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Comunicado de Imprensa 
Luxemburgo, 29 de agosto de 2019 

O Tribunal de Contas Europeu examina 
apoio da UE à "Indústria 4.0" e à 
inovação digital na Europa 

O Tribunal de Contas Europeu está a realizar uma auditoria ao apoio e financiamento 
concedidos pela UE à digitalização da indústria e ao fomento da inovação digital na Europa. O 
Tribunal vai examinar se a Comissão Europeia presta um apoio eficaz aos Estados-Membros na 
digitalização das suas indústrias e se ajuda as empresas em fase de arranque e as pequenas e 
médias empresas (PME) nos seus esforços para se tornarem digitais. 

"Para se manter competitiva, a UE necessita de apoiar as indústrias na transformação digital, que 
está atualmente em curso. Neste contexto, a Digitalização da Indústria Europeia é uma iniciativa 
fundamental e, com esta auditoria, o Tribunal gostaria de verificar a sua eficácia até à data", 
afirmou Iliana Ivanova, o Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pela auditoria. 
"Espera-se que sejam realizados progressos fundamentais rumo à "Indústria 4.0" até 2025. Em 
toda a UE, as empresas, sobretudo as PME, devem preparar-se para adaptar os seus métodos 
tradicionais de trabalho às novas tecnologias digitais." 

O TCE publicou hoje uma Antevisão da Auditoria sobre a digitalização da indústria europeia. Este 
tipo de documento apresenta informações sobre um trabalho de auditoria em curso, sendo 
planeado como uma fonte de informação para os interessados na política ou nos programas que 
estão a ser auditados.  

A "Indústria 4.0" utiliza as tecnologias digitais para ligar as pessoas, as coisas e os processos em 
tempo real. Este processo altera radicalmente a forma de fabrico e as práticas comerciais, 
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acrescentando valor através de uma maior rapidez e eficiência. Para se manterem a par, as 
empresas de todo o mundo terão de se transformar, o que requer um investimento considerável. 

Na UE, existem grandes disparidades no nível de desenvolvimento digital entre regiões e setores, 
oscilando entre mais de 63% no setor da programação informática e 4% no setor da construção. 
As PME representam 99% de todas as empresas, mas menos de um quinto são altamente 
digitalizadas. Devem ser incentivadas a digitalizar os seus processos de trabalho, uma vez que 
não dispõem em muitos casos dos recursos necessários para enfrentar sozinhas o desafio da 
transição digital. 

Nos últimos anos, a Comissão e os Estados-Membros lançaram uma série de iniciativas para criar 
um mercado único digital e digitalizar a indústria europeia, com ações no domínio da economia 
dos dados, da Internet das coisas e da computação em nuvem.  

Em 2016, a Comissão lançou a iniciativa Digitalização da Indústria Europeia, que incentivou a 
criação de polos de inovação digital. Estes centros "inteligentes" ajudam as empresas, em 
especial as PME e as empresas em fase de arranque, proporcionando os conhecimentos e as 
tecnologias mais recentes necessários para a respetiva transformação digital. Além disso, estão 
em contacto com investidores na área da transformação digital e estabelecem a ligação entre os 
fornecedores de inovações digitais e os potenciais utilizadores. 

O financiamento da iniciativa ascende a 11,5 mil milhões de euros e é disponibilizado pela UE 
através do programa Horizonte 2020 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A 
Comissão estima que a iniciativa irá estimular o investimento público e privado em 
quase 40 mil milhões de euros até 2020 e tenciona continuar a financiar a inovação digital 
durante o período de 2021-2027. 

O Tribunal irá examinar o apoio prestado pela Comissão aos Estados-Membros no 
desenvolvimento, na execução e no acompanhamento das suas estratégias de digitalização, bem 
como avaliar o nível de apoio aos polos de inovação digital em toda a Europa. Irá também 
investigar se a Comissão está a contribuir para criar um ambiente jurídico adequado à era digital 
e à conectividade. 

Nota aos diretores das publicações 

Os auditores irão analisar vários projetos e, nos países selecionados, farão visitas no local 
(Alemanha, Hungria, Polónia e Portugal). O relatório de auditoria deverá ser publicado em 2020.  

O Tribunal já publicou anteriormente relatórios de auditoria sobre vários temas relacionados, 
nomeadamente sobre o apoio da UE às incubadoras de empresas, ao comércio eletrónico, à 
banda larga da Internet e à cibersegurança.  

Contactos de imprensa para a presente Antevisão da Auditoria: 

Damijan Fišer – E-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu 

Tel.: (+352) 4398 45410 Telemóvel: (+352) 621 55 22 24 
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