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A inteligência artificial na mira do Tribunal de Contas Europeu 

o A inteligência artificial é cada vez mais indispensável para a competitividade futura 
da economia  

o A União Europeia arrisca-se a ficar pelo caminho nesta decisiva corrida tecnológica 
o O Tribunal de Contas Europeu vai auditar as ações da União Europeia projetadas 

para impulsionar o desenvolvimento da IA 

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) prepara-se para avaliar as ações da UE destinadas a apoiar 
o desenvolvimento da inteligência artificial (IA). O TCE vai tentar perceber se os planos e as 
medidas financeiras adotados pela Comissão Europeia podem realmente ajudar a posicionar a 
Europa como líder mundial no campo da IA.  

A inteligência artificial é fundamental para a transição digital da UE, assim como para a sua 
política industrial e autonomia estratégica. Na verdade, a revolução já está a acontecer. O grande 
problema é que a Europa continua a ficar para trás em certos aspetos fundamentais, como é o 
caso do financiamento: os EUA investem o dobro do valor que a UE investe no campo da IA. 
Em 2021, menos de 1 em cada 10 empresas da UE (cerca de 8%) recorriam à IA, mas a história 
não é a mesma em todos os países da União. Embora quase 1 em cada 4 empresas na Dinamarca 
(24%) utilizassem IA e mais de 15% em Portugal (17%) e na Finlândia (16%), esta percentagem é 
inferior a 5% na República Checa, Grécia, Letónia, Lituânia (todas com 4%), Bulgária, Estónia, 
Chipre, Hungria, Polónia (todos com 3%) e Roménia (1%). 

"A inteligência artificial irá trazer, sem dúvida, inúmeros benefícios significativos numa vasta 
gama de setores. O que está em jogo para a competitividade da UE é demasiado importante para 
falharmos, avisa Mihails Kozlovs, Membro do TCE responsável pela auditoria. "A nossa auditoria 
determinará se o esforço que está a ser feito é suficiente para que a Europa não deixe passar o 
comboio desta importante revolução tecnológica". 

A UE planeou destinar a esta meta cerca de 10 mil milhões de euros do seu orçamento 
entre 2014 e 2027 para conseguir, pelo menos, entrar na corrida. Além disso, pelo menos 20% 
dos 724 mil milhões de euros disponibilizados através do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência (MRR), criado para dar resposta à pandemia de COVID-19, serão utilizados para 
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financiar a transição digital da União. Por último, o Fundo InvestEU mobilizará investimentos 
públicos e privados através de uma garantia orçamental da UE de 6,6 mil milhões de euros 
destinados à investigação, inovação e digitalização. O grande objetivo é aumentar de forma 
gradual os investimentos na IA para 20 mil milhões de euros por ano ao longo da década atual. 

Esta auditoria tem como principal objetivo verificar se a UE cumpre as condições fundamentais 
que permitam impulsionar o desenvolvimento da IA. Em especial, o TCE vai tentar perceber se a 
Comissão Europeia garante que os fundos investidos pela UE promovem de forma eficaz a 
criação de um ecossistema europeu de inteligência artificial adequado e competitivo, tendo em 
conta a importância estratégica da IA e os seus potenciais riscos em termos de segurança. 

Informações de contexto  

Em 2018, a Comissão Europeia adotou um plano coordenado a nível da UE relativo à inteligência 
artificial. Este plano, atualizado em 2021, visa alcançar a liderança no desenvolvimento e 
implantação de IA inovadora, assim como assegurar a ética e a segurança dos produtos de IA. 

A antevisão de auditoria 02/2023,Artificial intelligence in the EU está disponível em inglês no sítio 
Web do TCE. As antevisões de auditoria baseiam-se nos trabalhos preparatórios realizados antes 
do início da auditoria. Não devem ser consideradas observações, conclusões ou recomendações 
de auditoria. O relatório de auditoria deverá estar concluído no prazo de cerca de um ano. 

Contactos para a imprensa 

Serviço de imprensa do TCE: press@eca.europa.eu  

— Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - Telemóvel: (+352) 691 551 502 
— Damijan Fišer damijan.fiser@eca.europa.eu – Telemóvel: (+352) 621 552 224 
— Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – Telemóvel: (+352) 691 553 547  
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