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RELATÓRIO SUMÁRIO 
Grupo de trabalho sobre a transformação digital, presidido por Elina Valtonen, 

parlamentos nacionais (Finlândia) 
Sexta-feira, 11 de março de 2022, das 9.00 às 11.00 

 
1. Alocução introdutória da presidência  
Esta foi a quinta reunião do grupo de trabalho sobre a transformação digital. A reunião, presidida por 
Elina Valtonen, realizou-se em formato híbrido. A presidente apresentou aos membros uma 
panorâmica do processo, recordando que, na primeira fase, desde outubro de 2021, o Grupo de 
Trabalho debateu os contributos da plataforma para a transformação digital, estruturados em torno 
de três pilares («Proteger a nossa sociedade», «Capacitar as pessoas» e «Reforçar a economia»). Com 
as recomendações do painel de cidadãos europeus «Uma economia mais forte, justiça social e 
emprego/Educação, cultura, juventude e desporto/Transformação digital» e dos painéis nacionais, 
estas recomendações constituirão a principal base do trabalho. Por conseguinte, os trabalhos centrar-
se-ão em eixos temáticos que refletem as recomendações dos painéis de cidadãos. A presidente 
apresentou os seguintes eixos temáticos: 

1. Acesso a infraestruturas digitais, 
2. Competências digitais que capacitem as pessoas,  
3. Uma sociedade segura e de confiança, e  
4. Inovação digital para reforçar a economia. 

 
2. Apresentação pelos cidadãos das recomendações do Painel de Cidadãos Europeus 1 «Uma 
economia mais forte, justiça social e emprego / Educação, cultura, juventude e desporto / 
Transformação digital» e dos painéis de cidadãos nacionais relacionados com a «Transformação 
digital», seguida de debate  
Os representantes dos painéis de cidadãos europeus apresentaram as suas recomendações, tendo 
tecido observações sobre as recomendações relativas ao direito à educação digital e ao acesso à 
Internet para todos, incluindo as pessoas idosas. Foi salientada a importância do acesso das crianças 
a computadores no contexto da escolaridade virtual durante a pandemia de COVID-19. A educação 
digital deve ser obrigatória desde a escola primária, com um currículo comum. Foi sublinhada a 
importância da formação para aceder ao mercado de trabalho. A UE deve investir em infraestruturas 
digitais de elevada capacidade para garantir a competitividade e evitar dependências estratégicas. 
Um representante explicou que as infraestruturas de mobilidade também exigirão infraestruturas 
digitais. Neste contexto, convém evitar que o fornecimento de infraestruturas digitais da UE seja 
monopolizado por entidades estrangeiras. 
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Os representantes dos cidadãos também apresentaram uma recomendação no sentido de a UE dispor 
de competências mais alargadas e de mais recursos para combater os conteúdos ilegais e a 
cibercriminalidade. As plataformas em linha devem ser mais responsáveis pelos seus conteúdos e as 
autoridades devem poder estar em condições de proteger as crianças contra o assédio sexual em 
linha. No que diz respeito às competências e ao trabalho digitais, foi apresentada uma recomendação 
com o objetivo de propiciar formação digital aos trabalhadores adaptada às exigências do mercado de 
trabalho e de os sensibilizar para o que as plataformas existentes podem fazer. Uma recomendação 
reporta-se ao trabalho inteligente (smart working) e dá conta da existência de preocupações quanto 
à deslocalização de postos de trabalho europeus, que deve ser evitada através de incentivos em 
matéria de responsabilidade social. De acordo com uma outra recomendação, as empresas das redes 
sociais seriam obrigadas a aplicar melhores algoritmos para distinguir informações fiáveis e 
informações falsas, sem beneficiar de incentivos financeiros para promover informações não fiáveis e 
evitar a censura. Um outro membro do painel de cidadãos chamou a atenção para os problemas de 
ordem física e mental relacionados com o teletrabalho e sugeriu que as empresas disponibilizassem 
aos seus trabalhadores cadeiras e mesas ergonómicas. Foi também recomendada a educação digital 
ao longo de todas as fases da vida, com destaque para as competências sociais e a utilização da 
Internet.  
 
Um representante do painel nacional de cidadãos dos Países Baixos apresentou três recomendações 
nacionais. Em primeiro lugar, todas as pessoas na Europa devem ter uma ligação à Internet rápida, 
segura e estável. Afigura-se extremamente importante garantir, a nível nacional e europeu, a 
proteção contra a criminalidade em linha. Em segundo lugar, a UE deve garantir que as compras 
através da Internet sejam seguras em todos os países da União. O poder das grandes plataformas da 
Internet deve ser limitado mediante atos legislativos claros da UE. Em terceiro lugar, as normas em 
matéria de privacidade devem ser combinadas com a aplicação e explicações práticas, 
principalmente através de orientações fornecidas pelos Estados-Membros. O representante 
preconizou igualmente a inclusão dos jovens no processo de tomada de decisões sobre a legislação 
digital, em especial no que diz respeito à literacia mediática e ao pensamento crítico.  
 
No decurso dos debates, vários membros aludiram à agressão contra a Ucrânia, considerando que tal 
reforçou a necessidade de muitas das recomendações e o valor de um tal processo deliberativo sobre 
o futuro da Europa. A reunião foi, de um modo geral, estruturada em torno dos quatro eixos 
temáticos, tendo sido apresentados os seguintes pontos no debate: 
 
Acesso a infraestruturas digitais 

Ø Os membros apoiaram, de um modo geral, as respetivas recomendações, salientando a 
necessidade de todos terem acesso a infraestruturas digitais e de não deixar ninguém para 
trás. Foi feita referência ao acesso à Internet enquanto direito humano. Também foi 
mencionado o facto de caber à UE tornar a Internet de alta velocidade acessível em termos 
de preços um direito fundamental para todos os cidadãos da UE. O acesso à Internet nas zonas 
menos desenvolvidas e nas regiões rurais foi considerado essencial, o que exigirá mais 
financiamento. Foram apresentadas iniciativas em curso, tais como os trabalhos que visam 
tornar a tecnologia 5G e a fibra ótica acessíveis a um maior número de pessoas, incluindo a 
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banda larga de alta velocidade para todos os agregados familiares. Foram destacados os 
benefícios da Internet de alta velocidade para o mercado único e as oportunidades de 
emprego. 

Ø Foi lançado um apelo à UE para que vele por que as infraestruturas digitais, em especial a 
tecnologia 6G, sejam firmemente controladas pela Europa para garantir a segurança e a 
proteção dos europeus e assegurar a autonomia estratégica. No que diz respeito à 
recomendação segundo a qual as infraestruturas devem ser um ativo do Estado para evitar 
monopólios, foi salientado que existem outras formas de controlar os monopólios, bem como 
meios de incentivar as empresas privadas a garantirem uma ampla cobertura, por exemplo, 
concedendo às empresas acesso ao espetro de radiofrequências apenas na condição de 
cobrirem todo o país ou no quadro de parcerias público-privadas. 

 
 
Competências digitais que capacitem as pessoas  

Ø A necessidade de garantir o acesso à formação e à educação digitais foi amplamente apoiada 
pelos membros. Foi feita referência aos trabalhos sobre o Plano de Ação para a Educação 
Digital. 

Ø As competências digitais foram consideradas cruciais sob vários ângulos. Foram, por exemplo, 
encaradas como uma forma de fazer face às notícias falsas e de garantir uma utilização segura 
da Internet ou de permitir a participação no mercado de trabalho. Os cidadãos devem 
também ser sensibilizados para os seus direitos em linha, como o direito que lhes assiste de 
não serem objeto de decisões algorítmicas. As aptidões e competências digitais permitem que 
os cidadãos se integrem na sociedade digital. A digitalização inclusiva e o acesso dos grupos 
mais vulneráveis foram considerados aspetos prioritários, bem como a necessidade de a 
educação se centrar também nas competências sociais e na etiqueta a seguir na Internet.  

 
Uma sociedade segura e de confiança 

Ø A cibersegurança foi considerada uma prioridade fundamental por muitos participantes, pelo 
convém reforçar a sensibilização das pessoas para os esforços empreendidos e as instituições 
existentes. 

Ø Foi igualmente abordada a temática das notícias falsas e da desinformação, tendo sido 
referidos os trabalhos em curso no contexto da proposta de ato legislativo sobre os serviços 
digitais, que introduziria obrigações em matéria de moderação de conteúdos com base em 
princípios democráticos, assegurando simultaneamente o respeito pelos direitos 
fundamentais. Chamou-se a atenção para o Observatório Europeu dos Meios de Comunicação 
Digitais (EDMO). 

Ø Foi proposto um código de conduta para combater as notícias falsas, para além das medidas 
existentes. 

Ø Um membro sugeriu melhores estruturas de coordenação a nível da UE para evitar que as 
autoridades nacionais desempenhem um papel desproporcionado com base no princípio do 
país de origem. 
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Ø Foi proposto que os cidadãos colaborassem mais estreitamente com os decisores políticos 
através da participação. A transformação digital deve refletir os direitos fundamentais dos 
cidadãos, garantir a proteção dos dados pessoais e prevenir a discriminação.  

Ø Não apenas o que é ilegal fora de linha deveria ser ilegal em linha, mas também os direitos 
humanos aplicáveis fora de linha devem aplicar-se em linha. 

Ø Foi sugerida a proibição da vigilância em larga escala e do reconhecimento facial.  
Ø Os algoritmos devem ser transparentes e a obtenção de um acordo sobre a proposta 

legislativa relativa a um regulamento sobre inteligência artificial foi considerado um passo 
importante.  

Ø A possível utilização abusiva da criptomoeda para evitar sanções foi salientada no contexto 
da Ucrânia e da proposta de regulamento relativo aos mercados de criptoativos (MICA).  

 
Inovação digital para reforçar a economia 

Ø Em relação à recomendação sobre o trabalho inteligente, alguns membros salientaram a 
necessidade de os desenvolvimentos tecnológicos serem portadores de benefícios para a 
saúde física e mental dos trabalhadores e melhorarem as suas vidas e de não serem utilizados 
pelas empresas como um pretexto para reduzir os direitos dos trabalhadores. 

Ø A transparência no contexto da introdução de ferramentas digitais no local de trabalho foi 
considerada importante e os trabalhadores devem ser incluídos na digitalização no local de 
trabalho. 

Ø Foi apresentada uma proposta no sentido de exercer um controlo estreito da vigilância no 
trabalho e de proibir a vigilância em larga escala e o reconhecimento biométrico, bem como 
de dispor de um direito executório a nível da UE contra as decisões tomadas pelos algoritmos 
da IA. 

Ø O teletrabalho transfronteiriço na UE não deve ser entravado. 
Ø Foi manifestado o apoio ao aumento da capacidade de resistência da Europa e à redução das 

dependências estratégicas.  
Ø Um membro defendeu a abertura da economia europeia, salientando a importância de 

reforçar o mercado interno e eliminar os obstáculos ao comércio. Foram mencionadas as 
preocupações com as práticas de bloqueio geográfico e os efeitos nos países mais pequenos.  

Ø O Regulamento Circuitos Integrados foi mencionado como um exemplo de uma iniciativa 
destinada a garantir a soberania e a liderança digitais europeias no domínio das novas 
tecnologias, incluindo na I&D e na indústria transformadora, e a proposta de regulamento 
relativo à IA foi referida como a primeira do género no mundo. 

Ø A fim de utilizar plenamente as possibilidades digitais, foi sublinhada a necessidade de uma 
identidade digital europeia fiável capaz de proporcionar uma forma segura de partilhar dados 
pessoais.  
 

  



 

5 
 

3. Alocução final da presidente 
A presidente aludiu à apresentação das recomendações dos cidadãos e ao debate na sessão plenária 
de 12 de março. Explicou que a preparação dos projetos de propostas constituirá o próximo passo, 
tendo em vista o seu debate e a apresentação de reações em relação a essas propostas durante as 
próximas reuniões do grupo de trabalho, bem como a apresentação das propostas ao Plenário da 
Conferência, com uma conclusão da Conferência em 9 de maio.  
 
 


