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RELATÓRIO SUMÁRIO 

Grupo de Trabalho sobre Transformação Digital, presidido por Elina Valtonen, parlamentos nacionais 
(Finlândia) 

Sexta-feira, 4 de março de 2022, das 9.00 às 11.00 

1. Observações introdutórias da presidente 

A quarta reunião do Grupo de Trabalho foi presidida por Elina Valtonen, parlamentos nacionais 
(Finlândia), e realizou-se à distância. A reunião foi transmitida via Internet. A presidente deu início à 
reunião referindo-se aos acontecimentos chocantes da semana anterior após a invasão russa da Ucrânia, 
declarando que os seus pensamentos estavam com o povo ucraniano. Sublinhou que estes eventos 
também reforçaram a necessidade dos trabalhos sobre o futuro da Europa.  

A presidente explicou que esta reunião adicional se destinava a abordar o último dos três pilares ao abrigo 
dos quais o trabalho sobre a transformação digital foi organizado até à data, a saber, o «Reforço da 
Economia». Os debates anteriores centraram-se nos temas «Proteger a nossa sociedade» e «Capacitar as 
pessoas». Por conseguinte, os debates continuariam a centrar-se nos contributos da plataforma digital. A 
presidente informa que o Painel de Cidadãos Europeus sobre «Uma economia mais forte, justiça social e 
emprego/Educação, cultura, juventude e desporto/transformação digital» terminou os seus trabalhos e 
que as recomendações dos painéis estarão no centro dos debates da reunião do Grupo de Trabalho de 11 
de março de 2022. O relatório sumário da última reunião foi aprovado. Um representante dos cidadãos 
solicitou a realização de eventuais reuniões adicionais num momento que não interferisse com o horário 
de trabalho (idealmente a partir das 18 horas). 

2. Apresentação dos contributos da Plataforma Digital e das iniciativas em curso 

A presidente apresentou os principais temas e ideias da Plataforma Digital relacionados com o «Reforço 
da Economia», divididos em três subtemas: inovação digital, economia digital e educação e formação, 
bem como iniciativas conexas em curso a nível da UE.  

No âmbito da inovação digital, foram mencionadas ideias relacionadas com a cadeia de blocos (como, por 
exemplo, uma plataforma de cadeia de blocos da UE, uma melhor regulamentação das criptomoedas ou 
um euro digital), a inteligência artificial e os dados, bem como um Silicon Valley europeu  
(mencionando-se, por exemplo, o GAIA-X ou o Kickstarter). No âmbito do tema da economia digital, foram 
mencionadas as infraestruturas digitais de apoio à economia (incluindo várias formas de fonte aberta e 
de dados como serviço (DaaS)), a melhoria das condições de mercado para empresas de todas as 
dimensões, incluindo as empresas em fase de arranque (PME, identificação digital para B2B) e um 
certificado de IA e tecnologia ética.  Em relação à educação e à formação, foram referidas as plataformas 
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de educação e formação (cursos em linha, eduTech), uma plataforma digital de competências (certificação 
e reconhecimento de competências, circulação transfronteiras) e as competências digitais das empresas.  

Em seguida, a presidente referiu algumas das iniciativas existentes no domínio do reforço da economia. 
Entre estas contam-se o Programa Europa Digital e os Polos Europeus de Inovação Digital para impulsionar 
a inovação. O Regulamento Serviços Digitais, o Regulamento Mercados Digitais, o Regulamento 
Inteligência Artificial e o Regulamento Dados, concebidos para regulamentar de forma mais adequada a 
economia digital, encontravam-se agora no processo legislativo. As Orientações para a Digitalização e o 
Plano Coordenado para a IA definiram e promoveram os objetivos estratégicos da UE. No que diz respeito 
à educação e à formação, as Orientações para a Digitalização incluem metas para 2030 em termos de 
competências digitais da Europa, enquanto o Plano de Ação para a Educação Digital, que visa impulsionar 
o ecossistema de educação digital e a Plataforma de Competências e Empregos Digitais, proporciona um 
acesso aberto à informação e aos recursos.  

3. Debate  

No debate subsequente, os membros do Grupo de Trabalho salientaram os seguintes pontos:  

Ø Os três pilares «Proteger a nossa sociedade», «Capacitar as pessoas» e «Reforçar a economia» 
foram considerados úteis para garantir que a transformação digital crie uma sociedade em que 
todos se sintam incluídos.  
 

Ø Considerou-se importante integrar a democracia na esfera digital e assegurar que esta espelhe 
os valores europeus. O que é ilegal fora de linha deve ser ilegal em linha. A proposta de 
Declaração sobre os Direitos e Princípios Digitais Europeus foi mencionada neste contexto. O 
princípio da tecnologia centrada no ser humano deve ser a força motriz da transformação digital. 
Considerou-se igualmente que a Europa deveria cooperar com outros países que partilhem das 
mesmas ideias para criar normas digitais globais com os valores europeus no seu cerne e assumir 
um papel de liderança neste domínio. As iniciativas legislativas em curso, como o Regulamento 
Inteligência Artificial, foram mencionadas como tendo um duplo objetivo de promover a 
inovação, protegendo simultaneamente os valores fundamentais. Foi defendida uma abordagem 
ambiciosa para encontrar uma forma europeia de criar confiança no mundo digital, proteger os 
direitos humanos e os direitos dos consumidores e assegurar desenvolvimentos tecnológicos que 
permitam uma melhor participação na sociedade, evitando o controlo e a discriminação. 
 

Ø A importância de uma ação coordenada para reforçar a segurança e a resiliência das 
infraestruturas digitais da Europa foi salientada por vários membros, em especial à luz da atual 
crise. A segurança digital deve desenvolver-se em paralelo com o crescimento da economia 
digital, a fim de assegurar a sua resiliência.  
 

Ø Os membros consideram igualmente que os recentes acontecimentos geopolíticos salientaram a 
importância de assegurar a autonomia estratégica e técnica, através do investimento na 
inovação e do reforço da cadeia de abastecimento (por exemplo, no caso da microeletrónica ou 
da cadeia de abastecimento de circuitos integrados). 
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Ø Vários participantes salientaram a importância da educação e das competências digitais para 
garantir que a inovação tecnológica beneficie a sociedade no seu conjunto. Neste contexto, foi 
evocada a necessidade de envolver as mulheres e as raparigas na transformação digital, bem 
como a necessidade de chegar a todos os grupos etários e tipos de ensino, incluindo a investigação 
universitária. Foi referido o exemplo de um programa irlandês para as escolas primárias, que 
incentiva as crianças a aprender sobre a cultura, as línguas e a história da UE e que pode ser 
alargado a ambientes digitais. A educação pode também ajudar a eliminar a resistência à mudança 
e a assegurar uma digitalização inclusiva.  
 

Ø Foi feita referência ao princípio «digital primeiro», que exige que os serviços sejam prestados por 
via digital sempre que possível, salvo pedido em contrário.  
 

Ø Foi mencionada a possível ligação entre as ideias agora debatidas e as recomendações do Painel 
de Cidadãos, referindo-se, em especial, as recomendações sobre o trabalho inteligente, domínio 
em que as medidas poderiam reforçar a economia protegendo contra a deslocalização de 
empregos em linha para fora da Europa, e as recomendações sobre as competências digitais 
(recomendações 7 e 8).  
 

Ø Alguns participantes salientaram a necessidade de uma economia digital forte e sublinharam que 
o investimento em ecossistemas de inovação é necessário em todas as regiões, a fim de divulgar 
equitativamente os benefícios da transformação digital em toda a Europa. A inovação pode 
contribuir para impulsionar a UE no futuro, as PME devem poder inovar, ser ágeis e estar isentas 
de burocracia. Os dados na economia das plataformas devem ser utilizados em benefício de 
todos, a fim de criar novas oportunidades de negócio.  
 

Ø Foi igualmente feita referência ao reforço da infraestrutura elétrica para promover a implantação 
de veículos elétricos.  
 

Ø As experiências na Finlândia com o BI e a carteira digital foram mencionadas como ferramentas 
importantes também nas empresas transfronteiras e nos serviços eletrónicos, bem como nos 
setores público e privado.  

 

4. Observações finais 

A presidente agradece a todos o debate profícuo. A reunião do Grupo de Trabalho de 11 de março centrar-
se-á nas recomendações do Painel de Cidadãos e a presidente convida todos os membros a analisá-las. 
Indicou igualmente que o trabalho do Grupo de Trabalho passa agora para o processo de elaboração de 
propostas destinadas à sessão plenária.  

*** 

 


