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PROJETO DE ATA SUMÁRIA 
Grupo de Trabalho sobre a Transformação Digital, presidido por Elina Valtonen, 

parlamentos nacionais (Finlândia) / Riina Sikkut, parlamentos nacionais (Estónia) 
Sexta-feira, 25 de março de 2022, das 9.00 às 11.30 e das 14.00 às 16.00 

 
1. Alocução introdutória da presidência  
A presidente explicou que o objetivo da reunião era debater e aprofundar cada um dos cinco projetos 
de propostas, que incluem um objetivo global e medidas específicas de acompanhamento, os quais 
foram distribuídos antes da reunião. Estas propostas basearam-se principalmente nas recomendações 
formuladas pelos painéis de cidadãos europeus e nacionais; foram igualmente tidas em conta as ideias 
da plataforma digital multilingue e os debates anteriores no Grupo de Trabalho e no Plenário da 
Conferência. A presidente informou que será preparada uma versão revista das propostas com base 
nos debates no Grupo de Trabalho e no Plenário da Conferência, para posterior discussão pelo Grupo 
de Trabalho no prazo de duas semanas.  
 
2. Intervenção do porta-voz 
O porta-voz dos cidadãos apresentou sucintamente as cinco propostas, que abrangeram os quatro 
grupos de questões abordadas pelos trabalhos do Grupo de Trabalho sobre a Transformação Digital, 
a saber: I. Acesso a infraestruturas digitais (uma proposta), II. Competências digitais que capacitam as 
pessoas (uma proposta), III. Sociedade digital segura e fiável (duas propostas) e IV. Inovação digital 
para reforçar a economia (uma proposta). Sugeriu que cada medida concreta proposta fosse 
referenciada com a recomendação pertinente dos cidadãos da qual emana, uma vez que tal nem 
sempre era claro.  
 
3. Apresentação e debate sobre os projetos de propostas com vista à apresentação de projetos de 
propostas no Plenário da Conferência de 26 de março 
No debate que se seguiu, registou-se um apoio global às propostas, tendo sido apresentadas muitas 
sugestões para as aprofundar. Vários membros sublinharam que os trágicos acontecimentos na 
Ucrânia reforçaram a importância das questões atualmente trabalhadas para a Europa. 
 
Proposta 1 – Acesso à Internet e aos serviços digitais / soberania da infraestrutura digital da UE 
No debate, foram abordadas as seguintes questões e apresentadas sugestões: 

Ø Deve acrescentar-se uma referência às infraestruturas digitais como facilitador essencial dos 
veículos elétricos e autónomos e deve assegurar-se a coerência com o trabalho de outros 
grupos de trabalho. 



 

2 
 

Ø Foi feita referência à proposta de Declaração sobre os Princípios e Direitos Digitais Europeus 
e ao Guião para a Década Digital. Foi salientada a importância do acesso necessário à 
conectividade e ao tratamento de dados para um novo tipo de «sociedade à distância» digital, 
em que os cidadãos possam trabalhar e estudar e interagir socialmente em qualquer lugar. 

Ø Foi sublinhada a necessidade de assegurar o acesso às infraestruturas necessárias para 
produzir produtos digitais, como a computação, os microprocessadores, o armazenamento 
de dados e a mobilidade dos dados. A autonomia digital não significa uma sociedade fechada, 
mas sim um controlo democrático sobre as ferramentas digitais, independente das partes do 
mundo que não partilham os valores europeus. 

Ø Foi sugerida a utilização do termo «soberania digital» na presente proposta em vez de 
«autonomia» ou «independência». 

Ø A tónica deve ser colocada no investimento em tecnologias europeias, a fim de reforçar o 
setor tecnológico europeu e a sua competitividade. 

Ø Foi sugerido o aditamento de referências à «sustentabilidade» das infraestruturas na medida 
específica 1.  

Ø O aspeto da «acessibilidade dos preços» do acesso à Internet deve também ser contemplado 
na proposta. 

Ø Sugeriu-se a reordenação das medidas (1, 2, 6, 5, 7, 4). 
Ø Seria necessária uma maior precisão na redação da medida específica 2 no que diz respeito à 

eliminação do fosso digital, tanto no que diz respeito às condições nos diferentes 
Estados-Membros como entre as zonas urbanas e rurais, onde o financiamento é mais 
necessário. 

Ø Foram expressas diferentes opiniões em relação à medida específica 3 no que diz respeito à 
utilização de financiamento específico. Embora alguns sugerissem uma formulação mais 
específica, considerou-se, de um modo geral, que se tratava de um princípio geral aplicável a 
todas as propostas em qualquer caso e que nada acrescentava; o grupo mostrou-se mais 
favorável ao abandono desta sugestão ou à sua integração em algum ponto geral.  

Ø Foi apresentado um pedido de clarificação do significado e do âmbito exatos da medida 
específica 6. A presidente deu um exemplo: se alguém quiser criar uma empresa e lidar com 
as autoridades, poder fazê-lo digitalmente e melhorar esse processo. 

Ø Sugeriu-se que a proposta abrangesse não só o direito de acesso, mas também a garantia de 
acesso efetivo à infraestrutura digital. Questionou-se se o acesso aos serviços de computação 
em nuvem também deveria ser abrangido. 

Ø Foi sugerido que se considerasse igualmente a concentração de dados e os monopólios de 
informação na medida específica 4. 

Ø Incluir a igualdade de acesso na proposta e alargar a medida específica 5 de modo a incluir 
um leque mais vasto de pessoas vulneráveis, e reforçar a medida específica 6 para a tornar 
mais inclusiva, em especial para os segmentos da sociedade difíceis de alcançar. 

Ø Fazer referência ao papel das regiões, por exemplo, no que diz respeito ao financiamento e à 
prevenção da dependência de países não democráticos que não respeitam os valores 
europeus e os direitos humanos. Referir-se à participação dos cidadãos no processo decisório 
a nível regional, nacional e europeu.  
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Ø Incluir uma referência ao princípio de Itinerância como em casa para as tarifas de itinerância 
internacional. 

Ø Garantir que os cidadãos dispõem de um acesso seguro e de fácil utilização aos serviços 
públicos em linha é também de importância crucial, tal como foi agora tão claramente 
salientado pelas necessidades dos muitos refugiados da guerra na Ucrânia. 
 

Proposta 2 – Garantir que todos os cidadãos da UE possam beneficiar da digitalização / capacitá-los 
com as competências e oportunidades digitais necessárias 
No debate, foram abordadas as seguintes questões e apresentadas sugestões: 

Ø É essencial abordar a dimensão humana da digitalização, dando prioridade ao 
desenvolvimento de competências digitais. 

Ø Referir, mais especificamente, e desenvolver os instrumentos existentes destinados a 
melhorar a educação e a formação em competências. Clarificar quais as ações abrangidas pela 
medida específica 5 que já foram executadas a nível da UE, a fim de evitar duplicações.  

Ø Incluir uma referência à necessidade de respeitar os direitos dos trabalhadores das 
plataformas e às responsabilidades das plataformas enquanto empregadores, bem como a 
obrigação de informar e consultar os trabalhadores antes da introdução de tecnologias digitais 
com impacto nas suas condições de trabalho. 

Ø Incluir uma referência à garantia de acesso às línguas minoritárias (a língua materna de 10 % 
dos cidadãos da UE não é uma língua oficial da UE). 

Ø Colocar a tónica no reforço das competências e aptidões digitais das PME, a fim de as ajudar 
a entrar na era digital. Referência a propostas recentes sobre microcredenciais. Sugestão para 
agrupar as medidas 1 e 5. 

Ø Clarificar que a educação e a formação digitais devem ser compatíveis com o 
desenvolvimento saudável dos grupos vulneráveis, em especial das crianças (medida 
específica 1). Abordar especificamente as disparidades entre homens e mulheres na proposta. 
Reconhecer o acesso à Internet como um direito humano. 

Ø Alargar as referências às necessidades dos grupos vulneráveis, incluindo, por exemplo, os 
refugiados. Salientar a importância da formação dos professores e das administrações 
públicas.  

Ø Clarificar o significado da referência à certificação da UE nas escolas. 
Ø As referências aos idosos poderiam ser combinadas numa única medida específica para lhes 

dar maior destaque e incluir referências a todas as categorias de pessoas vulneráveis.  
 

Proposta 3 – Reforçar a cibersegurança, combater os conteúdos ilegais e a cibercriminalidade e 
combater a desinformação  
No debate, foram abordadas as seguintes questões e apresentadas sugestões: 
 

Ø Clarificar o papel e as competências da Europol/Centro Europeu da Cibercriminalidade  
(a que se refere a medida específica 1). 

Ø É necessário ir mais longe para reforçar as instituições europeias, por exemplo, a ENISA, a fim 
de proteger os cidadãos dos ciberataques. Passar de uma abordagem reativa para uma 
abordagem proativa. 
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Ø A relação entre os cidadãos e as redes sociais foi considerada fundamental para evitar que a 
perceção da realidade pelas pessoas seja distorcida pela propaganda e pela desinformação, 
preservando simultaneamente a abertura da sociedade e os valores democráticos. Foram 
referenciadas as propostas relativas ao Regulamento Serviços Digitais e ao Regulamento 
Mercados Digitais que abordam as responsabilidades das plataformas de muito grande 
dimensão. 

Ø No que diz respeito às ações específicas 4 e 5, foi levantada a questão de saber se seria 
razoável esperar que os algoritmos pudessem ser utilizados para avaliar a fiabilidade das 
informações ou se uma plataforma poderia classificar de forma fiável outras fontes de 
informação sem enviesamento ou censura?  

Ø É importante manter uma abordagem centrada no ser humano que permita ao ser humano 
manter o controlo em última instância dos processos de tomada de decisão que envolvam 
algoritmos.  

Ø Acrescentar referências à aplicação de sanções (medida específica 2), ao discurso de ódio 
(medidas específicas 3 e 4). Salientar o papel da sensibilização e da coordenação na luta contra 
a desinformação, em vez de se recorrer a plataformas e algoritmos para avaliar a fiabilidade 
das fontes de informação.  

Ø É necessário dedicar mais a atenção à ciberdefesa, à luz do ataque russo à Ucrânia ou dos 
recentes ataques aos sistemas de saúde. A Europa deve investir nas suas próprias 
infraestruturas, nomeadamente, na defesa digital, para se proteger contra ataques e 
conteúdos ilegais. As medidas específicas devem centrar-se numa melhor aplicação da 
legislação em vigor, tal como algumas propostas já consagradas no direito da UE.  

Ø Incluir uma referência aos centros e autoridades locais e regionais de cibersegurança e ao 
seu papel.  

Ø A proposta deve abordar as utilizações de dados e algoritmos que ameacem os direitos 
fundamentais dos trabalhadores.  

Ø Aditar uma referência à necessidade de evitar os impactos negativos (incluindo na saúde) dos 
controlos e verificações digitais intrusivos no local de trabalho e exigir um acordo coletivo 
e/ou o consentimento esclarecido dos trabalhadores. A utilização de algoritmos para tomar 
decisões sobre questões de emprego não deve prejudicar os direitos dos trabalhadores.  
 

 
Proposta 4 – Melhor sensibilização e aplicação e execução mais eficientes das regras em vigor em 
matéria de proteção de dados (RGPD)  
No debate, foram abordadas as seguintes questões e apresentadas sugestões: 

Ø Recomendações firmes no sentido de o RGPD/consentimento informado ser mais bem 
explicado, redigido em linguagem mais clara e mais harmonizado em toda a UE. 

Ø A observação de que a maioria das medidas diz respeito às obrigações jurídicas existentes e 
que se centra na aplicação e execução deve ser reforçada. 

Ø Deve existir um prazo específico após o qual os dados pessoais sejam apagados.  
Ø Clarificar a referência a «cursos obrigatórios» na medida específica 3.  
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Ø No que diz respeito à medida específica 8, é necessária prudência para garantir que os custos 
de certificação da conformidade com o RGPD referidos não impeçam o acesso das PME ao 
mercado e reduzam as possibilidades de escolha dos consumidores.  

Ø No que diz respeito à medida específica 9, é necessário clarificar o papel da agência 
pan-europeia independente proposta, tendo em conta as funções existentes da Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados e das agências nacionais neste domínio.  

Ø A referência às «limitações das operações das empresas» na medida específica 9 necessitaria 
de maior clarificação. 

 
Proposta 5 – Medidas de digitalização que reforçam a abordagem económica/humana 
No debate, foram abordadas as seguintes questões e apresentadas sugestões: 

 
Ø É necessário demonstrar mais ambição na proposta 5, se quisermos que a Europa seja líder 

mundial no domínio da conectividade digital, da responsabilidade social e da 
sustentabilidade em termos económicos e sociais, e de modo a alcançar os objetivos do Pacto 
Ecológico.  

Ø Incluir a necessidade de equipamento ergonómico para o teletrabalho. 
Ø Necessidade de reforçar a importância da supervisão humana dos processos de tomada de 

decisão que envolvam a inteligência artificial.  
Ø Aditar uma referência ao princípio «prioridade ao digital» enquanto princípio à escala da UE. 

O painel de avaliação da medida específica 4 poderia ser alargado aos serviços públicos da UE 
e não apenas às empresas.  

Ø A referência à identificação digital europeia na medida específica 8 deve figurar num lugar 
mais elevado da lista de medidas específicas.  

Ø Fazer referência, na medida específica 5, aos polos de inovação digital existentes e à sua 
integração com outras redes, a fim de reforçar o contacto com as PME.  

Ø Digitalização dos procedimentos que ajudem as PME a fazer negócios na UE e apoio às 
empresas em fase de arranque para reduzir as dependências tecnológicas.  

Ø No título da proposta, enfatizar a equidade, por exemplo, reforçar a economia de forma justa. 
Na medida específica 2, fazer referência à responsabilidade social e ao «direito a desligar». 
Referir a proibição da pontuação social, tal como consta do Regulamento Inteligência 
Artificial. Acrescentar uma referência à manutenção da disponibilidade de informação em 
formato analógico, sempre que seja necessário para os cidadãos.  

Ø A referência aos danos causados por críticas e avaliações falsas nas redes sociais deveria ser 
feita no contexto da desinformação. Deveria ser ponderada a criação de um sistema europeu 
de pagamentos para promover a inovação e o crescimento digitais.  

Ø No que diz respeito à medida específica 7, o software de fonte aberta deveria também ser 
utilizado na educação e formação, a fim de facilitar uma transição harmoniosa para o 
ambiente de trabalho.  

Ø Acrescentar referências à tributação justa da economia digital em toda a UE, ao 
financiamento específico do software de fonte aberta e à regulamentação para combater a 
precariedade dos empregos dos trabalhadores das plataformas e a sua falta de proteção 
social. 
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Ø As mesmas garantias de segurança e privacidade, que consagram os valores europeus de uma 
forma centrada no ser humano, deveriam aplicar-se no mundo digital e no mundo material. A 
proposta de atualização do quadro europeu para a identidade digital seria muito importante 
neste contexto.  

 
No final do debate, a presidente perguntou se os membros desejavam dar resposta à aparente falta 
de ambição, acrescentando um pequeno texto ao documento que formule a visão da Europa como 
sociedade digital, que segue uma abordagem centrada no ser humano e que aspira a ser um líder 
mundial na era digital. Perguntou igualmente se os membros concordavam na necessidade de o 
documento abordar a situação na Ucrânia e a dar uma maior ênfase à ciberdefesa e à proteção contra 
a desinformação. Verificou-se um amplo apoio a ambas as sugestões por parte dos participantes na 
reunião. Em especial, reconheceu-se que era impossível ignorar os acontecimentos do último mês na 
Ucrânia e que era necessária uma declaração clara, nomeadamente, tendo em conta o impacto desses 
acontecimentos na Europa no seu conjunto. Seria necessário prestar especial atenção à forma de 
abordar as consequências a longo prazo da apreensão de informações pessoais num conflito armado 
e da utilização ilegítima desses dados no futuro. Trata-se de uma questão que subsistirá mesmo após 
o fim das hostilidades.  
 
4. Encerramento pela presidência 
A presidente explicou que na reunião plenária do dia seguinte seriam apresentadas as linhas gerais 
das propostas e das suas medidas específicas. Será preparado um projeto revisto das propostas, que 
refletirá os contributos da reunião, para posterior debate na próxima reunião do Grupo de Trabalho 
dentro de duas semanas.  
 
 
 


