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Em relação ao projeto 

A computação em nuvem e os sítios de redes sociais (SRS) estão entre os desenvolvimentos que mais 

controvérsia têm gerado nos últimos anos. As oportunidades de utilizar recursos poderosos de computação a 

pedido através da Internet são tidas como um possível motor de crescimento da economia europeia. Este 

projeto:  

 reviu os últimos desenvolvimentos tecnológicos e económicos; 

 identificou os fatores de promoção e as barreiras na Europa; 

 identificou os principais intervenientes e respetivos interesses; 

 analisou os impactos sobre os cidadãos, as empresas (incluindo a própria indústria informática) e as 

administrações públicas; e 

 avaliou os efeitos de uma vasta gama de questões técnicas, económicas, culturais, jurídicas e 

regulamentares, bem como os seus impactos.  

A computação em nuvem inclui vários conceitos técnicos que alteram as infraestruturas de computação 

utilizadas por empresas, administrações públicas e utilizadores finais. Os SRS representam um fenómeno 

preponderante que tem por base a computação em nuvem, com um amplo leque de serviços e aplicações 

essencialmente centrados nos utilizadores finais.  

 

Perspetivas de mercado e da indústria 

Enquanto o mercado dos SRS já vivenciou uma consolidação, o mercado da computação em nuvem continua 

numa fase inicial, mas com taxas de crescimento consideráveis. Naturalmente, os principais intervenientes 

continuam a ser maioritariamente originários dos Estados Unidos. Apesar de o atraso não ser tão significativo 

como por vezes se receia, existem, aparentemente, diferenças no nível de sofisticação da utilização entre a 

Europa e os Estados Unidos. Em termos gerais, pode afirmar-se que ambas as tecnologias continuam a evoluir e 

que, em especial, o mercado da computação em nuvem está ainda a germinar. As poupanças de custos são tidas 

como o mais importante impacto positivo para as empresas e administrações públicas, ainda que a maioria dos 

números se baseie em expectativas e não em experiências no mundo real. A flexibilidade, a mobilidade e a 

inovação são outros impactos positivos que ganharão importância a médio e longo prazo. Os impactos 

negativos são os riscos para a segurança, as dependências dos serviços e a fiabilidade dos serviços. 

Relativamente à indústria informática, a computação em nuvem exerce, neste momento, um maior impacto nas 

estruturas de mercado do que nas estruturas industriais. Todavia, ambas proporcionam novos serviços e, deste 

modo, novos modelos empresariais. Relativamente aos consumidores, o principal impacto positivo reside na 

conveniência; os custos são menos relevantes. Os impactos negativos são sobretudo as ameaças à segurança e à 

privacidade. Atendendo às poupanças de custos e consequentes ganhos de produtividade, a criação de novos 

empregos e o crescimento económico são encarados como os principais impactos positivos para a sociedade e 

para a economia no seu todo. As investigações recentes demonstram, contudo, que os ganhos de produtividade 

baseados nas TI não conduzem automaticamente ao crescimento e ao emprego, uma vez que é necessário 

enquadrar certas condições. Os impactos negativos são a perda de soberania tecnológica e as eventuais 

restrições das liberdades cívicas. Tendo em conta o exposto, foram analisados em mais pormenor os desafios 

que se colocam. Além dos desafios tecnológicos como a normalização e a interoperabilidade, também a 

segurança informática enfrenta um desafio.  
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Privacidade e desafios à segurança 

As recentes ações de vigilância em massa e o surgimento da cibercriminalidade demonstraram a necessidade de 

uma base mais segura para a computação no futuro. A computação em nuvem e os SRS desafiam o atual regime 

de proteção de dados. Contudo, os passos dados no sentido de uma modernização, tais como o novo projeto de 

regulamento, precisam de ser prosseguidos e de ganhar vida. Dado que a confiança é um fator central de êxito, 

é necessário dar resposta às questões relativas ao acesso por terceiros e à conservação de dados. A análise das 

relações contratuais revelou que as principais características contratuais, tais como a jurisdição, a 

responsabilidade, os níveis de serviços ou a utilização aceitável, continuam a levantar questões. Verifica-se uma 

situação semelhante no caso das questões relativas à segurança informática. Por fim, a análise demonstrou a 

necessidade de responder a desafios à competitividade, nomeadamente as condicionantes dos prestadores ou a 

falta de empresas de rápido crescimento, e a desafios respeitantes ao quadro de condições, tais como a 

fragmentação do mercado, a penetração da banda larga e as competências do pessoal. 

 

Opções políticas 

O projeto demonstrou que, atualmente, há uma oportunidade única de concretizar simultaneamente diversos 

objetivos relacionados com a computação em nuvem e os SRS. Não há contradição entre, por um lado, garantir 

aos cidadãos europeus uma utilização segura, respeitadora da privacidade, segura em termos jurídicos e justa 

da computação em nuvem e dos SRS, e, por outro, aumentar a competitividade das indústrias europeias de TIC. 

Além disso, é possível explorar o potencial da computação em nuvem e dos SRS em benefício quer da economia 

europeia quer da sociedade no seu todo. Neste contexto, criou-se um conjunto consistente e coerente de opções 

para os decisores políticos europeus, agrupadas em quatro temas que englobam 16 opções no total: 

 

Tema I: fazer da segurança um bem essencial 

Atualmente, a missão de tornar a informática segura revela-se, por vezes, difícil. As soluções podem sofrer 

ataques informáticos, mesmo quando, por exemplo, for utilizado um sistema de encriptação robusto. Por vezes, 

podem igualmente não ser convenientes para os utilizadores finais. Neste sentido, é necessário apoiar o 

desenvolvimento de soluções informáticas com elevado grau de segurança, fáceis de utilizar e passíveis de 

serem adotadas por todas as empresas, de maior ou menor dimensão, e por todos os cidadãos. 

– Opção política n.º 1: apoio ao desenvolvimento de um software e hardware abertos e seguros, bem 

como métodos de encriptação. Deve explorar-se o desenvolvimento de software e hardware seguros e abertos 

– que não contenham quaisquer portas de acesso ocultas (backdoors), margem para ataques de dia zero 

(zero-day), etc. –, bem como métodos de encriptação, por exemplo, encriptação homomórfica e de conteúdos. 

Para efeitos de utilização prática, devem ser compatíveis com o software existente e de fácil entendimento. 

Este segundo objetivo pode ser atingindo com recurso, por exemplo, à virtualização, que deve, numa 

primeira fase, ser apoiada por instrumentos como o financiamento da investigação. Além disso, o 

desenvolvimento desse software e hardware com elevado grau de segurança pode ainda ser incentivado por 

políticas de adjudicação pública (pré-comercial) ou pela sua implantação obrigatória em determinados 

setores. 
– Opção política n.º 2: incentivar a utilização de listas de verificação e de certificados de segurança. A fim 

de responder aos riscos que diariamente se colocam à computação em nuvem, deve incentivar-se a 

utilização de listas de verificação para salvaguardar a segurança dos sistemas, bem como a utilização de 

cópias de segurança em quantidade suficiente, entre outras soluções. O recurso a políticas de segurança 

abrangentes pode ser certificado. As falhas de segurança devem ser comunicadas, pelo menos, ao 

organismo de certificação. A médio prazo, a certificação poderá demonstrar o recurso a computadores 

seguros ou à virtualização segura. 
– Opção política n.º 3: aferir a viabilidade económica de módulos de segurança de hardware de grande 

dimensão. A fim de permitir o tratamento confidencial de dados na nuvem, podem calcular-se os custos de 

tratamentos desta natureza em módulos remotos invioláveis quando aplicados em larga escala. Considera-

se que seja um método mais dispendioso, mas o valor concreto dos custos acrescidos é desconhecido. 
– Opção política n.º 4: iniciar um diálogo sobre a estrutura e a governação da Internet no futuro.  Deve ter 

lugar um diálogo de alto nível com organizações responsáveis pela estruturação da Internet, 

nomeadamente a ICANN, a IANA, a IETF, e outras, sobre a futura infraestrutura da Internet e a 

internacionalização da sua governação. 
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Tema II: definir a privacidade como uma vantagem posicional 

Durante muito tempo, as normas europeias de proteção de dados foram encaradas como uma desvantagem 

pelas empresas digitais. Os recentes desenvolvimentos, a par da modificação dos requisitos aplicáveis às 

tecnologias emergentes e de uma crescente digitalização extensível a todas as esferas, reforçam a necessidade de 

regras de privacidade modernizadas. Através da modernização do regime de proteção de dados, a Europa pode 

não só garantir uma melhor proteção dos cidadãos, mas também servir de modelo para os mercados 

emergentes, o que poderá incitá-los a aumentar intercâmbios com a Europa. A Europa poderá assumir-se como 

um exemplo a seguir nesta função ao instituir uma governação justa e segura e uma estrutura de Internet aberta 

a nível mundial. 

– Opção política n.º 5: proceder à modernização da proteção de dados. Há que apoiar e, se possível, 

acelerar o atual processo de reforma da proteção dos dados, nomeadamente a clarificação dos princípios de 

proteção de dados relativos à computação em nuvem. Tal inclui a promoção da escolha de um regulamento 

enquanto instrumento jurídico, o reforço no regulamento de direitos individuais já existentes, o alcance dos 

novos direitos que proporcionam um maior controlo ao titular dos dados (p. ex., portabilidade, supressão), 

bem como o alcance das novas obrigações para o responsável pelo tratamento dos dados e o princípio da 

responsabilização. 
– Opção política n.º 6: definir os princípios da segurança e da privacidade assegurada desde a conceção. 
Há que procurar outras formas de desenvolver e promover arquiteturas de computação em nuvem e SRS 
concebidos de raiz com um elevado grau de segurança, bem como a privacidade desde a conceção1, em 
detrimento de um simples quadro de confiança ou da legislação. 
– Opção política 7: apoiar a criação de um comité europeu para a proteção de dados. Há que apoiar 

mecanismos de coerência e interpretação a nível europeu e a criação de um comité europeu para a proteção 

de dados. 
– Opção política n.º 8: assegurar a aplicação extraterritorial da legislação europeia de proteção de dados. 

Há que suspender o acordo «Porto Seguro» e explorar e pôr em prática opções destinadas a assegurar a 

aplicação extraterritorial da legislação europeia de proteção de dados, conforme previsto no atual projeto de 

regulamento. 
 

Tema III: construir um ambiente fidedigno para as atividades empresariais e a vivência no mundo 

digital 

Com vista a garantir que as novas ideias são postas em prática, a vida digital dos cidadãos e das empresas 

precisa de segurança jurídica. Uma vez que várias tecnologias emergentes no setor das TIC criam novas 

oportunidades e novos desafios, é necessário rever constantemente a legislação em vigor e ajustá-la, se 

necessário. Somente através de confiança na segurança jurídica poderão as pessoas adotar e utilizar novas 

tecnologias, bem como explorar o seu potencial para a economia e a sociedade no seu conjunto.  

– Opção política n.º 9: fixar o conjunto de requisitos mínimos aplicáveis aos contratos. Há que apoiar as 

propostas tendentes a fixar requisitos mínimos relativos às alterações às disposições contratuais, a 

notificação dessas alterações e soluções destinadas aos clientes para os quais as alterações têm importância 

concreta. 
– Opção política n.º 10: promover a normalização de políticas de utilização aceitável e de acordos de 
nível de serviço. Há que incentivar a clarificação das normas de políticas de utilização aceitável e de 
acordos de nível de serviço. Incluem-se o apoio ao desenvolvimento e à utilização de modelos de cláusulas 
normalizadas e a clarificação da terminologia correlata constante dessas cláusulas, tanto para os acordos de 
nível de serviço como para as políticas de utilização aceitável. Pretende-se, desta forma, impedir que os 
prestadores utilizem indevidamente o seu poder, especialmente perante os consumidores ou as pequenas e 
médias empresas. 
– Opção política n.º 11: eliminar a insegurança em matéria de jurisdição. Há que equacionar um apoio às 

propostas que visem questões relacionadas com a insegurança em matéria de jurisdição. Neste contexto, é 

possível apoiar iniciativas tendentes a estipular a conformidade com o direito da UE, requisitos mínimos 

                                           

1 A «privacidade desde a conceção» pode referir-se à utilização, por exemplo, de pseudónimos de credenciais baseadas em atributos (para, p. ex., 

comprovar uma determinada idade). 
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relativos às divulgações para um país terceiro e o recurso obrigatório a tratados bilaterais de auxílio 

judiciário. 
– Opção política n.º 12: apoiar o desenvolvimento de certificações específicas para os serviços em nuvem. 

Há que apoiar as propostas destinadas ao desenvolvimento de uma certificação da UE específica para 

serviços em nuvem que sejam significativas, por exemplo, em relação à privacidade, contendo informações 

automáticas de DPA em caso de acesso por outrem. Há que promover a sua utilização através da sua 

adoção por organizações do setor público na UE. 
 

Tema IV: criar um ecossistema inspirador para as indústrias das TIC 

Um ecossistema inspirador é um pré-requisito essencial para uma indústria das TIC competitiva, havendo 

exemplos ilustrativos noutras regiões ou noutros setores. Esses ecossistemas contêm várias componentes. O 

apoio a empresas inovadores e de rápido crescimento assume particular importância, à semelhança de um 

quadro de condições suficientes.  

– Opção política n.º 13: incentivar a criação de intervenientes no mercado europeu. Há que apoiar a 

criação de desenvolvimentos tecnológicos novos e pioneiros e de modelos empresariais, tais como 

plataformas efetivamente seguras para dispositivos móveis ou empresas que exploram o potencial dos 

serviços em nuvem e do ecossistema dos SRS. 
– Opção política n.º 14: apoiar a normalização e a interoperabilidade. Há que apoiar os esforços de 

normalização e interoperabilidade na computação em nuvem e nas soluções dos SRS. Pretende-se, desta 

forma, permitir que o utilizador explore todo o potencial de um mercado europeu ativo e competitivo. 

Pretende-se igualmente impedir a utilização indevida do poder de mercado para a definição de normas de 

facto ou corrompidas, por exemplo, nos domínios da portabilidade dos dados ou da encriptação. As 

possíveis formas de atingir esses objetivos incluem a adoção de normas ou de quadros de 

interoperabilidade nos serviços públicos, ou o reforço do papel de organismos europeus como a ENISA ou 

a ETSI. 
– Opção política n.º 15: capacitar as pessoas em todos os estratos sociais. Há que capacitar as pessoas 

mediante o apoio à formação adequada de um número suficiente de pessoas, utilizadores e programadores. 

O primeiro refere-se tanto ao conhecimento tecnológico como ao conhecimento em relação ao potencial e 

aos riscos das tecnologias emergentes, designadamente a computação em nuvem e os SRS. O último refere-

se ao apoio à integração de grupos menos representados nas TIC e setores associados, tais como as 

mulheres, os idosos ou as pessoas com menor grau de escolaridade. 
– Opção política n.º 16: repensar as atuais estratégias de banda larga. Há que rever os progressos e 

métodos quer dos vários Estados-Membros quer de países fora da UE. A Suécia ou o Japão são possíveis 

exemplos. Com base nas suas experiências, há que identificar e adotar boas práticas, incluindo a resolução 

dos problemas no financiamento de infraestruturas que garantam um equilíbrio adequado entre os 

interesses de todos os intervenientes. Além disso, o aumento da concorrência entre as comunicações fixas, 

com licença e sem licença seria favorável. 
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