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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a administração em linha agrupa todas as tecnologias e todas as 
utilizações ligadas à informação, à orientação e às diligências administrativas em linha;

B. Considerando que as regras sobre a faturação eletrónica não são uniformes e que as suas 
vantagens estão largamente por explorar;

C. Considerando que a União Europeia beneficiaria com a implementação de medidas para 
consolidar o mercado único europeu enquanto realidade funcional e proporcionar 
vantagens concretas às administrações, às empresas e aos cidadãos;

D. Considerando que « nuvem informática » é um instrumento económico e ecológico para 
melhorar o rendimento informático das empresas públicas e privadas, reduzir os custos de 
tratamento e limitar as despesas de armazenamento, apresentando assim muitas vantagens, 
mas que apresenta uma falta de securização da conexão entre o utilizador e o servidor e 
uma certa perda de controlo por parte do utilizador;

1. Relembra a necessidade de definir desde já as boas práticas e métodos úteis para o 
desenvolvimento da administração em linha, fixando as modalidades de interoperabilidade 
e as regras de segurança e acessibilidade para todos os interessados;

2. Nota que a informática "em nuvem" permite o acesso a um polo partilhado de recursos 
informáticos que podem ser rapidamente acionados com um esforço mínimo de gestão e 
uma interação mínima do fornecedor de serviços, e que a eficácia da "nuvem" reside na 
sua flexibilidade, nos seus ganhos de produtividade e na preservação do ambiente, mas 
que deve antes do mais ser tecnicamente fiável e resistente;

3. Insiste no facto de a utilização acrescida da “nuvem” exigir uma segurança das aplicações 
informáticas, o enquadramento da deslocalização dos recursos informáticos e um controlo 
aprofundado do acesso aos servidores e aos dados, e que é por conseguinte necessário 
elaborar normas comuns para garantir que os dados armazenados não sejam acessíveis ao 
pessoal da “nuvem” nem explorados para fins comerciais por outros, e incluam um 
número mínimo de pontos de salvaguarda a fim de impedir as perdas de dados;

4. Relembra que a informática «em nuvem » deve ser dotada de um regime de 
responsabilidade e de normas técnicas (por exemplo uma assinatura digital) integrando 
sistemas de autorização e de certificação, e que o utilizador deve ser informado do local 
onde estão os dados e da jurisdição sob a qual se encontram armazenados;

5. Relembra que o bom funcionamento das infra-estruturas técnicas bem como dos produtos 
e serviços da administração em linha é primordial para permitir à União Europeia adotar a 
visão e as políticas necessárias para permanecer concorrencial.
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