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RELATÓRIO SUMÁRIO 

Grupo de trabalho sobre a transformação digital, presidido por Elina Valtonen, parlamentos nacionais 
(Finlândia) 

Sexta-feira, 21 de janeiro de 2022, das 10.00 às 12.00 

1. Considerações iniciais da presidente 

Esta terceira reunião do grupo de trabalho foi presidida por Elina Valtonen, dos parlamentos nacionais 
(Finlândia), que sucedeu a Riina Sikkut, dos parlamentos nacionais (Estónia), e realizou-se em formato 
híbrido. A reunião foi transmitida pela Internet. A presidente iniciou a reunião com uma breve introdução 
e uma apresentação, que forneceu uma panorâmica do processo e do tema do debate do dia: «Capacitar 
as pessoas», incluindo os temas da identidade digital, da saúde digital, da democracia eletrónica e da 
circulação transfronteiras (ferramentas digitais). A presidente apresentou uma panorâmica dos 
contributos recebidos até à data na plataforma digital e das orientações do painel de cidadãos europeus 
e descreveu as iniciativas em curso a nível europeu para criar as condições para o debate.  

2. Ponto da situação dos debates no painel de cidadãos europeus sobre a transformação digital 

Os representantes do painel de cidadãos europeus apresentaram uma panorâmica dos debates no painel 
até à data e das orientações em debate. Sublinharam a importância das competências e da literacia 
digitais e das respetivas ferramentas (tais como plataformas de aprendizagem para os idosos e os jovens). 
Considerou-se fundamental o acesso básico à educação digital e necessária formação para combater as 
notícias falsas, a desinformação e o assédio em linha. Também se considerou fundamental garantir o 
acesso à Internet de elevada qualidade em toda a União, incluindo nas zonas rurais e menos favorecidas. 
Os cidadãos consideraram igualmente que era necessário acelerar o desenvolvimento e a implantação 
dum sistema de identificação eletrónica à escala da UE. 

Os cidadãos partilharam a sua própria experiência com o trabalho a partir de casa durante a COVID-19 e 
os muitos problemas que surgiram. A transição para o trabalho à distância («inteligente») devido à 
pandemia afetou a saúde e o bem-estar das pessoas. Deve ser ponderada a possibilidade de garantir 
salvaguardas para os trabalhadores quando efetuam «trabalho inteligente», incluindo o controlo do 
horário de trabalho e do direito a desligar, o direito a mobiliário e equipamento adequados e evitar a 
deslocalização do emprego apenas com base nos custos. É necessário um quadro europeu para proteger 
a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. 

Um representante dos painéis e eventos nacionais salientou a necessidade de tornar a UE mais 
empreendedora e de atrair talentos de todo o mundo através de diferentes incentivos, incluindo a 
migração de países terceiros. Foi sublinhada a importância da identificação à escala da UE e das 
oportunidades de voto eletrónico nas eleições europeias.  

Foi também sugerida a conservação da plataforma digital multilingue bem sucedida criada para a 
Conferência sobre o Futuro da Europa, a fim de apoiar continuamente os cidadãos de toda a UE. 

3. Debate sobre os principais contributos atuais da plataforma digital e do painel de cidadãos 
europeus sobre o tema «Capacitar as pessoas» 
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No debate, muitas das sugestões apresentadas pelos cidadãos foram acolhidas e apoiadas pelos membros 
do grupo, tendo sido levantadas as seguintes questões:  

A importância da saúde digital no local de trabalho no contexto da saúde e segurança no trabalho e do 
diálogo social, salientando as atuais formas de teletrabalho que conduzem ao esgotamento e à fadiga. Foi 
solicitada a revisão da legislação em vigor, nomeadamente em matéria de teletrabalho.  

Este ponto foi reforçado por muitos oradores que chamaram a atenção para os efeitos negativos para a 
saúde mental do prolongamento das horas de teletrabalho e, de um modo mais geral, do tempo 
demasiado longo passado diante do ecrã e instaram à criação dum direito a desligar e dum quadro da UE 
que proteja a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar.  

Outros chamaram a atenção para as oportunidades oferecidas pela saúde digital para tornar os serviços 
mais disponíveis nas zonas rurais, mas salientaram a necessidade de competências digitais para os 
profissionais e os cidadãos para que isso possa funcionar. 

A necessidade de impulsionar a literacia e as competências digitais foram sugestões recorrentes e a 
importância da literacia digital foi levantada em vários contextos diferentes. É necessário colmatar as 
lacunas de competências e de conhecimentos e capacitar as pessoas. Foi abordada a importância da 
literacia digital na proteção das crianças e dos utilizadores mais vulneráveis da Internet. 

Foram sublinhados os desafios relacionados com a acessibilidade, a luta contra o fosso digital e a garantia 
de que ninguém é deixado para trás, tendo sido sugerido que o acesso à Internet deve ser um direito 
fundamental. A este respeito, foram assinaladas deficiências em termos de acessibilidade na própria 
plataforma digital multilingue.  

Um membro divulgou os resultados do painel de cidadãos alemães, que tinha recomendado a introdução 
do «Digi Check» com vista a verificar em que medida as empresas e as administrações públicas utilizam a 
inovação digital e respeitam os dados dos cidadãos. Outra recomendação dizia respeito à criação duma 
plataforma que integre informações científicas provenientes de estações de televisão e de rádio, opções 
de intercâmbio de informações com tradução, um «Facebook europeu» e uma espécie de canal ARTE 
europeu. 

A garantia do acesso à Internet também nas zonas rurais e remotas foi considerada uma prioridade, tal 
como a necessidade de harmonização das normas digitais para assegurar o crescimento económico. 

Também foi abordada a transparência dos algoritmos, para garantir que os cidadãos compreendem o 
que acontece com os seus dados, bem como a falta de transparência dos instrumentos privados e a 
necessidade de controlar melhor as empresas privadas. Foi levantada a necessidade de falar a uma só voz 
ao lidar com os gigantes digitais e de mostrar que a Europa espera que estes exerçam com total 
transparência as suas responsabilidades sociais para além de pagarem impostos. 

Alguns membros sugeriram que a UE deve ser um organismo de normalização para garantir a soberania 
digital, a independência estratégica e a competitividade global. A UE deve definir as regras do respeito 
dos direitos humanos em linha e outra sugestão foi criar uma carta dos direitos digitais. São necessários 
investimentos em infraestruturas para proporcionar um acesso seguro aos serviços digitais e para tirar 
pleno partido do potencial digital.  
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Em relação à votação eletrónica, enquanto alguns sugeriram usar sistemas de votação eletrónica (por 
exemplo, nas próximas eleições para o Parlamento Europeu), outros consideraram que tal não aumenta 
verdadeiramente a participação na votação. Foi proposto o financiamento colaborativo de projetos-piloto 
com vista a uma utilização mais sistemática e sustentável da democracia eletrónica, em paralelo com as 
consultas normais. 

A carteira digital e a identificação digital na UE receberam apoio, bem como os serviços eletrónicos 
transfronteiras, que podem permitir aos cidadãos da UE aceder a aplicações sem terem de passar pelas 
grandes plataformas digitais que utilizam os seus dados para os seus próprios fins comerciais.  

As barreiras linguísticas foram identificadas como um problema também no mundo digital.  

Foi mencionada a importância das «cidades inteligentes» e de iniciativas de administração pública em 
linha para capacitar os cidadãos na transição digital, bem como o desenvolvimento de serviços eletrónicos 
automatizados que forneçam informações e respondam às perguntas dos cidadãos – por exemplo, sobre 
cuidados de saúde ou outras questões. 

No que diz respeito à necessidade – reconhecida por vários oradores – de esclarecer quais as medidas já 
em curso a nível da UE para dar resposta às preocupações suscitadas, o calendário do comboio 
legislativo do Parlamento Europeu é um instrumento útil no sítio Web deste, que fornece informações 
sobre o estado de adiantamento dos trabalhos em curso. No entanto, também foi sublinhado que as 
iniciativas legislativas em curso no domínio digital (por exemplo, o Regulamento Inteligência Artificial, o 
Regulamento Serviços Digitais e o Regulamento Mercados Digitais) não encerram o assunto nem tornam 
a sugestão desnecessária, mas fazem parte de um processo em curso.  

Considerações finais da presidente 

A presidente agradeceu a todos pelo debate frutuoso. Está previsto que a próxima reunião do grupo de 
trabalho aborde o terceiro tema identificado na área da transformação digital – a saber, «Reforçar a 
economia» – concentrando-se, tal como nesta reunião, nos contributos recebidos sobre este tema através 
da plataforma digital e dos painéis de cidadãos. Assim que o painel de cidadãos europeus tiver formulado 
as suas recomendações (25-27 de fevereiro em Dublim), o grupo de trabalho reunir-se-á em março para 
debater essas recomendações e apresentará o seu trabalho na sessão plenária de março/abril. 

 

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