
  

Legislando Normas Abertas

Fazê-lo bem é fulcral.

Fazê-lo mal mantém status-quo.

Apresentação da ANSOL para a CTSSAP
16 de Fevereiro de 2011



  

● Status-quo mantém-se

– Concorrência limitada

– Sujeição ao vendor lock-in

● Sem interoperabilidade

– Há quem faça

– Maioria não faz

● Custos aumentam

● Imposição de fornecedores a  
cidadão/empresa

Obrigatoriedade!

● Status-quo ultrapassável

– Concorrência possível

– Fim do vendor lock-in

● Existe interoperabilidade

– Todos têm de fazer

● Custos diminuem

● Liberdade de escolha do 
fornecedor - cidadão/empresa

COM SEM
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Princípios para Norma Aberta

1. Sujeita a avaliação pública e utilização sem restrições de forma 
igualmente disponível a todas as partes

2. Sem quaisquer componentes ou extensões que dependam em 
formatos ou protocolos que não sejam Norma Aberta

3. Livre de restrições legais ou técnicas que limitem a sua utilização 
por qualquer parte sob qualquer modelo de negócio

4. Gerido e mantido independentemente de um fornecedor único 
num processo aberto à participação equitativa de concorrentes e 
terceiros

5. Disponível em múltiplas implementações completas de 
fornecedores concorrentes, ou como uma implementação 
completa igualmente disponível para todas as partes



  

Não-Discriminação

«A todos são reconhecidos os direitos à (...) capacidade 
civil, cidadania (...) e à protecção legal contra 
quaisquer formas de discriminação»

Art. 26º Constituição Portuguesa



  

Não-Discriminação

«Intellectual property rights related to the specification are 
licensed on FRAND terms or on a royalty-free basis in a way 
that allows implementation in both proprietary and open 
source software»

CE, Quadro Europeu de Interoperabilidade (EIF 2)

● Compatibilidade com Software Livre é um requisito

● Qualquer valor de royalty discrimina contra Software Livre

● GNU GPL + LGPL representa ± 75% do Software Livre

=> FRAND ou semelhante discrimina contra GPL/LGPL



  

Exemplos de Discriminação

● www.parlamento.pt: ARtv, documentos em formato Microsoft

● Infraestrutura informática do Parlamento obriga sw Microsoft

● www.rtp.pt: emissão rádio e tv, conteúdos em Flash ou vídeo 
proprietário

● As múltiplas plataformas de compras públicas

http://www.parlamento.pt/
http://www.rtp.pt/


  

Definição

● Definição do PCP não protege contra FRAND

– Definição tem que proibir royalties bem como 
restrições técnicas e legais, na utilização  e na 
reutilização

– Proposta de alteração feita pela AMA torna a 
definição pior ao retirar a proibição de “restrições 
na reutilização”...

● Definição do BE é semelhante embora mais sumária



  

Prazos de Implementação: BE

● Entrada em vigor no próximo Orçamento de Estado

● Transição concluída 3 anos depois



  

Prazos de Implementação: PCP
● 90 dias após publicação da lei...

– Documentos de texto em normas abertas

● Classe formatos mais simples de implementar
● Nem exige formação (ex, ODF plugin, para Microsoft Office)

– Regulamento em apreciação pública

● 120 dias após publicação da lei...

– Publicação dos resultados da apreciação pública, 30 dias

● 150 dias após publicação da lei...

– Publicação dos resultados e comentários + versão final a...

– ... enviar para o Conselho de Ministros

● 180 dias após publicação do regulamento

– «Aplicação integral e obrigatória das normas constantes»



  

Prazos de Implementação
● Concordamos que ritmo de adopção deve ser célere mas...

– Mais célere que proposta faseada do PCP pode não ser 
razoável

– Se passar para o regulamento, tem que ter um tecto 
máximo definido na Lei para evitar abusos

– Nesse caso, sugerimos não mais que 1 ano após 
publicação do regulamento



  

Penalidades
● BE não prevê penalidades

● PCP apenas prevê penalidade quando o acto de contratação 
«preveja a exclusão de normas abertas»

– Abre a porta à fraude
● Penalidade de anulação do acto de contratação é adequada

– Mas deve ser quando «não preveja a utilização obrigatória 
de normas abertas»

– Pode ser «sem prejuízo» de um possível artigo que 
regulamente excepções



  

Regime de Excepções

● Não é o mais recomendável mas a existir deve desincentivar a 
sua utilização...

– Ónus de prova da inadaptação na entidade solicitadora

– Prazo mínimo de resposta prolongado

– Análise caso a caso e não válida para outras solicitações



  

Regulamento

● Concordamos com acréscimos da AMA ao artigo 5º

● Mas a a re-escrita do ponto 5, ponto 6 na nova proposta, faz 
escapar da apreciação pública futuras actualizações do 
regulamento

● Seria uma pena perder isso...



  

Exemplo de uma Norma Aberta

Kerberos

1. Publicamente avaliado e usado
2. Componentes também são normas
3. Sem limitações legais ou técnicas
4. IETF desenvolve e mantém desde 2005
5. Tem duas principais implementações:
6. Uma implementação de referência completa, igualmente 

disponível para todas as partes, publicada pelo MIT
7. Uma implementação proprietária da Microsoft



  

Ciclo de Vida de Norma Não Aberta
● Restrições Técnicas ● Publicamente Avaliado?

● Restrições Legais
– Restrições de uso e reutilização

– Patentes

– Componentes proprietários



  

Muito obrigado pela vossa atenção!

Encontramos-nos ao dispor para quaisquer 
esclarecimentos adicionais que sejam desejados.
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