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A  Associação  Ensino  Livre  considera  que  os  projectos-lei  N.º389/XI/1.ª   e 

N.º421/XI/2.ª em discussão na especialidade são de crucial importância para o futuro das 

Tecnologias da Informação em Portugal, não apenas no sector da Administração Pública. 

Uma  lei  sobre  a  obrigatoriedade  de  normas  abertas  pode  finalmente  propiciar  um 

ambiente de concorrência justo e equilibrado para todas as empresas ou entidades que 

desenvolvem  ou suportam software, independentemente  do  seu  modelo  de  negócio, 

assim como justiça no acesso à informação por parte dos cidadãos. Nesse sentido, emitiu 

um parecer no dia 29 de Janeiro de 2011 dirigido aos elementos do Grupo de Trabalho 

ocupados  da  discussão  na  especialidade  (doravante,  Documento  B),  destacando os 

pontos  essenciais  que  no  seu  entender considera  de  extrema  importância  serem 

atendidos no texto final que convergirá os projectos-lei em epígrafe.

A Associação Ensino Livre foi entretanto convidada no dia 11 de Fevereiro de 2011 

para  uma  audição  conjunta  nesse Grupo  de  Trabalho,  tendo-lhe  sido  remetido  no 

processo e para sua apreciação o parecer técnico da AMA sobre os projectos-lei, que por 

sua vez havia sido remetido à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração 

Pública.  É  nossa  percepção  que  todos  os  grupos  parlamentares  consideram na 

generalidade que  passará pela AMA parte do processo de implementação de normas 

abertas na Administração Pública.  Sendo assim,  estamos em crer  que a proposta de 

fusão de alguns artigos dos projectos-lei, remetida pela AMA, será a base de trabalho dos 

excelentíssimos deputados para a elaboração do texto final. Consequentemente, e face à 



informação que redigimos no Documento B, tecemos alguns comentários a esse parecer 

que nos parecem fulcrais para  melhorar a redacção final. Em particular, merecem-nos 

atenção os seguintes pontos:

1) Definição de norma aberta sugerida pela AMA

2) Condições de excepção sugeridas pela AMA 

3) Utilização de normas abertas em documentos digitais sugerida pela AMA



1 - Definição de norma aberta sugerida pela AMA

A Associação Ensino Livre propõe as seguintes alterações à definição de norma 

aberta sugerida pela AMA (sublinhado – novo texto; rasurado – texto eliminado). 

1 – Para efeitos da presente lei,  considera-se “norma aberta” a norma técnica  

destinada à publicação, transmissão e armazenamento de informação em suporte  

digital, que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos: 

a)  A sua    criação e     manutenção   e  adopção decorra de um processo de decisão 

aberto e disponível à participação de todas as partes interessadas;(i)

b) Tenha sido publicado e seja livremente disponibilizado o respectivo documento  

de  especificações,  que  não  pode  incidir  sobre  processos  ou  acções  não  

documentadas, permitindo-se sem restrições a sua cópia, distribuição e utilização;
(ii)

c)  Os  direitos  de  propriedade  intelectual  que  lhe  sejam  aplicáveis,  incluindo  

patentes,  tenham  sido,  no  todo,  ou  em  parte  substancial (iii)  publicamente 

disponibilizados de forma irrevogável, irreversível,  não existindo quaisquer custos 

de licenciamento associados; (iv)

2 -    Considera-se que a adopção de     uma norma aberta é pr  ioritária   face a outras   

normas   com a mesma finalidade quando o   processo de decisão é     conduzido   por   

entidade independente sem fins lucrativos  ;   (v) 

3 – Para efeitos da presente lei, considera-se “interoperabilidade” a capacidade de  

dois ou mais sistemas interagirem e trocarem dados de acordo com um método 

definido, de forma a obter os resultados esperados.

(i) Julgamos que o termo “adopção” não será porventura muito claro nesta frase, se bem 

a entendemos.  Pretende-se que o processo de criação e manutenção da norma aberta 

possa ter a intervenção de várias entidades  num processo transparente. A adopção da 

norma  aberta  em si  mesmo,  se  for  conduzida  pela  AMA,  será  necessariamente  um 

processo aberto tal como definido no textos dos projectos-lei e portanto não é necessário 

referi-lo na definição,  pelo menos, sem justapor “criação, manutenção”.

(ii) Infelizmente, uma ou outra entidade tem publicado normas que designa de 

abertas, mas que na realidade não o são. Nomeadamente, uma das técnicas 

utilizadas é “esconder” no texto da especificação com milhares de páginas 

processos ou acções que  se referem a comportamentos de  software  que não 



estão  documentados  em lado  nenhum.   O  texto  deve  ser  reforçado  com a 

indicação  que  numa  norma  aberta,  isso  não  pode  acontecer,  Ver  também 

Documento B, ponto 2.

(iii) Se uma norma aberta estiver sujeita a direitos de propriedade intelectual, 

mesmo que em pequeníssimas partes da sua especificação, então não é uma 

norma aberta. Terceiros que desejem implementar a norma têm de solicitar 

licenciamento  para  poderem  implementar  software  que  escreva  naquele 

formato, licenciamento esse que pode até nem ser concedido. Ou seja, nunca 

podem na realidade escrever no formato a 100%. Ao manter o texto sugerido 

pela  AMA  não  se  garante  interoperabilidade,  neutralidade  tecnológica  e 

verdadeira concorrência entre empresas. Ver também Documento B, ponto 2. 

(iv) Julgamos que o texto fica clarificado se se referir que por disponibilizar publicamente 

os  direitos  de  propriedade  intelectual  de  forma  irrevogável  e  irreversível  não  estão 

associados custos de licenciamento para a utilização da norma. 

(v)  A  AMA  manifestou  preocupação  com  a  definição  de  norma  aberta  sugerida  nos 

projectos-lei, nomeadamente a inclusão da obrigatoriedade de criação e manutenção da 

norma  por entidade sem fins lucrativos. Em nosso entender,  o exemplo apresentado 

relativamente  ao  Kerberos,  gerido  pelo  MIT  Kerberos  Consortium,  não  seria  de  todo 

excluído nas definições originais dos projecto-lei. O facto de ser gerido por uma entidade 

sem fins lucrativos não quer dizer que grandes empresas não possam participar no seu 

desenvolvimento,  como  acontece  de  facto  no  caso  do  Kerberos.  Ainda  assim,  para 

responder à preocupação da AMA  e para prevenir a situação de que, no futuro, possa 

surgir uma norma aberta que se julgue ser importante, mas é mantida por uma qualquer 

organização com fins lucrativos, sugere-se a inclusão de texto que perante duas normas 

que  incidem sobre  o  mesmo processo, é  dada  preferência  aquela  que  é  gerida  por 

entidade sem fins lucrativos e quando tal não é possível, adopta-se então a norma gerida 

por organização com fins lucrativos. Ver também Documento B, ponto 3. 



2 – Condições de excepção sugeridas pela AMA

Na generalidade concordamos com o texto  apresentado pela  AMA.  Consideramos 

no  entanto  que  as  eventuais  excepções  não  são  matéria  política,  mas  sim  matéria 

técnica.  Assim,  os  pedidos  de  excepção devem  ser  apreciados  tecnicamente  pela 

Agência  para  a  Modernização  Administrativa  e  não  pela  Presidência  do  Conselho  de 

Ministros.  Aliás,  os  pedidos  de  excepção  devem  em  nosso  entender  ser  sujeitos  à 

possibilidade  de  deferimento  /  indeferimento  por  parte  da  AMA.  Adicionalmente,  a 

excepção  deve  vigorar  apenas  durante  o  tempo  em  que  não  existia  norma  aberta 

alternativa. Assim, propomos a seguinte redacção:

1  –  Em  caso  de  impossibilidade  da  utilização  de  norma  aberta  prevista  na  

regulamentação do presente diploma, qualquer das entidades referidas no artigo 3º deve  

solicitar  parecer  à  Agência  para  a  Modernização  Administrativa  fundamentando  essa 

impossibilidade e instruindo o processo com a avaliação da solução defendida.

2 – O parecer previsto no número anterior,  e que deferirá ou indeferirá no prazo de 30  

dias a excepção à utilização de normas abertas,deve verificar se não existe qualquer  

formato  aberto  no  tipo  de  documentos,  informações  ou  dados  que  se  pretendem 

manusear e ou produzir e avaliar ainda:

a) Se existe já um projecto de desenvolvimento avançado de uma solução de tipo aberto;  

e 

b)  Se  o  formato  ou  protocolo  proprietário  proposto  é  baseado  numa  especificação  

completamente documentada;

3 – Os pareceres e os respectivos pedidos devem ser publicados num portal a criar pela  

Agência para a Modernização Administrativa, devendo constar a modalidade e  os 

motivos da excepção, assim como os riscos associados à utilização do formato escolhido.

4 – A excepção para utilização de norma fechada caduca a partir do momento em que  

exista norma aberta alternativa



3 – Utilização de normas abertas em documentos digitais sugerida pela AMA 

Compreende-se  que  em  certas  situações,  os processos de  implementação, 

licenciamento ou evolução de sistemas informáticos na Administração Pública possam 

ser excepcionados quanto à utilização de normas abertas por um responsável máximo da 

Administração  Pública,  tal  como  sugerido  pela  AMA.  Contudo,  consideramos  que  o 

projecto-lei deve especificar quais as condições de excepção em que isso pode acontecer 

e que a decisão seja  justificada  política e  tecnicamente,  sendo publicada no mesmo 

portal onde irão figurar as outras excepções. Propomos por isso a seguinte redacção:

1 - É obrigatória a aplicação de normas abertas em todos os documentos em formato  

digital  que  sejam  objecto  de  emissão,  comunicação,  arquivo  e  ou  publicação  pela  

Administração Pública, de acordo com o regulamento previsto no artigo seguinte.

2 - Nenhum documento de texto em formato digital, apresentado por pessoa individual  

ou colectiva à Administração Pública,  pode ser recusado, ignorado ou devolvido com 

base no facto de ser emitido com recurso a normas abertas.

3  –  Todos  os  processos  de  implementação,  licenciamento  ou  evolução  de  sistemas  

informáticos na Administração Pública prevêem obrigatoriamente a utilização de normas  

abertas, de acordo com o regulamento mencionado no artigo seguinte, salvo autorização  

prévia  expressa  do  membro  do  Governo  responsável  pela  área  da  modernização  

administrativa, precedida de proposta fundamentada da entidade interessada. 

4 -  A  autorização referida no número anterior  é permitida nas situações em que se  

pretende incentivar a investigação e desenvolvimento de novas tecnologias,   sendo que a   

fundamentação política e técnica da autorização deve ser publicada no portal referido  

anteriormente.
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