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RELATÓRIO SUMÁRIO 

Grupo de Trabalho sobre a transformação digital, presidido por Riina Sikkut, parlamentos nacionais 

(Estónia) 

Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021, das 11.00 às 13.00 

1. Alocução introdutória da presidente 

Esta foi a segunda reunião do Grupo de Trabalho sobre a transformação digital. A reunião realizou-se em 

linha. A presidente, Riina Sikkut, deu as boas-vindas aos membros e, em especial, a Elina Valtonen 

(parlamentos nacionais/Finlândia), que assumirá a presidência em 2022. Referindo-se ao relatório 

sumário da última reunião, Riina Sikkut salientou que o grupo já tinha identificado uma série de temas 

fundamentais pertinentes para uma transformação digital de cariz europeu, com o objetivo de construir 

uma sociedade digital ética, segura e transparente, baseada numa abordagem centrada no ser humano. 

A presidente sublinhou a necessidade de apresentar resultados concretos e convidou o grupo a adotar 

uma abordagem ambiciosa. Riina Sikkut informou que, devido ao adiamento da terceira sessão do Painel 

1, as recomendações do Painel ainda não estavam disponíveis, mas que os cidadãos apresentarão um 

relatório sobre os seus debates e que o contributo da Plataforma está disponível. Tendo em conta a 

grande quantidade de ideias e o tema geral, a presidente sugeriu estruturar, por agora, os debates em 

torno de três pilares – «Proteger a nossa sociedade», «Capacitar as pessoas» e «Reforçar a economia» – 

e centrar esta reunião no primeiro destes pilares. Tal abrangeria a soberania e a ética digitais; as 

ciberameaças e a proteção de dados; os direitos digitais e a inclusão; a poluição, a sustentabilidade e a 

durabilidade. Riina Sikkut referiu igualmente os contributos escritos recebidos e convidou os membros a 

utilizarem o Grupo de Trabalho e o Plenário da Conferência para apresentarem oralmente sugestões, de 

modo a que estas possam ser utilizadas no processo. 

2. Relatório dos cidadãos do Painel 1 de cidadãos europeus com o ponto da situação relativamente 

aos seus debates  

Um representante do Painel 1 informou sobre os debates realizados até à data e sublinhou uma série de 

tópicos fundamentais debatidos, que incluíram a exigência de impedir uma eventual deslocalização do 

«trabalho inteligente» para fora da UE e a regulação de novas formas de trabalho resultantes da 

digitalização. Foi salientada a necessidade de abordar o impacto ambiental das novas tecnologias e a 

poluição digital. A educação foi outra prioridade, em especial no que respeita a ajudar os jovens a navegar 

no mundo digital. Manifestaram-se também outros cidadãos que salientaram a necessidade de uma 

abordagem centrada no ser humano, que assegure a literacia digital para todos. A necessidade de 

infraestruturas digitais foi também mencionada, por exemplo no que se refere às estações de 

carregamento de veículos elétricos. Foram ainda debatidos no Painel temas relacionados com a saúde 

digital, a cibersegurança, a proteção de dados e a soberania da UE (por exemplo, os semicondutores). 
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Um representante dos painéis nacionais de cidadãos informou sobre os debates nos painéis irlandeses, 

que abordaram, em grande parte, os tópicos suscitados no Painel Europeu. Entre os assuntos debatidos 

contam-se o apoio à cooperação dos setores público e privado, a luta contra a desinformação e um papel 

forte da UE, com especial destaque para os impactos ambientais da digitalização. Foram apresentadas, 

enquanto áreas de cooperação para a UE, ideias como juntar o certificado de vacinação aos cartões de 

seguro de saúde, a implantação de ligações 5G e de banda larga, a autonomia e soberania digitais, a 

cibersegurança e a luta contra a cibercriminalidade, a resiliência e a segurança dos dados. 

3. Debate sobre o terceiro relatório intercalar da Plataforma Digital Multilingue 

Os representantes dos cidadãos tiveram a palavra em primeiro lugar neste ponto, após o que foi dada a 

palavra a todos os membros por ordem alfabética.  

Os cidadãos salientaram a necessidade de uma abordagem inclusiva da digitalização, sem deixar ninguém 

para trás. Tal foi considerado prioritário tanto em relação a determinados grupos da população, como os 

idosos, mas também entre zonas urbanas e rurais ou em relação a regiões remotas. As ideias apresentadas 

a este respeito incluíram uma espécie de «serviço digital» para prestar apoio. Os cidadãos apelaram 

também a uma abordagem simplificada da proteção de dados (eliminando os longos avisos sobre a 

utilização de testemunhos) e sublinharam a importância da educação, salientando a necessidade de 

sensibilizar os consumidores para os riscos do cibermundo. Foi igualmente salientado que o Painel ainda 

necessita de dispor de um maior conhecimento sobre o que já está em vigor ou em preparação a nível 

europeu.  

Nos debates subsequentes, os membros do Grupo de Trabalho abordaram toda uma série de questões, 

tendo muitos deles reforçado e reiterado os pontos referidos pelos cidadãos. Vários membros 

sublinharam a importância de ouvir as ideias e os pontos de vista dos cidadãos e a necessidade de ligar as 

ideias a informações sobre a regulamentação em vigor ou futura a nível da UE. 

Foi sublinhada a importância da soberania digital da UE e de evitar os riscos para a democracia resultantes 

da digitalização, por exemplo através de desinformação, bem como a necessidade de garantir o respeito 

e a proteção dos valores europeus e dos princípios democráticos na era digital. Foi apresentada a ideia de 

uma nova plataforma mediática que garanta a ampla disponibilidade de conteúdos de qualidade nos 

meios de comunicação social. 

A investigação e a inovação foram consideradas elementos importantes, por exemplo no que toca à 

inteligência artificial, à microtecnologia e à nanotecnologia, aos novos materiais ou à biotecnologia.  

No que se refere à dimensão mundial, alguns membros apelaram a uma presença geopolítica da UE no 

mundo digital e a que a UE estabeleça normas a nível mundial. Foi igualmente evocada a necessidade de 

garantir o respeito dos direitos humanos nas cadeias de abastecimento dos consumidores.  

Um tema recorrente nas intervenções diz respeito à necessidade de educação em matéria de 

competências digitais e de promoção destas, quer para assegurar a disponibilidade de pessoal 

qualificado, empresários e educadores, quer para aumentar a sensibilização dos cidadãos em relação aos 

riscos, por exemplo, para fazer face às notícias falsas e garantir a segurança dos dados. A educação foi 

abordada como uma questão atinente às escolas, mas também no contexto da aprendizagem ao longo da 

vida. 
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A necessidade de uma infraestrutura digital robusta foi considerada um ponto crucial por muitos 

membros, incluindo o acesso a ligações de elevado débito à Internet em zonas rurais e remotas e a 

garantia da manutenção das autoestradas de dados que ligam as regiões ultraperiféricas. Este aspeto foi 

igualmente identificado como um elemento importante para a competitividade das PME e para colmatar 

o fosso digital. 

Muitos membros sublinharam a necessidade de uma digitalização inclusiva, que não deixe ninguém para 

trás, evitando o fosso digital e centrando-se no lado humano. A tecnologia da linguagem e um quadro da 

UE para combater a exclusão linguística foram apresentados como instrumentos para ajudar a promover 

o acesso à tecnologia também em mercados mais pequenos e tornar a informação mais acessível em toda 

a Europa. Foi igualmente reiterada a necessidade de proteger os trabalhadores e os direitos sociais no 

ambiente de trabalho digital em mutação.  

A sustentabilidade e a luta contra a poluição digital e a pegada de carbono digital foram também 

referidas.  

Os membros abordaram igualmente os temas do acesso aos dados e de um mercado único digital, 

referindo a necessidade de as PME terem um acesso justo e equitativo aos dados, incluindo a livre 

circulação transfronteiras de dados e a interoperabilidade, com base em normas e princípios comuns. 

Foram feitas sugestões para demonstrar os benefícios da digitalização através de utilizações práticas, 

como a identificação eletrónica. Foi proposto o princípio de «prioridade ao digital» e salientada a 

importância dos dados abertos. 

Alguns membros chamaram a atenção para os riscos da digitalização, que tornam necessária a existência 

de legislação a nível da UE para proteger eficazmente a privacidade e os direitos digitais. Em relação à 

inteligência artificial, foi sublinhada a necessidade de, em última instância, a decisão pertencer sempre 

ao ser humano. Houve alertas contra o reconhecimento biométrico em áreas públicas ou privadas, exceto 

quando for absolutamente necessário. Neste contexto, um membro viu também a necessidade de 

estabelecer limites e de assegurar a responsabilização pela utilização de software espião pelas 

autoridades públicas, que pode ameaçar a democracia europeia, e de garantir a existência de espaço na 

Europa para os refugiados/exilados informáticos. 

Elina Valtonen congratulou-se com o facto de já terem sido suscitadas muitas questões importantes e 

informou que os trabalhos prosseguirão em janeiro em torno dos três pilares identificados.  

4. Alocução final da presidente 

Riina Sikkut encerrou a reunião, congratulando-se com as diferentes perspetivas apresentadas pelos 

membros. Salientou a necessidade de regras claras a nível da UE para garantir a proteção dos direitos dos 

cidadãos e a prevalência de uma abordagem centrada no ser humano. Outra componente importante é a 

disponibilidade de infraestruturas seguras para garantir o acesso de todos à informação e aos serviços 

digitais. O volume de informações e de dados disponíveis torna necessária a existência de regras claras 

em matéria de proteção de dados e da privacidade. A luta contra a desinformação através da 

disponibilização de informações fiáveis e comprovadas por factos é cada vez mais importante. Para que 

todos possam beneficiar do mundo digital, é necessário evitar um fosso digital e assegurar educação e 

competências que permitam a participação de todos, nomeadamente através das tecnologias da 

linguagem. Tanto na Plataforma Digital Multilingue como durante a reunião do Grupo de Trabalho, foram 
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descritas diferentes formas de permitir a participação, partilhar pontos de vista e reunir cidadãos, 

funcionários e setores através de fóruns, plataformas e portais. E, em última análise, para proteger a nossa 

sociedade, precisamos que a UE tenha soberania em matéria digital. 

No que toca a questões processuais, a presidente incentivou o Secretariado Comum a fornecer aos 

cidadãos dos painéis informações sobre a regulamentação em vigor ou prevista a nível da UE. Anunciou 

igualmente que o relatório sumário e a ordem do dia da reunião estarão disponíveis de forma mais 

atempada. A próxima reunião terá lugar em janeiro. 

ANEXO: Lista dos membros do Grupo de Trabalho sobre a transformação digital  
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ANEXO: Lista dos membros do Grupo de Trabalho sobre a transformação digital  

Presidente

:  

Riina SIKKUT (Elina VALTONEN a partir de 

1.1.2022) 
(parlamentos nacionais) 

Forma de 
tratament

o 
Nome próprio Apelido Componente 

Sr.  Thomas BYRNE Conselho 

Sr.ª Dita CHARANZOVÁ Parlamento Europeu 

Sr.ª Josianne CUTAJAR Parlamento Europeu 

Sr.ª  Claudia DÖRR-VOSS Conselho 

Sr.ª  Jelena  DRENJANIN Comité das Regiões 

Sr.ª Yordanka   FANDAKOVA Representante local/regional 

Sr. Vasco FERNANDES  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Radosław  FOGIEL Parlamentos nacionais 

Sr.ª Antje  GERSTEIN  Comité Económico e Social Europeu 

Sr.ª Marietta  GIANNAKOU Parlamentos nacionais 

Sr. Antonio GIARDINA  Painéis de cidadãos europeus 

Sr.ª Marketa GREGOROVA Parlamento Europeu 

Sr. Filip HOFMAN  Painéis de cidadãos europeus 

Sr.ª Eva Maria  HOLZLEITNER Parlamentos nacionais 

Sr.ª Assita KANKO Parlamento Europeu 

Sr. Othmar KARAS Parlamento Europeu 

Sr.ª Miapetra KUMPULA-NATRI Parlamento Europeu 

Sr.ª Constance  LE GRIP Parlamentos nacionais 

Sr.ª Eva-Maria LIIMETS Conselho 

Sr. Morten LØKKEGAARD Parlamento Europeu 

Sr.ª Gisele Marguerite MAGNERY  Painéis de cidadãos europeus 

Sr.ª Jánosné MASEVSZKI  Painéis de cidadãos europeus 

Sr.ª Eva MAYDELL Parlamento Europeu 

Sr. Paulo  MONIZ Parlamentos nacionais 

Sr.ª Noelle O’CONNELL 
Painéis/eventos nacionais de 

cidadãos 

Sr.ª  Sirpa PAATERO Conselho 

Sr. Stefano  PALMIERI  Comité Económico e Social Europeu 

Sr. Chrisis  PANTELIDES Parlamentos nacionais 

Sr. Alessandro PANZA Parlamento Europeu 

Sr.ª Gergana PASSY 
Painéis/eventos nacionais de 

cidadãos 

Sr.ª Sandra PEREIRA Parlamento Europeu 

Sr.  Iulian-Vasile POPESCU Conselho 

Sr. Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Parlamento Europeu 
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Sr.ª Lucia  PUTTRICH Parlamentos nacionais 

Sr.ª Jessika  ROSWALL Parlamentos nacionais 

Sr.  Lukas  SAVICKAS Parlamentos nacionais 

Prof.ª Paola SEVERINO 
Painéis/eventos nacionais de 

cidadãos 

Sr.ª Riina SIKKUT Parlamentos nacionais 

Sr. Radoslaw SIKORSKI Parlamento Europeu 

Sr.ª Vita Anda  TĒRAUDA Parlamentos nacionais 

Sr.  Jean-Louis THILL Conselho 

Sr.ª Rocío TOVIO DIAZ  Painéis de cidadãos europeus 

Sr.ª Elina  VALTONEN Parlamentos nacionais 

Sr.ª Mirja VEHKAPERA  Comité das Regiões 

Sr.ª Margrethe VESTAGER Comissão Europeia 

Sr.ª Veronique WILLEMS Parceiros sociais 

 


