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IA: Definição

AIA

O Sistema de Inteligência Artificial (sistema de IA) traduz-se 

em  software que é desenvolvido com recurso a uma ou mais 

técnicas e abordagens elencadas no Anexo I e pode, para um 

conjunto de objetivos definidos pelos seres humanos, criar 

resultados tais como conteúdo, previsões, recomendações ou 

decisões que influenciam o ambiente com o qual o sistema 

interage.

ANEXO I 

▪ Abordagens de aprendizagem automática (machine 
learning), incluindo aprendizagem supervisionada, não 
supervisionada e por reforço, utilizando uma grande 
variedade de métodos, designadamente aprendizagem 
profunda;

▪ Abordagens baseadas na lógica e no conhecimento, 
nomeadamente representação do conhecimento, 
programação (lógica) indutiva, bases de conhecimento, 
motores de inferência e de dedução, sistemas de 
raciocínio (simbólico) e sistemas periciais;

▪ Abordagens estatísticas, estimação de Bayes, métodos 
de pesquisa e otimização.

Academia

A Inteligência Artificial consiste na criação 
de agentes inteligentes capazes de 
adaptarem e aprender com várias 
situações e alcançar objetivos complexos. 

O uso de programas de computador que 
têm algumas das qualidades da mente 
humana, tais como a capacidade de 
compreender a linguagem, reconhecer 
imagens e aprender com a experiência



3 Problemas Inerentes de IA

Bias-Preconceitos

Complexidade de redes 
neurais profundas &
verdades baseadas em 
estatísticas 

Dificuldade em identificar &
corrigir erros

Black Box Problem
-

Opacidade

❑ Transparência
❑ Explicabilidade
❑ Responsabilidade



Principais Desafios Legais da IA

Dados 

Propriedade Intelectual

Transparência

Responsabilidade 

Compliance



Quadro legal de IA

Ética

1. Orientações Éticas para 
uma IA de Confiança

2. Política e Recomendações 
de Investimento do 
Grupo de Peritos de Alto 
Nível

Iniciativas regulamentares 
sectoriais específicas

1. Telecomunicações
2. Saúde
3. Energia
4. Retalho 
5. Mobilidade
6. Gaming/Gambling
7. Construção/Imobiliário
8. Setor Público

Políticas e Estratégias

1. Livro Branco sobre IA
2. Estratégia Europeia para 

os Dados
3. Europa preparada para a 

Era Digital 
4. Segurança e Standards

Regulamentação futura

1. Regulamento E-Privacy
2. Proposta de 

Regulamento Inteligência 
Artificial (AIA)

3. Proposta de Diretiva 
Responsabilidade da IA

4. Proposta de Diretiva 
Responsabilidade dos 
Produtos

5. Regulamento dos Dados
6. Espaços de Dados 

Abertos

Proteção de dados

1. Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD)

2. Diretiva E-Privacy 
3. Regulamento Governação 

de Dados
4. Diretiva relativa aos dados 

abertos e à reutilização de 
informações do setor 
público
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Risco Inaceitável 
= 

Práticas de IA Proibidas

Sistemas de IA de Risco 
Elevado

= 
Obrigações de AIA

Sistemas de IA de risco limitado
= 

Obrigações Adicionais de 
Transparência 

Risco baixo e mínimo
= 

Obrigações Gerais do Quadro Legal e Regulatório

AIA 



AIA

i)

Sistemas de IA que empregam técnicas 
subliminares para além da consciência de uma 
pessoa para distorcer o seu comportamento de 
uma forma prejudicial

ii)
Sistemas de IA que visam as vulnerabilidades de 
um grupo específico de forma nociva

iii) Social scoring 

iv)

Utilização de sistemas de identificação biométrica 
à distância "em tempo real" em espaços 
acessíveis ao público para efeitos de para efeitos 
de manutenção da ordem pública, salvo se essa 
utilização for estritamente necessária ao abrigo de 
uma das excepções previstas no Regulamento 

Práticas de IA Proibidas

Sistemas de IA de Risco Elevado

Identificação biométrica e 
categorização de pessoas singulares 

Gestão e funcionamento de infra-
estruturas críticas 

Educação e formação profissional Emprego, gestão de trabalhadores e 
acesso ao emprego por conta própria 

Utilização para determinar a solvabilidade
das pessoas ou estabelecer a sua 
pontuação de crédito

Manutenção da ordem pública e gestão 
da migração, do asilo e do controlo das 
fronteiras 

Administração da justiça e processos 
democráticos 



Sistemas de IA de Risco Elevado

Data Governance01

Reporting e registos02

Transparência/fornecimento 
de informação03

Gestão de riscos 05 Robustez, Ciber(segurança), 
supervisão humana04

Obrigações aplicáveis à 

IA de Risco Elevado

Medidas 
corretivas 06

Registo e comunicação com 
a autoridades 
competentes, se aplicável 07



AIA

A IA configurada para interagir com pessoas 
singulares deve fornecer informações relativas 
à sua natureza como sistema de IA

A IA utilizada para produzir deep fakes deve 
revelar que o seu conteúdo foi criado ou 
manipulado artificialmente

Os sistemas de reconhecimento e 
categorização de emoções devem ver o seu 
uso notificado aos utilizadores

Obrigações adicionais de transparência

Violação da proibição contra certos usos de IA
Conforme o mais elevado, 
entre:
▪ €30 000 000, e
▪ Até 6% do volume 

total de negócios anual 
mundial do exercício 
anterior

Incumprimento, por parte do fornecedor, das 
obrigações em matéria de gestão de dados e de 
conjunto de dados

Fornecer informações incorretas, incompletas 
ou enganosas aos organismos notificados e às 
autoridades nacionais competentes

Conforme o mais elevado, 
entre:
▪ €10 000 000, e
▪ Até 2% do volume 

total de negócios anual 
mundial do exercício 
anterior

Não cumprimento de qualquer outro requisito 
ou obrigação nos termos do Regulamento

Conforme o mais elevado, 
entre:
▪ €20 000 000, and
▪ Até 4% do volume 

total de negócios anual 
mundial do exercício 
anterior

Coimas



PLD II 

Proposta de PLDII – Proposta de Diretiva para Responsabilidade Civil em IA

A responsabilidade estrita do produtor por 

produtos defeituosos, levando à compensação 

por certos tipos de danos, principalmente 

sofridos por indivíduos. 

Responsabilidade Civil em IA

As reclamações de responsabilidade 

nacional baseadas principalmente na 

culpa de qualquer pessoa com vista a 

compensar qualquer tipo de dano e 

qualquer tipo de vítima. 

Confiança em IA
Levar as regras de responsabilidade 

à era digital e à economia circular



Passos para garantir uma IA Responsável

A análise dos dados pessoais e 
não pessoais que são utilizados, as 

categorias, fontes, é essencial

Data Governance

Realizar uma avaliação do impacto 
legal da IA é essencial

A definição contratual sobre os 
procedimentos a adotar caso 
existam erros e/ou danos e 

as obrigações relativas à 
explicação subjacente ao 

algoritmo desenvolvido e aos 
resultados obtidos são essenciais

Contratos

Manter-se informado sobre os 
desenvolvimentos jurídicos e 
assegurar uma colaboração 

multidisciplinar entre as varias 
equipas internas e externas

A governance do 
desenvolvimento de sistemas 
de IA implica a definição clara 
do papel de cada envolvido, 

incluindo em matéria de 
monitorização do sistema e 
relação com os reguladores

ComplianceProcessos internos AI Governance
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