
 

1 

 

 
 

RELATÓRIO SUMÁRIO 

Grupo de Trabalho sobre Transformação Digital, presidido por Elina Valtonen, 

parlamentos nacionais (Finlândia) / Riina Sikkut, parlamentos nacionais (Estónia) 

Quinta-feira, 7 de abril de 2022, das 18h00 às 20h30 

 

1. Observações introdutórias da presidente  

A presidente explicou que esta seria a reunião final do grupo de trabalho. O objetivo da reunião era 
analisar os projetos de propostas revistos, que refletiam as reações recebidas da reunião anterior, 
incluindo o seguimento escrito das mesmas, e os debates na última reunião plenária.  
 

2. Observações introdutórias do porta-voz  
O porta-voz manifestou grande satisfação com os projetos de propostas, que refletiam os interesses 
dos cidadãos e as recomendações. Chamou a atenção para as observações adicionais feitas em relação 
a aspetos centrados no ser humano e considerou que alguns elementos ainda poderiam ser 
acrescentados a este respeito.  
 

3. Debate sobre a versão revista das propostas  
O grupo debateu separadamente cada um dos projetos de propostas (objetivos gerais e medidas 
específicas de acompanhamento), centrando-se em sugestões de ajustes ou de aditamentos ao texto. 
As revisões incluíram uma redação introdutória para salientar a necessidade de uma abordagem 
ambiciosa à transformação digital e para referir as implicações da agressão russa contra a Ucrânia. 
 
As sugestões feitas durante o debate incluíram os seguintes aspetos:  
 
Proposta I: Acesso a infraestruturas digitais  

➢ Na medida 4, foi sugerido o aditamento de uma referência a evitar a vinculação a um 
fornecedor, a fim de ajudar a garantir que os clientes possam transitar facilmente entre 
fornecedores.  

➢ Na medida 6, foi sugerida a inclusão de uma referência ao acesso a serviços de assistência, a 
fim de apoiar o direito de acesso dos cidadãos aos serviços digitais.  

➢ Na medida 4, propôs-se acrescentar uma referência às metas de cobertura em matéria de 
gigabits e 5G para 2030.  

➢ Na medida 6, foi proposto aditar uma referência específica ao acesso dos cidadãos aos 
registos eletrónicos. A presidente salientou que este aspeto estava abrangido pela mobilidade 
de dados.  

➢ O título desta proposta deve fazer referência ao acesso «equitativo» à infraestrutura digital.  
➢ Na medida 4, deve também ser feita referência à melhoria dos mercados do ponto de vista 

dos consumidores.  
➢ Foi sugerido o aditamento de uma referência a uma carta europeia dos direitos digitais, como 

um passo lógico para além da proposta da Comissão de uma Declaração dos Direitos Digitais, 
que era um documento interinstitucional. Embora tal possa não ter sido especificamente 
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recomendado pelos cidadãos, foi considerado um instrumento adequado para alcançar os 
seus objetivos declarados. Em termos mais gerais, foi confirmado por representantes dos 
cidadãos que é bem-vindo o aditamento de medidas que ajudem à consecução das 
recomendações.  

➢ Foi argumentado que as infraestruturas digitais não são, por natureza, totalmente 
sustentáveis e que, por conseguinte, não é suficiente acrescentar a palavra sustentabilidade; 
é sim necessário aprofundar esse aspeto.  

➢ Na medida 3, foi sugerido fazer referência à «implantação avançada» de infraestruturas 
digitais e elétricas e não à sua «disponibilização».  

➢ Na medida 4, foi sugerido substituir a referência aos países «não democráticos» por uma 
referência a «países terceiros», a fim de tornar o texto mais neutro.  

➢ Foi proposto aditar uma referência aos idosos na medida 5 e, na medida 6, incluir uma 
referência à «acessibilidade» de serviços públicos e privados essenciais.  

➢ Na medida 2, foi sugerida a inclusão de uma referência a «regiões insulares» ou (como 
compromisso) ao conceito mais amplo de «regiões remotas e periféricas».  

 
Proposta II: Competências digitais que capacitem as pessoas  

➢ Foi proposta a inclusão de uma referência à «literacia digital» no título da presente proposta, 
dada a sua importância para combater a desinformação.  

➢ Foi proposta a inclusão de uma referência ao desenvolvimento saudável das crianças na 
medida 1 e a «grupos social e economicamente vulneráveis» na medida 3.  

➢ Foi sugerido o aditamento de uma referência à prevenção dos preconceitos algorítmicos de 
género e dos estereótipos, no contexto do fosso digital entre homens e mulheres, na medida 
1. Este aditamento poderá ser inserido noutra parte do documento, se tal for considerado 
mais adequado.  

➢ Na medida 2, uma referência à utilização «segura e responsável» da Internet pode ser mais 
adequada do que a referência a uma «utilização saudável». A presidente salientou que 
«utilização saudável» era a expressão usada na recomendação.  

➢ Na medida 5, em vez de «formação específica», foi sugerido fazer referência ao 
«desenvolvimento de iniciativas de formação, coordenadas a nível da UE» e à formação de 
«peritos digitais suplementares», dado que se tratava de um objetivo específico para 2030 no 
âmbito do programa estratégico da Década Digital. Houve também sugestões no sentido de 
incluir competências específicas (IA, quantum), mas os membros consideraram que a redação 
abrangia todas as competências necessárias, que também poderiam ser desenvolvidas.  

 
Proposta III: Sociedade digital segura e fiável – cibersegurança e desinformação  

➢ Foi sugerido o aditamento de uma referência à resiliência face a crises no objetivo geral da 
presente proposta.  

➢ Foi sugerida a supressão da referência, na medida 2, para garantir «sanções semelhantes» em 
todos os Estados-Membros (o que ia além do que poderá ser legalmente possível) e a 
referência, na medida 4, aos algoritmos de aprendizagem automática (por serem demasiado 
limitados no seu contexto). A presidente salientou que ambas as expressões se baseiam nas 
recomendações e foi ponderado mantê-las. 

➢ Sublinhou-se a necessidade de uma harmonização total da legislação nacional em matéria de 
cibersegurança para fazer face aos riscos cibernéticos.  

➢ Foram manifestadas preocupações quanto à referência, na medida 5, ao financiamento de 
plataformas digitais para avaliar a fiabilidade dos meios de comunicação social tradicionais, 
uma vez que não era claro de que forma a imparcialidade dessas plataformas poderia ser 
assegurada nem por que motivo os meios de comunicação social tradicionais deveriam ser 
identificados para avaliação. A presidente indicou que o texto seria revisto para dar resposta 
a estas preocupações.  
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➢ Na medida 2, foi sugerido o aditamento de uma referência aos «centros nacionais de 
cibersegurança» à menção dos centros e das autoridades locais e regionais de cibersegurança.  

➢ Na medida 4, foi sugerida a inclusão de uma referência a orientações (como códigos de 
conduta), uma vez que a legislação não é o único meio para combater a desinformação.  

➢ Na medida 5, propôs-se que a referência ao «pleno respeito dos princípios da liberdade dos 
meios de comunicação social» era preferível à referência à censura.  

➢ Um representante dos cidadãos alertou para o facto de o texto não dever afastar-se 
demasiado das recomendações dos painéis de cidadãos, em especial no que diz respeito às 
recomendações sobre educação digital. A presidente observou que algumas destas 
recomendações tinham sido transferidas para o Grupo de Trabalho sobre Educação e aí 
tinham sido tratadas, mas comprometeu-se a verificar se estavam devidamente abrangidas e 
a verificar se a redação da medida 2 poderia ser reforçada neste sentido.  

 
Proposta IV: Sociedade digital segura e de confiança – proteção de dados  

➢ No que diz respeito às medidas 3 e 4, foi sugerido que as referências a procedimentos 
«rápidos» e «curtos» fossem reconsideradas, uma vez que a rapidez nem sempre era 
compatível com a clareza e a eficácia e houve alguma duplicação.  

➢ Foi sugerida a inclusão de uma medida destinada a garantir que as pessoas possam transferir 
facilmente dados pessoais de um fornecedor para outro. A presidente salientou que esta 
questão estava já prevista.  

➢ Na medida 6, foi sugerido substituir a referência à «criação de um sistema de certificação a 
nível da UE» para a conformidade com o RGPD por uma referência a «incentivar um sistema 
de certificação», uma vez que tal não tinha necessariamente de ser a nível da UE.  

➢ Na medida 8, propôs-se substituir a referência a «assegurar» que a Autoridade Europeia para 
a Proteção de Dados e as agências nacionais apliquem plenamente as sanções por uma 
referência ao «apoiar» a execução por parte desse organismo.  

➢ Foram expressas preocupações quanto ao facto de o sistema de certificação do RGPD referido 
na medida 6 poder constituir um grave obstáculo às atividades das PME e de o objetivo exato 
da medida 8 não ser claro e poder não estar em conformidade com as regras em vigor em 
matéria de proteção de dados. Quanto a este último ponto, foi sugerido que os serviços 
jurídicos fossem consultados sobre a compatibilidade com as regras em vigor ao abrigo do 
RGPD. A referência a uma proibição do tratamento de dados na medida 8 foi considerada 
excessiva, uma vez que poderia impedir um tratamento de dados essencial para a 
sobrevivência de uma empresa. A presidente sugeriu que esta preocupação poderia ser 
abordada através de uma referência ao tratamento de dados «indesejado».  

 
Proposta V: Inovação digital para reforçar a economia  

➢ Foi sugerido reforçar o objetivo geral através da referência ao mercado único e de uma 
oposição mais clara às práticas que entravam as atividades transfronteiriças, como as práticas 
de bloqueio geográfico.  

➢ Na medida 6, foi sugerido reforçar a referência à investigação, a fim de se centrar mais na 
investigação de ponta, de fronteira ou fundamental e reforçar a redação da medida 8 no que 
toca ao combate à utilização de algoritmos discriminatórios ou tendenciosos.  

➢ Foi proposta uma maior ênfase na necessidade de transparência para garantir uma utilização 
responsável dos sistemas de inteligência artificial, nomeadamente nas medidas 3 e 8.  

➢ Foi sugerida a supressão da referência ao direito a desligar na medida 1 para dar ao texto uma 
aplicação mais ampla, o que, no entanto, não foi aceite. 

➢ Foi sugerido que, na medida 4, fosse introduzida uma referência a «recursos» para 
equipamento ergonómico para os trabalhadores e incluída uma referência a evitar efeitos de 
vinculação na medida 8.  
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➢ Foi proposto reforçar as referências aos mecanismos de apoio às PME e às empresas em fase 
de arranque. Foi igualmente proposto adaptar a redação das medidas 2 e 3 para as tornar 
mais equilibradas e incluir aspetos positivos da mobilidade e da inteligência artificial no local 
de trabalho.   

➢ Por último, foi sugerido que se fizessem referências mais amplas à inteligência artificial, e não 
apenas à IA no local de trabalho. 

 
4. Observações finais  

A presidente agradeceu a todos os membros do grupo de trabalho e ao seu pessoal de apoio pelo seu 
trabalho árduo e pela boa cooperação. 


