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A Associação Ensino Livre congratula os excelentíssimos deputados pela aprovação na 

generalidade  dos  projectos-lei  relativos  à  adopção  de  normas  abertas  nos  sistemas 

informáticos da Administração Pública.  A  Associação Ensino Livre  tem levado a cabo 

várias acções que procuram alargar  a  adopção de normas abertas  na Administração 

Pública  e  em particular  no  sistema de  ensino  português,  com  o objectivo  de  que a 

informação  se  possa aceder,  criar,  ou  partilhar  independentemente  da  plataforma 

electrónica usada, hoje e no futuro, garantindo a liberdade constitucional de aprender e 

ensinar de uma forma pedagógica, criativa, e também socialmente justa. 

A  Associação  Ensino  Livre  vem por  este  meio  remeter  aos  elementos  da  Comissão 

Técnica, ocupados da discussão na especialidade, de três elementos de ponderação, que 

considera  extremamente  importantes  na  construção  do  texto  final  do  projecto-lei, 

nomeadamente:

1) definições recomendadas para norma aberta

2) problemática da inclusão de informação proprietária na especificação da norma

3) problemática da gestão da norma por entidade com interesses directos na mesma

Estes três elementos são detalhados em seguida.



1) Definições recomendadas para norma aberta 

A  Associação  Ensino  Livre  sugere  que  a  Comissão  Técnica  estude  atentamente a 

discussão sobre normas abertas já realizada no contexto do Ensino Superior em Espanha 

e da qual resultaram as seguintes definições de norma aberta, a nosso ver inteiramente 

correctas:

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas  1  

Formato  abierto  o  estándar  abierto  -  Sus  especificaciones  están  totalmente 

publicadas y pertenecen a alguna organización sin ánimo de lucro, con el propósito  

de regular el formato. Suele existir una implementación de referencia que ayuda a  

desarrollar software (libre o no) totalmente compatible. Ejemplos: HTML 4.01 de  

W3C (ISO 15445),  OpenDocument  (ISO  26300),  PDF/A  (ISO  19005,  generado  a 

partir de la versión 1.4 del formato PDF publicado por Adobe). 

Universidade de Salamanca  2  

Un estándar abierto es el que cumple las siguientes condiciones: a) sea público y  

su utilización sea disponible de manera gratuita o a un conste que no suponga una  

dificultad de acceso; y b) su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un  

derecho de propiedad intelectual o industrial. (…)  Sólo se incorporarán al listado 

como  formatos  recomendados  aquéllos  respecto  a  los  que  exista  una  

implementación  de  referencia  que  desarrolle  todas  las  funcionalidades  de  la  

especificación,  disponible  bajo  una  licencia  que  permita  su  utilización  con  

cualquier propósito, y que pueda ser copiada, estudiada, mejorada y distribuida  

libremente, con o sin cambios

Universidade de Cádiz3 

Pertenece a alguna organización sin ánimo de lucro, con el propósito de regular el  

formato, que está completamente publicado. Suele existir una implementación de  

referencia que ayuda a desarrollar software (libre o no) totalmente compatible.

Quando a definição de norma aberta se afasta da tipologia supracitada, e especialmente 

da tipologia definida pela Universidade de Salamanca, podem surgir problemas sérios, 

dois dos quais são abordados nos pontos (2) e (3). 

1 “Recomendaciones sobre Intercambio de Documentos en Universidades Españolas mediante Estándares Abiertos”, Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas. Grupo de Trabajo TIC. CRUE-TIC, 2007: pdf web reference.

2 “Instrucción sobre el uso de los estándares abiertos en los medios electrónicos y portal web institucional de la Universidad de 
Salamanca.”, Oficina del Conocimiento Abierto, Vicerrectorado de Innovación Tecnológica, Universidad de Salamanca, 2007: 
pdf web reference.

3  “Formatos para el intercambio institucional de documentos en la Universidad de Cádiz”, Oficina del Software Libre de la UCA, 
CITI, Área de Informática: pdf web reference

http://www2.uca.es/serv/ai/documentacion/Formatos/formatos_intercambio_documentos.pdf
http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.tie/enlaces/recomendacionescruetic.pdf
http://oca.usal.es/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=15


2) Problemática da inclusão de informação proprietária  na especificação da 

norma

Por  vezes,  uma ou  outra  empresa torna pública  a  especificação  de  uma norma que 

designa de aberta, mas que na realidade está longe de ser aberta, usando abusivamente 

deste termo para criar confusão e obter desse facto benefícios económicos e o efeito de 

dependência de fornecedor em quem de forma incauta adoptar a norma. 

• Na especificação da norma (que pode ser muito longa!) são incluídos processos de 

escrita  ou  leitura  de  informação  que  apenas  o  software  proprietário  daquela  

empresa em particular consegue de facto implementar.  Qualquer outro indivíduo 

ou entidade que desejar desenvolver software que seja 100%  compatível  com a 

especificação da norma, não o conseguirá de todo fazer, pelo menos a 100%. 

• Nalguns países do mundo, fornecedores de software que tentarem implementar a  

norma, poderão ver-se envolvidos em batalhas jurídicas, se esta estiver sujeita 

mesmo que em pequeníssimas secções da especificação, a direitos de protecção 

intelectual. Esse facto, origina que surjam poucas ou nenhumas implementações  

alternativas  da  norma  favorecendo  unicamente  a  empresa  ou  empresas  

responsável(is)  pela  sua  publicação,  mesmo  em  Portugal,  visto  que  os 

fornecedores  de  software  operam à  escala  global.  Se  a  Administração  Pública 

adoptar  uma norma deste tipo,  que não é realmente aberta,  estará a enviesar 

completamente as leis da livre concorrência e do mercado livre. 

Por este motivo a Associação Ensino Livre recomenda que se explicite no decreto-lei que 

as normas abertas na Administração Pública:

a)  não  podem  estar    em  caso  algum    condicionadas  ao  pagamento  de  direitos  de   

propriedade intelectual ou industrial

b)   devem ter uma especificação que seja completa   e auto-suficiente   para que   a norma   

seja implementada na totalidade   e   sem restrições  

Se estas condições não estiverem incluídas no decreto-lei mais tarde ou mais cedo uma 

norma não-aberta  poderá  vir  a ser  adoptada pela  nossa  Administração Pública,  com 

todos os prejuízos que daí advêm.



3) Problemática da gestão da norma por entidade com interesses directos na 

mesma

O grupo TIC da   Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas1 define uma 

norma pública (não-aberta) como: 

Sus derechos pertenecen a una o varias empresas, pero su especificación está  

publicada totalmente, existiendo la posibilidad de su uso sin restricciones por parte  

de otras empresas distintas. Este tipo de formatos tiene el problema de que su  

futuro depende, al igual que en el caso de los formatos cerrados, de los avatares y  

decisiones de la empresa propietaria

Ou seja, mesmo quando parecem estar garantidos todos os pressupostos que geralmente 

associamos a uma norma aberta, se a gestão da mesma estiver dependente de uma ou 

mais empresas com interesses directos na norma, poderá enfrentar-se de um dia para o 

outro os mesmos problemas que se encontram em normas não abertas. 

Vejamos um exemplo muito claro. A empresa A tem uma norma pública X1 e está a 

preparar uma nova versão desta norma, a versão X1.1. A empresa A, contudo, decide 

esconder  do  público  a  próxima versão  da  especificação da norma,  X1.1,  durante  12 

meses, adaptando o seu software durante esse período. A empresa A ao fim de 12 meses 

publica a norma X1.1 e o seu novo software que já é compatível com a mesma. Todas as 

outras  empresas  ficam em desvantagem competitiva  porque levarão vários  meses  a 

implementar a norma X1.1. 

Neste sentido a Associação Ensino Livre considera que:

a)  na  adopção  de  normas  abertas  na    Administração   Pública  deve  ser  dada  sempre   

prioridade a   normas abertas    que sejam geridas por entidades independentes sem fins   

lucrativos, sem prejuízo da utilização de outras apenas e somente quando tal não for 

possível.
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