
Todos os europeus podem tirar proveito de uma sociedade digitalizada

Melhores diagnósticos e tratamentos médicos

QUE VANTAGENS 
PARA MIM?

▶ Acesso à formação em 
tecnologia e competências 
digitais ao longo da vida.

Fevereiro de 2020

CONSTRUIR O FUTURO 
DIGITAL DA EUROPA

▶ Aumento da proteção da vida privada, 
diminuição da fraude e interações 
mais rápidas com a administração e as 
empresas.

Identidade digital fiável

Competências digitais 
mais sólidas

#DigitalEU

▶ Acesso à distância seguro aos registos de saúde pessoais 
para que a investigação, o diagnóstico e o tratamento sejam 
mais direcionados e mais rápidos.

https://twitter.com/hashtag/digitaleu
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▶ Alimentos de melhor qualidade 
com menor utilização de pesticidas, 
fertilizantes, combustível e água graças 
à inteligência artificial, aos dados e à 
tecnologia 5G.

Agricultura mais 
respeitadora do ambiente

▶ Produção e armazenamento de 
energia à escala individual e faturas 
de energia mais baixas graças 
a sistemas inteligentes de aquecimento 
e arrefecimento e redes inteligentes.

▶ Apesar de os resíduos de 
equipamentos eletrónicos conterem 
recursos escassos e metais 
preciosos, só são reciclados 
atualmente cerca de 35 % destes 
produtos.

Ambiente mais 
limpo

▶ Acesso a conteúdos mediáticos 
diversificados e fiáveis.

Luta contra 
a desinformação em 
linha

▶ Mobilidade mais fácil e segura 
graças a interações entre os 
automóveis e entre estes e as 
infraestruturas rodoviárias.

Transporte 
digitalizado

▶ Dispositivos eletrónicos que 
duram mais tempo e podem 
ser facilmente atualizados, 
reparados e reciclados.

Equipamento  
eletrónico mais 
duradouro

Menor impacto climático 
e poupança económica


