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RELATÓ RIÓ DE SI NTESE 
CÓNSULTA SÓBRE A INICIATIVA 
«CÓNSTRUIR UMA ECÓNÓMIA EURÓPEIA 
DÓS DADÓS» 
  

Introdução 

O processo de consulta sobre a economia europeia dos dados, um diálogo de âmbito alargado com as partes 
interessadas, foi lançado com a adoção da Comunicação «Construir uma Economia Europeia dos Dados» 
(COM(2017) 9) e do documento de trabalho dos serviços da Comissão que a acompanha (SWD(2017) 2). A 
iniciativa visa promover a melhor utilização possível dos dados digitais para beneficiar a economia e a 
sociedade. Aborda as barreiras que impedem o desenvolvimento de um mercado único europeu com uma 
livre circulação de dados e as questões jurídicas em torno do acesso aos dados e da sua transferência, da 
portabilidade dos dados e da responsabilidade pelos dados digitais, principalmente os não pessoais, gerados 
por computador. 

A principal ação de consulta foi o inquérito público em linha que decorreu de 10 de janeiro a 26 de abril de 
2017. Este abrangeu as diferentes partes da Comunicação1. 

O anexo é uma análise qualitativa mais pormenorizada dos resultados2 e das posições escritas recebidas. Já 
foi publicado um relatório de síntese desta consulta, que fornece tendências preliminares. 

Também se realizaram vários seminários horizontais e setoriais específicos, quer visando um grupo 
específico de partes interessadas quer abordando uma questão específica. 

Este relatório de síntese resume o diálogo entre as partes interessadas. 

 

Consulta pública em linha  

As partes interessadas visadas foram empresas de todos os tamanhos e de todos os setores, incluindo 
fabricantes e utilizadores de dispositivos ligados, operadores e utilizadores de plataformas em linha, 
corretores de dados e empresas que comercializam produtos e serviços baseados em dados. As autoridades 
públicas, organizações não governamentais, investigadores/organizações de investigação e os consumidores 
também foram convidados a contribuir. O inquérito em linha obteve um total de 380 respostas, incluindo 
332 de empresas/organizações, 6 de trabalhadores independentes e 42 de cidadãos. A maioria das 
contribuições proveio de organizações privadas. 

Além disso, receberam-se cerca de 18 contribuições independentes, ou seja, que não foram 
complementadas por respostas ao questionário (disponíveis em linha). Os seus autores representam as 
autoridades nacionais, empresas, associações empresariais nacionais ou europeias, associações de seguros e 
representantes de advogados na UE e nos EUA. A maioria desses documentos aborda as diferentes secções 
da consulta, conferindo particular ênfase ao acesso aos dados e à sua transferência.  

O Centro Europeu de Estratégia Política (CEEP) também realizou uma audição pública sobre a Economia 
Europeia dos Dados. 

                                                           
1
 Em paralelo, realizou-se uma consulta pública sobre a avaliação global da aplicação da Diretiva Produtos Defeituosos 

(85/374/CEE). 
2
 https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/European-Data-Economy-Consultation  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-building-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-working-document-free-flow-data-and-emerging-issues-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-building-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/126895
https://ec.europa.eu/epsc/events/hearing-building-european-data-economy_en
https://ec.europa.eu/epsc/events/hearing-building-european-data-economy_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/European-Data-Economy-Consultation
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Seminários 

A Comissão Europeia (CE) realizou uma série de seminários para abordar os desafios específicos da 
economia dos dados. Alguns não foram específicos de um setor, enquanto outros visaram uma categoria 
específica de partes interessadas ou um setor específico (mais informações). Os seus resultados são 
considerados neste relatório, no contexto dos resultados da consulta em linha. Os seminários e os eventos 
relevantes para o processo de consulta são os seguintes: 
 
Seminários não específicos de um setor 

 Seminário sobre a Mudança de Prestadores de Serviços de Computação em Nuvem, 18/5/17, mais 
informações 

 Seminário com representantes dos Estados-Membros sobre questões emergentes da economia dos 
dados, 31/5/17, mais informações 

 Acesso a dados e partilha de dados: o real impacto nos modelos de negócios das PME e empresas 
em fase de arranque, 29/5/17, mais informações 

 Acesso e transferência de dados com um foco nas IPA e plataformas de dados industriais, 8/6/17, 
mais informações 

 Seminário sobre a Economia dos Dados, Assembleia Digital, 15-16/6/17, mais informações 

 Acesso a dados detidos comercialmente de interesse público para entidades públicas, 26/6/17, mais 
informações 

 Responsabilidade na área de sistemas autónomos e robôs avançados e sistemas da Internet das 
coisas, 13/7/17, mais informações 

 
Seminários setoriais específicos 

 Seminário da PEI-AGRI sobre partilha de dados, 4-5/4/17, mais informações 

 Questões relacionadas com dados em engenharia mecânica (6/4/17), dispositivos médicos 
(25/4/17), serviços a empresas (4/5/17), o setor automóvel — Gear2030 (10/5/17), a cadeia de 
fornecimento de alimentos e bebidas (1/6/17), mais informações 

 Seminário sobre o efeito transformador do acesso e reutilização de dados para indústrias 
inteligentes, 6/6/17, mais informações 

 
 

Próximas etapas 

Adotada em maio de 2017, a Comunicação sobre a Revisão Intercalar da Implementação da Estratégia do 
Mercado Único Digital anunciou que a Comissão deveria: 
 

 até ao outono de 2017, sob condição da realização de uma avaliação de impacto, preparar uma 
proposta legislativa sobre um quadro de cooperação relativo à livre circulação de dados na UE que 
tenha em conta o princípio de livre circulação de dados na UE, o princípio da portabilidade dos 
dados não pessoais, incluindo casos de mudança de serviços comerciais, como os serviços de 
computação em nuvem, bem como o princípio da disponibilidade de certos dados para efeitos de 
controlo quando estiverem armazenados noutro Estado-Membro; 

 preparar, na primavera de 2018, e com base numa avaliação da legislação existente e sujeita à 
realização de uma avaliação de impacto, uma iniciativa em matéria de acessibilidade e reutilização 
de dados públicos e de dados financiados por fundos públicos, bem como analisar a questão dos 
dados detidos pelo setor privado que sejam de interesse público; 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/stakeholder-dialogue-building-european-data-economy
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-31/smart_20160032_switching_cloud_providers_workshop_report_1_0_2A5750C7-07F3-12CC-B9CE7321F99A10F5_46189.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-31/smart_20160032_switching_cloud_providers_workshop_report_1_0_2A5750C7-07F3-12CC-B9CE7321F99A10F5_46189.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-30/report_-_member_states_workshop_final_2C9697FE-A599-1097-2E5E358CC6DC990A_46122.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/webinar-data-access-and-data-sharing-real-impact-smes-and-start-ups-business-models
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/61760
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-28/data_economy_ws_report_1A1E8516-DE2A-B8C4-54C4F7CA98621166_45938.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-access-public-bodies-privately-held-data-public-interest
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-access-public-bodies-privately-held-data-public-interest
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-liability-area-autonomous-systems-and-advanced-robots-and-internet-things-systems
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-data-sharing
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9197
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-transformative-effect-access-and-re-use-data-smart-industries
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 analisar mais aprofundadamente a possibilidade de definir princípios para determinar a quem 
incumbe a responsabilidade em caso de danos causados por produtos com utilização intensiva de 
dados;  

 continuar a avaliar a necessidade de adotar medidas relativamente a questões emergentes relativas 
a dados, como as identificadas na Comunicação de janeiro de 2017, nomeadamente as questões 
relacionadas com os direitos de acesso. 

 
O processo de consulta sobre a Economia dos Dados confirmou a relevância e a importância de todas as 
medidas previstas pela Comissão. 
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Resultados do processo de consulta 

 Localização de dados para fins de armazenamento e/ou tratamento (livre 
circulação de dados) 

O processo de consulta demonstrou ser útil para o trabalho da Comissão sobre a localização de dados e a 
livre circulação de dados. Os resultados cumprem facilmente os critérios de usabilidade no que se refere ao 
número e à diversidade dos inquiridos e à qualidade das suas respostas. Como 88 % dos 380 inquiridos estão 
associados a empresas ou organizações que concordaram que as suas identidades fossem tornadas públicas, 
foi possível proceder a análises económicas de setores específicos. Em combinação com os resultados das 
sessões de diálogo estruturado com os Estados-Membros, tal facto permite uma visão equilibrada. 
 
Alguns aspetos das medidas de localização de dados podem ser quantificados graças aos resultados da 
consulta. A maioria dos inquiridos está a par da existência de restrições em matéria de localização dos dados 
específicos; a maioria observou que as respetivas organizações são obrigadas a respeitar tais restrições. 
 
Existe um amplo consenso entre as partes interessadas sobre os impactos dos requisitos em matéria de 
localização de dados; pouquíssimas das partes interessadas não veem tal impacto. Para todas as categorias 
possíveis de impactos testados, a maioria dos inquiridos identificou impactos elevados, seguidos de 
impactos médios. Alguns referiram impactos baixos. Relativamente a aspetos específicos, o principal 
impacto da localização de dados reside nos custos, no lançamento de um novo produto ou serviço e na 
entrada em novos mercados. Os tipos de custos incorridos são principalmente administrativos ou derivam 
de recursos duplicados em diferentes países da UE. Uma grande maioria dos inquiridos aponta para a 
natureza recorrente destes custos e alguns referem que têm um efeito particularmente prejudicial para as 
empresas em fase de arranque e as PME. Tal aplica-se, predominantemente, à duplicação de recursos. As 
empresas em fase de arranque e as PME não serão capazes de competir com as existentes face ao aumento 
dos custos resultante da duplicação que têm de efetuar. 
 
Mais de metade dos inquiridos considera que as restrições em matéria de localização dos dados devem ser 
eliminadas. A maioria das PME confirma este facto, enquanto uma pequena minoria defende o contrário. 
Quando lhes é pedido para justificar as restrições de localização, os inquiridos mencionam a segurança 
pública, a aplicação da lei, preocupações sobre dados confidenciais e a necessidade de controlar os seus 
subcontratados (por exemplo, subcontratados que disponibilizam serviços de tratamento/armazenamento 
de dados). 
 
As partes interessadas identificaram vários benefícios na abolição das restrições em matéria de localização 
dos dados existentes. Em primeiro lugar, e em conformidade com o exposto acima, salientaram a redução de 
custos, especificamente condições mais favoráveis para as PME e empresas em fase de arranque que fazem 
negócios na Europa. Também argumentam que uma concorrência mais forte corrigiria a distorção de 
mercado existente (por exemplo, a ampla divergência nos preços dos servidores em diferentes países da 
UE). Outra vantagem da livre circulação de dados seria uma melhor segurança de dados, pois os prestadores 
de um serviço específico de computação em nuvem poderiam fazer atualizações de segurança imediatas que 
beneficiariam os utilizadores, independentemente da sua localização. Por último, os inquiridos acreditam 
que eliminando a localização de dados, a UE enviaria um forte sinal para a comunidade internacional, 
incentivando a livre circulação de dados em todo o mundo. 
 
A consulta também forneceu o ponto da situação das atividades transfronteiras de dados. Um pouco mais de 
metade dos inquiridos já procede ao armazenamento e/ou tratamento dos dados em vários locais da UE. 
Uma análise setorial específica mostra que o tratamento e armazenamento transfronteiras de dados é muito 
superior nos serviços financeiros e inferior no setor público, ao passo que os números para as empresas de 
TI e de fabrico são semelhantes à média geral. Em resposta à pergunta sobre por que razão os inquiridos 
processam e armazenam dados em vários países da UE, a resposta mais comum é «razões operacionais 
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gerais». Alguns clientes, predominantemente de serviços de TI, como computação em nuvem, exigem que os 
seus dados sejam armazenados e processados a nível local. As principais razões para tal facto são a incerteza 
sobre a legalidade do armazenamento de dados no exterior, as perceções das restrições em matéria de 
localização dos dados, ou falta de conhecimento das atuais regras da UE. 
 
No que se refere à medida mais adequada que poderia ser tomada para resolver as restrições em matéria de 
localização dos dados, um instrumento legislativo recebeu mais apoio, seguido de uma orientação sobre o 
armazenamento/tratamento de dados na UE e tornar as restrições mais transparentes. Outras opções foram 
significativamente menos populares. Um número de inquiridos afirmou que seria adequado combinar um 
instrumento legislativo com um regime de transparência para as restrições existentes em matéria de 
localização dos dados. 
 
Além da consulta em linha, a Comissão realizou três diálogos estruturados com os países da UE para discutir 
os atuais requisitos de localização de dados e as razões subjacentes, bem como questões que precisam de 
ser abordadas antes de se implementar o princípio da livre circulação de dados (tais como a segurança dos 
dados e a disponibilidade de dados para fins de regulamentação). Também se realizaram reuniões bilaterais 
com vários países da UE. Os diálogos estruturados revelaram um consenso geral sobre a necessidade da livre 
circulação de dados na UE se a Europa pretender ser transformada numa economia dos dados. O primeiro 
diálogo concentrou-se na identificação das principais vantagens e nos desafios da mobilidade de dados na 
UE. 

 
As principais vantagens e oportunidades identificadas foram: 
 crescimento económico; 
 maior nível de concorrência e inovação na União Europeia; 
 melhor utilização «transfronteiras» de serviços do setor público; 
 promover e fomentar a clareza jurídica na UE. 

 
Os principais desafios e ameaças foram:  

 falta de confiança mútua; 
 incerteza jurídica sobre as regras aplicáveis. 

 
Estes resultados são equiparados às conclusões da consulta pública em linha, que também salientou os 
desafios da incerteza jurídica e da falta de confiança. 

O segundo diálogo estruturado foi uma oportunidade para discutir os atuais quadros jurídicos da EU para a 
livre circulação de dados e para aprofundar as medidas de localização de dados identificadas até agora nesse 
contexto. Regra geral, os participantes consideraram muito difícil navegar através de todos os instrumentos 
jurídicos existentes. Alguns participantes mencionaram que as restrições em matéria de localização dos 
dados que se identificaram no seu país não tinham clareza jurídica e que o seu objetivo não estava 
claramente indicado, o que dificulta o teste de proporcionalidade. Tal facto acresce ao conflito de que a 
incerteza jurídica é um impulsionador fundamental das restrições problemáticas à localização de dados. 
 
Dos 112 documentos de posição enviados em resposta à consulta pública, quase todos a abordar a questão 
da localização de dados, exortaram a Comissão a propor um regulamento que consagre na lei a livre 
circulação de dados e, por conseguinte, elimine a incerteza jurídica. 
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Acesso e reutilização de dados  

Comparando os resultados da consulta com provas anteriores3, as empresas parecem envolver-se mais na 
partilha de dados. Mais de metade dos inquiridos indica alguma forma de dependência de dados produzidos 
por terceiros. Três quartos dos inquiridos partilham os seus dados em certa medida. A maioria transmite 
dados apenas dentro do mesmo grupo económico ou a uma empresa subcontratada. Cerca de um terço 
partilha dados de forma mais alargada, quer com base em condições de reutilização relativamente abertas 
quer mediante o pagamento de uma taxa. 

Quando questionados sobre os obstáculos à partilha de dados, pouco mais de metade dos inquiridos 
comunicou não ter dificuldades na obtenção de dados de outras empresas. No entanto, quase metade das 
empresas que utilizam dados afirma ter registado alguns problemas no acesso a dados detidos por terceiros. 
Cerca de um terço dos inquiridos considera que nem o direito da concorrência, nem a legislação sobre 
cláusulas abusivas nos contratos ou práticas comerciais desleais abordam plenamente tais problemas. As 
preocupações sobre o acesso equitativo aos recursos de dados parecem ser particularmente fortes no 
mercado de após venda automóvel. As grandes empresas, contudo, consideram que o direito da 
concorrência aborda adequadamente os problemas de abuso de posição dominante. 

Os detentores dos dados sentem que os seus investimentos na recolha de dados (recursos) estão bem 
protegidos, nomeadamente através de Diretivas relativas à proteção das bases de dados e de segredos 
comerciais, não exigindo qualquer regulamento adicional. 

Quando questionadas relativamente à sua posição sobre o desenvolvimento futuro da economia dos dados, 
praticamente todas as partes interessadas concordam com o objetivo da Comissão de disponibilizar mais 
dados para reutilização. 

No entanto, a maioria das partes interessadas pede prudência quando se trata de qualquer ação que a 
Comissão possa tomar para disponibilizar mais dados para reutilização. 

Argumentam que cadeias de valor de dados e modelos de negócios com base nos dados são extremamente 
variados, dificultando a conceção de soluções únicas. Esta opinião foi também amplamente partilhada pelos 
Estados-Membros representados num seminário dedicado. Quase todas as empresas ou organizações 
empresariais consideram que a liberdade contratual deve prevalecer. Tal facto seria instrumental para que 
as soluções individuais se adaptem às necessidades concretas de um caso comercial. Os contratos 
aumentariam a confiança, o que é indispensável quando se partilham dados. Um aspeto da construção de 
confiança é a transparência sobre a forma como os dados serão armazenados, tratados e para que fins serão 
utilizados. Os detentores de dados também precisam de ter a certeza de que o seu parceiro de negócios está 
em conformidade com a legislação de proteção de dados e de que cumpre as normas de segurança 
cibernética adequadas. Por último, as empresas precisam de garantir que os investimentos nas capacidades 
de recolha de dados (em particular, máquinas, ferramentas ou dispositivos equipados com sensores ligados 
à Internet das coisas) podem ser recuperados, e precisam proteger as informações comerciais sensíveis. 

Muitas partes interessadas comentaram em reuniões e seminários que a questão fundamental sobre a 
partilha de dados entre empresas não era tanto que entidade tem um «título de propriedade» de algum tipo 
sobre os dados, mas a forma como o acesso está organizado. Um documento do Centro Europeu de 
Estratégia Política e informações recebidas das universidades apoiaram fortemente este ponto de vista. 
Ambos alegaram que era necessário fazer uma escolha política entre trabalhar para a criação de direitos de 
propriedade sobre os dados e trabalhar no sentido de abrir ainda mais o acesso aos dados. 

A ideia de um direito para licenciar dados a partir de máquinas, ferramentas ou dispositivos equipados com 
sensores é, por conseguinte, vista com ceticismo, quando concedido exclusivamente ao fabricante de 
equipamento original (OEM) ou ao utilizador de uma máquina, ferramenta ou dispositivo equipado com 

                                                           
3
 Cf. documento de trabalho dos serviços SWD(2017)2 que acompanha a Comunicação «Construir uma Economia 

Europeia dos Dados», COM(2017)9, p. 14. 
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sensores. As partes interessadas consideram que é improvável alcançarem o seu objetivo de facilitar a 
comercialização de dados através do reforço do seu estatuto jurídico. Pelo contrário, este caminho potencial 
reforçaria o controlo por parte do detentor efetivo sobre o acesso aos dados, criaria incerteza jurídica na 
aplicação prática e, assim, geraria custos adicionais à transação legal. Por outro lado, a ideia de um direito de 
exploração para licenciar a utilização de dados partilhada entre o OEM e o utilizador de uma máquina, 
ferramenta ou dispositivo equipado com sensores foi vista de forma relativamente favorável. Os 
representantes das PME, em particular, apoiam uma solução deste tipo. 

Regra geral, os inquiridos tomaram uma posição bastante favorável relativamente a uma obrigação de os 
detentores de dados licenciarem determinados dados ao abrigo de condições equitativas, razoáveis e não 
discriminatórias (FRAND). Por outro lado, um terço dos inquiridos — especialmente empresas detentoras de 
dados — manifestou fortes preocupações acerca desta solução. 

O caminho «técnico» a seguir, ou seja, incentivar o uso de interfaces de programação de aplicações (IPA) 
recebeu mais apoio. No entanto, como um número significativo de inquiridos observou, as IPA são apenas 
um veículo para a partilha de dados e utilizam-se quando as empresas detentoras de dados já decidiram 
partilhar dados. 

Cerca de metade dos inquiridos (mais ou um pouco menos de 50 %) apoiou os outros caminhos propostos 
enumerados no questionário em linha (orientação sobre a legislação da UE, regras contratuais padrão 
conjugadas com condições recomendadas de contratos-tipo). Do seminário dedicado às PME emergiu algum 
nível de apoio a medidas brandas, tais como termos de contrato modelo a fim de manter mais baixos os 
custos de transação para os participantes de menor relevância. A orientação da CE sobre o acesso e partilha 
de dados recebeu apoio considerável durante o seminário sobre a economia dos dados na Assembleia Digital 
de 2017. Estas soluções são vistas com ceticismo por um número de inquiridos, porque ou não são 
suficientemente eficazes para alguns, ou vão longe demais na visão de outros. Em particular, as regras 
contratuais padrão, mas não obrigatórias, para situações entre empresas, conjugadas com um mecanismo 
de controlo de injustiça, obtiveram uma resposta igualmente dividida entre aqueles que apoiam esta solução 
e aqueles que discordam da mesma. 

Em termos de situações setoriais específicas, os participantes tanto na Assembleia Digital como no seminário 
para as PME apoiaram a ideia de criar ambientes de teste. 

Os pedidos para a intervenção no mercado foram mais fortes relativamente ao acesso a dados em veículos e 
dados gerados num ambiente de agricultura inteligente: 

- Relativamente ao acesso a dados em veículos, as posições das partes interessadas são bastante 
vincadas. Os OEM citam várias razões pelas quais as partes terceiras devem ser obrigadas a aceder a dados 
através de um servidor externo, em vez de diretamente a partir do veículo. As razões principais prendem-se 
com a segurança e a proteção do veículo. As partes interessadas oriundas do mercado após venda (incluindo 
mas não se limitando ao mercado após venda do setor automóvel) estão profundamente preocupadas com 
a viabilidade continuada dos modelos de negócio atuais e com as oportunidades de desenvolvimento de 
modelos de negócio totalmente novos. Nos seminários dedicados às PME e à Indústria Inteligente, este setor 
defendeu firmemente a intervenção reguladora. 

- No setor agrícola, 77 % dos participantes num seminário realizado pela Parceria Europeia de 
Inovação (PEI-AGRI) consideraram que o produtor de dados (o agricultor, a empresa alimentar, etc.) deve ter 
o direito de determinar quem tem acesso aos dados produzidos. 

As empresas do setor de assistência e reparação receiam a perturbação como resultado da comercialização 
de aparelhos de uso doméstico e industrial preparados para a Internet das coisas. Na sua opinião, os OEM 
podem sentir-se tentados a reajustar os contratos de assistência como resultado do conhecimento superior 
das necessidades dos clientes, resultante do retorno dos dados proveniente dos aparelhos eletrodomésticos. 

A ideia de permitir o acesso aos dados mantidos por empresas por parte das autoridades públicas, para fins 
de política pública, também foi vista de forma relativamente favorável, especialmente no que diz respeito a 
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reutilização para fins claramente definidos (prevenção de riscos de saúde pública, acesso por parte dos 
serviços estatísticos ou para investigação científica financiada publicamente). No entanto, um terço dos 
inquiridos discorda inteiramente. Muitas empresas argumentaram que tal acesso aos dados deveria ser 
compensado justamente, tendo em conta o investimento na recolha de dados ou a adaptação que seria 
necessária antes de os dados poderem ser utilizados pelas autoridades públicas (por exemplo, converter 
dados em formatos relevantes, tornar anónimos os dados pessoais ou as informações comerciais 
confidenciais). 

 

Responsabilidade 

Esta secção procurou recolher informações sobre os desafios de responsabilidade contratual e 
extracontratual no contexto de produtos e serviços da Internet das coisas (IdC), sistemas autónomos e 
robótica avançada. Embora tenham sido utilizadas várias formas de envolvimento (estudos, seminários, 
consulta pública em linha), são consideradas necessárias ainda mais consultas. 

Embora a alteração do atual regime de responsabilidade cause um entusiasmo geralmente limitado, algumas 
partes interessadas, principalmente no lado dos consumidores, consideram uma revisão como algo benéfico 
e necessário. 

A grande maioria dos produtores que participou na consulta não estava ciente de quaisquer problemas 
específicos, nem tinha sentido quaisquer dificuldades no que diz respeito à responsabilidade no contexto de 
produtos e serviços da IdC, sistemas autónomos e robótica avançada. Pouquíssimos tinham enfrentado 
problemas com a classificação de produtos e serviços da IdC, sistemas autónomos e robótica avançada como 
produtos ou serviços, ou tinham sentido quaisquer problemas significativos nesta área. 

Pouquíssimos consumidores que participaram tinham sofrido danos. As principais questões mencionadas 
nos documentos de posição enviados por organizações de consumidores e escritórios de advocacia são a 
dificuldade, enquanto consumidor, de provar que um produto tem defeito, estabelecer um nexo de 
causalidade entre defeito e dano, e ser forçado a aplicar uma definição restrita de dano. Estes documentos 
também salientam o problema de provar que o software não fornece aos consumidores a segurança que 
têm direito de esperar. 

Relativamente aos tipos de danos sofridos que não são abrangidos pela presente Diretiva relativa a 
responsabilidade dos produtos, pouquíssimos inquiridos enumeraram «perdas por oportunidades perdidas» 
ou «perdas puramente económicas». Devido ao número limitado de respostas, não houve qualquer prova 
clara sobre a quantidade típica de perda. 

Regra geral, os danos no contexto de produtos e serviços da IdC, sistemas autónomos e robótica avançada 
parecem ser muito raros. Tal poderá dever-se ao facto de os produtos e serviços da IdC serem novos para os 
consumidores e terem uma penetração de mercado reduzida. 

Dada a experiência limitada dos inquiridos com casos reais de danos no contexto de produtos e serviços da 
IdC, sistemas autónomos e robótica avançada, não emerge uma imagem clara de quem deveria ser 
responsabilizado quando se prova que tais produtos e serviços têm defeito. Um igual número de inquiridos 
apoia a responsabilidade conjunta de todas as partes que contribuem para um produto, a responsabilidade 
individual de cada produtor do componente ou a responsabilidade do produtor final/integrador de sistema. 

Algumas associações de consumidores declararam que, visto que poderia ser extremamente difícil para os 
clientes finais identificar o componente de um dispositivo inteligente que tinha avariado, estes deveriam 
poder enviar os seus pedidos de compensação aos produtores finais. Alguns inquiridos pediram novos 
regimes de gestão de risco para maximizar os benefícios globais para a sociedade e minimizar os custos 
totais. 
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A opinião sobre o regime de responsabilidade preferencial é dividida. Alguns inquiridos afirmaram que a 
responsabilidade no contexto de produtos e serviços da IdC, sistemas autónomos e robótica avançada 
poderia ser tratada de forma adequada através de contratos, tendo um número igual de inquiridos a 
perspetiva oposta. Muitos mais consideravam que as soluções contratuais abordavam a questão, pelo 
menos em parte. Dos 50 documentos de posição que analisaram a responsabilidade, 32 afirmaram que o 
atual quadro de responsabilidade é suficiente para lidar com os desafios das novas tecnologias, tais como a 
IdC e os sistemas autónomos. Oito pediram que o quadro atual fosse revisto, e os restantes analisaram a 
responsabilidade sem terem concluído que essa revisão era necessária. 

Foram apresentados vários resultados adicionais de outros estudos e seminários: 

 É mais difícil (e talvez menos significativo) desenhar uma linha entre produtos e serviços no que diz 
respeito a tecnologias como a IdC, sistemas autónomos e robôs avançados. Tal facto torna difícil 
interpretar e aplicar a legislação, especialmente porque existe legislação da UE em matéria de 
responsabilidade do produto, mas não sobre a responsabilidade do serviço. Por exemplo, não é claro 
em que medida o software ou os dados digitais (considerados em separado de um transportador de 
material) podem ser considerados um «produto» na UE, ou como avaliar ofertas complexas com 
componentes tanto de produtos como de software, potencialmente de fabricantes diferentes. 

 Outra questão diz respeito aos conceitos de defeito e segurança dos produtos, tradicionalmente 
associados a expectativas de segurança por parte do utilizador. Quanto mais for feito para garantir a 
segurança, menos será provável que surjam problemas de desempenho ou funcionamento durante 
a vida útil do produto. Como devem avaliar-se estes aspetos nos casos de sistemas autónomos e 
robôs avançados, quando um produto (ou serviço associado a um produto) começa a comportar-se 
de forma imprevisível, potencialmente perigosa? Atualmente, a questão da segurança também 
envolve a mudança do papel dos utilizadores de produtos e serviços, que agora ajudam a manter e a 
desenvolver sistemas, recorrendo a meios como a atualização de software ou a «formação» de 
produtos e aplicações. A Diretiva relativa a equipamentos de rádio aborda questões relacionadas 
com os desafios de inovação que têm a ver com a interconectividade e a interoperabilidade dos 
produtos ou sistemas. 

 No que diz respeito a tecnologias compostas, complexas e que combinam produtos e serviços, pode 
ser difícil atribuir responsabilidade no caso de danos (ou seja, provar a existência de um defeito e a 
ligação entre dano e defeito). No âmbito da robótica e da IdC, tal complexidade pode comprometer 
a defesa do consumidor. 

 É necessário também reconhecer que existem leis complementares que afetam as questões de 
responsabilidade num dado ecossistema, tais como as leis sobre drones ou as regras de trânsito para 
veículos de condução automática. Tal facto pode levar a uma fragmentação das abordagens de 
responsabilidade em países da UE. 

 

Os resultados do compromisso setorial das partes interessadas no setor automóvel, dos serviços a empresas, 
da cadeia de fornecimento de alimentos e bebidas, da engenharia mecânica e dos dispositivos médicos 
demonstraram que a grande maioria das partes interessadas (39 das 40 associações participantes e 6 das 9 
empresas) consideram o atual quadro de responsabilidade adequado para lidar com tecnologias 
emergentes, tais como produtos e serviços da IdC, sistemas autónomos e robótica avançada. 

Embora a importância das questões de responsabilidade seja reconhecida, o progresso nos países individuais 
da UE é muito desigual. A sua mensagem principal foi que qualquer iniciativa a nível europeu teria de ser 
discutida e considerada com cuidado antes de ponderar-se qualquer alteração ao quadro legislativo 
existente. Deve dar-se prioridade a uma análise mais aprofundada da situação, bem como apoiar empresas 
inovadoras que já se depararam com estas barreiras emergentes como a incerteza jurídica, por vezes através 
de orientação jurídica e clarificação jurídica. Além disso, alguns países da UE têm incentivado a CE a pensar 
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fora da redoma das políticas setoriais específicas — tal como aconteceu no caso dos automóveis conectados 
— e considerar a questão da responsabilidade como um tema transversal. 

 

Portabilidade de dados não pessoais, interoperabilidade e normas 

Portabilidade 
 
Cerca de um quarto dos inquiridos que participaram na consulta pública em linha afirmaram que estavam 
insatisfeitos com as condições segundo as quais podem efetuar a portabilidade dos dados. Cerca de um 
terço dos inquiridos afirmaram que haviam tido dificuldades com a portabilidade dos dados. No entanto, ao 
analisar as respostas recebidas das PME, o quadro muda. A maioria das PME inquiridas que pretendiam 
mudar de prestadores de serviços de computação em nuvem comunicaram ter tido dificuldades em fazê-lo. 
A maioria citou a opção de portabilidade dos dados não pessoais como um fator importante. Regra geral, os 
inquiridos de cada categoria concordam que devem ser tomadas medidas para facilitar a portabilidade dos 
dados não pessoais. Preveem que este seja um problema no futuro. 
 
Relativamente à possibilidade de a Comissão introduzir direitos baseados em princípios para a portabilidade 
de dados no contexto da mudança de prestadores de serviços de computação em nuvem, muitos inquiridos 
têm uma opinião positiva, inclusive os inquiridos de setores industriais, tais como os transportes, a energia e 
os serviços. Os inquiridos do setor financeiro e das universidades foram cautelosamente positivos. 
Determinados países, incluindo a França e a Estónia, demonstraram interesse em introduzir direitos legais 
em matéria de portabilidade. 
 
As partes interessadas da comunidade de serviços em nuvem também partilharam as suas opiniões num 
seminário sobre a mudança de prestadores de serviços de computação em nuvem. Os principais desafios 
técnicos citados foram a falta de normalização para a portabilidade das aplicações, desafios de formato dos 
dados, dificuldades em identificar/exportar dados e metadados e o tempo estimado necessário para a 
aquisição e transferência de dados. Os principais obstáculos jurídicos citados foram preocupações relativas à 
proteção dos dados, a falta de planos de saída e o tempo de retenção dos dados. Os aspetos económicos são 
também motivo de preocupação para os utilizadores da nuvem, que muitas vezes suportam na íntegra o 
custo da mudança do prestador de serviços de computação em nuvem. Os participantes foram geralmente 
positivos no sentido da introdução de um direito legal da UE. Além disso, mencionaram a possibilidade de 
desenvolver códigos de conduta da indústria e trabalhar no sentido de garantir a transparência das IPA. 
 
Sobre a introdução de direitos de portabilidade gerais (ou seja, não específicos da nuvem), muitos sugerem 
primeiro observar como o direito introduzido no artigo 20.º do RGPD é aplicado na prática. Muitos inquiridos 
referem a dificuldade em separar dados não pessoais de dados pessoais. Em resposta a este direito mais 
geral, muitos inquiridos de grandes empresas e organizações declaram que é melhor deixar a 
implementação da portabilidade dos dados para as soluções contratuais ou técnicas e o trabalho orientado 
pelo setor em termos de normas, bem como o desenvolvimento de competências para empresas em fase de 
arranque e as PME. 
 
Muitos inquiridos concentraram-se nos aspetos da portabilidade de dados entre empresas e consumidores, 
embora a Comunicação «Construir uma Economia Europeia dos Dados» foque claramente os aspetos entre 
empresas. Tal facto pode ser explicado pela atenção dada predominante ao assunto em termos de 
consumidor/dados no debate público em torno das questões de portabilidade. 
 
Além disso, as atitudes em relação à portabilidade de dados podem variar de setor para setor. Os 
participantes no seminário agrícola de abril de 2017 afirmaram que a portabilidade dos dados deveria ser 
uma característica essencial e gratuita de qualquer plataforma, que permita que os produtores transfiram os 
seus dados para plataformas concorrentes ou diferentes. 
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Interoperabilidade e normas  
A interoperabilidade é uma questão urgente para muitos dos inquiridos na consulta pública em linha, e 
existe um consenso sobre a necessidade de definir normas de interoperabilidade.  
 
A maioria dos inquiridos utilizadores de serviços em nuvem prefere soluções em conformidade com normas 
e, geralmente, também normas abertas. Foram fornecidos inúmeros exemplos de normas relevantes em 
matéria de computação em nuvem, incluindo normas sobre o acesso, os formatos de dados, a segurança da 
nuvem, a proteção de dados e as IPA. As principais razões para solicitar soluções em conformidade com 
normas são a proteção, a segurança e a privacidade dos dados. 
 
Entre as medidas técnicas para facilitar a descoberta e o acesso a dados, deu-se prioridade sobretudo aos 
regimes de metadados comuns. Um número maior de inquiridos preferia uma melhoria das normas 
existentes, em vez de definirem-se novas, mas muitos também acolhem favoravelmente recomendações 
para implementar as suas prioridades. No caso dos instrumentos jurídicos, a maioria dos inquiridos opta por 
orientações, seguidas de regulamentação e ações de apoio da UE. 
 
A julgar pelos comentários nas secções de resposta aberta no questionário e pelos documentos de posição 
recebidos, muitos inquiridos pensam que deve ser a indústria a desenvolver as normas, ou que a Comissão 
deve analisar o trabalho existente sobre as normas (tanto as transversais como as setoriais específicas) antes 
de tomar mais medidas. Muitos inquiridos preferem as soluções técnicas para problemas da economia dos 
dados, em vez de soluções jurídicas ou políticas. Os resultados do compromisso setorial das partes 
interessadas confirmam tal facto. 
 

 
 


