
 

Cibersegurança: PE aprova regras para aumentar
resiliência de setores essenciais à sociedade
 
Os eurodeputados aprovaram hoje a primeira diretiva da UE sobre cibersegurança, que
exige que os operadores que prestam serviços essenciais em setores como a energia,
os transportes, a saúde e a banca, e prestadores de serviços digitais como mercados em
linha, adotem várias medidas para resistir a ataques informáticos. Cada país da UE terá
de designar uma ou mais autoridades nacionais competentes na matéria e adotar uma
estratégia nacional de segurança das redes e dos sistemas de informação.
 
Pelo  menos  80  %  das  empresas  europeias  tiveram,  no  mínimo,  um  incidente  de
cibersegurança ao longo do último ano. Estes incidentes não conhecem fronteiras e podem
causar danos graves à sociedade e à economia.
 
A nova diretiva sobre a segurança das redes e da informação (SRI), já acordada entre os
negociadores do Parlamento Europeu e do Conselho, visa reforçar a cooperação entre os
Estados-Membros na área da cibersegurança, requerendo que todos os países da UE adotem
uma  estratégia  nacional,  designem  uma  ou  mais  autoridades  competentes  e  partilhem
informações  sobre  os  riscos.
 
Segurança em setores críticos
 
 
 
As novas regras estabelecem requisitos de segurança que terão de ser cumpridos pelos
operadores que prestam serviços essenciais em setores como a energia, os transportes, a
saúde, a banca, as infraestruturas do mercado financeiro, o fornecimento e distribuição de água
potável e as infraestruturas digitais.
 
Cada Estado-Membro terá de identificar estes "operadores de serviços essenciais" com base
em determinados critérios, por exemplo, se essa entidade presta um serviço essencial para a
manutenção de atividades societais e/ou económicas cruciais e se um incidente pode ter
efeitos perturbadores importantes na prestação desse serviço.
 
Estes operadores, que poderão ser entidades públicas ou privadas, terão de adotar medidas de
segurança adequadas e notificar os incidentes graves às autoridades nacionais competentes.
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Prestadores de serviços digitais
 
 
 
A diretiva aplica-se também a três tipos de prestadores de serviços digitais: mercados em linha,
motores de pesquisa e serviços de computação em nuvem. Os requisitos de segurança e
notificação são mais aligeirados para os prestadores de serviços digitais do que para os
operadores de serviços essenciais, o que reflete o grau de risco que a perturbação destes
serviços pode representar para a sociedade e a economia.
 
Os requisitos  estabelecidos na nova legislação não são aplicáveis  às micro e  pequenas
empresas.
 
Mecanismos de cooperação a nível europeu
 
 
 
Para apoiar e facilitar o intercâmbio de informações entre os Estados-Membros, é criado um
"grupo de cooperação", composto por representantes dos Estados-Membros, da Comissão e
da Agência da UE para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA).
 
Os países da UE vão ter equipas de resposta a incidentes de segurança informática (CSIRT)
responsáveis pela gestão de incidentes e riscos. A rede das equipas CSIRT deverá ajudar a
desenvolver a confiança entre os Estados-Membros e promover uma cooperação operacional
célere  e  eficaz  no  que  toca  a  incidentes  de  cibersegurança  concretos  e  a  partilha  de
informações  sobre  os  riscos.
 
Próximos passos
 
 
 
Depois de publicada no Jornal  Oficial  da UE, os Estados-Membros terão 21 meses para
transpor a diretiva para a legislação nacional e disporão de mais seis meses para identificar os
seus operadores de serviços essenciais.
 
Para saber mais
Diretiva relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das
redes e da informação em toda a União - texto acordado entre o PE e o Conselho
EuroparlTV - Cibersegurança: proteção de setores cruciais
Infografia - As maiores ameaças à cibersegurança
Entrevista ao relator, Andreas Schwab (PPE, DE)
Publicações do Serviço de Estudos do PE sobre cibersegurança
Eurobarómetro especial sobre cibersegurança, publicado em 2015
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5581-2016-REV-1/pt/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5581-2016-REV-1/pt/pdf
http://www.europarltv.europa.eu/pt/player.aspx?pid=545558a1-e810-4cd2-bbb9-a58b00be44df
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20151207IFG06371/As-maiores-amea%C3%A7as-%C3%A0-ciberseguran%C3%A7a-em-2014
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160113STO09602/Cyber-security-Without-fair-protection-at-European-level-we'll-be-in-trouble
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=Cybersecurity&page=0
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_423_en.pdf?utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network


Contactos 
 
 

80%
das  empresas  europeias  tiveram,  no  mínimo,  um  incidente  de
cibersegurança  ao  longo  do  último  ano

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
@EP_SingleMarket
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_SingleMarket
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