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“One of the things we really need to watch out for is  
that we don’t hold cloud deployment back because we  
have some storyline about how ‘that’s too dangerous .’
I’m getting old enough to remember when that’s what 

they said about giving people PCs.”

Tim O’Reilly, “Navigating the New Cloud Era”
23 March 2010



Cloud Computing: um desenvolvimento novo e 
revolucionário que ainda não tem regulamentação 
específica …

… mas que é regulado!

INTRODUÇÃO

Questões Regulamentares Questões Contratuais

Questões Jurídicas



� Semelhança aparente: serviços IT prestados 

remotamente

� Serviços em Cloud Computing são diferentes:

� Targets

� Controlo sobre os dados

� Multilaterais

� Garantias “as-is”

� Menor poder negocial do cliente/comprador

CLOUD VS. OUTSOURCING



RELAÇÕES CONTRATUAIS

Cliente
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de Serviços em 

Cloud Computing
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Serviços e 
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PODER NEGOCIAL

Cliente
Fornecedor(es) 
de Serviços em 
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� Onde estão localizados os fornecedores de serviços Cloud?

� Transferência de dados pessoais

� A sujeição desses fornecedores a outros ordenamentos jurídicos

� Que actividades vão ser realizadas pelo fornecedor de serviços 

Cloud?

� Confidencialidade

� Tratamento de dados pessoais

� O nível de controlo do cliente sobre os dados pessoais tratados

� Como poderei aceder aos “meus” dados em caso de:

� Falência do fornecedor (directo ou indirecto)

� Suspensão de serviço por atraso nos meus pagamentos

� Após a cessação da relação contratual

PERGUNTAS ÓBVIAS



� Estarão os meus dados seguros? Posso confiar nos back-ups de 

empresa localizada em off-shore? Com um contrato sujeito a essa 

jurisdição?

� Due diligence: business continuity plans

� Benefícios Cloud: Falha de equipamento ≠ Perda de dados

� Implementar medidas de segurança é um problema técnico

� A responsabilidade pela segurança é um problema jurídico

� Contas de Escrow? Serão operacionalizáveis? 

� O cliente controla os dados baseados no serviço Cloud? Logs?

� Devo mencionar o uso de serviços Cloud para além do Dept. IT?

� Impacto nas rotinas dos restantes empregados

MAIS PERGUNTAS ÓBVIAS



� Os fornecedores de serviços em Cloud Computing são 

“prestadores intermediários” nos termos do DL 7/2004?

� Limitação da responsabilidade 

� Eventual sujeição a lei estrangeira

� Como é garantida a segurança e confidencialidade num 

modelo de infra-estrutura partilhada? 

� “Nothing is ever lost”

� SLAs

� Os problemas resultantes da natureza colaborativa da Internet

� A degradação de serviço ou acesso originada em terceiros

� “Pegar ou largar”

PERGUNTAS MENOS ÓBVIAS!...



DEVERES DE INFORMAÇÃO
AUTORIZAÇÕES E APROVAÇÕES

� Consumidores
� Protecção de dados

� Informação sobre arquivamento do contrato e acessibilidade ao 

mesmo

� Clientes empresariais
� Protecção de dados

� Relações laborais

� Autoridades regulatórias
� CNPD

� Safe Harbour; BCRs, Clásulas Modelo

� BdP

� ISP, etc.



� Para Fornecedores
� Negociar contratos com clientes que permitam no futuro o recurso a 

serviços Cloud

� Existem oportunidades para quem pretender contornar limitações 

de natureza legal (ex: privacy configuration software)

� Não ceder à tentação de acordar SLA’s dando mais garantias no 

downstream que as do upstream

� Para Clientes
� O poder negocial no Cloud Computing é menor que nos modelos 

tradicionais. Desde o início, as soluções IT devem ter em conta as 

limitações jurídicas

� Preparar fim do contrato e a transição para novos operadores

� Não obstante os desafios jurídicos, o Cloud Computing é inevitável

ALGUMAS RECOMENDAÇÕES



“Technology is easy to develop. 
Developing a new attitude, moving 
the culture, is the difficult part.”

Dean Kamen, inventor do Segway

TEMPOS DE MUDANÇA?
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