
NOVAS TECNOLOGIAS (TICS)

PCTP
PDR

PAN

"É imperativo garantir a tendência universal de acesso à informação, à privacidade dos 
cidadãos e à
proteção de dados pessoais. É também necessário promover uma nova cultura dos Media e 
um investimento na educação para os Media." 
"Implementar novas tecnologias inteligentes nos sectores da energia e transporte, de forma 
inclusiva e participativa, com base em sistemas open source e salvaguardando o direito à 
privacidade dos cidadãos e
cidadãs."

PS

"Uma grande aposta dos investimentos europeus na investigação e desenvolvimento, na 
modernização
tecnológica e na qualificação dos recursos humanos, incluindo por via do reforço dos 
programas de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Erasmus+."

ALIANÇA

"Com o novo tempo da comunicação digital, o espaço público alterou-se radicalmente; os 
cidadãos exigem participar, ser intervenientes no processo e entendem mal como, num 
tempo em que a informação e a comunicação fluem à velocidade da luz, a política continua 
no essencial a ser feita como no século XIX. Importa mudar, assegurando em simultâneo a 
salvaguarda da democracia"

PNR

"(...) o estudo e análise desta evolução (tecnologia) na sociedade, as suas consequências 
imediatas, os investimentos necessários, as transformações que o sistema de ensino terá de 
sofrer para responder a essa sociedade são pontos que têm de ser trabalhados por uma 
equipa dedicada exclusivamente para este efeito. Para tal, propor-se-ia a criação da 
comissão europeia do futuro, que terá forçosamente as suas representações locais em cada 
um dos Estados-membro, por forma a prepararmos um novo modelo de organização 
política, económica, social e cultural."
"a digitalização é vista como uma das mais significantes evoluções da economia desde a 
revolução industrial; não obstante, a taxação da economia digital não tem reflectido a mais-
valia criada pela difusão tecnológica. (...) Independentemente do que venha a ser decidido 
pela UE, o PNR defende que Portugal aplique internamente um ISD (Imposto sobre Digital) 
de 3%, acrescidos de 1% sobre publicidade, websites e revenda de dados privados."

NÓS

"O cibercrime não se compadece com fronteiras e exige por isso uma abordagem europeia 
que proteja cidadãos, empresas, serviços públicos e infraestruturas críticas do Estado. O PSD 
apoiou e defendeu um reforço da Agência da União Europeia para a Segurança das Redes e 
da Informação (...) e o aumento de poderes da Europol (...) essenciais para o 
aprofundamento do Mercado Único Digital, a confiança dos consumidores e o 
desenvolvimento da economia digital europeia. O PSD apoiou o Acto Europeu para a 
cibersegurança e defende a sua rápida implementação."

PTP
PSD "Desenvolver uma estratégia europeia específica para a revolução digital"



BE

"(...) posicionamo-nos do lado da defesa dos direitos digitais e contra a introdução da 
censura neste espaço de liberdade, e não em oposição aos direitos de autor. De facto, uma 
verdadeira e justa defesa dos direitos de autor, que também defendemos e respeitamos, 
não fica acautelada por estes artigos, que visam unicamente proteger e beneficiar a grande 
indústria editorial."

IL

As novas tecnologias de sequenciação e edição genómica revolucionam o que é hoje feito 
em termos de engenharia genética. (...) a Europa tem de ter os mais elevados padrões de 
ética para lidar com todos estes desafios tecnológicos.
"Defendemos que todos os cidadãos europeus devem ter a sua pegada digital protegida do 
abuso e vigilância estatal. O cruzamento de dados deve ser limitado, garantindo a 
preservação da privacidade do indivíduo. (...) defendemos que os conteúdos digitais devem 
estar disponíveis aos utilizadores sem restrições geográficas (o chamado “geoblocking”).

MAS

CDS PP

"A aposta nas novas tecnologias não se alcança com mais impostos, como a propósito do 
digital e antes mesmo de suficientemente alcançado em Portugal, numa área identificada 
como estratégica, o governo socialista antecipou, sob pretexto do orçamento da União, 
arriscando o afastamento de empresas e investidores. Consegue-se com medidas atractivas, 
aposta na modernização tecnológica de empresas e da administração, com o envolvimento 
das universidades, incrementando a investigação, aproveitando os recursos que a União 
Europeia concede." 
"O CDS defende a criação de um efectivo Mercado Único Digital, facultando e facilitando 
mais e melhores serviços digitais a 500 milhões de clientes, impulsionando o emprego, o 
crescimento, o investimento e a
inovação Europeias."

PURP
BASTA

L

"Acreditamos numa Europa tecnologicamente soberana, onde os europeus tomem decisões 
sobre os seus dados, plataformas e inovação. Os nossos dados devem pertencer-nos, as 
nossas conversas privadas devem permanecer privadas e as inovações financiadas 
publicamente devem pertencer ao público. A Primavera Europeia colocará o poder da 
tecnologia ao serviço das pessoas."

CDU
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