
CONSTRUIR O FUTURO 
DIGITAL DA EUROPA

Quem beneficiará com a estratégia digital da UE?

TODOS OS EUROPEUS

A tecnologia melhora a vida 
quotidiana dos cidadãos.

AS EMPRESAS

As empresas são criadas, 
crescem, inovam e competem em 
condições equitativas.

Todos assistimos à transformação digital nas nossas vidas. A estratégia digital 
da UE vai pô‑la ao serviço dos cidadãos, das empresas e do planeta, em 
consonância com os valores da União.

O PLANETA

As tecnologias digitais ajudam 
a UE a alcançar a neutralidade 
climática.

O que faremos?

A tecnologia ao serviço 
dos cidadãos

Uma economia digital 
justa e competitiva

Uma sociedade 
aberta, democrática 
e sustentável

3 LINHAS 
DE AÇÃO
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#DigitalEU

https://twitter.com/hashtag/digitaleu


A tecnologia ao serviço dos cidadãos

   Investir nas competências digitais de todos os europeus;

   Proteger os cidadãos contra as ciberameaças (pirataria informática, software de 
sequestro, usurpação de identidade);

   Assegurar que a inteligência artificial seja desenvolvida de forma a respeitar 
os direitos dos cidadãos e a conquistar a sua confiança;

   Acelerar a implantação da banda larga ultrarrápida nas habitações, nas 
escolas e nos hospitais de toda a UE;

   Expandir a capacidade de supercomputação da Europa com vista 
a desenvolver soluções inovadoras para a medicina, os transportes e o 
ambiente.

Uma economia digital justa 
e competitiva

Uma sociedade aberta, democrática e sustentável

   Permitir a uma comunidade dinâmica de empresas em fase 
de arranque e de PME inovadoras e de crescimento rápido 
aceder ao financiamento e expandir‑se;

   Propor uma lei sobre os serviços digitais para reforçar 
a responsabilidade das plataformas em linha e clarificar as 
regras aplicáveis aos serviços em linha;

   Garantir que as normas da UE são adequadas à sua 
finalidade na economia digital;

   Assegurar que todas as empresas competem na Europa em condições equitativas;

   Melhorar o acesso a dados de elevada qualidade, assegurando simultaneamente a proteção 
dos dados pessoais e sensíveis.

   Utilizar as tecnologias para ajudar a Europa a ter um impacto neutro no clima até 2050;

   Reduzir as emissões de carbono do setor digital;

   Dar aos cidadãos meios para melhor controlar e proteger os seus dados;

   Criar um espaço europeu dos dados sobre a saúde para fomentar 
a investigação, o diagnóstico e o tratamento orientados;

   Combater a desinformação em linha e promover conteúdos diversos 
e fiáveis nos meios de comunicação social.
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A UE:

A Europa enquanto líder mundial

   procurará tornar‑se uma referência mundial em termos 
de economia digital;

   apoiará as economias em desenvolvimento na 
passagem ao digital;

   elaborará normas digitais e promovê‑las‑á a nível 
internacional.
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