos termos do artigo 4.º do Código de Conduta dos Deputados ao Parlamento 

Europeu em matéria de interesses financeiros e de conflito de interesses.  

 

Declarei os honorários de consultoria decorrentes do meu contrato com o Berggruen Institute 

on Governance (Instituto Berggruen para a Governação) entre outubro de 2013 e janeiro de 

2016, que foram publicados no sítio Web do Parlamento Europeu de modo totalmente 

transparente. Também os declarei à autoridade francesa competente (Haute Autorité pour la 

Transparence de la Vie Publique), em conformidade com as regras nacionais francesas.  

 

O Berggruen Institute on Governance é uma instituição sem fins lucrativos. Participei em 

grupos de reflexão, abordando apenas temas gerais e promovendo a sensibilização do público 

para a integração europeia. Esta missão teve lugar no âmbito do Council for the Future of 

Europe (Conselho para o Futuro da Europa), uma iniciativa do Berggruen Institute on 

Governance, que reuniu personalidades de primeiro plano de toda a Europa.  

 

Não tive nenhum tipo de relação com as atividades empresariais de Nicolas Berggruen.  

 

No contrato de consultoria que assinei em 8 de outubro de 2013, com Dawn Nagawa, diretor 

executivo do Berggruen Institute on Governance, as tarefas foram descritas do seguinte 

modo: 

 

 «- Colaborar com Mario Monti e Nicolas Berggruen, em cooperação, conforme 

necessário, com Dawn 

Nakagawa e Nathan Gardels, a fim de contribuir para o planeamento estratégico do 

Council of the future of Europe; 

- Representar o Council for the Future of Europe e o Berggruen Institut on Governance 

em reuniões com líderes, parceiros e meios de comunicação social; 

- Gerir a comunicação com os membros do Council (Conselho) sobre projetos em curso, 

reuniões previstas e outros assuntos de interesse; 

- Planear reuniões e conferências do Council (Conselho), incluindo a elaboração da 

ordem de trabalhos, convidar membros e peritos a participarem e a apresentarem 

comunicações, reunir documentos e conceber materiais de informação, informar 

membros e oradores sobre a respetiva participação, produzir documentos de síntese e 

proceder ao acompanhamento.» 

 

Em finais de 2015, Guy Verhofstadt sucedeu a Mario Monti como presidente do Council For 

the Future of Europe. Em carta conjunta dirigida ao presidente do Parlamento Europeu (1 de 

outubro de 2019), Mario Monti, antigo comissário e antigo primeiro-ministro italiano, 

atualmente membro do Senado italiano, e Guy Verhofstadt, antigo primeiro-ministro belga, e 

atualmente deputado ao Parlamento Europeu, testemunharam ter eu cumprido cabalmente 

estas tarefas, tal como estipulado no contrato.  
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Em anexo a esta carta, figurava uma declaração de Nicolas Berggruen e Dawn Nakagawa que 

confirmava a execução das funções. 

 

Durante o meu período de consultoria, o Berggruen Institute on Governance organizou vários 

debates internos e várias reuniões ou «fóruns cidadãos» : 

- Em Madrid, em fevereiro de 2014;  

- Em Cambridge (MA), no Minda de Gunzburg Center for European Studies of 

Harvard University, em setembro de 2014; 

- Em Bruxelas, sobre a União Económica e Monetária (investimento público), em 

dezembro de 2014. 

 

Todos estes eventos exigiram trabalho interno realizado sob a minha responsabilidade, 

designadamente organização de conferências preparatórias entre os membros do Council for 

the Future of Europe, redação de documentos internos e reuniões com o Presidente do 

Council for the future of Europe e a equipa do Berggruen Institute. Implicaram ainda um 

trabalho de profunda reflexão, conceção de painéis, identificação de oradores e redação de 

notas informativas prévias, bem como de documentos de acompanhamento posteriores.  

 

Em 2015, depois do fórum de Bruxelas fui incumbida de prosseguir os trabalhos sobre 

disciplina orçamental e investimento, que levei a cabo com o Prof. Dr. Enrico Giovannini e 

com o Prof. Dr. Marcel Frazscher. Tive contactos com várias escolas e universidades 

europeias de primeiro plano, por exemplo Hertie School of governance em Berlim, Sciences 

Po em Paris e Bocconi University em Milão, a fim de incrementar a participação dos jovens 

nos fóruns e nos trabalhos de acompanhamento. Durante este período, o Berggruen Institute 

on Governance lançou também The WorldPost, uma revista em linha para a qual identifiquei 

os contribuidores europeus.  

 

A partir do segundo semestre de 2015, trabalhámos com Guy Verhofstadt sobre como motivar 

os membros do Council for the Future of Europe a adotar uma estratégia de sensibilização 

atinente ao referendo sobre o Brexit. 

 

Por último, a minha atividade de consultoria junto do Berggruen Institute on Governance foi 

remunerada de acordo com os padrões internacionais, tendo em conta a composição do 

Council for the Future of Europe, o meu percurso, a minha experiência e as minhas 

competências.  

 

 

Durante a sua audição, as suas relações com o Berggruen Institute suscitaram perguntas 

de deputados de vários grupos políticos. Afirmou que lhe pareciam ser necessários todos 

os meios para aproximar as pessoas e que o Berggruen Institute era uma entidade 

«privada». Apresentou documentação para demonstrar que o Berggruen Institute é 

independente e imparcial. Também apresentou uma carta assinada por Nicolas 

Berggruen em 2 de outubro de 2019, que mostra que ainda está em contacto com ele. 

Sabe-se que a família Berggruen contribuiu para o financiamento da campanha 
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presidencial de Emmanuel Macron (https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/1660), 

e o próprio Nicolas Berggruen não escondeu o seu apoio a este candidato. Posto isto, de 

que modo contribuiu para ligar estas pessoas com vista ao financiamento da campanha 

para as eleições presidenciais? 

 

 

A minha atividade junto do Berggruen Institute on Governance está em plena consonância 

com todas as atividades de sensibilização que desenvolvi, por exemplo, na qualidade de 

presidente do Movimento Europeu. 

 

Estive pela primeira vez com Nicolas Berggruen e a sua equipa num fórum cidadão sobre o 

desemprego juvenil na Europa que o Berggruen Institute on Governance organizou em Paris, 

em maio de 2013, e que contou com a presença de muitos chefes de governo e ministros de 

toda a Europa. Estes contactos foram estabelecidos antes do meu período de consultoria.  

 

O meu contrato de consultora junto do Berggruen Institute on Governance teve início em 

outubro de 2013 e terminou no início de 2016.  

 

Em 2013, ainda não conhecia Emmanuel Macron.  

 

Em janeiro de 2016, quando terminou o meu contrato de consultoria com o Berggruen 

Institute on Governance, o movimento de «En marche» ainda não tinha sido lançado e 

Macron ainda não era candidato à presidência francesa.  

 

Não pus Emmanuel Macron e Nicolas Berggruen em contacto, uma vez que se já se 

conheciam. Macron era conselheiro do presidente François Hollande quando o presidente 

François Hollande participou no fórum cidadão referido acima, organizado em maio de 2013, 

nas instalações de Sciences Po. Como já expliquei, foi neste fórum que estive pela primeira 

vez com Nicolas Berggruen e a sua equipa. 

 

Nunca estive envolvida na angariação de fundos para o movimento «En marche». Nos termos 

da lei francesa, o financiamento privado dos partidos políticos é controlado com rigor por uma 

autoridade independente.  

 

 

Na sua audição de 2 de outubro de 2019, foram-lhe colocadas perguntas sobre as suas 

ligações ao Berggruen Institute e sobre os interesses financeiros deste instituto. Com 

efeito, este caso apresenta três aspetos que põem em causa a sua capacidade para 

exercer as funções de defesa dos interesses europeus no mercado único. Em primeiro 

lugar, a pressão que o Sr. Berggruen poderá exercer sobre si devido ao empenho por ele 

demonstrado no apoio à sua candidatura. Em segundo lugar, os interesses económicos 

da sua sociedade de participações sociais e a natureza dos seus investimentos (na China, 

na Califórnia e em países que competem com empresas europeias). Em terceiro lugar, o 

envolvimento partidário do Sr. Berggruen na vida política e mediática francesa, através 
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do apoio da sua família a La République en Marche e da sua participação no passado no 

jornal Le Monde. Trabalhou para um homem que manifestou vivamente apoio à sua 

candidatura na manhã de uma audição por todos considerada decisiva, um homem com 

fortes ligações financeiras a áreas económicas que estão em concorrência com as 

empresas e as pessoas que terá de defender no mercado único. Este homem também tem 

influência política num Estado-Membro da União Europeia. Parece-lhe que esta 

situação é aceitável, do ponto de vista ético e político, para assumir funções na Comissão 

Europeia? 

 

 

Não estou envolvida em nenhum conflito de interesses.  

 

Em primeiro lugar, o OLAF examinou se havia «um potencial conflito de interesses e/ou um 

incumprimento das obrigações dos deputados ao Parlamento Europeu decorrentes da 

atividade remunerada exercida (...) para o Berggruen Institute.  

 

Em 1 de outubro de 2019, o OLAF decidiu que «não foram estabelecidos factos suscetíveis de 

confirmar as suspeitas contra» [mim], e informou-me por escrito desse facto. 

 

Em segundo lugar, no processo relativo à minha audição como comissária indigitada, a 

Comissão JURI do Parlamento Europeu estabeleceu a ausência de conflitos de interesses. 

 

Além disso, o contrato (pormenorizado acima) estipulava expressamente que eu não era «um 

trabalhador», pelo que não me encontrava numa relação de «subordinação». Nunca tal 

aconteceu. Durante esta atividade de consultoria, dediquei-me exclusivamente ao Berggruen 

Institute on Governance sem fins lucrativos, e não mantive quaisquer relações ou contactos 

com as atividades empresariais de Nicolas Berggruen nem com as suas empresas privadas. 

Assim o disse na minha audição.  

 

Berggruen não fez «campanha pela minha candidatura» nem «apoiou a minha candidatura».  

 

Nicolas Berggruen e Dawn Nakagawa, que assinaram o contrato de consultoria em nome do 

Berggruen Institute on Governance, redigiram uma carta que confirma os objetivos do 

contrato, as tarefas previstas e a sua execução. Os dois presidentes do Council for the Future 

of Europe, com quem trabalhei, assim o confirmaram, certificando que jamais estive 

envolvida em iniciativas ou atividades empresariais com quaisquer outras organizações ou 

empresas Berggruen. O seu objetivo era fornecer elementos factuais aos deputados, antes da 

audiência e em total transparência.  

 

Não vejo de que modo as declarações factuais de Nicolas Berggruen sobre as minhas 

atividades passadas poderiam querer dizer que estaria em medida de me pressionar.  

 

Tenho a perfeita consciência das regras do Tratado da UE (artigo 17.º) sobre a independência 

dos comissários e das regras do Código de Conduta para os Membros da Comissão e respeitá-

las-ei se a minha nomeação como comissária for confirmada.  
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Estou plenamente empenhada em respeitar as regras da Comissão, tal como respeitei as regras 

do Parlamento Europeu. 

 

Assumo o compromisso de defender os interesses europeus, tal como o fiz energicamente em 

todas as minhas capacidades anteriores. 

 

 

Sabia que o fundador do Berggruen Institute tem importantes interesses económicos na 

Europa, nomeadamente enquanto proprietário da cadeia de grandes armazéns Karstadt 

Warenhaus GmbH? É este facto coerente com a afirmação que fez durante a audição, 

segundo a qual o Berggruen Institute é uma entidade filantrópica e as ligações dos seus 

fundadores aos assuntos europeus são de natureza puramente histórica e sentimental? 

 Mantém a sua afirmação de que os deputados ao Parlamento Europeu não têm direito 

de acesso a documentos confidenciais no exercício da sua atividade, pelo que, enquanto 

deputada não esteve numa situação comprometedora ao prestar serviços de consultoria 

ao Berggruen Institute? Pode confirmar que, contrariamente às notícias divulgadas nos 

meios de comunicação social, nenhum dos seus colaboradores no Parlamento prestou 

qualquer tipo de serviços ao instituto atrás mencionado? Caso tenham sido prestados 

serviços, pode especificar a natureza dessas atividades? 

 

 

Sim, li na imprensa alguns artigos sobre a Karstadt. Mas, tal como já expliquei, nunca estive 

envolvida em quaisquer atividades empresariais de Nicolas Berggruen na Europa nem em 

nenhum outro lugar.  

 

É indiscutível que o Bergruen Institute é uma entidade sem fins lucrativos e que apenas me 

ocupei de questões gerais. As autoridades públicas trabalham frequentemente com fundações 

sem fins lucrativos ou instituições financiadas através de atividades empresariais, como a 

Gates Foundation, por exemplo, ou a Robert Bosch Stiftung.  

 

Sobre o acesso a documentos confidenciais, ver a minha resposta acima.  

 

O nome de um dos meus assistentes acreditados figurava, como ponto de contacto do Council 

for the future of Europe, num documento de maio de 2014 elaborado pelo Berggruen Institut 

on Governance, tal como poderia ter constado de outros documentos das muitas associações e 

fundações promotoras da Europa com as quais mantinha contactos. Os meus assistentes 

geriam a minha agenda, como quaisquer outros assistentes o fazem. O número de telefone 

mencionado era o meu. Gostaria de sublinhar que os meus livros, artigos e documentos foram 

sempre escritos por mim própria. 

 

*** 
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Em 2013, participei numa atividade externa acreditando, de boa fé, que pudesse fazer 

progredir a construção da Europa, em consonância com todas as atividades de sensibilização 

que sempre empreendi e com o que estava fazer no Parlamento Europeu. Fi-lo de forma 

transparente; nunca escamoteei o facto de estar a fazer este trabalho de consultoria, auferindo 

os respetivos honorários. 

 

Compreendo que os montantes auferidos, de acordo com os níveis aplicados 

internacionalmente, podem suscitar questões por parte dos cidadãos.  

 

Cavou-se um fosso entre o que é legalmente autorizado — as regras do Parlamento Europeu 

não limitam a remuneração nem o âmbito das atividades externas — e o que é tido por 

aceitável no plano ético. 

 

No plano jurídico, respeitei todas as disposições em vigor no Parlamento Europeu durante os 

meus mandatos. 

 

No processo relativo à minha audição como comissária indigitada, a Comissão JURI do 

Parlamento Europeu estabeleceu a ausência de conflitos de interesses. 

 

Como já referi, o OLAF examinou se havia «um potencial conflito de interesses e/ou um 

incumprimento das obrigações dos deputados ao Parlamento Europeu decorrentes da 

atividade remunerada empreendida (...) por conta do Berggruen Institute.  

 

Em 1 de outubro de 2019, o OLAF decidiu que «não foram estabelecidos factos suscetíveis de 

confirmar as suspeitas contra [mim]», e informou-me por escrito desse facto. 

 

No plano ético, lamento que o exercício desta atividade tenha posto em causa a minha 

integridade ou a minha capacidade de agir de forma independente em prol dos interesses 

europeus, ainda que estes valores me sejam fundamentais. Trata-se de algo que só medi a 

posteriori. 

 

Por isso, creio que, independentemente do meu caso pessoal, seria útil proceder a uma 

reflexão aprofundada na mira de conciliar as expectativas éticas dos cidadãos europeus e as 

regras precisas de conduta aplicáveis aos deputados. Poder-se-ia, assim, evitar situações desta 

índole. 

 

Ursula von der Leyen propõe, nas suas orientações políticas, «a criação de um organismo de 

ética independente, comum a todas as instituições». É um projeto que conta com todo o meu 

apoio, pois poderá contribuir para gerar mais clareza e confiança. 
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SECÇÃO 10/ PERGUNTAS DA CULT 

Tendo em conta a amplitude da sua pasta, pode dar garantias de que a política dos 

meios de comunicação social e do audiovisual terá a prioridade e a atenção necessárias, 

uma vez que é uma das questões mais importantes, centrais e multifacetadas que terá a 

seu cargo? E, admitindo que sim, pode indicar quais serão as suas principais prioridades 

neste domínio? Além disso, que medidas concretas tenciona tomar para melhorar a 

literacia digital, uma vez que esta é uma competência cada vez mais crucial, em especial 

para combater a desinformação em linha? 

 

Os meios de comunicação e o setor audiovisual farão parte das minhas prioridades máximas. 

Estes setores revestem uma importância única devido ao seu valor económico, ao seu 

significado cultural e ao papel fundamental que desempenham nas nossas democracias. 

A convergência entre conteúdos e serviços é a tendência que prevalece nas ofertas em linha. 

Todas as grandes plataformas, a Apple, a Google e a Amazon, dispõem de uma poderosa 

oferta audiovisual. O vídeo é parte integrante das plataformas Facebook e Twitter. As recentes 

fusões nos EUA, com a aquisição pela AT & T da Time Warner e da SKY pela Comcast, 

confirmam esta tendência. Prevê-se que, num futuro próximo, os conteúdos audiovisuais 

representarão mais de 80 % do tráfego na Internet. Por conseguinte, a política audiovisual e 

das telecomunicações necessita de uma abordagem convergente que reúna um conjunto 

coerente de reformas das regras do setor audiovisual, das telecomunicações e dos direitos de 

autor, que representam hoje um ponto de referência à escala mundial. 

A Presidente eleita confiou-me esta responsabilidade e reforçou significativamente a 

dimensão da colegialidade e do trabalho de equipa, já que a cultura, em especial a sua vertente 

dos meios de comunicação, comporta múltiplas facetas. Trabalharei com a Vice-Presidente 

indigitada para a pasta Valores e Transparência em todos os aspetos relacionados com o 

pluralismo dos meios de comunicação e a desinformação e, evidentemente, com a equipa da 

Vice-Presidente indigitada para a pasta Uma Europa Preparada para a Era Digital, em todas as 

questões relacionadas com o mercado interno e as plataformas. A cooperação com a 

Comissária indigitada para a pasta Inovação e Juventude será muito importante, uma vez que 

o programa Europa Criativa faz parte da sua esfera de responsabilidade.  

Terei uma oportunidade única e sem precedentes de integrar melhor o setor audiovisual e dos 

meios de comunicação nas políticas do mercado interno e incluí-lo na nossa política industrial 

global, o que lhe permitirá competir melhor na cena mundial. As receitas do setor cultural 

europeu, provenientes da publicidade televisiva, da venda de jornais e das entradas nas salas 

de cinema estão a decrescer. O número de jornalistas profissionais com emprego estável 

também diminuiu. Assiste-se a uma transferência de recursos para as grandes plataformas da 

Internet. Precisamos de um futuro económico sustentável para os nossos criadores. Podemos 

inverter a tendência negativa e podemos fazê-lo em conjunto se me for confiada esta missão. 

Chegam-nos alguns sinais positivos da produção de filmes, vídeos e séries televisivas 
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essencialmente distribuídos em linha. Há que compreender melhor os desafios que se colocam 

ao setor audiovisual e dos meios de comunicação.  

Tenciono apresentar ao Parlamento Europeu um plano de ação claro sobre a forma de garantir 

a competitividade e a riqueza do setor audiovisual e dos meios de comunicação. Este plano 

terá de assentar em elementos factuais, razão pela qual me comprometo desde já a apresentar 

nos primeiros três meses do meu mandato uma análise das fontes de financiamento (apoio 

público, intervenientes no mercado, mercados financeiros), das tendências do mercado e das 

perspetivas para que o setor audiovisual e dos meios de comunicação europeu tire proveitos 

da revolução digital. O nosso plano de ação basear-se-á nos resultados desta análise. 

Terei ainda as seguintes prioridades:  

Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual  

A nova diretiva relativa aos serviços audiovisuais e de comunicação social é um dos atos 

legislativos mais avançados e abrangentes do mundo neste setor de atividade. Estou bem 

ciente do papel decisivo que o Parlamento Europeu desempenhou na sua configuração, tendo 

sabido representar claramente os pontos de vista dos cidadãos para garantir um resultado 

equilibrado.  

Será minha prioridade zelar por uma correta transposição da diretiva para a legislação 

nacional. É fundamental que cada norma seja interpretada e aplicada de forma coerente em 

toda a UE. Para isso, irei trabalhar na adoção de orientações para o cálculo da percentagem 

de 30 % de obras europeias que todos os serviços de vídeo a pedido, incluindo atores como 

a Netflix e a Amazon, terão de garantir nos seus catálogos. Isto deverá conduzir a uma 

mudança radical no sentido de uma oferta audiovisual mais ampla e diversificada para os 

europeus, com impactos positivos na diversidade cultural e mais oportunidades para os 

criadores europeus. Analisarei também as plataformas de partilha de vídeos, sendo importante 

clarificar nas orientações que os meios de comunicação que utilizam o vídeo como parte 

integrante da sua oferta serão abrangidos pelas regras destinadas a proteger as crianças de 

conteúdos nocivos e o público em geral de conteúdos ilegais que incitam à violência ou ao 

ódio, assim como outros tipos de conteúdos ilegais. Não tenciono fazê-lo sozinha. 

Comprometo-me a apelar às partes interessadas para que exprimam os seus pontos de vista e a 

estarei atenta a essas reações, a fim de elaborar um conjunto equilibrado de orientações. 

Comprometo-me igualmente a apresentar os resultados desta consulta ao Parlamento Europeu. 

Por último, tendo em conta a natureza transfronteiriça das plataformas, estou a ponderar a 

possibilidade de iniciativas para reforçar o papel dos reguladores independentes para os meios 

de comunicação e aprofundar a sua cooperação no âmbito do Grupo de Reguladores Europeus 

dos Serviços de Comunicação Social Audiovisual. 

Desinformação em linha 

Lutarei contra a desinformação em linha 
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Considero que a desinformação em linha constitui uma séria ameaça para a nossa democracia. 

O Plano de Ação contra a Desinformação baseia-se numa combinação de diferentes ações e 

tenciono cooperar plenamente com a Vice-Presidente responsável pela pasta Valores e 

Transparência. Avaliaremos cuidadosamente o Código de conduta face à desinformação, a 

fim de identificar possíveis lacunas. Registo os progressos realizados, por exemplo, na 

eliminação das contas falsas, mas há ainda muitas questões em aberto. Precisamos de mais 

cooperação entre as plataformas e as organizações independentes de verificação dos factos, e 

o grau de transparência da publicidade política continua a ser insuficiente. Acredito que a 

autorregulação pode produzir resultados, mas não hesitarei em propor medidas de 

corregulação ou regulamentação, se necessário. 

Literacia mediática e digital 

A literacia mediática dá aos cidadãos de todas as idades ferramentas necessárias para 

percorrer os ambientes onde a informação é hoje difundida e reforça a nossa resiliência à 

desinformação. As novas regras para o audiovisual obrigam os Estados-Membros a promover 

ativamente a literacia mediática e exigem que as plataformas de partilha de vídeos prevejam 

medidas e instrumentos eficazes de literacia mediática. Velarei por que tanto os Estados-

Membros como as plataformas assumam com seriedade estas novas obrigações. Os 

utilizadores, por seu lado, também serão capacitados pelas novas obrigações de transparência 

aplicáveis à publicidade nas plataformas de partilha de vídeos. Ao abrigo das novas regras, as 

crianças e os pais saberão se os influenciadores que seguem foram pagos para promover uma 

marca de moda ou um jogo de vídeo nos seus vídeos. 

Juntamente com a Comissária responsável pela pasta Inovação e Juventude, iremos trabalhar 

para maximizar o impacto positivo das ações de literacia mediática que associam os 

encarregados de educação e as escolas a projetos inovadores de verificação de factos, e co-

organizar a Semana Europeia da Literacia Mediática em 2020 e anos sucessivos. 

Garantiremos uma abordagem abrangente e integrada para promover a educação digital na 

Europa, nomeadamente no que diz respeito às atividades de codificação nas escolas primárias 

e secundárias, no âmbito da semana europeia EU Codeweek. Em 2018, o evento contou com 

2,7 milhões de participantes (duas vezes mais do que no ano anterior). O nosso objetivo é 

conseguir uma participação de 50 % das escolas até ao final de 2020. Tudo isto contribuirá 

para a renovação do Plano de Ação para a Educação Digital para a Europa, a fim de garantir 

que todos os cidadãos possuem as competências digitais de que necessitam, do nível básico ao 

avançado, para participarem de forma segura na economia e na sociedade digitais. 

Uma nova iniciativa para a qual quero dialogar com a comunidade científica é a que diz 

respeito a novos instrumentos para melhorar a nossa compreensão dos efeitos que uma 

utilização prolongada de aparelhos com ecrãs e das redes sociais pode ter nos seres humanos e 

na sociedade. As redes sociais representam uma nova possibilidade de os cidadãos 

participarem na vida social e na democracia, sendo fatores de dinamização da inteligência 

coletiva e de co-criação. No entanto, há estudos que correlacionam o facto de 40 % dos jovens 

adultos nos países ocidentais sofrerem de miopia com a utilização excessiva de ecrãs e de 

smartphones. Os cientistas consideraram que a exposição prolongada aos ecrãs poderia 
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produzir alterações duradouras em certos processos de interação cognitiva e social, uma 

espécie de miopia mental. Trabalharei com os centros de excelência para garantir que estas 

questões sejam estudadas de forma mais aprofundada.  

 Garantir mais recursos para os meios de comunicação  

Por último, estou plenamente empenhada em reforçar o apoio às indústrias europeias do 

audiovisual e dos meios de comunicação. Este setor tem de desenvolver novos modelos de 

financiamento e de negócio, encontrar novas formas de interagir com as respetivas audiências, 

promover conteúdos europeus de alto nível em todo o mundo e utilizar as tecnologias mais 

avançadas (por exemplo, IA, tradução automática e realidade virtual). Para o efeito, será 

necessário um apoio considerável de outras fontes, para além do programa Europa Criativa. É 

por isso que devem ser incentivadas as sinergias entre os diferentes programas de 

financiamento (Horizonte Europa, Europa Digital, InvestEU). Trabalharei para a consecução 

deste objetivo com os Comissários responsáveis.  

 

Quais serão os seus principais parâmetros de referência ao avaliar o futuro do 

programa Europa Criativa? Que medidas específicas irá tomar para melhorar a sua 

eficiência e visibilidade? Em especial, pode explicar como tenciona assegurar a 

coordenação e cooperação com a Comissária indigitada Mariya Gabriel nessa matéria e 

no que se refere a assegurar a coerência de execução entre as componentes MEDIA e 

Cultura do programa? 

 

O futuro do programa Europa Criativa — em especial das vertentes pelas quais serei 

responsável, como o audiovisual e determinadas ações transversais — será avaliado com base 

na qualidade das obras europeias apoiadas e da sua capacidade de «viajar» além-fronteiras, 

assim como na sua capacidade para chegar a audiências vastas e diversificadas dentro e fora 

da Europa. Entre os possíveis indicadores podem contar-se o número de prémios 

internacionais obtidos por obras apoiadas pelo programa MEDIA, os resultados em termos de 

bilheteira dos projetos financiados e o número de cidadãos europeus que acedem a esses 

conteúdos através da nossa rede de salas de cinema, bem como aos festivais que o programa 

apoia e às plataformas de vídeo a pedido independentes. 

A fim de obter maior eficácia, tenciono trabalhar na simplificação das modalidades inerentes 

ao programa, a fim de facilitar a participação das PME do setor audiovisual, o que, por sua 

vez, trará maior diversidade entre os beneficiários e facilitará o acesso a novos participantes.  

A visibilidade de um programa como o Europa Criativa depende do êxito das obras que este 

apoia. O nosso logótipo, exibido em mais de 1 000 cinemas em todo o continente, a 

apresentação em festivais internacionais (como Cannes e a Berlinale) ou nos Óscares de 

filmes e séries que apoiamos ilustram essa visibilidade. Simultaneamente, quero que todos os 

cidadãos na Europa — e não apenas nas capitais — acedam com maior facilidade às obras 
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europeias. Assim, é minha intenção tirar partido do sucesso dos eventos MEDIA — como a 

Noite do Cinema Europeu — e fazê-los chegar às grandes cidades, bem como às zonas mais 

remotas e rurais. Além disso, tenciono utilizar mais ferramentas digitais para consolidar e 

levar a cabo iniciativas como a organização nas redes sociais de um concurso sobre os filmes 

europeus. Lançado pelo Programa Europa Criativa, em 2017, para promover a diversidade 

única dos filmes e séries televisivas da Europa de forma acessível junto de uma vasta 

audiência, o concurso #euFilmContest tornou-se cada vez mais popular ao longo de cada 

edição e, em 2019, chegou a mais de 14 200 participantes. 

A Comissária indigitada para a pasta Inovação e Juventude foi encarregue de maximizar o 

potencial do ambicioso programa Europa Criativa. Tenciono dar todo o meu apoio à sua ação 

para responder a este desafio, reforçando as sinergias operacionais e assegurando que o 

programa, no seu conjunto, cumpra o mais eficazmente possível os seus objetivos comuns: 

diversidade cultural e competitividade.  

Como afirmou a Comissária indigitada Mariya Gabriel na sua audição, o facto de o programa 

Europa Criativa ter sido da responsabilidade de dois comissários não comprometeu o seu bom 

funcionamento. Pelo contrário, esta situação gerou sinergias com domínios importantes das 

políticas digitais na sua globalidade, ao abranger o nosso quadro dos meios de comunicação 

audiovisuais, os direitos de autor, bem como os projetos de investigação no domínio da 

convergência dos meios de comunicação. Em resultado das sinergias, a vertente MEDIA do 

programa Europa Criativa utiliza plenamente as oportunidades que decorrem das novas 

tecnologias digitais, como os instrumentos de marketing digital, para promover e divulgar 

conteúdos europeus. Assim, o MEDIA apoia novos tipos de conteúdos emergentes, como a 

realidade virtual, e promove os mercados emergentes interativos. Uma das principais 

prioridades dos programas de formação é dotar os profissionais do setor audiovisual das 

competências necessárias para lidar com as tecnologias digitais.  

Em termos de coordenação com o programa Europa Criativa, como é do vosso conhecimento, 

as duas vertentes têm um comité de programa único e apresentam os seus resultados através 

de um único relatório de acompanhamento. O modelo de governação do programa Europa 

Criativa tem funcionado bem e permanecerá em vigor, assente num diálogo sólido a todos os 

níveis entre os comissários e os respetivos serviços.  
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Durante a sua audição, assegurou que o regime de responsabilidade dos prestadores de 

serviços intermediários, estabelecido na Diretiva sobre o comércio eletrónico, que é a 

pedra angular da regulamentação das plataformas de partilha de vídeos, nos termos da 

Diretiva revista sobre os serviços de comunicação social audiovisual, não seria posto em 

causa. No entanto, deixou a porta aberta a eventuais ajustamentos, para garantir a sua 

adaptação ao atual ambiente digital. Pode indicar de forma mais precisa as suas 

intenções nesta matéria? 

 

As novas regras aplicáveis às plataformas de partilha de vídeos, tal como estabelecidas na 

recente Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual (SCSA), são uma das 

realizações da estratégia para o mercado único digital. Pela primeira vez no direito da UE, as 

plataformas em linha são obrigadas a tomar medidas adequadas, em plena compatibilidade 

com o regime de responsabilidade da Diretiva relativa ao comércio eletrónico, para proteger 

os utilizadores contra conteúdos ilegais ou nocivos. A Diretiva SCSA é um dos primeiros 

alicerces de uma Internet mais segura para os meios de comunicação audiovisuais. Como tal, 

comprometo-me a trabalhar em estreita colaboração com os Estados-Membros e as 

autoridades, a fim de assegurar que a Diretiva SCSA seja corretamente transposta e 

efetivamente aplicada. A criação de um mecanismo de cooperação estruturado entre 

reguladores dos meios de comunicação será muito provavelmente crucial para a aplicação das 

novas regras. 

Não vou rever nem procurar alterar o que alcançámos com a Diretiva SCSA. Pelo contrário, o 

ato legislativo relativo aos serviços digitais (Digital Services Act) irá reforçar as bases desta 

diretiva e completá-la sempre que tal seja necessário. Penso que precisamos de um conjunto 

de regras atualizado e equilibrado para todas as categorias de conteúdos e todos os serviços 

digitais, para além dos serviços baseados em conteúdos audiovisuais abrangidos pela Diretiva 

SCSA. Juntamente com a Vice-Presidente Executiva responsável pela pasta Uma Europa 

preparada para a Era Digital e o Colégio de Comissários, teremos de definir com precisão o 

âmbito e as medidas previstas para o Digital Services Act. As disposições que regem todos os 

serviços digitais estão agora desatualizadas e o mercado único é cada vez mais contestado 

pela fragmentação jurídica nos Estados-Membros, bem como pela jurisprudência divergente 

acumulada ao longo dos últimos 20 anos. Esta situação é fonte de complexidade regulamentar 

e de incerteza, que nenhuma strart-up europeia consegue ultrapassar. 

A responsabilidade dos intermediários prestadores de serviços é a espinha dorsal da diretiva 

relativa ao comércio eletrónico. Como já referi na minha audição, procurarei manter os 

princípios fundamentais subjacentes ao regime de responsabilidade dos intermediários 

prestadores de serviços. Por outras palavras, os fornecedores não devem ser 

responsabilizados, a menos que tenham efetivamente tomado conhecimento dos conteúdos 

ilegais nas suas plataformas. Estas regras permitiram o desenvolvimento do panorama da 

Internet a que assistimos ao longo das últimas décadas, estando intimamente ligadas aos 

direitos fundamentais dos cidadãos quando fazem pesquisas em linha. Embora estes 

princípios fundamentais devam ser mantidos, tenciono analisar a necessidade de regras mais 

claras e mais harmonizadas. Por exemplo, a Recomendação da Comissão de 2018 sobre as 
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medidas a tomar pelas plataformas para combater eficazmente os conteúdos ilegais em linha 

vai na direção certa, ao capacitar os utilizadores. No entanto, os Estados-Membros 

começaram a adotar legislação nacional neste domínio e poderá ser necessário resolver o 

problema da fragmentação jurídica no mercado único. 

Creio que uma regulamentação atualizada, mais clara e mais uniforme em todo o mercado 

único digital proporcionará clareza jurídica e um vasto mercado doméstico às 10 000 

plataformas da UE que procuram inovar no mercado único. A cooperação entre os Estados-

Membros será essencial para uma abordagem integrada e comum da regulamentação de todos 

os serviços digitais, tanto os pequenos inovadores, como os gigantes tecnológicos. Levaremos 

o tempo que for necessário para consultar amplamente todas as partes interessadas, seguir 

com rigor a abordagem «Legislar Melhor» e trabalhar em estreita colaboração com o 

Parlamento Europeu. 
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SECÇÃO 11/ PERGUNTAS DA JURI 

Será responsável pela condução dos trabalhos relativos a uma «abordagem europeia 

coordenada em matéria de inteligência artificial». Como pretende alcançar um 

equilíbrio adequado entre o interesse em criar um forte crescimento e inovação na 

Europa no domínio da inteligência artificial e das novas tecnologias e a necessidade de 

prever um quadro jurídico para essas novas tecnologias, que seja baseado nos valores 

éticos europeus e no princípio da não discriminação e leve os cidadãos a confiar nestas 

tecnologias, para todas as culturas e gerações, assegurando que exista sempre um ser 

humano responsável em última instância pelas decisões com um impacto significativo 

nos seres humanos, e que assegure também que o regime de propriedade intelectual seja 

«coerente e adequado à era digital e apoie a nossa competitividade», tal como indicado 

na sua carta de missão?  

 

A força industrial da Europa baseia-se na nossa capacidade para produzir produtos e serviços 

fiáveis e de confiança que respeitem os nossos princípios éticos e estejam em consonância 

com as aspirações dos nossos cidadãos. Esta é a abordagem que a Europa tem de manter no 

domínio da IA, quer quando se trata de desenvolver tecnologias, quer para a sua ampla 

utilização em toda a economia.  

É claro, porém, que a UE pode ter os melhores princípios éticos do mundo, mas estes 

princípios terão um impacto limitado se a tecnologia a que se aplicam for desenvolvida 

noutros países. A Europa marcou o tom com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, 

que está a influenciar toda a reflexão em torno das regras de proteção de dados em todo o 

mundo. Devemos consolidar este sucesso através do estabelecimento de normas globais 

sólidas para uma IA fiável. Estas normas podem constituir uma oportunidade para o 

desenvolvimento das empresas na UE e para a criação de emprego, desde que saibamos 

também reforçar significativamente as nossas capacidades industriais e tecnológicas em toda a 

cadeia de aprovisionamento de IA, fomentar os investimentos e desenvolver as competências 

necessárias. 

O quadro regulamentar que pretendemos pôr em prática deve basear-se no trabalho existente 

do Grupo de Peritos de Alto Nível em IA nomeado pela Comissão em 2018 e que 

desenvolveu um quadro para uma IA fiável. Este quadro completará igualmente a avaliação 

em curso do quadro legislativo em matéria de normas de segurança e de responsabilidade dos 

produtos, a qual analisa o impacto de novas tecnologias, como a IA e a robótica. Este quadro 

comporta sete requisitos essenciais: «iniciativa e controlo por humanos», «robustez e 

segurança», «privacidade e governação dos dados», «transparência», «diversidade, não-

discriminação e equidade», «bem-estar societal e ambiental» e «responsabilização». Os 

requisitos foram desenvolvidos tendo em conta os contributos de mais de 500 organizações 

(indústria, universidades, associações de consumidores, administrações públicas e sociedade 

civil) durante uma consulta organizada na plataforma em linha da AI Alliance (que conta com 

mais de 3 700 membros).  
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Para operacionalizar estes requisitos, foi também elaborada uma lista de avaliação que está 

atualmente a ser testada por empresas e organizações envolvidas no desenvolvimento e na 

implantação de tecnologias de IA. A lista de avaliação será revista no início de 2020, com 

base nos resultados desta fase de teste.  

A partir destes resultados, juntar-me-ei à Vice-Presidente indigitada responsável pela pasta 

Uma Europa preparada para a Era Digital e aos outros membros do Colégio, para trabalhar em 

propostas nos primeiros 100 dias do nosso mandato, com vista a uma abordagem coordenada 

da UE para um quadro regulamentar no domínio da IA. Trabalharemos em estreita 

colaboração com o Parlamento Europeu e os Estados-Membros. Há que garantir que as 

medidas propostas são proporcionadas e não criam obstáculos desnecessários para as 

empresas inovadoras. Serão exploradas várias opções, desde medidas de autorregulação e de 

corregulação a sistemas de verificação por terceiros. O importante é definir uma abordagem 

verdadeiramente favorável ao mercado para evitar a fragmentação na Europa 

Analisarei igualmente de perto o nosso regime de propriedade intelectual, a fim de assegurar a 

sua compatibilidade com o desenvolvimento e a adoção da IA na Europa, tal como explicado 

na resposta que se segue. 

Com base no trabalho realizado com os Estados-Membros no plano de ação coordenado sobre 

IA (de dezembro de 2018), acompanharei os trabalhos sobre os aspetos éticos e jurídicos com 

um conjunto ambicioso e concreto de ações destinadas a reforçar as nossas capacidades 

industriais e a fomentar o crescimento das empresas e a IA. Neste contexto, haverá um 

aumento substancial do nosso apoio à investigação e à inovação, a começar pelo programa-

quadro da UE (Horizonte Europa), para o qual tenciono criar uma nova parceria público-

privada no domínio da IA. O objetivo da parceria é desenvolver e implementar um roteiro 

claro para a liderança em tecnologia de IA, com um forte compromisso de coinvestimento por 

parte da indústria e dos Estados-Membros na sua realização. A investigação é importante, mas 

não suficiente. Precisamos de uma Europa pioneira na implantação de tecnologias de IA 

fiáveis em todos os setores da economia. Este papel cabe ao Programa Europa Digital (DEP), 

centrado na criação de capacidades de IA e na implantação das mais recentes soluções neste 

domínio.  

É necessário criar os espaços comuns que agreguem os dados provenientes de toda a Europa e 

disponibilizar esses dados para aplicações de IA nas empresas e no setor público. Embora 

respeitando as regras do RGPD, devemos facilitar a partilha de dados e o acesso aos dados 

para aplicações de IA em domínios industriais/societais prioritários, incluindo, mas não 

exclusivamente, a indústria transformadora, a saúde, os transportes, o ambiente, o setor 

financeiro e a energia. Há também que explorar regras para a utilização secundária de dados, 

com base nas experiências dos Estados-Membros neste domínio.  

Para competir no domínio da IA, a nossa indústria e os nossos investigadores necessitarão, 

para além de dados, de capacidades computacionais poderosas. Com o apoio do Programa 

Europa Digital, esperamos criar uma vasta rede de centros de competências e polos regionais 

de inovação digital. As capacidades computacionais em que a UE e os Estados-Membros 
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estão a investir no âmbito da iniciativa em matéria de computação de alto desempenho 

poderiam ser reunidas num «mecanismo seguro de dados e computação da UE para a IA», 

disponível para os nossos investigadores e engenheiros.  

Há que desenvolver locais de experimentação e ensaios de IA em domínios de aplicação 

essenciais, desde a mobilidade hipocarbónica até à medicina personalizada e à agricultura de 

precisão, mercê da mutualização de recursos provenientes da UE, dos Estados-Membros e do 

setor privado.  

A minha ambição é chegar gradualmente a um investimento em IA na UE próximo de 20 mil 

milhões de euros por ano em 2025, contra 4 mil milhões de euros por ano atualmente. Este 

investimento deverá ser canalizado em grande parte para o desenvolvimento de competências 

e a adaptação da mão de obra à paisagem industrial da IA. Será fundamental neste contexto o 

apoio em sede de IA às start-up e à respetiva expansão bem como às PME, o que deverá 

constituir uma prioridade no âmbito do programa InvestEU.  

Velarei também por que prossigam as ações de sensibilização do público, destinadas a 

melhorar a compreensão da IA por parte dos cidadãos da UE e a permitir que mais pessoas e 

empresas recorram a aplicações de IA.  

Paralelamente ao trabalho em curso neste domínio na Europa, tenciono instaurar um diálogo 

permanente com os nossos parceiros em todo o mundo para reforçar as tecnologias de IA 

fiáveis e centradas no ser humano e dar resposta aos desafios globais em matéria de 

propriedade intelectual.  

 

Na sua carta de missão, é convidada a criar o quadro certo para que a Europa possa 

tirar o máximo partido da transição digital, assegurando simultaneamente que os nossos 

valores duradouros sejam respeitados à medida que as novas tecnologias se 

desenvolvem, e a conduzir os trabalhos sobre o novo ato legislativo relativo aos serviços 

digitais.  

A promoção de um ambiente justo e responsável para as empresas digitais europeias, 

através de um quadro legislativo sólido no domínio do direito comercial, do direito civil 

e do direito internacional privado, é um dos principais desafios para apoiar a 

competitividade. Quais serão as suas prioridades no que se refere à melhoria do atual 

quadro em matéria de direito civil, direito comercial e direito internacional privado 

para as empresas europeias, em especial no que diz respeito às suas atividades 

comerciais em linha? 

 

As empresas digitais têm de crescer rapidamente e tirar partido dos efeitos de rede além 

fronteiras. Uma pequena start-up não tem capacidade para fazer face à complexidade e aos 

custos decorrentes da fragmentação jurídica nos Estados-Membros, quando procura expandir 

a sua atividade em todo o mercado europeu. Ao atualizar as regras da livre circulação dos 
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serviços da sociedade da informação, o Digital Services Act ajudará as empresas europeias a 

expandir as suas atividades ao nível europeu e a aceder aos mercados mundiais.  

Como sublinha a sua pergunta, estas questões são muito vastas. É necessário fazer mais para 

ajudar as start-up e as PME a fazer face à complexidade da legislação internacional aplicável 

à Internet. Irei considerar a possibilidade de criação de um programa de assistência especial.  

Parece-me também evidente que, quanto maior for a nossa capacidade de estabelecer normas 

para o mundo digital no que respeita à privacidade, à IA, à segurança e responsabilidade, aos 

dados e à cadeia de blocos, mais o direito e os tribunais da UE serão tidos como referência, o 

que irá facilitar as atividades empresariais na UE. 

Trabalharei em estreita colaboração com os meus colegas, em especial com o Comissário 

indigitado para a Justiça, a fim de apoiar as empresas digitais com medidas de direito civil que 

promovam a equidade, a previsibilidade, a segurança jurídica e uma suficiente harmonização 

que permita às empresas beneficiar do mercado único e assegurar que o direito das sociedades 

contribui para a estratégia para as PME.  

A problemática da jurisdição da Internet e os desafios que lhe estão associados no direito 

internacional privado são mundiais. A Europa participa ativamente nos fóruns multilaterais 

relevantes e devemos continuar a fazê-lo, nomeadamente no que diz respeito ao trabalho da 

OMC sobre comércio eletrónico.   
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De acordo com a sua carta de missão, será responsável por assegurar que o regime 

europeu de propriedade intelectual seja «coerente e adequado à era digital e apoie a 

nossa competitividade». Esse regime terá um papel crucial no desenvolvimento da 

inteligência artificial (IA) e de outras tecnologias do futuro. Existem, no entanto, alguns 

desafios previsíveis neste contexto, a saber: 

- -a gestão, propriedade e proteção dos dados utilizados no desenvolvimento de 

sistemas de IA; 

- - a definição da relação entre os dados e os direitos de propriedade intelectual 

utilizados no contexto da IA, incluindo as questões em matéria de infração, 

divulgação e partilha; 

- - a utilização de algoritmos no desenvolvimento de tecnologias de IA e a 

utilização de tecnologias de IA na gestão e aplicação dos direitos de 

propriedade intelectual, por exemplo, «contratos inteligentes»; 

- - os potenciais problemas decorrentes de um conflito de leis e jurisdições. 

Tendo em conta estes desafios, qual é a sua estratégia para garantir que o regime 

europeu de direitos de propriedade intelectual seja adequado para a sua finalidade e 

válido para o futuro? 

 

O crescimento da IA e da economia dos dados são fatores decisivos, não só para as nossas 

economias, mas também para o funcionamento dos nossos regimes de propriedade intelectual. 

Agirei em vários domínios: 

Em primeiro lugar, acredito firmemente que a promoção da produção, da disponibilidade e da 

partilha de dados deve estar no cerne da política industrial da UE. A Europa precisa de uma 

estratégia bem definida para lá chegar. As grandes quantidades de conjuntos de dados 

atualmente disponíveis podem constituir contributos importantes para a nossa economia. A 

nossa capacidade para implantar sistemas de saúde inteligentes ou veículos autónomos 

depende da disponibilidade desses grandes conjuntos de dados. Os dados enquanto tais não 

estão protegidos pela PI. No entanto, como indica a sua pergunta, a propriedade intelectual 

suscita várias questões. Por exemplo, os dados e os algoritmos podem constituir segredos 

comerciais abrangidos pela diretiva de 2016 relativa ao segredo comercial. Os dados sob 

forma de imagens podem também estar abrangidos por direitos de autor. Tais regimes de PI 

protegem interesses legítimos. No entanto, o nosso quadro jurídico em matéria de PI é flexível 

e a proteção da PI não implica que esses dados não possam ser partilhados.  

Até à data, a tónica tem sido colocada na partilha de dados do setor público ao abrigo da 

Diretiva «Dados Abertos». É necessário avançar, respeitando o RGPD. A problemática da 

partilha e do comércio de dados do setor privado já foi objeto de análise. Em 2018, a 

Comissão elaborou um relatório de avaliação das normas existentes em matéria de proteção 

dos direitos de propriedade intelectual para as bases de dados, incluindo os direitos de autor e 

o direito sui generis, juntamente com uma comunicação «Rumo a um espaço comum europeu 

de dados». A introdução de uma exceção específica para a prospeção de texto e de dados é 

reconhecida como um importante passo em frente na perspetiva de um quadro de direito de 
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propriedade intelectual mais favorável à IA na Europa. Este trabalho constitui um excelente 

trampolim para abordar as questões em debate.  

No decurso do meu mandato, darei prioridade à definição e à aplicação de regras aplicáveis 

aos dados e à sua partilha na Europa, mantendo simultaneamente incentivos adequados à 

produção e à disponibilização de dados. É necessário facilitar a disponibilização e a 

reutilização de dados para objetivos específicos de interesse público, como, por exemplo, a 

investigação médica e a melhoria dos serviços públicos. 

É necessário melhorar o acesso aos dados detidos por entidades privadas e atacar o problema 

do desequilíbrio do poder de mercado dos diferentes intervenientes. Ao fazê-lo, temos de ter 

em conta o facto de os conjuntos de dados não serem apenas detidos por grandes 

intervenientes, podendo também estar nas mãos de pequenas start-up inovadoras. São 

necessárias regras claras e justas para todos. A minha ação não se limitará a clarificar o 

quadro regulamentar, trabalharei também em conjunto com os setores industriais relevantes e, 

se for caso disso, com as autoridades públicas, a fim de criar instrumentos para facilitar a 

partilha de dados de uma forma eficaz.  

Não se trata de um problema de um setor específico, mas antes de uma questão de política 

industrial fundamental para manter a nossa competitividade face aos EUA e à China. 

Em segundo lugar, estudarei de perto se, e em que condições, as invenções e as criações 

assentes na IA podem ser protegidas. Em 2017, foram publicados perto de 30 000 pedidos de 

patentes relacionadas com a IA, duas vezes mais do que dois anos antes.  

A propriedade intelectual na IA levanta questões jurídicas, políticas e mesmo filosóficas sobre 

a natureza da invenção e da inovação. Não dispomos de todas as respostas, mas é necessário e 

urgente clarificar vários aspetos. Já foram apresentados pedidos de registo de patentes em que 

a IA aparece como inventor, pondo assim em causa noções como a invenção, a novidade e a 

divulgação. Está em curso um debate semelhante sobre os direitos de autor. A Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual e os Estados Unidos estão igualmente interessados. Os 

serviços da Comissão lançaram estes debates e estou convencida de que a Europa tem de 

assumir a liderança neste debate mundial. Paralelamente ao trabalho neste domínio, 

avaliaremos a necessidade de preparar orientações para o quadro jurídico atual da UE. 

Em terceiro lugar, conto refletir sobre como a revolução da IA pode ajudar a tornar os nossos 

regimes de propriedade intelectual mais eficazes. A IA e outras tecnologias, como a 

tecnologia de cadeia de blocos, podem ser utilizadas para facilitar o registo de patentes e os 

procedimentos de exame. Podem também ajudar as indústrias criativas europeias a reduzir a 

complexidade e a aumentar a eficiência do nosso regime de direitos de autor. Estas 

tecnologias podem ser utilizadas para facilitar o licenciamento, por exemplo, ao permitir a 

utilização e o desenvolvimento de contratos inteligentes. Alguns Estados-Membros estão a 

considerar a possibilidade de legislar sobre contratos inteligentes e, de um modo geral, sobre a 

cadeia de blocos. Penso que a dimensão certa para regulamentar a cadeia de blocos é a 

europeia. A Europa pode assumir a liderança e farei propostas concretas com base no 
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importante trabalho já realizado e no pleno respeito das normas mais exigentes em matéria de 

melhor regulamentação.  

Em quarto lugar, a IA e as tecnologias conexas podem também ajudar-nos a combater o roubo 

de propriedade intelectual. O roubo de PI está a aumentar na Europa e à escala mundial. Em 

2016, os produtos de contrafação representaram 3,3 % do comércio mundial. Estes produtos 

representaram 6,8 % das importações da UE, contra 5 % apenas 3 anos antes. É necessário pôr 

termo a esta situação e as novas tecnologias podem ajudar-nos a fazê-lo. Por exemplo, as 

soluções baseadas na tecnologia da cadeia de blocos podem ajudar os titulares de direitos a 

controlar melhor as suas cadeias de aprovisionamento. Também podem ser utilizadas soluções 

baseadas em IA para detetar e eliminar ofertas ilegais em linha.  

Numa primeira fase, criarei um grupo de alto nível para analisar as questões de propriedade 

intelectual suscitadas pela IA e a revolução dos dados. Promoverei debates com as partes 

interessadas e aprofundarei a nossa análise a fim de propor soluções.  

Durante o meu mandato, irei trabalhar em estreito contacto com as partes interessadas e com 

todos os parceiros e em diálogo com os nossos principais parceiros comerciais, a fim de 

minimizar os problemas decorrentes de normas e jurisdições contraditórias. Aguardo também 

com expectativa a oportunidade de trabalhar com o Parlamento Europeu. 

 


