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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a exploração plena do potencial da computação em nuvem na Europa
(2013/2063(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 27 de setembro de 2012, intitulada 
«Explorar plenamente o potencial de computação em nuvem na Europa» 
(COM(2012)0529) e o respetivo de documento de trabalho, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada «Europa 
2020: estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 19 de maio de 2010, intitulada «Uma 
Agenda Digital para a Europa» (COM(2010)0245),

– Tendo em conta a sua resolução sobre uma nova agenda digital para a Europa: 2015.eu,1

– Tendo em conta a decisão n.º 243/2012/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 
de março de 2012, que estabelece um programa plurianual da política de espetro 
radioelétrico,

– Tendo em conta a proposta apresentada pela Comissão, a 25 de janeiro de 2012, de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses 
dados (regulamento geral sobre a proteção de dados) (COM(2012)0011),

– Tendo em conta a proposta feita pela Comissão, a 19 de outubro de 2011, de Regulamento 
do Parlamento Europeu e do Conselho, que institui o Mecanismo Interligar a Europa 
(COM(2011)0665),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada «Europa 
2020: estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da 
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores (A7-0000/2013), 

A. Considerando que serviços de computação à distância sob várias formas, hoje 
comummente conhecidos como «computação em nuvem», não são novidade;

B. Considerando, no entanto, que a computação em nuvem tem chamado a atenção nos 
                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2010)0133.
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últimos anos devido ao desenvolvimento de novos e inovadores modelos empresariais a 
grande escala, uma forte pressão dos fornecedores de computação em nuvem, capacidades 
computacionais acrescidas, preços inferiores e comunicações a alta velocidade, assim 
como os potenciais benefícios em termos económicos e de eficiência oferecidos pelos 
serviços em nuvem a todos os tipos de utilizadores;

C. Considerando que os benefícios para os fornecedores dos serviços em nuvem são, por 
exemplo, comissões de serviço, monetização da capacidade computacional excessiva e 
possibilidade de uma base de consumidores cativa e de utilizações secundárias de
informações relativas aos utilizadores, como por exemplo para fins publicitários,

D. Considerando que os benefícios dos serviços em nuvem são, para os utilizadores, custos 
potencialmente mais baixos, comodidade, fiabilidade e segurança;

E. Considerando que a computação em nuvem também comporta riscos para os utilizadores;

F. Considerando que os serviços em nuvem obrigam os utilizadores a transmitir informação 
a prestadores de serviços terceiros, o que coloca questões quanto ao controlo contínuo 
sobre essa informação, ao acesso por parte dos utilizadores individuais à mesma e à sua 
proteção contra o prestador, outros utilizadores do mesmo serviço e outras partes;

G. Considerando que a utilização acrescida de serviços em nuvem oferecidos por um número 
limitado de prestadores de envergadura significa que se concentram, nas mãos destes, 
quantidades crescentes de informação, o que amplia a sua eficiência mas também aumenta 
os riscos de perdas de informação catastróficas e de acesso à informação por terceiros;

H. Considerando que o mercado dos serviços em nuvem parece dividido entre o ramo de 
consumidores e o ramo de empresas;

I. Considerando que, para os utilizadores empresariais, os serviços em nuvem normalizados 
podem, caso respondam a determinadas necessidades do utilizador, constituir uma forma 
atraente de converter custos de capital em despesas de funcionamento e permitir uma 
rápida disponibilidade de capacidades de armazenamento e de tratamento;

J. Considerando que, para os consumidores, o facto de fornecedores de sistemas operativos 
para vários tipos de dispositivos de consumo, em particular, orientarem cada vez mais os 
utilizadores para a utilização de serviços de fabricante – através da utilização de 
configurações por defeito, etc. –, significa que estes prestadores criam uma base de 
consumidores cativa e recolhem informação pertencente aos seus utilizadores;

K. Considerando que a utilização, no setor público, de serviços em nuvem externos tem de 
ser cuidadosamente ponderada face aos riscos acrescidos no que diz respeito à informação 
dos cidadãos e tendo em conta o desempenho garantido das funções de serviço público;

L. Considerando que, do ponto de vista da segurança, a introdução de serviços em nuvem 
significa que a responsabilidade de preservar a segurança da informação pertencente a 
cada utilizador individual passa do indivíduo para o prestador;

M. Considerando que a consecução dos objetivos da Agenda Digital da Europa, 
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nomeadamente a aceitação da banda larga e o acesso a esta, os serviços públicos 
transfronteiriços e os objetivos em matéria de investigação e de inovação, constitui um 
passo necessário para que a UE possa colher todos os benefícios que a computação em 
nuvem tem para oferecer;

1. Congratula-se a comunicação da Comissão sobre a exploração plena do potencial da 
computação em nuvem na Europa;

2. Salienta que políticas que possibilitem uma infraestrutura de alta capacidade e 
comunicações seguras são um elemento fundamental para todos os serviços dependentes 
de comunicações, incluindo serviços em nuvem, e lamenta os cortes no orçamento para o 
financiamento da banda larga da União propostos pelo Conselho; 

3. Salienta que os serviços em nuvem devem oferecer segurança e fiabilidade proporcionais 
aos riscos acrescidos decorrentes da concentração de informação nas mãos de um número 
limitado de prestadores;

4. Salienta que a legislação da União deve ser neutra e, salvo razões imperiosas de interesse 
público, não deve ser adaptada de modo a facilitar ou impedir quaisquer modelos 
empresariais ou serviços legais;

A computação em nuvem enquanto instrumento para o crescimento e o emprego

5. Realça que a nuvem, tendo em conta o seu potencial económico para aumentar a 
competitividade mundial da Europa, pode tornar-se um instrumento poderoso para o 
crescimento e o emprego;

6. Realça que a União enfrenta pressões múltiplas e simultâneas no que respeita ao 
crescimento do PIB, numa altura em que a margem para estimular o crescimento com 
recurso a fundos públicos é limitada pelos elevados níveis de endividamento e de défice, e 
exorta as instituições europeias e os Estados-Membros a mobilizarem todas as alavancas 
de crescimento possíveis; observa que a computação em nuvem pode vir a ser um 
desenvolvimento transformador para todos os setores da economia e especialmente 
pertinente em domínios como os cuidados médicos, a energia, os serviços públicos e a 
educação;

7. Salienta que o desemprego, incluindo dos jovens e a longo prazo, atingiu níveis 
inaceitavelmente elevados na Europa e que, provavelmente, permanecerá elevado no
futuro próximo, sendo necessária uma ação urgente e determinada a todos os níveis 
políticos; observa que as ações relativas a competências nas TIC e educação digital no 
quadro do desenvolvimento da computação em nuvem podem, por conseguinte, revestir-
se de uma extraordinária importância para combater o desemprego crescente, em especial 
entre os jovens;

8. Realça que as PME estão no centro da economia da UE e que é necessário adotar medidas 
adicionais para promover a competitividade das PME da UE a nível mundial e facultar o 
melhor enquadramento possível para a aceitação de novos e promissores 
desenvolvimentos tecnológicos, nomeadamente da computação em nuvem, que podem ter 
grande impacto na competitividade das empresas da UE;
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O mercado da UE e a computação em nuvem

9. Salienta que o mercado interno deve permanecer aberto a todos os prestadores que 
respeitem a legislação da União, uma vez que o fluxo mundial livre de serviços e de 
informação cria mais competitividade e oportunidades para a indústria da União e 
beneficia os cidadãos desta;

10. Lamenta os indícios de acesso governamental maciço, invasivo e indiscriminado a 
informação relativa a utilizadores na UE armazenada em nuvens de países terceiros;

11. Insiste em que, de modo a combater o risco de acesso direto ou indireto à informação por 
parte de governos estrangeiros, caso a legislação da União não permita tal acesso, a 
Comissão deve:

(i) garantir que os utilizadores estejam conscientes deste risco, inclusive através do apoio à 
Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) para a ativação 
da plataforma de informações de interesse público prevista na Diretiva relativa ao serviço 
universal, e

(ii) patrocinar a investigação nas tecnologias, incluindo a cifragem, que permitam aos 
utilizadores garantir a segurança das suas informações de forma simples;

12. Aprova a ambição da Comissão de desenvolver uma abordagem coerente dos serviços em 
nuvem;

13. Insta a Comissão, em cooperação com a indústria da União e outras partes interessadas, a 
identificar domínios nos quais uma abordagem específica da União poderia ser 
particularmente atraente a nível mundial;

14. Destaca a importância de garantir um mercado da União competitivo e transparente, a fim 
de oferecer a todos os utilizadores da União serviços seguros, sustentáveis, acessíveis e 
fiáveis;

15. Realça que todos os prestadores de serviços em nuvem que operam na União devem 
competir em condições equitativas de concorrência, com as mesmas regras aplicáveis a 
todos;

Contratos públicos e a computação em nuvem

16. Salienta que a aceitação dos serviços em nuvem por parte do setor público tem o potencial 
de redução dos custos para as administrações públicas e de oferta de serviços mais 
eficientes aos cidadãos, enquanto o efeito de alavanca digital sobre todos os setores da 
economia seria extremamente benéfico;

17. Encoraja as administrações públicas a ponderar, no âmbito de aquisições no domínio das 
TI, serviços em nuvem seguros e fiáveis, destacando simultaneamente as 
responsabilidades específicas das administrações em relação à proteção de informação 
relativa aos cidadãos, à acessibilidade e à continuidade do serviço;

18. Insta, em particular, a Comissão a ponderar o recurso a serviços em nuvem, quando 
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adequado, a fim de dar o exemplo a seguir;

19. Insta a Comissão e os Estados-Membros a acelerarem os trabalhos da parceria europeia 
para a nuvem;

As normas e a computação em nuvem

20. Insta a Comissão a assumir a liderança no desenvolvimento e na divulgação de normas e 
de especificações para promover uma nuvem segura e fiável;

21. Insiste em que as normas devem permitir uma portabilidade total e simples e um grau 
elevado de interoperabilidade entre os serviços em nuvem;

22. Congratula-se com o facto de o Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações (ETSI) 
ter sido incumbido de fazer o recenseamento das normas existentes e destaca a 
importância de continuar a seguir um processo aberto e transparente;

Os consumidores e a computação em nuvem

23. Insta a Comissão a garantir que os dispositivos dos utilizadores não devem, por defeito, 
recorrer a serviços em nuvem;

24. Recorda à Comissão a possibilidade não aproveitada, ao abrigo da Diretiva 1999/5/CE 
(Diretiva RTTE), de exigir que os equipamentos contenham salvaguardas para a proteção 
da informação dos utilizadores; 

25. Insta a Comissão a garantir que um consumidor, quando instado a aceitar, ou quando lhe 
for oferecido, um serviço em nuvem, receba primeiro a informação necessária para tomar 
uma decisão ponderada;

26. Salienta que a informação assim transmitida deve identificar, entre outros, quem é o 
prestador final do serviço e qual o modo de financiamento do serviço; salienta, ainda, que 
caso o serviço seja financiado através da utilização de informações sobre o utilizador para 
direcionar publicidade ou permitir a outros fazê-lo, tal deve ser comunicado ao utilizador; 

27. Salienta que a informação deve estar num formato normalizado, facilmente compreensível 
e comparável;

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em todo o mundo, as empresas apercebem-se, cada vez mais, dos ganhos de produtividade 
que podem obter ao acederem facilmente às melhores aplicações empresariais e/ou reforçarem 
drasticamente os respetivos recursos de infraestrutura a custos acessíveis. A este propósito, as 
estimativas da Comissão Europeia apontam que as receitas da nuvem possam atingir 148,8 
mil milhões de euros e que 60% do total de carga dos servidores será virtualizada, até 2014.

As perspetivas económicas e comerciais da nuvem são deveras promissoras e, por 
conseguinte, existe uma justificação para o seu desenvolvimento, o que significa em termos 
práticos que, com ou sem a intervenção da Europa, a computação em nuvem continuará o seu 
desenvolvimento, de uma forma ou outra. 

No passado, as instituições europeias deram alguns passos pequenos mas positivos, como a 
publicação por parte da Comissão Europeia da comunicação intitulada «Para a 
interoperabilidade dos serviços públicos europeus» em 2010 e o relatório da ENISA sobre as 
principais questões de segurança relacionadas com a nuvem. 

Por conseguinte, congratula-se com a apresentação da Estratégia para a computação em 
nuvem da Comissão. No entanto, não devemos esquecer que, no âmbito do desenvolvimento 
de qualquer quadro estratégico de ação e, nomeadamente, no caso desta estratégia futura sobre 
computação em nuvem, temos de tentar ser tão horizontais quanto possível, sem considerar 
adquiridas quaisquer circunstâncias que possam não parecer afetar diretamente o seu 
desenvolvimento. 

Consequentemente, as políticas de infraestruturas são cruciais: redes de comunicações fixas e 
móveis sólidas são um pré-requisito para tirar pleno partido do potencial da nuvem e, por 
conseguinte, o relator lamenta que a comunicação sobre o Mecanismo Interligar a Europa, e 
mais especificamente, a proposta de regulamento sobre orientações respeitantes às redes 
transeuropeias no setor das telecomunicações – que são passos positivos que têm a capacidade 
de dar ímpeto ao muito necessário investimento nas redes de banda larga na Europa – não 
sejam capazes de ter o desempenho adequado se não beneficiarem dos recursos financeiros 
apropriados.

Por outro lado, devido ao caráter marcadamente comercial dos sistemas em nuvem, a futura 
estratégia deve abordar um vasto número de aspetos, desde questões tecnológicas 
relacionadas com desenvolvimento de sistemas em nuvem, a gestão e a escalabilidade 
elástica, sem esquecer a flexibilidade de que qualquer desenvolvimento em matéria de TIC 
necessita a fim de não prejudicar a inovação no âmbito de questões de normalização, até 
questões não técnicas, como aspetos jurídicos relativos à privacidade e segurança de dados, 
que colocam grandes obstáculos à aceitação geral de infraestruturas em nuvem. 

No que diz respeito a estes últimos aspetos, congratula-se com o quadro regulamentar de 
proteção de dados proposto, agora debatido pelo Parlamento, tendo em conta a necessidade 
urgente – tal como solicitado no relatório de iniciativa própria do Parlamento sobre uma 
Agenda Digital para a Europa – de adaptar o regime de 1995 à sociedade digital. É no entanto 
crucial que o resultado final não impeça o desenvolvimento de novos serviços em nuvem de 
ponta e que promova a sua aceitação. A este respeito, é importante que o quadro de proteção 
dos dados defina uma delimitação clara dos papéis e das responsabilidades do controlador e 
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do processador de dados. Além disso, a recém-proposta diretiva sobre a segurança de redes e 
da informação é, também ela, louvável.

Estes aspetos são cruciais: não podemos esquecer que a nuvem, devido ao seu caráter 
deslocalizado, traz um elemento de insegurança suplementar à nossa perceção da segurança e 
da proteção de dados. A este respeito, o Fórum Económico Mundial observou que 90 por 
cento dos fornecedores e utilizadores de serviços em nuvem consideram que os riscos para a 
privacidade são um impedimento «muito sério» à adoção em grande escala da computação em 
nuvem.

Além disso, a Europa deve estimular a investigação e o desenvolvimento tecnológico no 
domínio da computação em nuvem. O excelente histórico da Europa em questões 
fundamentais de investigação e desenvolvimento, como a rede GRIDs e arquiteturas 
orientadas aos serviços, pode dar uma vantagem competitiva à UE. Portanto, o Horizonte 
2020 deve desempenhar um papel fundamental. 

No que diz respeito às linhas de ação concretas da comunicação da Comissão, podem ser 
destacadas as seguintes:

1. Pôr fim à selva de normas

Este aspeto é fundamental. Em última análise, os utilizadores devem ser capazes de mudar de 
fornecedor de nuvem de forma rápida e segura. Por outras palavras: são fundamentais a 
portabilidade total, um grau elevado de interoperabilidade e especificações abertas. É preciso 
investir esforços para eliminar o bloqueio dos clientes. Em consequência, o mapeamento das 
normas existentes confiado ao ETSI é, neste momento, um bom começo. Cumpre, contudo, 
garantir que o processo seja tão aberto e transparente quanto possível. O relator considera 
igualmente que as normas da nuvem são, por definição, de natureza mundial, e nenhuma 
região do mundo pode abordar, isoladamente, normas de aplicação mundial. A Europa deve 
centrar-se em maximizar as oportunidades para as suas PME e os seus consumidores no 
mercado mundial. Precisamos de normas que tenham a capacidade de se tornar normas 
mundiais.

Além disso, a ENISA pode desempenhar um papel importante e o relator concorda que deve 
ajudar ao desenvolvimento de regimes de certificação voluntária da computação em nuvem, a 
nível europeu, respeitando o prazo definido na comunicação para definir uma lista destes 
regimes até 2014.

2. Condições contratuais seguras e justas

Embora o direito europeu comum da compra e venda lide com contratos relativos a «conteúdo 
digital» para consumidores e pequenas empresas, será possivelmente necessário um 
instrumento para lidar com outros aspetos, nomeadamente a localização e transferência de 
dados – deve ser dada uma grande importância aos pareceres do Grupo de Trabalho do Artigo 
29.º – e a terminologia contratual comum. 

O princípio subjacente a esta ação fundamental deve ser, no entanto, que a nuvem oferece 
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serviços e modelos de negócios diferentes. Assim sendo, «um tamanho único não serve a 
todos».  Por conseguinte, ao estabelecer «condições contratuais seguras e justas», é evidente 
que os contratos entre empresas e consumidores são de natureza substancialmente diferente 
dos contratos entre empresas. De igual modo, os desafios que as administrações públicas 
enfrentam ao adotar serviços em nuvem são muito diferentes dos desafios dos consumidores 
normais. Por outras palavras, nuvens diferentes respondem a necessidades e desafios 
diferentes. O direito contratual deve, no entanto, ser capaz de englobar todos os aspetos.

3. Promover a liderança comum do setor público através de uma parceria europeia para 
a nuvem

O relator considera que o setor público, incluindo a própria Comissão, deve assumir a 
liderança. Não apenas devido aos ganhos de produtividade que podem ser obtidos graças ao 
fácil acesso às aplicações e tecnologias com os melhores desempenhos com custos acessíveis, 
mas também porque, além disso, os cidadãos poderiam beneficiar de serviços públicos mais 
eficientes e inovadores. Por exemplo, as perspetivas no que diz respeito aos serviços de saúde, 
de educação e de transportes em linha são enormes. 

A parceria para a nuvem é uma ferramenta útil mas, no entanto, devemos passar à velocidade 
seguinte. É urgente um grau elevado de coordenação e evitar o sério risco que, no futuro 
próximo, o mercado do setor público venha a ser ainda mais fragmentado, como por exemplo 
no caso da identificação eletrónica, no qual não houve verdadeira coordenação entre os 
Estados-Membros quando começaram a desenvolver os seus diferentes sistemas nacionais.

O relator considera que o setor público deve agir como motor para colher todos os benefícios 
da tecnologia da nuvem e de maximizar a utilização de recursos, devido à sua dimensão e 
presença em quase todos os setores na Europa. Devemos insistir em que as administrações 
públicas vivam a sua «transição digital» e comecem, proativamente, a coordenar de imediato 
as respetivas iniciativas.

De igual modo, as instituições europeias devem também dar início à reavaliação, sem demora 
suplementar, das possibilidades e desafios que a tecnologia da nuvem lhes pode trazer. 
Devido às numerosas questões complexas por resolver (constrangimentos estruturais 
orçamentais, eventual falta de desenvolvimento do mercado, clarificação dos aspetos de 
segurança interna, etc.), as instituições devem elaborar uma estratégia par as instituições 
europeias.

A computação em nuvem e o mercado único digital

O pleno desenvolvimento da computação em nuvem têm uma importância estratégica para a 
conclusão do mercado único digital. Neste sentido, a estratégia da nuvem aborda muitos 
aspetos que afetam a necessidade de maior convergência e, eventualmente, harmonização, a 
fim de eliminar todas as barreiras existentes, por exemplo: implantação de banda larga, 
atribuição de espetro, proteção dos consumidores, direitos de propriedade intelectual, proteção 
de dados, regulamentação específica de produtos e transações de pagamento.

Por conseguinte, o desenvolvimento da nuvem na Europa tem um potencial extraordinário 
para se tornar um poderoso impulsionador da conclusão do mercado único digital.


