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Resumo 

O Software Livre e Aberto teve na última década um crescimento deveras interessante 

na forma como é desenvolvido, isto é, por comunidades de programadores e não por 

empresas tradicionais de software. A Administração Pública, por seu lado, usufruiu de 

fortes investimentos nas áreas de Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Em função das duas realidades atrás expressas é natural que o Software Livre e Aberto 

tenha adquirido uma quota, não mensurável, de utilização na Administração Pública que 

até então era maioritariamente utilizadora de software proprietário. Não se conhecendo 

factos e números concretos quanto a essa utilização, apenas se consegue constatar que 

existem instituições a aderir e a implementar esse tipo de soluções. 

No âmbito deste trabalho contactaram-se os responsáveis técnicos ou gestores de 

algumas das instituições que estão a implementar soluções de Software Livre e Aberto. 

Através da realização de entrevistas, procurou-se compreender as principais motivações 

que impulsionaram essas instituições na mudança do tipo de software que utilizavam. 

A principal finalidade deste trabalho foi procurar identificar o ―porquê‖ da mudança 

através do estudo de alguns casos. 

Constatou-se que algumas das alterações podem ter origem em razões de natureza 

política ou filosóficas, de cunho técnico, ou de cariz organizacional. Concluiu-se que os 

principais motivos apontados foram: o custo do licenciamento, a segurança da solução e 

a disponibilidade do código fonte. 

 

Palavras-chave: software livre, software aberto, comunidades, custos de software, 

políticas públicas, casos de estudo. 
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Abstract 

In the last decade the Free/Libre Open Source Software (FLOSS) had a really 

interesting growth bearing in mind the way it is developed, that is, by developer’s 

communities and not by traditional software companies. The Public Administration, in 

its turn, benefited of strong investment in the area of Information and Communication 

Technologies. 

Considering the two mentioned realities, it is natural that the FLOSS has obtained a 

non-measurable share of use in the Public Administration, until then, it was 

predominantly proprietary software. There are no absolute facts and figures about such 

use, but evidence points to a considerable rise on the number of institutions that are 

currently joining in the implementation of this type of solutions. 

The aim of this paper was to inquire managers or administrators of various institutions 

which already have implemented FLOSS solutions. The purpose was to conduct 

interviews, in order to understand the fundamental reasons these institutions decided to 

opt for this type of software.  

The main goal of this study was to identify the ―why‖ of change through the study of 

some cases. 

We have established that change was originated by political-philosophical, technical or 

organizational reasons. The major justifications mentioned were: license costs, security 

and source code availability.  

Keywords: free software, open source, communities, software costs, public policies, 

cases study. 
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1 - Introdução 

1.1 - A motivação e relevância 

A razão do tema escolhido deve-se aos ―exercícios‖ de mudança apresentados em 

distintos organismos da Administração Pública no que diz respeito ao tipo de software 

utilizado. As razões que existiram e continuam a existir para essa mudança, a começar 

pelos meios académicos, ligados directamente ou não aos Sistemas e Tecnologias de 

Informação (SI/TI), as Universidades e as Escolas Secundárias passaram a utilizar em 

maior quantidade sistemas baseados em Software Livre e Aberto, mas não foi só o 

sector da Educação a tomar este caminho, também outros organismos da Administração 

Pública, de Autarquias a Institutos passando por Secretarias-Gerais o seguiram. 

De seguida apresenta-se uma visão, que se pretende, geral e diversificada do tema em 

análise, com distintos aspectos de aproximação ao software livre e aberto. 

O facto de haver movimentações políticas, como a Resolução da Assembleia da 

Republica nº 66/2004 (em anexo) e estudos da União Europeia, podem ter influenciado 

essa mudança. Conforme refere Applewhite (2003) Portugal está, em conjunto com a 

Ucrânia, Noruega, China, Índia, Coreia do Sul, Israel, China e outros países, à frente 

dos Estados Unidos no que diz respeito a leis ou politicas de incentivo à utilização de 

Software Livre e Aberto. Apesar de Hancock (2000) afirmar que em Setembro de 2000 

o Presidente do Comité Consultivo de Tecnologias de Informação recomendou à Casa 

Branca o investimento em Software Aberto para os SI/TI do governo federal e um dos 

membros do Comité afirmar que ninguém no governo iria dizer para não usarem 

software proprietário. 
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De acordo com Dwan (2004) que cita uma fonte da NSA referindo-se ao Linux como 

uma escolha para a plataforma de trabalho devido ao seu crescente sucesso e o seu 

desenvolvimento em ambiente aberto, que deu uma oportunidade para demonstrar que é 

um sistema operativo para uso generalizado, e tendo a própria NSA contribuído, como 

qualquer outro membro da comunidade, para o aumento da segurança deste sistema 

operativo, que é amplamente utilizado. Esta posição da NSA demonstra a relevância do 

software livre e aberto no mundo, quer nos organismos governamentais ou nas 

empresas.  

A relevância também advém do facto de: “O software de código aberto é dos temas 

mais fascinantes do nosso tempo. As pessoas apreciam tanto fazer o software como não 

terem de pagar por ele, e argumentam que todos os outros deverão (na verdade, vão 

algum dia) fazer o mesmo!” (Glass 2003). O mesmo autor acrescenta que as pessoas 

que gostam do software livre e aberto ―amam-no‖ com um fervor religioso. Mas os que 

não gostam, por vezes, odeiam-no com semelhante fervor. 

Já O'Mahony (2007) chama a atenção que já não são somente os indivíduos interessados 

em projectos de software aberto, mas que o modelo de desenvolvimento de software 

aberto foi adoptado por novos patrocinadores que incluem instituições públicas e 

privadas, organizações transnacionais como a União Europeia e as Nações Unidas; 

países como Brasil, Dinamarca, China, Japão, Coreia do Sul e África do Sul; bem como 

fundações como a Fundação Mellon. 

Num comunicado à imprensa da Comissão Europeia (2002) opinava-se com base em 

estudos efectuados que era necessário que os sectores públicos dos países membros 

utilizassem e partilhassem software aberto para diminuir os custos em Tecnologias de 
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Informação. Segundo o Observatório Europeu das Tecnologias de Informação mesmos 

com os problemas de adaptação do software aberto às diferentes línguas haveria 

melhorias na eficiência do sector público europeu. As despesas com o Governo 

Electrónico na União Europeia nesse ano subiriam 28% fixando-se em 6.6 biliões de 

euros. 

Numa outra perspectiva, Fuggetta (2003) afirma que o interesse crescente em software 

aberto se deve a três razões: o sucesso do Linux e do Apache que se traduz no 

crescimento da sua quota de mercado; a intranquilidade sobre o monopólio da Microsoft 

na indústria; e, finalmente, a opinião em forte crescendo de que as "aproximações 

clássicas" para desenvolvimento de software não estão dar uma resposta satisfatória à 

procura crescente de soluções de software efectivas e seguras. 

Ainda segundo o mesmo autor existe uma comunidade muito grande de utilizadores 

individuais que apoiam e promovem o software aberto. Este fenómeno é 

particularmente forte e visível na pesquisa industrial e académica, principalmente em 

áreas não ligadas aos SI/TI. De facto, um grande número de adeptos do software aberto 

não são os cientistas da computação, mas utilizadores que devido ao desconforto sentido 

com o custo, complexidade e constrangimentos de muitos produtos comerciais 

decidiram aderir a outro tipo de abordagem de desenvolvimento de software. Por outro 

lado, cientistas da computação (e em particular os engenheiros de software) não 

consideraram a aproximação ao software aberto como uma real inovação em 

desenvolvimento de software: eles ignoraram ou negligenciaram esta situação. 

Já para Federman (2006) os desenvolvedores de software aberto auto-organizam-se em 

equipas cujos membros estão dispersos por todo o mundo. Os membros da equipa 
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oferecem o seu tempo e experiência, trabalhando longas horas, aparentemente apenas 

para ganhar o aplauso e o reconhecimento dos seus colegas. Fazem a revisão do 

trabalho de forma recíproca com total transparência de processos de trabalho e eliminam 

a necessidade de supervisão directa ou hierárquica. Certamente, não há um único 

programador de software aberto, que não partilhe da visão de vários projectos 

individuais, para não mencionar o movimento, em que eles participam activamente e de 

bom grado. 

Relativamente à segurança do software livre e aberto, devido ao facto do código estar 

disponível na Internet, Cohen (2002) transcreve o que defensores deste tipo de software 

sustentam, que quantos mais olhos visionarem o código fonte maior será a 

probabilidade de os erros serem detectados, que se tem a possibilidade de fazer uma 

análise sistemática do código criando automatismos para que se detectem os erros de 

programação no software aberto de forma mais célere e consequente solução de igual 

forma. 

Resumindo existem diversas possíveis razões para a mudança de tipo de software 

efectuada em algumas organizações da Administração Pública, sendo provável que 

tenham passado por motivos de ordem técnica, por fundamentos políticos ou filosóficos, 

ou ainda por questões de carácter organizacional. 

1.1.1 - Questão chave de investigação 

A questão chave nesta investigação tem a ver com os pressupostos já enunciados e que 

se resumem: 
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“Quais as principais razões que levam determinadas instituições dentro da 

Administração Pública a escolher e implementar o software livre e aberto?” 

É a esta questão que se pretende ver respondida através de uma série de estudo de casos 

de instituições que tenham implementado este tipo de software. 

1.2 - Administração Pública 

1.2.1 - Definição e Orgânica 

A ―administração pública, que em sentido subjectivo será o conjunto de instituições 

cuja actividade essencial é a «administração pública», como função do Estado e 

actividade a ela tendente‖ (Franco 1996)‖…a Administração Pública não se limita ao 

Estado: inclui-o, mas comporta muitas outras entidades e organismos. Por isso 

também, nem toda a actividade administrativa é actividade estadual: a administração 

pública não é uma actividade exclusiva do Estado. Ao lado do Estado ou sob a sua 

égide, há muitas outras instituições administrativas que se confundem com ele: tem 

personalidade própria, e constituem por isso entidades políticas, jurídica e 

sociologicamente distintas. É o caso dos municípios, das freguesias, das regiões 

autónomas, das universidades, dos institutos públicos, das empresas públicas, das 

associações públicas, e das pessoas colectivas de utilidade pública, entre outros.‖ 

(Amaral, 1986). 

―Em sentido objectivo, Administração Pública, será então, a actividade do Estado que, 

no âmbito definido pelas suas orientações políticas e com subordinação às normas 

jurídicas, visa realizar os interesses colectivos da sociedade, concretizados em 

objectivos definidos por via da autoridade; ele fá-lo directamente pela criação ou 

transformação de bens e pela prestação de serviços‖ (Franco, 1996). 
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‖Em sentido material, pois, a administração pública é uma actividade. É a actividade 

de administrar. E o que é administrar? Administrar é, em geral, tomar decisões e 

efectuar operações com vista à satisfação regular de determinadas necessidades, 

obtendo para o efeito os recursos mais adequados e utilizando as formas mais 

convenientes….A administração pública em sentido material é, pois, uma actividade 

regular, permanente e continua dos poderes públicos com vista à satisfação de 

necessidades colectivas‖ (Amaral, 1986). 

Figura 1 - Organização da Administração do Estado 

 

―A Administração Pública é uma realidade vasta e complexa. Tradicionalmente, a 

Administração Pública é entendida num duplo sentido: sentido orgânico e sentido 

material. No sentido orgânico, a administração pública é o sistema de órgãos, serviços 

e agentes do Estado e de outras entidades públicas que visam a satisfação regular e 

contínua das necessidades colectivas; no sentido material, a administração pública é a 

própria actividade desenvolvida por aqueles órgãos, serviços e agentes.‖ (Sítio da 

DGAEP, 2008). 
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1.2.2 - Recursos Humanos 

―…A Administração Pública tal como a definimos é nos dias de hoje um vasto conjunto 

de entidades e organismos, departamentos e serviços, agentes e funcionários, que não é 

fácil conhecer de forma exaustiva.‖ (Amaral, 1986). 

―É constituída por órgãos e serviços e integra funcionários e agentes que importa 

conhecer. O conhecimento dos recursos humanos da Administração Pública tem sido 

uma preocupação de muitos governos, pois é um elemento essencial para a boa gestão 

pública.‖ (Castel-Branco, Carinhas e Cruz, 2008) 

Os mesmos autores fizeram um estudo baseado na Base de Dados de Recursos 

Humanos da Administração Pública referente a Dezembro de 2005 e chegaram às 

seguintes conclusões: 

O emprego público é de 747.880 que corresponde a 14,6% da população empregada e 

13,5% da população activa. Sendo que os 747.880 empregos se dividem do seguinte 

modo (Tabela 1): 

Tabela 1 - Empregos por âmbito 

Âmbito  Empregos 

Administração do Estado (Directa e Indirecta) 578.407 

Administração Regional 38.823 

Administração Autárquica  130.650 

Fonte: Castel-Branco, Carinhas e Cruz (2008) 
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No que diz respeito à carreira do Pessoal de Informática, a que é mais importante neste 

contexto, dos 578.407 empregos na Administração Directa e Indirecta do Estado 0,6% 

são Informáticos (aproximadamente 3.470) que têm uma média de idade de 45 anos e 

uma remuneração média mensal de 1.661€. No que diz respeito às Regiões Autónomas 

da Madeira e dos Açores, na Madeira existem 20.148 empregos dos quais 0,8% são 

Informáticos (aproximadamente 161); já nos Açores existem 18.675 empregos dos quais 

0,9% são Informáticos (aproximadamente 168). Quanto à Administração Autárquica, o 

estudo só abarcou 52% do universo dos 130.650 empregos, e os resultados apontam 

para 0,9% na carreira de Pessoal de Informática, ou seja, aproximadamente 1.176. 

Em conclusão dos 747.880 empregos o Pessoal de Informática terá cerca de 4.976 o que 

corresponde a 0,67%, o que perfaz aproximadamente 7 informáticos por cada 1000 

empregos. 

1.3 - Categorias de Software 

Existem diversos tipos ou categorias de software e estão descritos em  GNU Project - 

Free Software Foundation (2002), fonte de informação para autores como Fuggetta 

(2003),  da seguinte forma: 

Software Livre (“Free Software”) - Software livre é software que vem com permissão 

para qualquer um copiar, usar e distribuir, com ou sem modificações, gratuitamente ou 

por um preço. Em particular, isso significa que o código fonte deve estar disponível. 

Software Aberto (“Open Source”) - O termo ―software aberto‖ é usado por algumas 

pessoas para dizer mais ou menos a mesma coisa que software livre. 
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Domínio Público - Software de domínio público é software não protegido por 

copyright, o que significa que algumas cópias ou versões modificadas podem não ser 

livres. 

Software protegido com Copyleft - O software protegido com copyleft é um software 

livre cujos termos de distribuição não permite que os utilizadores que redistribuem 

incluam restrições adicionais quando eles redistribuem ou modificam o software. Isto 

significa que toda cópia do software, mesmo que tenha sido modificada, precisa ser 

software livre.   

Software livre não protegido com Copyleft - Software livre não protegido por 

copyleft vem do autor com permissão para redistribuir e modificar, e também para 

incluir restrições adicionais ao mesmo. 

Software com licença GPL - A licença GPL (General Public License) é um conjunto 

de termos de distribuição específico para proteger um programa com copyleft. O Projeto 

GNU utiliza-a como licença de distribuição para a maior parte do software GNU. 

Software semi-livre - Software semi-livre é software que não é livre, mas que vem com 

permissão para os utilizadores usarem, copiarem, distribuírem e modificarem (incluindo 

a distribuição de versões modificadas) para fins não lucrativos. 

Software proprietário - Software proprietário é aquele que não é livre ou semi-livre. O 

seu uso, redistribuição ou modificação é proibido, ou requer que se peça permissão, ou é 

restrito de tal forma para que não se possa efectivamente fazê-lo livremente. 

“Freeware” - O termo ―freeware‖ não possui uma definição clara e aceite, mas é muito 

usada para pacotes que permitem redistribuição e uso mas não a modificação (e seu 
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código fonte não está disponível). Estes pacotes não são software livre, portanto não se 

confunda ―freeware‖ com software livre. 

“Shareware” – Software que vem com permissão para redistribuir cópias, mas informa 

que para uso continuado deve pagar-se uma licença. Não é livre ou semi-livre pois não 

disponibiliza (na maior parte dos casos) o código fonte e não permite cópias e novas 

instalações sem o pagamento de uma licença. 

Software Comercial - Software desenvolvido por uma empresa que procura ter lucro 

através da utilização do software. ―Comercial‖ e ―proprietário‖ não são a mesma coisa. 

A maior parte do software comercial é proprietária, mas existem softwares livres 

comerciais, e softwares não comerciais e não livres. Por exemplo, o GNU Ada é sempre 

distribuído sob os termos da licença GPL, e toda cópia é software livre; mas os seus 

programadores vendem contratos de suporte. 

Existe uma figura de Chao-Kuei (Figura 2) que de certa forma resume o que atrás foi 

descrito. 

Figura 2 - Tipos diferentes de software 
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Johnson-Eilola (2002) sintetizou alguns termos importantes, nomes de pessoas e ideias 

base numa tabela (Tabela 2) apresentada de seguida. 

Tabela 2 – Categorias e definições 

Termo Nomes mais associados

Free Software 

(software livre)
Richard Stallman

GPL Richard Stallman

Open Standards IBM, Netscape, Microsoft

Shared Source Microsoft

Eric Raymond e Bruce 

Perens

publicação das especificações de interface 

(protocolos e sistemas) para o utilização livre

os utilizadores podem aceder ao código fonte  com 

autorização dos proprietários

Adaptado de Johnson-Eilola (2002)

Aspectos Principais

os utilizadores podem copiar e redistribuir

os utilizadores podem aceder ao código fonte  

os utilizadores podem modificar e redistribuir o 

código

variação do software livre: copyleft (luta contra o 

copyright)

Open Source 

(software aberto)

 

Quanto à designação de software livre e aberto ela deriva do termo Free/Libre/Open 

Source Software (FLOSS), este termo ―nasceu‖ segundo Gallego, Luna e Bueno (2008) 

devido à confusão existente entre os termos ―free software‖ e ―open source‖ e foi pela 

primeira vez utilizado num estudo financiado pela União Europeia sobre este assunto 

pelo seu principal responsável, Rishab Ayer Ghosh. Este termo não é recomendado por 

Richard Stallman aos autores que queiram contribuir filosoficamente para a causa do 

software livre. 

Existe bibliografia em que o termo FLOSS se vê ―amputado‖ da palavra latina ―Libre‖ 

dando origem ao termo FOSS ou F/OSS, que quer dizer exactamente o mesmo, ou seja, 

a conjunção dos termos software livre com software de código aberto, ou software 

aberto para abreviar, que têm filosofias um pouco distintas mas muitas afinidades como 

de seguida se evidencia. 
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2 - História, Conceitos e Comunidades   

Neste capítulo vai-se descrever um pouco da história do software livre e aberto, dos 

seus conceitos e filosofias e por fim das comunidades que os suportam. 

2.1 - História 

Para Raymond (1999) o software livre e aberto, ao que chama cultura ―hacker‖, 

―nasceu‖ no início da década de 60, mais concretamente em 1961, ano em o MIT 

adquiriu o PDP-1 (Programmed Data Processor-1) sendo o primeiro computador da 

Digital Equipment Corporation (DEC). Essa cultura tinha o seu núcleo no Laboratório 

de Inteligência Artificial (IA) do MIT, onde nas décadas de 70 e 80 trabalhou Richard 

Stallman. No entanto o aparecimento da ARPAnet em 1969, a primeira rede 

transcontinental, que ligava Universidades, Laboratórios de empresas, como o da 

XEROX em Palo Alto, e também o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, 

propagando a cultura de partilha, discussão de programas e ferramentas para a 

programação tão importantes como a linguagem de programação ―C‖ que permitiu o 

desenvolvimento do sistema operativo UNIX. 

 Bretthauer (2002) refere o trajecto de Stallman no MIT e citando-o afirma que ele tinha 

tido a sorte de trabalhar no Laboratório de IA onde muitos dos que lá trabalhavam 

criaram uma comunidade que partilhavam o software que produziam entre si. Que o 

próprio sistema operativo em que trabalhavam tinha sido programado por essa mesma 

comunidade. Afirma ainda que Stallman deixou o MIT em 1984 para criar o projecto 

GNU, ―GNU’s Not UNIX‖, mas voltou a trabalhar a pedido do Director do laboratório 
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para continuar o seu trabalho e em 1985 apareceu o primeiro trabalho do GNU o editor 

Emacs. 

Kalina e Czyzycki (2005) referem que em 1985 Richard Stallman funda a ―Free 

Software Foundation‖ para divulgar o software livre. Quanto à licença GNU GPL de 

acordo com Bretthauer (2002) teve a primeira versão publicada em 1989 e a segunda 

versão em 1991, por essa altura já Linus Torvals havia lançado o núcleo (kernel) do 

Linux sobre licença GPL. 

Bretthauer (2002) relata o processo criação da Open Source Initiative (OSI) 

descrevendo o processo de deliberação sobre o nome a dar ao movimento e indicando 

Christine Peterson do Foresight Institute como a pessoa que sugeriu o termo ―open 

source‖ e a reacção de Raymond que pensou ―temos um vencedor‖. Surgiu assim em 

1998 o movimento do software de código aberto (software aberto). 

Há também lugar na história como diz Bretthauer (2002) para Universidade de Berkeley 

na Califórnia e a as suas distribuições de software BSD, bem como empresas como a 

AT&T e os Laboratórios Bell, foi com base nestas instituições e das ―guerras‖ entre elas 

que se desenvolveu o TCP/IP, elemento fundamental nas redes actuais e na Internet. 

2.2 - Conceitos 

Os conceitos de software livre (free software) e software aberto (open source) são muito 

fáceis de distinguir na teoria mas muito difíceis de distinguir na prática dos utilizadores 

e dos gestores que os pretendem utilizar, dai utilizar-se bastante o termo software livre e 

aberto (FLOSS, FOSS e F/OSS). 
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2.2.1 - Software Livre  

―Software Livre é uma questão de liberdade, não de preço. Para entender o conceito, 

deve-se pensar em “liberdade de expressão” e não em “cerveja grátis”. 

Software livre refere-se à liberdade dos utilizadores executarem, copiarem, 

distribuírem, estudarem, modificarem e aperfeiçoarem o software. Mais precisamente, 

refere-se a quatro tipos de liberdade, para os utilizadores do software: 

A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade nº. 0) 

A liberdade de estudar como funciona o programa, e adaptá-lo para as suas 

necessidades (liberdade nº. 1). Acesso ao código fonte é um pré-requisito para esta 

liberdade. 

A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar outros utilizadores 

(liberdade nº. 2).  

A liberdade de aperfeiçoar o programa, e partilhar os seus aperfeiçoamentos, de modo 

a que toda a comunidade beneficie com essas alterações (liberdade nº. 3). Acesso ao 

código fonte é um pré-requisito para esta liberdade.‖ (GNU Project - Free Software 

Foundation 2008). 

Estes princípios são também enunciados por vários autores como Johnson-Eilola 

(2002), Chawner (2004) e Henley e Kemp (2008). 

Para o GNU Project - Free Software Foundation (2008) um programa é software livre se 

os utilizadores desfrutarem de todas as quatro liberdades. Portanto, deve ser livre para 

redistribuir cópias, seja com ou sem modificações, seja de forma gratuita ou cobrando 

uma taxa pela distribuição, para qualquer um em qualquer lugar. Ser livre para fazer 

estas coisas significa (entre outras coisas) que não tem que pedir ou pagar pela 
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permissão. Deve também ter a liberdade de fazer modificações e usá-las em privado no 

seu trabalho ou lazer, mesmo sem mencionar que elas existem. Se publicar as 

modificações, não deve ser obrigado a avisar ninguém em particular, ou de nenhum 

modo em especial.  

Continuado a explanar a filosofia do GNU Project - Free Software Foundation (2008). 

A liberdade de utilizar um programa significa a liberdade para qualquer tipo de pessoa 

física ou jurídica utilizar o software em qualquer tipo de sistema computacional, para 

qualquer tipo de trabalho ou actividade, sem que seja necessário comunicar ao 

programador ou a qualquer outra entidade em especial.  

―A liberdade de redistribuir cópias deve incluir formas binárias ou executáveis do 

programa, assim como o código fonte, tanto para as versões originais como para as 

modificadas. De modo que a liberdade de fazer modificações, e de publicar versões 

aperfeiçoadas, tenha algum significado, deve ter-se acesso ao código fonte do 

programa. Portanto, acesso ao código fonte é uma condição necessária ao software 

livre.  

Entretanto, certos tipos de regras sobre a forma de distribuir software livre são 

aceitáveis, quando elas não entram em conflito com as liberdades principais. Por 

exemplo, copyleft (apresentado de forma bem simples) é a regra que diz que, quando se 

faz redistribuição de um programa, não se pode adicionar restrições para negar às 

outras pessoas as liberdades principais. Esta regra não entra em conflito com as 

liberdades; na verdade, ela protege-as.  

Portanto, o utilizador pode ter pago para receber cópias do software GNU, ou pode ter 

obtido cópias sem nenhum custo. Mas independente de como obteve a cópia, o 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 24 
 

utilizador tem sempre a liberdade de copiar e modificar o software, ou mesmo de 

vender cópias.  

Software Livre não significa “não comercial”. Um programa livre deve estar 

disponível para utilização, desenvolvimento, e distribuição comercial. O 

desenvolvimento comercial de software livre não é fora do vulgar; os softwares livres 

comerciais são muito importantes.‖ (GNU Project - Free Software Foundation 2008).  

Segundo o GNU Project - Free Software Foundation (2008) existem várias versões da 

definição de software livre, pois de tempo a tempos é necessário clarificar algumas 

questões e fazem-se alterações de forma a esclarecer os pontos que necessitam de 

clarificação. 

2.2.2 - Software Aberto 

A Open Source Initiative (OSI) (2006) e (Tiemann 2006) referem que o software aberto 

não significa apenas o acesso ao código fonte. Os termos de distribuição de software 

aberto devem obedecer aos seguintes critérios:  

1. Redistribuição livre - A licença não deverá restringir a qualquer das partes a 

possibilidade de vender ou doar o software, como um componente de uma 

distribuição de software agregado que contém programas com origem em várias 

fontes. A licença não deve exigir uma franquia ou outra taxa para a venda. 

2. Código fonte - O programa tem que incluir código fonte e tem que permitir 

distribuição com o código fonte, na forma compilada (binário). Sempre que o 

ponto atrás não for cumprido, ou seja não for incluído o código fonte, este facto 

implica que tem de existir uma forma bem publicitada para obter uma 

reprodução do código fonte a um custo razoável ou preferencialmente via 
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Internet sem custos. O código fonte deve ser a forma preferida na qual um 

programador modifica o programa. Não é permitido esconder deliberadamente o 

código fonte. Não são permitidas formas intermédias como sejam o final, o pré-

processada ou traduzida do programa. 

3. Trabalhos derivados - A licença deve permitir modificações e trabalhos 

derivados, e estes devem ser permitido, (aos trabalhos derivados), serem 

distribuídos sob os mesmos termos da licença do software original. 

4. Integridade do autor do código fonte - A licença pode restringir que o código 

fonte seja distribuído de forma modificada somente se a licença permitir a 

distribuição de "patch files" com o código fonte com a finalidade de modificar o 

programa em tempo de compilação. A licença deve permitir explicitamente a 

distribuição de software construído a partir de código fonte modificado. A 

licença pode exigir que os trabalhos derivados tenham um nome ou número de 

versão diferente do software original. 

5. Não discriminação de pessoas ou grupos - A licença não deve discriminar 

qualquer pessoa ou grupo de pessoas. 

6. Não discriminação de áreas de actividade - A licença não deve restringir 

ninguém de utilizar o programa em qualquer área de actividade específica. Por 

exemplo, ela não pode impedir que o programa seja utilizado num negócio, ou 

seja utilizado para pesquisas genéticas. 
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7. Distribuição da licença - Os direitos ligados ao programa devem aplicar-se a 

todos a quem o programa é redistribuído sem a necessidade de efectivação de 

uma licença adicional para esses utilizadores. 

8. A licença não pode ser específica de um produto - Os direitos ligados ao 

programa não deve depender do programa ser parte de uma determinada 

distribuição de software. Se o programa é extraído a partir dessa distribuição e 

usado ou distribuído dentro dos termos da licença do programa, todos os 

utilizadores a quem o programa é redistribuído devem ter direitos iguais aos que 

foram concedidas em conjunto com a distribuição de software original. 

9. Licença não deve restringir outro software - A licença não deve colocar 

restrições quanto a outro software que é distribuído em conjunto com o software 

licenciado. Por exemplo, a licença não deve obrigar a que todos os outros 

programas distribuídos no mesmo suporte devem ser software aberto. 

10. Licença deve ser tecnologicamente neutra - Nenhuma das disposições da licença 

pode ser subordinada a qualquer indivíduo, tecnologia ou estilo de interface. 

Autores como Henley e Kemp (2008) apresentam os 10 pontos da definição de software 

aberto de forma resumida, já outros como Chawner (2004) e Trezentos e Simão (2004) 

referem-se a versões anteriores pois só apresentam os primeiros nove pontos. 

No sítio da Open Source Initiative (2006) estão descritas 72 tipos de licença entre as 

quais as licenças que são populares e amplamente utilizadas ou com as comunidades 

mais fortes, que se passam a enumerar: 

 Apache License, 2.0 
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 New and Simplified BSD licenses 

 GNU General Public License (GPL) 

 GNU Library or "Lesser" General Public License (LGPL) 

 MIT license 

 Mozilla Public License 1.1 (MPL) 

 Common Development and Distribution License 

 Common Public License 1.0 

 Eclipse Public License 

Interessante é a referência a licenças da GNU, ou seja, associadas ao software livre. 

Stewart e Gosain (2006) descrevem os dogmas ideológicos, sustentados em afirmações 

de Raymond e Stallman, do software aberto divididos em três partes: as normas (do 1 ao 

3), as crenças (do 4 ao 9) e os valores (do 10 ao 15): 

1. Ramificação - existe uma norma contra a ramificação de um projecto, que se 

refere à divisão de um projecto em dois ou mais projectos desenvolvidos 

separadamente.  

2. Distribuição - existe uma norma contra a distribuição das mudanças do código 

sem passar pelos canais apropriados. 

3. Crédito do Nome - existe uma norma contra a remoção do nome de alguém de 

um projecto sem o consentimento da pessoa. 
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4. Qualidade do código - os métodos de desenvolvimento do software aberto 

produz melhor do código do que o software de código fechado. 

5. Liberdade do Software - os resultados são melhores quando o código está 

disponível livremente.  

6. Liberdade de Informação - os resultados são melhores quando a informação está 

disponível livremente. 

7. Correcção de erros - quanto mais pessoas trabalham no código, mais 

rapidamente os erros serão encontrados e corrigidos. 

8. Prática - o trabalho prático é mais útil do que a discussão teórica. 

9. Obter o estatuto - o estatuto é alcançado através do reconhecimento da 

comunidade.  

10.  Partilha – partilhar a informação é muito importante. 

11.  Ajuda – a ajuda aos outros é indispensável. 

12.  Conhecimento técnico – o conhecimento técnico é altamente valorizado. 

13.  Aprendizagem - existe um valor na aprendizagem que advém do mérito do 

próprio. 

14.  Cooperação – cooperação voluntária é fundamental. 

15. Reputação - a reputação adquirida através da participação em projectos de 

software livre e aberto é valiosa. 
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2.2.3 - Livre versus Aberto 

Stallman (2008) ataca a posição da OSI devido ao facto destes não defenderem os 

princípios de liberdade defendidos nas quatro liberdades do software livre. Estas 

liberdades são de vital importância. Elas são essenciais, não apenas para os utilizadores 

individuais, mas porque promove a solidariedade social, ou seja, a partilha e a 

cooperação. Tornam-se ainda mais importante à medida que maior parte da nossa 

cultura e actividades da vida real são digitalizadas. Acusa também o movimento de 

software aberto de em 1998 ter criado uma cisão no movimento de software livre e de a 

OSI se preocupar apenas na apresentação dos produtos com código aberto, quase todos 

os softwares de código aberto é software livre, aos gestores de topo das empresas sem o 

rótulo de software livre.  

O mesmo autor descreve as incompreensões do software livre que pelo nome dá a falsa 

sensação de que por ser livre o software necessariamente não tem nenhuns encargos 

financeiros para os utilizadores, mas refere que a designação criada em 1984 permanece 

como a melhor, apesar de já terem pensado na mudança de nome.  

Continua afirmando que o medo do conceito associado ao software livre levou à criação 

da OSI devido às pessoas se sentirem desconfortáveis devido à ideologia e ética do 

software livre. Faz uma comparação entre um activista do software livre e um entusiasta 

do software aberto perante uma aplicação potente mas proprietária, o entusiasta do 

software aberto, aplaude e pede uma cópia; o activista do software livre reconhece que 

está bem feito mas não abdica da sua liberdade e afirma que vai entrar num projecto 

para arranjar um substituto livre para tal aplicação. Se nós valorizamos a nossa 

liberdade, podemos agir para a manter e defendê-la. 
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Para K.-S. Lee (2006) o movimento de software livre deu origem a um movimento 

baseado em software aberto. Em contraste com a filosofia de Stallman que tem por base 

o imperativo moral e ético de produzir software livre, o movimento de software aberto 

focaliza-se nos benefícios pragmáticos de que a partilha do código pode dotar o 

movimento para criar melhor software como também por escapar ao risco denominado 

de software fechado associado à tecnologia do monopólio de uma companhia como a 

Microsoft. Popularizado por Raymond, o conceito de software aberto dá ênfase a 

aspectos como a alta confiança, qualidade e flexibilidade dos programas resultantes 

como a motivação primária por desenvolver tal software. A iniciativa de software aberto 

de Raymond é vista como um conceito mais amigável para as empresas cujo movimento 

de software livre que é mais íntimo à ideia política de desafiar as empresas de software 

proprietário que produz software fechado. 

Prossegue o mesmo autor, como é exibido na tabela 3, tanto o software livre como o 

aberto contrariam as tendências dominantes do software proprietário e seriam uma boa 

alternativa ao nível das políticas sociais e económicas. Se a ideia radical de software 

livre for bem aplicada no sector público, poderia aumentar a transparência e o acesso do 

público à informação. 

Tabela 3 - Os conceitos de software livre e aberto 

Livre Aberto 

Richard Stallman Eric Raymond 

Free Software Foundation (FSF) Open Source Initiative (OSI) 

Ponto de vista igualitário Ponto de vista utilitário 

Liberdade de informação Incentivar o mercado 

Abordagem político-social Abordagem (adaptada ao mercado) económica 

Politica do software para o bem-estar 

público 

Política de concorrência no mercado de 

software 

Adaptado de K.-S. Lee (2006) 
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Stallman (2008) afirma que alguns tentam desacreditar o movimento do software livre, 

comparando o desacordo com o software aberto com o que aconteceu entre grupos 

radicais da década de 60, de uma forma sectária. Nós discordamos do software aberto 

sobre os objectivos e valores, mas as suas opiniões e as nossas, em muitos casos 

convergem no comportamento e na prática, tais como desenvolvimento de software 

livre. Como resultado, as pessoas do movimento de software livre e do software aberto 

trabalham muitas vezes conjuntamente em projectos concretos. É notável que essas 

diferentes posições filosóficas podem motivar as pessoas com ideias diferentes a 

participar no mesmo projecto. Ainda assim, essas opiniões são muito diferentes, e 

existem situações em que elas conduzem a acções também muito distintas. 

Em resumo perpassa a ideia de que o software aberto da OSI é uma evolução na 

continuidade do software livre da FSF, pois depois de 1998 ano da fundação da OSI 

uma porção muito de grande de autores sobre a matéria passou a utilizar o termo 

software aberto (OSS) nos seus estudos ou artigos académicos sobre o tema. ―Stallman 

propôs uma ideia revolucionária, em 1984, com a Free Software Foundation, 

posteriormente confirmada em 1997, no Open Source Definition.‖ (Bonaccorsi e Rossi 

2003). 

2.3 - Comunidades 

Para Hertel, Niedner e Herrmann (2003) O software livre e aberto é normalmente 

desenvolvido por uma comunidade de programadores, muito solidários, espalhados por 

todo o mundo, que contribuem para um projeto de software através da internet, sem 

necessariamente serem funcionários ou recompensados por uma qualquer instituição. 
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Wang, He e Chen (2005) afirmam que muitos investigadores usam o termo 

"comunidade Open Source", para eles essas comunidades são constituídas por aqueles 

que participam no desenvolvimento e aperfeiçoamento de projectos de software aberto 

excluindo, assim, os consumidores passivos. 

―Imagine o desenvolvimento de um produto sem fabricantes. Hoje, a inovação por 

comunidades de utilizadores está a tornar-se cada vez mais uma ideia real. Projetos de 

software aberto, entre outros, levaram as comunidades de inovação, desenvolvimento e 

de consumo a serem completamente executados por e para os utilizadores. Os 

utilizadores individuais numa comunidade de inovação não têm de desenvolver tudo o 

que necessitam, mas podem beneficiar com as inovações partilhadas por outros 

membros da comunidade.‖  (Hippel 2001). 

O mesmo autor continua afirmando que as comunidades de utilizadores inovam. E 

quando em competição directa com produtos desenvolvidos por fabricantes, como por 

exemplo o Apache com o software servidor da Microsoft, o Apache desenvolvido por 

uma comunidade parece capaz de bater no mercado o seu oponente. As comunidades 

não só existem mas também triunfam. 

Lerner e Tirole (2001) colocam a pergunta: Porque participam os programadores?  Para 

explicar a razão pela qual programadores livremente contribuiem para o bem público, os 

economistas (e, na verdade, vários líderes do software aberto) desconfiam do altruísmo 

como hipótese: a opinião de que as contribuições são movidas por pura generosidade, 

ou um sentido do dever de retribuir à comunidade que têm integrado com um bom 

pedaço de código. É claro, o altruísmo existe e pode fazer maravilhas em determinadas 

circunstâncias, mas a hipótese altruísta não consegue explicar a razão pela qual os 
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programadores não centram a sua generosidade em outros campos mais necessitados 

como no campo da biotecnologia ou de outras indústrias. 

Os mesmos autores continuam a explanar as suas ideias referindo que a arte da razão 

para que as pessoas contribuam é que, para alguns, o custo de  

contribuirem é baixa. Primeiro, eles podem ter aprendido Unix (dos quais muitos 

programas de código aberto são derivados) no ensino médio e superior e, assim, podem 

continuar a programar. Segundo, muitos contribuintes são utilizadores sofisticados que 

necessitam de corrigir erros ou adequar código específico para as suas aplicações. 

Tendo feito isso, eles alteram o código e  dão-o de volta para a comunidade. Eles 

podem, então, ter a possibilidade de que outras pessoas possam melhorar as suas 

modificações, aumentando assim o seu proveito adicional. Este incentivo corresponde a 

uma conhecida vantagem do software aberto: os utilizadores do software aberto têm a 

possibilidade de ver o código e eles próprios poderem ser capazes de corrigi-lo ou, pelo 

menos, de identificar onde acham que se encontra um problema. 

Hertel, Niedner e Herrmann (2003) no seu estudo chegaram às seguintes conclusões: os 

resultados revelaram que em alguns projetos de software livre e aberto parte do trabalho 

de desenvolvimento é realizado por comunidades geradas de forma espontânea. O 

estudo fornece uma prática heurística para abordar os desafios motivacionais quando os 

membros dessas comunidades estão a colaborar a partir de diferentes locais e diferentes 

fusos horários. Ainda a indispensabilidade da percepção do próprio das suas 

contribuições para a comunidade, é um importante factor motivacional, juntamente com 

uma avaliação elevada das metas da equipa e um alto sentido de eficácia pessoal. 
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Capek, et al. (2005) descrevem-nos a relação da IBM com as comunidades: Uma 

questão importante foi a qualidade do software que foi produzido pela comunidade de 

software aberto e a sua colaboração. Muito do desenvolvimento de software da IBM foi 

historicamente bastante estruturada, com uma substancial dose incial de planeamento e 

desenho, seguido pela implementação, fases de testes por unidades e do sistema geral, e, 

claro, de suporte e manutenção. 

Bonaccorsi e Rossi (2003) afirmam que não há qualquer problema em explicar que um 

indivíduo invente o conceito de software livre e sugere que a programação seja 

executada em comunidade, mas o que é um fenómeno inexplicável é serem centenas de 

pessoas a criarem novos progamas de forma contínua, que depois são disponibilizados 

gratuitamente. 

Para  Dahlander e Magnusson (2005) a característica mais marcante do software aberto 

são os conhecimentos existentes para gerar software, bem como uma grande parte do 

software utilizado nos produtos, sem dúvida alguns dos mais importantes recursos neste 

negócio, não é controlada pela empresa, mas reside dentro de uma ou mais comunidades 

que co-existem com a empresa. Parece plausível sugerir que os membros da 

comunidade que desenvolvem software aberto a um nível global são muito mais 

orientados por factores sociais que os programadores tradicionais de software. 

Wang, He e Chen (2005) citando dois inquéritos, The Boston Consulting Group/OSDN 

(the Open Source Development Network)(BCG/OSDN) Hacker Survey (2002) e o 

Free/Libre and Open Source Software: Survey and Study (FLOSS) (2002) de Eugene 

Eric Kim (2003) citado no seu artigo ―An Introduction to Open Source Communities‖, 

revelam que ambos os inquéritos exploraram as motivações para trabalhar em software 
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livre e aberto e mostram a motivação dos indivíduos para a prática. E elaboraram a 

tabela 4. 

Tabela 4 - Razões invocadas para participar em comunidades 

34,50%

78,90%

49,80%

30,60%

23,90%

33,70%

9,10%

8,90%

23,80%

29,70%

19,00%

30,10%

4,40%

1,90%

Ganhar reputação na comunidade

Distribuir software não comercializado

Receber ajuda para escolher uma boa ideia a desenvolver

Adaptado de Wang, He e Chen (2005) 

Resolver um problema que não podia ser resolvido através do software proprietário

Limitar o poder das grandes companhias de software

Pensar que o software não deveria ser um produto proprietário

Ganhar dinheiro

Não sabem

Participar numa nova forma de cooperação

Aprender e desenvolver novas técnicas

Partilhar conhecimento e técnicas

Participar num projecto deste tipo de software

Criar novas oportunidades de emprego

Melhorar aplicações de outros programadores

 

Dos inquéritos atrás citados os autores também concluem que o principal motivo que 

leva as pessoas a aderirem e a continuarem a trabalhar em projectos de software aberto 

foi o de expandir e partilhar os seus conhecimentos, 93 por cento dos inquiridos para a 

BCG/OSDN inquérito, disse que "aumentar a sua base de conhecimentos pessoais" foi 

um benefício da sua participação, e 48 por cento afirmaram que foi o benefício mais 

importante. No FLOSS, 79 por cento dos inquiridos explicaram que se juntaram para 

"aprender e desenvolver novas competências", e 50 por cento explicaram que se 

juntaram para "partilhar os seus conhecimentos e competências". 

Já para S. O'Mahony (2003) uma comunidade que gere um projecto de software de 

código aberto ou software livre é iniciada e administrada por um grupo distribuído de 
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pessoas que não partilham uma entidade patronal. Quem contribui para um projecto 

pode considerar-se um associado tanto do software livre como do software aberto e dos 

movimentos sociais associados ou desligado de qualquer movimento social. Quem 

contribui para as comunidades pode ter o patrocínio de empresas, mas elas não estão no 

projecto e neste não existem relações laborais. 

O mesmo autor afirma que voluntários, patrocinados, empresas, governos, organizações 

sem fins lucrativos, todos podem contribuir com hardware, software, ou com os seus 

conhecimentos para gerir os projectos da comunidade. Pois o software livre e aberto 

pode ser considerado um bem público porque a sua distribuição é não exclusiva, 

agregada e livre. 

2.4 - Licenças – Modelo de desenvolvimento e utilização 

Edwards (2005) apresenta um modelo de desenvolvimento de software e da sua 

utilização, a sua abordagem é muito esquemática. Começa por abordar a licença da 

Microsoft (MS EULA) como referência do software proprietário, logo, de código 

fechado. 

O autor faz referência ao facto da distribuição de software com esta licença, figura 3, 

fazerem segredo do código e por essa razão o código não ser divulgado e os 

utilizadores/programadores com acesso ao código o fazerem sobre fortes restrições. 

O mesmo autor continua com a descrição do que o patrocinador pode fazer, isto é, ele é 

o iniciador do projecto e pode decidir se desenvolve o programa ou não, como o 

distribui, o que fazer com as avaliações que recebe dos utilizadores e outros, em resumo 

é ele que tem a última palavra no diz respeito a cada projecto. 
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Figura 3 - Modelo de licenciamento MS EULA e as suas restrições 

 

 

Trezentos e Simão (2004) quando no seu trabalho se referem a licenças de software 

livre e aberto consideram que o tipo de licença mais popular é a GPL e associadas como 

a LGPL que obrigam a ser copyleft. Outras que consideram como muito importante é a 

licença do tipo BSD, que inclui por exemplo a Apache Software License, estas já não 

necessitam de ser copyleft. Por essa razão são ainda mais permissivas que a GPL tendo 

como comparação as licenças de software proprietário que são extremamante 

restrictivas.    

Edwards (2005) refere-se de forma idêntica às licenças dos tipos GPL, representada na 

figura 4, e BSD e similitude entre ambas, mas afirma que a permissividade da licença 

BSD, apresentadas nas figuras 5 e 6, permite alterações ao código fonte e posteriores 

distribuições com código fechado. 
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Figura 4 - GPL e o seu modelo de desenvolvimento e utilização 

 

 

Figura  5 - Licença BSD com modificações distribuídas com o código fechado 
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Figura  6 - Uma nova licença MS EULA a partir da licença BSD 

 

Resumido obtém-se uma licença do tipo MS EULA com base numa licença do tipo 

BSD. Stallman (2008) alerta para o perigo de em diversos projectos, se não se acautelar 

os projectos com licenças que incluam o copyleft como as licenças da família GPL, de 

projectos de software livre e aberto passarem a terem componentes de código fechado. 

Erlich e Aviv (2007) dão exemplos de algumas licenças de software livre e aberto como 

sejam os casos apresentados na tabela 5 entre outros: Apache License, Berkeley Source 

Distribution (BSD) License, GNU GPL, GNU Lesser General Public License (LGPL), 

MIT License, Eclipse Public License (EPL), Mozilla Public License (MPL), and 

Netscape Public License (NPL). A OSI estabeleceu uma certificação legal para software 

aberto, chamou-lhe certificação OSI. Software que é distribuído sob uma licença 
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aprovada pela OSI pode ser rotulado de "OSI Certified". De seguida apresenta-se uma 

tabela referenciando algumas diferenças entre licenças. 

Tabela 5 - Comparação prática entre licenças 

Licença

Pode ser misturada 

com software não 

livre

Modificações podem 

tornar privado e sem 

retorno

Pode ser 

relicenciado por 

qualquer um

Contém privilégios especiais para o 

proprietário original dos direitos de 

autor sobre as modificações feitas 

por outro
GPL

LGPL X

BSD X X

NPL X X X

MPL X X

Public Domain X X X

Adaptado de Erlich e Aviv (2007)  
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3 - Análise do software livre e aberto 

Neste capítulo vai-se descrever as vantagens e desvantagens do software livre e aberto, 

assim como as oportunidades e desafios, bem como aspectos correlacionados.  

3.1 - Vantagens 

Trezentos e Simão (2004) afirmam devido a diferentes formas de desenvolvimento, se 

podem retirar muitos benefícios no uso do software livre e aberto em detrimento do 

software proprietário, apresentando doze (12) vantagens: 

1. Flexibilidade – um benefício é o facto de ser mais configurável e flexível de 

modo a suprir as necessidades individuais de cada pessoa ou organização. Isto 

deve-se ao facto de ser possível modificar o código fonte de forma a incrementar 

mais funcionalidades e comportamentos do software. 

2. Custo do licenciamento - O custo do licenciamento do software livre e aberto é 

frequentemente entendido como software passível de ser obtido gratuitamente 

ou a um preço comparativamente baixo. Desta forma, quando se compara os 

custos de licenciamento para múltiplos utilizadores e computadores, tornam-se 

imediatamente aparentes as vantagens do software livre e aberto. 

3. Inexistência de problemas derivados do licenciamento - Outro benefício é o 

facto de este poder ser instalado o número de vezes que se quiser, para os 

propósitos que se quiser, sem correr o risco de infringir a lei. Esta situação 

conduz as organizações a não terem de disponibilizar partes importantes dos 

seus recursos financeiros para aquisição de mais licenças, ao mesmo tempo que 
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também deixam de estar sujeitos às alterações das formas de licenciamento que 

por vezes ocorrem no Software Proprietário. Outra vantagem é evitar os custos 

com o próprio controlo de licenças, já que em grandes organizações esse é um 

domínio de difícil de controlo. 

4. Conformidade com as normas da indústria - Segundo os termos da licença GPL, 

é ilegal que qualquer entidade faça modificações ao software registado sob esta 

licença, sem que as mesmas tenham de ser tornadas públicas. Esta licença 

assegura que as únicas modificações prevalecentes, serão aquelas aceites pela 

comunidade de programadores de software livre e aberto. As maiorias das 

aplicações deste tipo de software encontram-se em conformidade com as normas 

internacionais. 

5. Interoperabilidade com sistemas existentes – O software livre e aberto promove 

a interoperabilidade nos dois sentidos. Por um lado, ao seguir as normas 

internacionais garante a fácil troca de dados e ficheiros entre aplicações. Por 

outro lado, dado que o código fonte é disponibilizado torna-se fácil a uma outra 

aplicação que precise de interagir inspeccionar o código para saber em que 

formato devem os dados entrar ou sair. 

6. Segurança - O facto de código estar disponível permite detectar falhas e 

vulnerabilidades, o que torna o software mais seguro. Estudos demonstram que a 

maioria dos servidores violados por ataques remotos são servidores baseados em 

software proprietário. Num desses estudos, levado a cabo pela organização 

Attrition4, pode-se constatar que 73% dos servidores violados tinham sistemas 

operativos proprietários, 21% tinham Linux e 6% versões diversas do BSD. 
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7. Rápido desenvolvimento e correcção de falhas – Devido ao facto do código 

fonte estar disponível, os programas são permanentemente escrutinados, a 

detecção e correcção de falhas é feita a um ritmo superior do que o software de 

código fechado. A disponibilização de novos programas, dado não obedecer a 

calendários estratégicos definidos como acontece com as empresas produtoras 

de software proprietário acaba por ser feita de forma mais rápida pois, os 

projectos de software livre e aberto utilizam pequenas equipas de programadores 

que trabalham de forma independente, na resolução de problemas específicos. 

Para além deste aspecto, o desenvolvimento e correcções paralelas permitem 

responder em tempo real a falhas detectadas. 

8. Experiência tecnológica - Os produtos mais populares de software livre e aberto 

acedem a uma experiência tecnológica vasta, e isto permite que este tipo de 

software atinja um bom grau de eficiência. A rápida frequência com que o 

Software Aberto é disponibilizado, permite que uma rápida distribuição de 

correcções de falhas e maus funcionamentos seja levada a cabo em tempo útil de 

evitar que essas falhas sejam passíveis de ser exploradas por potenciais intrusos. 

9. Suporte de muitos fabricantes de hardware - Os maiores produtores de hardware 

esforçam-se para que os sistemas operativos de código aberto, como o Linux e 

as várias versões do BSD sejam compatíveis com os seus produtos, sobretudo 

com os processadores. 

10. Suporte nativo de redes - Tendo em conta que os sistemas operativos de código 

aberto e livres Linux e as várias versões BSD são descendentes directos do 

UNIX, isso é uma garantia automática de suporte de todos os protocolos de 
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comunicação utilizados em redes informáticas, nomeadamente a Internet. De 

facto, o Linux foi um dos primeiros sistemas a suportar a versão 6 do Internet 

Protocol (IP v.6). 

11. Escalabilidade - O significado do termo escalabilidade é dado pela resposta à 

questão ―É exequível usar-se o mesmo sistema de software tanto para grandes 

como para pequenos projectos?‖ Frequentemente, as organizações começam 

com um sistema modesto, mas esperam que o mesmo cresça à medida das 

necessidades e, de preferência, que esse crescimento não implique demasiados 

custos de modificação. Neste ponto o software livre e aberto é imbatível pois, 

permite que o seu código fonte seja facilmente optimizado para trabalhar tanto 

em plataformas grandes como pequenas. 

12. Design à prova de vírus - O sistema operativo UNIX e seus derivados, como o 

Linux e as várias versões BSD, têm dois níveis bem demarcados de privilégios 

de utilizador e privilégios de sistema. Um utilizador normal ou uma aplicação 

que pertença a um utilizador não dispõem de privilégios para apagar ficheiros do 

sistema ou ficheiros de outros utilizadores pois, tais operações requerem 

privilégios de sistema. O administrador de um sistema UNIX, também chamado 

de super utilizador ou simplesmente "root ", é o único que dispõe de tais 

permissões. Daí que, raramente se tenha conhecimento de vírus terem causado 

danos em sistemas UNIX, Linux ou BSD, ao contrário do que acontece com 

sistemas mais populares. 

Al Marzouq (2005) expõe também as questões do custo, fiabilidade, customização, 

licenciamento, disponibilidade do código e suporte dos produtores de hardware como as 
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principais vantagens. Já Miralles, Sieber e Valor (2006) referem-se à segurança, 

desempenho, escalabilidade e portabilidade. West e Dedrick (2006) mencionam o custo, 

o desempenho e a segurança das soluções como mais-valias. Samoladas e Stamelos 

(2003) no seu estudo pronunciam a portabilidade, fiabilidade/segurança, 

interoperabilidade e manutenção como aspectos positivos. É comum a vários autores, 

mas de formas distintas, citarem como benéfico o código estar disponível não só em 

questões de segurança mas também no facto de ser possível manipular para alterar em 

função das necessidades dos utilizadores. 

3.2 - Desvantagens 

No que diz respeito a desvantagens do software livre e aberto, Trezentos e Simão (2004) 

enumeram doze (12) potenciais desvantagem: 

1. Possibilidade de proveniência duvidosa - Existe a possibilidade de certas 

aplicações poderem ser provenientes de círculos de desenvolvimento demasiado 

pequenos que não tenham captado o interesse de programadores experientes, 

resultando em aplicações mal programadas e, consequentemente, pouco fiáveis, 

daí que os Gestores de Sistemas Informáticos devam certificar - se previamente 

da proveniência do software que pretendam adoptar. 

2. Risco de Fragmentação - Um outro risco associado à utilização software livre e 

aberto tem que ver com a possibilidade de incompatibilidades de versões. Como 

o código fonte é sempre disponibilizado, existe sempre a possibilidade de 

surgirem fragmentações de projectos, o que pode resultar em versões 

incompatíveis. Ainda que a fragmentação se apresente como um potencial risco, 

nomeadamente ao nível das compatibilidades, por vezes ela ocorre por boas 
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razões, como por exemplo o caso do líder de um projecto que esteja a fazer um 

trabalho sofrível ao nível da inclusão de novas funcionalidades. 

3. Possibilidade de retaliação por parte de produtores de Software Proprietário - Os 

fabricantes de software proprietário podem considerar o software livre e aberto 

como uma ameaça e, como tal, desenvolver acções legais de intimidação. O 

facto de eventualmente outro software da organização estar ilegal pode servir 

como pretexto jurídico para um pedido de intervenção das autoridades 

competentes por parte da empresa ameaçada. 

4. Problemas de instalação - Existe muita informação a descrever dificuldades 

associadas à instalação deste tipo de software. Depende naturalmente do tipo de 

software, mas a natureza do desenvolvimento pode levar a menos cuidado da 

preparação da instalação do que da utilização. 

5. Documentação pobre em termos de suporte - Uma das desvantagens mais 

apontadas é esta e surge, regra geral, de meios altamente técnicos em que a 

documentação requerida é mínima, mas muito técnica, o que acaba, 

sobremaneira, por ser um entrave à expansão deste tipo de software em meios 

menos técnicos, como no caso dos utilizadores com menores competências na 

área. Dado que esta lacuna foi já referenciada como um inconveniente na 

adopção do software livre e aberto por parte de pessoas e organizações que não 

disponham de conhecimentos técnicos, têm sido levados a cabo esforços no 

sentido de documentar melhor este tipo de software. 

6. Problemas de segurança - O facto do código deste software ser aberto, pode 

conduzir a que as suas falhas se tornem mais aparentes, daí que alguns 
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consultores de segurança de redes informáticas, entre eles, algumas empresas 

especializadas, se manifestem contra a utilização deste software, advogando que 

a melhor política de segurança em relação ao software é a "segurança pelo 

segredo". Todavia, certos círculos de profissionais ligados à área da segurança 

informática desacreditam a teoria da "segurança pelo segredo" afirmando que 

um sistema realmente seguro não depende do segredo do seu código. Na 

criptografia é, hoje, consensual que não é por se esconder o funcionamento do 

algoritmo que se o torna seguro mas antes pela sua robustez matemática. 

7. Suporte técnico escasso - Até à relativamente pouco tempo, as possibilidades de 

obtenção de suporte eram poucas. Ou as organizações dispunham de alguém 

versado no seu uso e configuração, ou então a outra forma era a obtenção de 

suporte através da Internet e listas de correio electrónico. Ainda que as listas de 

correio electrónico possam parecer uma forma algo ingénua de obtenção de 

suporte técnico, pode-se referir que é através desta forma que muitas pessoas e 

organizações receberam sugestões rápidas e de qualidade, daí que a Infoworld11 

tenha premiado em 1997 a comunidade Linux no geral, com o prémio de melhor 

suporte técnico. Para as aplicações de software livre e aberto com mais 

maturidade e importância o suporte parece já não ser um problema, mas para os 

outros a Internet e as listas ainda são a solução. 

8. Ausência de abrigo legal - Quando as organizações escolhem um pacote de 

software, estas precisam de ter a garantia de que alguém responderá legalmente 

no caso do software que adquiriram não funcionar correctamente, em última 

instância, as empresas que adquirem software, precisam de saber quem podem 
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processar no caso do produto que adquiriram apresentar falhas críticas ou 

conduzir à corrupção de dados importantes para as organizações. Como não 

existe contrato e custo de licenciamento no software livre e aberto, logo não 

existem garantias contratuais só a confiança no produto. 

9. Inexistência de pertença a uma organização - As organizações, em geral, 

mostram alguma relutância em usar software que não tenha emergido de 

organizações comerciais respeitáveis. Assim, a falta de pertença a uma 

organização reputada é um risco inerente a este tipo de software. Na actualidade 

existem já muitas organizações que começam a entender isto como um benefício 

pois, nenhuma empresa, por mais poderosa e dominante que seja, poderá 

reclamar para si a pertença do software. 

10. Modelo de negócio inviável – Como o software é tendencialmente gratuito, 

como as empresas que se dedicam à sua comercialização sobrevivem? A 

realidade é que existem empresas a ter lucros no mercado do software livre e 

aberto, apesar de este não ser a figura do anti-negócio mas sim do anti-

monopólio, porque na sua natureza não existe a possibilidade de imposição das 

regras de mercado por uma única empresa.  

11. Incerteza estratégica - Não existe, de facto, um plano estratégico para o software 

livre e aberto como um todo global. Este tipo de software é desenvolvido num 

meio por muitos considerado anárquico, caos ou um bazar, como referiu 

Raymond (1999). Este modelo de desenvolvimento é o que mais se aproxima do 

modelo da economia de mercado pois, tal como nesta, o desenvolvimento do 

software livre e aberto é sensível à procura dos utilizadores e das suas 
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necessidades, ao contrário do software proprietário que podemos comparar, 

analogamente, a uma economia planificada em que poucas pessoas tomam 

decisões baseadas nas suas projecções limitadas e que, frequentemente acabam 

por errar nas mesmas. 

12. Poucas aplicações existentes - Por norma, a escolha de um sistema operativo é 

baseada, fundamentalmente, nas aplicações disponíveis para esse mesmo 

sistema. Assim, os críticos dos Sistemas Abertos têm sempre criticado a falta de 

aplicações para esses sistemas, e com razão, pois até 1998/99, as aplicações 

disponíveis para estes sistemas eram escassas. De forma a melhor sistematizar 

este tópico, deve-se separar os dois lados das utilizações dos sistemas de código 

aberto, o lado dos servidores e o lado dos computadores de secretária. Neste 

momento a parte de servidores é competitiva, já na outra parte, computadores 

pessoais, apesar dos esforços ainda falta um bom bocado para chegar ao nível 

dos servidores. 

Para Lai (2006) a falta de suporte era um dos entraves à adopção de software livre e 

aberto em especial pelos utilizadores com menos capacidades técnicas da área.   

Bruce, et al. (2005) por seu lado considera como riscos: a possibilidade da licença GPL 

―envenenar‖ o desenvolvimento por inteiro, isto porque ao utilizar componentes com 

essa licença, as aplicações futuras terão os mesmos direitos e tem de ser disponibilizado 

o código, para mitigar esse risco a licença Apache v2.0 resolve o problema, pois dá uma 

certa liberdade comercial e continua a satisfazer as necessidades da comunidade. 

Os mesmos autores apontam também a falta de suporte profissional (24 por 7) para os 

programadores; a falta de garantia, ou seja, não é possível fixar um espaço temporal 
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para a comunidade resolver os erros e aplicar as correcções e esta questão também não 

passível de recurso legal; e por fim a falta de controlo sobre o próprio software. 

Al Marzouq (2005) considera como factores problemáticos: a multiplicidade de versões; 

a complexidade para os utilizadores que advém de um número muito alargado de 

diferentes licenças, o que pode trazer problemas legais; a implementação de alterações e 

respectiva documentação ou falta dela; e os elevados custos a curto prazo para trocar de 

software proprietário para software livre e aberto, pois tem de recomeçar tudo de novo, 

desde a planificação até à formação. 

Goode (2005) conclui no seu estudo as diversas razões para os gestores rejeitarem o 

software livre e aberto tal como é demonstrado na figura 7. 

Figura 7 - Razões para rejeitar o software livre e aberto 

 

Relevância é razão mais apontada (36%), justificada pela falta de importância para o seu 

negócio até porque os concorrentes também não o adoptaram; a falta de suporte ficou 

com 20% e segundo os gestores é um factor crítico e a falta de suporte fiável é 
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percebida e quando comparada com o suporte ao software comercial fica em clara 

desvantagem; outros 16% referem-se à falta de interesse, exigências ou requisitos para 

implementar este tipo de soluções; com 8% existem três razões: compromisso com a 

Microsoft, falta de recursos e não ser comercial; por fim 4% não respondem por falta de 

tempo. Este é o retrato feito com base num inquérito feito às 500 empresas de topo 

australianas. 

3.3 - Políticas Públicas 

Comino e Manenti (2005) afirmam que o software livre e aberto tem atraído as atenções 

não só nas áreas da computação e das comunidades académicas, mas também na arena 

política. Muitos governos e municipios por todo o mundo têm adoptado políticas de 

apoio a este tipo de software. Questões como a estabilidade e segurança, que demonstra 

uma superioridade técnica, assim como o custo que é mais baixo, quase nulo, o que 

numa perspectiva dinâmica pode providenciar um melhor ambiente e inovação são as 

razões aparentes. 

Kelty (2004) cita um artigo de Anita Chan sobre o efeito do software livre e aberto no 

Peru, diz que o levou das cadeiras dos escritórios de Silicon Valley para as ruas de 

Lima. Revela como foi a luta contra e com vários poderes internos e externos (politicos, 

activistas, empresas), em especial as pressões feitas a partir dos Estados Unidos até às 

ruas de Lima, no sentido de ser aprovada uma lei para implementar na administração 

pública do Peru  software livre e aberto. 

Comino e Manenti (2005) assumem que uma simples intervenção dos governos fará 

com que adopção do software livre e aberto seja uma realidade na administração 

pública, escolas e universidades, muitos governos já estão a apoiar a mudança, por 
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exemplo o Brasil fomentou-o nos municipios. Mas também países como a França, Itália, 

Israel, Alemanha, Singapura e alguns estados dos Estados Unidos promovem a mudança 

para software livre e aberto. 

Laszlo (2007) acrescenta à lista de países de países citados a China, África do Sul, 

Espanha e em especial a União Europeia através dos objectivos da Agenda de Lisboa 

que passam pelo plano de acção eEurope 2005 através de uma estrutura da Comissão 

Europeia, o IDABC e foi de um documento organismo que surgiu um modelo teórico 

chamado L-PEST, que sumáriamente evidenciam as razões para a adopção do software 

livre e aberto conforme a figura 8. 

Figura 8 - Modelo L-PEST 
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O mesmo autor afirma que a posição do governo brasileiro tem simplesmente por base a 

eliminação de custos financeiros, pois gastavam por ano 1.1 biliões de dólares em 

licenças de software, por exemplo pagava à Microsoft 500 dólares por posto de 

trabalho.  

No que diz respeito à China, segundo Shen (2005) a ―acessibilidade ao código fonte‖ é 

um ponto crucial, pois o software mais avançado é desenvolvido por países 

desenvolvidos, logo todos os pressupostos de criação e desenvolvimento desse software 

baseia-se nas necessidades dos utilizadores desses países, as necessidades nos países em 

vias de desenvolvimento é bem diferente, logo o acesso ao código é muito importante 

para fazer as alterações necessárias, como seja no caso chinês a tradução do software.  

Schmidt e Schnitzer (2002) afirmam que têm, há já alguns anos, sido tomadas 

iniciativas por parte de governos que tentam fomentar as comunidades de software livre 

e aberto e estimular a sua utilização junto da administração pública, escolas e 

universidades. Dão como exemplos os países já referidos e Taiwan. Acrescentam que 

este tipo de práticas tem gerado controvérsias com ataques de ambos os lados, isto é, os 

puristas do software livre afirma que este se deve impor pelo seu mérito; os defensores 

do software proprietário afirmando que o mercado não deve ser distorcido pela 

intervenção do estado. 

Os mesmo autores dão exemplos de subsídios dos estados ao movimento de software 

livre e aberto e às respectivas comunidades. Mencionam três tipos de apoio ao 

movimento: 

A. Subsidio directo a projectos específicos – O governo apoia projectos em 

particular, oferecendo subsídios directos ou dando emprego a membros da 
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comunidade em universidades ou agências governamentais. Mas os governos 

restringem os subsídios a pesquisas ―básicas‖, essas pesquisas são consideradas 

um bem público com efeitos externos positivos que não podem ser satisfeitos 

pelo mercado. 

B. Adopção de software livre e aberto no sector público – Vários governos estão a 

considerar proibir o software proprietário em diversas áreas do estado, forçando 

por exemplo escolas e universidades a mudarem de tipo software. Os que estão a 

fazer este tipo de propostas argumentam principalmente com a qualidade do 

software ser superior e os custos totais de propriedade (custo do licenciamento 

adicionado dos custos de manutenção e suporte técnico) serem mais baixos. 

C. Subsídios a instituições que coordenam projectos de desenvolvimento – Os 

governos também podem subsidiar instituições do movimento de software livre 

e aberto que coordenam projectos específicos ou na defesa da normalização 

associada ao mesmo movimento. Esta política tem o mérito de, por vezes, apoiar 

instituições neutras e que trabalham em prol das normas abertas e da 

compatibilidade entre software proprietário e software livre e aberto. Estes 

argumentam que os governos não podem apoiar projectos com licença GPL que 

o torna incompatível com o software proprietário e outro software livre e aberto. 

3.4 - Segunda Geração 

Com os apoios dos governos, de estados e organizações transnacionais o movimento de 

software livre e aberto está a evoluir para um novo patamar a que Watson, Boudreau e 

York, et al. (2008) apelidam de segunda geração e Fitzgerald (2006) denomina de OSS 

2.0. 
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Watson, Boudreau e York, et al. (2008) dizem que a segunda geração do software 

aberto é também conhecida com software aberto profissional, as empresas têm um 

carácter híbrido, encontram-se entre as distribuições empresariais e o patrocínio do 

software aberto. Estas empresas criam grande parte dos seus lucros prestando serviços 

complementares, como instalação, manutenção, suporte e formação, dos produtos que 

fazem a distribuição. Para os projectos de software aberto estas empresas providenciam 

os recursos para o desenvolvimento dos projectos. Grande parte destas empresas que 

fazem distribuições não aplica licenças aos produtos distribuídos, apesar de 

patrocinarem o seu desenvolvimento, por essa razão mantêm o controlo do código e 

exploraram o seu conhecimento para prestarem serviços de alta qualidade.  

Fitzgerald (2006) parte do software aberto, pois considera o termo software livre como 

ambíguo, para a emergente versão 2.0 do software aberto considerando-a como tendo 

uma orientação comercial muito forte. 

Quer Fitzgerald (2006) mas também Watson, Boudreau e York, et al. (2008) apresentam 

ideias comuns neste processo de evolução do software aberto: 

 Estratégia de Negócio  

 Valor acrescentado nos serviços prestados aos clientes 

 Pagamento aos programadores em conformidade com o seu trabalho 

 Possibilidade de pagamento de uma licença 

Para Watson, Boudreau e York, et al. (2008), a contabilidade das empresas já tem em 

linha de conta os potenciais problemas legais com produtos por elas distribuídos, em 

virtude dessa situação apresentam provisões financeiras para assegurar a resolução de 
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processos que venham a ser alvo. Colocam-se assim em pé de igualdade com os 

distribuidores de software proprietário. Por outro lado as empresas procuram segurar os 

programadores que demonstrem ser talentosos, em alguns casos vão mesmo recrutar, 

pagando para isso, os melhores e mais produtivos programadores do Mundo.  

Já Fitzgerald (2006) coloca enfoque na forma de desenvolvimento que se torna mais 

profissional, nas fases de planificação, análise e desenho, tornar as sub-fases da 

implementação menos parecidas com o ―bazar‖ em confronto directo com as ideias de 

Raymond (1999).  

Continua o mesmo autor afirmando que é essencial uma maior visibilidade deste tipo de 

software em aplicações de SI nos domínios verticais das empresas. Que a estratégia de 

mercado exerça influências sobre a comunidade de desenvolvimento e na ―marca‖. 

Criar no mercado ideias de liderança, redução de custos, suporte, formação e 

certificações de nível profissional e consciencializar os clientes de que têm de pagar por 

isso. 

Em resumo esta segunda geração ou versão 2.0 consoante os autores serve basicamente 

para tornar o software livre e aberto mais competitivo no mercado dos SI/TI, tal como 

em 1998 a quando do aparecimento da OSI, este é mais um impulso no sentido de dar 

mais visibilidade e credibilidade no mercado a este tipo de software. 

3.5 - Oportunidades e Desafios 

Já foram descritas algumas oportunidades como a questão das políticas públicas e 

consequente apoio dos governos ao movimento do software livre e aberto. Em Portugal 

existiram e continuam a persistir várias acções do poder executivo ou legislativo no 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 57 
 

sentido de levar à mudança entre quais a uma Resolução da Assembleia da República, a 

Nº 53/2007 (em anexo) que Aprova a Iniciativa Software Livre no Parlamento, que 

tem como objectivo a utilização dos meios informáticos no Parlamento Português não 

condicionada ao software proprietário e disponibilização por parte dos serviços da 

Assembleia da República de ferramentas de produtividade em software livre e aberto a 

quem o solicitar. Delibera também no sentido de ser feito uma plano de migração para o 

tipo de software mencionado das aplicações e serviços disponibilizados pelo seu Centro 

de Informática. 

―Importa consolidar iniciativas em curso (e.g. transacções electrónicas, cidades e 

regiões digitais, conteúdos digitais, campus virtuais), preencher lacunas (e.g. acesso e 

utilização da Internet em todas as escolas; partilha de conhecimento e adopção de 

licenças CC creative commons; democracia electrónica; promoção de sistemas 

operativos não proprietários open source sempre que apropriado; combate à fraude; 

reforço da privacidade, segurança e fiabilidade; planeamento estratégico dos sistemas 

de informação na Administração Pública e nas PME) e promover a inovação e a 

criação de novas actividades em áreas de desenvolvimento estratégico (nomeadamente 

em computação distribuída Grid, visualização de informação e redes P2P).‖ (XVII 

Governo Português 2005). 

Ghosh (2006) nas suas conclusões do seu estudo para a Comissão Europeia, que 

basicamente citam custos de migração de software proprietário para software livre e 

aberto, conclui sobre o assunto que a curto prazo os custos aumentariam mas a longo 

prazo este processo traria poupanças nos custos totais de propriedade. Um dos 

problemas apontados era a quebra de produtividade das organizações, essa questão foi 
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testada com a alteração da ferramenta de produtividade MS Office para o OpenOffice, 

apurou-se que havia atrasos e perdas de tempo no trabalho diário com a utilização do 

OpenOffice. 

Considera ainda o mesmo autor nas suas conclusões que o aumento de custos duraria 

pelo menos um ano, depedendo das organizações, e parte dos investimentos seriam em 

formação dos utilizadores. 

Para além das políticas públicas a crise económico-financeira também pode ser uma 

oportunidade, como se refere em seguida. 

―A grande maioria das empresas na Ásia, Europa e América do Norte (85%) usa 

actualmente software livre e as poucas organizações que ainda não recorrem ao open-

source pensam faze-lo nos próximos 12 meses, revela uma análise recente da Gartner.  

A pesquisa ouviu 274 organizações de todos os portes na Europa, América do Norte e 

Ásia/Pacífico. 

O estudo, que inquiriu 274 organizações entre Maio e Junho deste ano, revela a 

adopção do software livre tem sido beneficiada pela crise económica e pela 

consequente pressão para reduzir custos em TI.  

O menor custo total de propriedade, a redução dos custos de desenvolvimento e a 

implementação facilitada em novos projectos de TI são as principais razões apontadas 

para a utilização de software open-source entre as empresas inquiridas.  

A adopção do software livre não significa no entanto que as empresas tencionam 

abandonar as soluções proprietárias, mas antes fazer com que ambos os modelos 

convivam na mesma infraestrutura de TI, salienta a Gartner.‖ (Casa dos Bits 2008) 
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Alguns dos desafios do software livre e aberto já foram tidos em conta no que atrás se 

descreveu com segunda geração ou OSS 2.0. 

Al Marzouq (2005) descreve alguns dos desafios como o facto dos projectos não terem 

um fim devidamente definido, o que leva os potenciais utilizadores a não participarem 

nos projectos ou a não esperarem mais tempo e tomarem decisões diversas. O facto de 

em determinadas áreas não haver produtos ou serem pouco maduros de software livre e 

aberto em contraponto com o software proprietário. Que algumas soluções actuais são 

altamente técnicas e isso cria uma barreira ao utilizador comum, que normalmente não 

existia, mas reconhece que existem áreas em que essa questão se está a desvanecer. 

O mesmo autor reconhece como desafio para toda a comunidade aquilo que já feita com 

sucesso por alguns, que a estratégia de dois tipos de licenciamento, isto é, uma licença 

comercial e outra individual para os utilizadores individuais; mas existe também uma 

outra estratégia como a da Red Hat que assenta o seu modelo de negócio na venda de 

suporte e serviços acessórios (como formação e certificação) dos seus produtos. Mas o 

desafio mais importante é manter as comunidades com projectos interessantes e unidas 

na coordenação do processo de desenvolvimento e que em simultâneo mantenham o 

controlo sobre o resultado desse processo. 

Fitzgerald (2006) afirma que a multiplicidade de tipos de licença que apareceram, 

contabiliza quase 100 licenças distintas aprovadas pela FSF e pela OSI em conjunto. 

Mas também considera o termo ―viral‖ (tudo o que é modificado fica sobre essa licença, 

componentes proprietários incluídos) da licença GNU GPL tem uma conotação negativa 

e existem muitas discussões sobre as alternativas, uma já mencionada é gerada a partir 

da Mozilla Public License (MPL) e garante o acesso ao código fonte ―misturado‖ com 
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software proprietário em trabalhos derivados mantendo os patrocinadores dos trabalhos 

derivados o controlo sobre os mesmos. 

Estes são alguns dos desafios com que o movimento do software livre e aberto se 

depara, assim como algumas comunidades menos importantes que ainda estão longe da 

segunda geração.  
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4 - Síntese e factores determinantes  

Neste capítulo faz-se a síntese da revisão bibliográfica e a apresentação dos factores 

determinantes ou influenciadores da tomada de decisão. 

4.1 - Resumo 

A revisão bibliográfica sobre o tema escolhido é vasta e muito diversificada, o tema 

abrange muitos tópicos desde os políticos até aos económicos passando pelos 

ideológicos. A propriedade intelectual e as patentes de software foram, por exemplo, 

alguns dos tópicos que não se acharam convenientes tratar neste estudo entre outros. 

Outros foram focados mas forma de passageira como os standards abertos, a difusão e 

efeitos de rede na mesma. 

Ghosh (2006) no estudo contratado pela Comissão Europeia afirma que a economia da 

informação é um grande mercado, pois abarca desde os equipamentos de suporte físico 

(hardware), e os suportes de troca e processamento da informação, comunicações e a 

transacção da dita informação. Estima-se que este mercado ronde os 10% do Produto 

Interno Bruto nos países desenvolvidos e que conduza a cerca de metade do crescimento 

anual desses países. 

Continua o mesmo autor a afirmar que existem aplicações de qualidade de software 

livre e aberto, com razoável controlo de qualidade e que distribuidas de forma comercial 

ou produzidos internamente teriam um valor de 12 biliões de euros. O código fonte foi 

multiplicado por dois cada 18 a 24 meses durante os últimos oito anos e este 

crescimento é sustentável nos próximos anos. 
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Será que estas questões do foro económico influenciam os poderes políticos e os levam 

a apoiar o movimento do software livre e aberto.   

―Os regimes a que pode obedecer o uso sofreram igualmente multiplicação, somando 

às licenças tradicionais outras de software aberto e regimes de uso experimental 

condicionado. Novas formas de aprovisionamento electrónico mudam a face dos 

processos de aquisição de software pelos serviços públicos…Esta terá de ser uma linha 

constante de actuação dos organismos públicos em matéria de utilização de software, a 

par do cumprimento do objectivo traçado no plano de acção eEurope 2002, adoptado 

pelo Conselho Europeu de Santa Maria da Feira, que aponta no sentido da promoção 

da utilização de sistemas abertos de software pela Administração Pública.‖ 

(Presidência do Conselho de Ministros 2002). 

Mas apesar de o governo aprovar uma resolução que apoia e suporta decisões de 

mudança de software, essas mudanças acontecem a um ritmo lento. 

―Hoje várias das principais empresas da indústria informática aderiram aos princípios 

da Free Software Foundation e estão a ser desenvolvidas muitas soluções para novas 

aplicações. O sistema operativo LINUX é usado por milhões de pessoas em todo o 

mundo. Os produtos estão disponíveis no mercado, com diferentes condições para o seu 

uso. No entanto, é importante recordar que o software livre nem sempre é gratuito. 

A maioria das empresas e utilizadores individuais aderiu a este tipo de programas 

porque ele lhes permitia: 

1 — A liberdade de criar soluções próprias que muitas vezes estariam comprometidas 

pela dependência em relação a soluções fechadas de software; 
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— A segurança e estabilidade funcional dos seus sistemas de informação na produção, 

organização, gestão e distribuição de informações; 

— A possibilidade de reutilizar equipamento informático que estaria obsoleto, graças 

às menores exigências de capacidade de processamento do software livre baseado no 

GNU; 

— A drástica redução de custos. 

Antes de mais, a experiência mostra que o software livre dá maiores garantias de 

segurança e de defesa da privacidade dos cidadãos. Diminui, com a utilização deste 

software, o risco de infiltração nos dados confidenciais, de inacessibilidade dos dados 

por parte dos organismos do Estado e de manipulação por elementos estranhos aos 

serviços autorizados. 

O Estado passa também a estar mais livre para decidir, a qualquer momento, quem 

devem ser os seus parceiros e fornecedores e, em muitos casos, ser ele mesmo a 

controlar, corrigir ou modificar os programas para adequá-los às suas necessidades.‖ 

(Bloco de Esquerda 2002). Este é um excerto do projecto de lei (126/IX) que foi 

rejeitado na Assembleia da República e que visava a obrigatoriadade de utilização de 

software livre e aberto pela administração pública.  

Imhorst (2005) retrata Raymond como o ―evangelista do mercado livre‖ e que ele não se 

interessa pelas interferências nacionais no mercado. Que a base do movimento do 

software livre é a liberdade dos utilizadores. O modelo tipo ―bazar‖ já dá o máximo de 

liberdade possível, porque existem diferentes elementos no mercado em concorrência. 
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O mesmo autor em relação a Stallman afirma que as suas posições se podem considerar 

anarquistas (ao modo americano) pois apregoa a liberdade e descentralização, luta 

contra a burocracia e o autoritarismo, mas por outro lado apela à aprendizagem, 

liberdade de informação e partilha de conhecimento. 

Boulanger (2005) afirma que com o código aberto disponível é possível que as 

comunidades possam analisar o código e mais rapidamente localizar as vulnerabilidades 

dos sistemas, para além de melhorarem o código depois de detectarem potenciais 

―alvos‖ de ataques e respondendo rapidamente aos mesmos criando ―patchs‖ e 

tornando-os disponíveis para todos os utilizadores. Este é um valor acrescentado em 

termos de segurança das aplicações. 

No diz respeito ao custo com o licenciamento Fuggetta (2003) diz que uma cópia de um 

programa/sistema tem um custo marginal, próximo de zero, e isto num mercado livre. 

Reforça que para além desse factor o utilizador pode modificar o mesmo de acordo com 

as suas necessidades e de forma a melhor se adaptar ao que pretende dele. 

Reilly e Williams (2006) tecem várias considerações sobre as motivações dos 

indivíduos e das comunidades, fazem referência ao altruísmo, à aprendizagem, ao 

sentido colectivo de pertencerem a uma comunidade, à satisfação pessoal, à motivação 

de programarem para um bem comum entre outros motivos. 

Os mesmos autores consideram que estas motivações se enquadram em três categorias: 

tecnológica, económica e sociopolítica, mas referenciando também que o carácter 

organizacional e ideológico têm o seu peso. 
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4.2 - Factores determinantes  

Aproveitando a revisão bibliográfica e o atrás citado dividiram-se os factores 

determinantes ou influenciadores, doravante apenas designados por factores, em três 

planos: o político-filosófico, o técnico e o organizacional: 

No plano político-filosófico, que cobre a parte ideológica, definiram-se os seguintes 

factores: 

Factor 1 – A iniciativa política que recomenda a utilização de software livre e aberto 

sempre que apropriado tem sido factor importante na escolha de soluções informáticas 

nas organizações da administração pública. (Comino e Manenti, 2005) 

Factor 2 – A convergência filosófica do software livre e aberto, nomeadamente os 

sentimentos de liberdade, partilha e trabalho por um bem comum, é partilhada pelos 

decisores de instituições da administração pública e influi nas suas decisões. (Stewart e 

Gosain, 2006) 

No plano técnico, deu-se especial ênfase à disponibilidade do código estar acessível,  os 

factores foram os seguintes: 

Factor 3 – A segurança do software livre e aberto é factor influente na opção tida pelos 

responsáveis técnicos para a implementação de uma solução necessária a uma 

instituição. (Boulanger, 2005) 

Factor 4 – A possibilidade de ter acesso ao código e por consequência avaliá-lo e alterá-

lo de acordo com necessidades específicas da organização é condição diferenciadora 

para seleccionar uma opção de software livre e aberto. (Shen, 2005) 
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No plano organizacional, a questão financeira e os recursos humanos foram tidos em 

linha de conta na descrição dos factores: 

Factor 5 – Software sem custos de licenciamento, como o software livre e aberto, 

permite a alocação de recursos financeiros a outros projectos e eventualmente a 

formação. A vertente financeira é importante na hora de escolher uma solução. (Laszlo, 

2007) 

Factor 6 – Se os recursos humanos, internos ou parceiros externos, possuem um perfil 

idêntico ao dos colaboradores das comunidades de software livre e aberto. Então a 

adopção de soluções desse tipo de software é mais provável. (Reilly e Williams, 2006) 

A formalização destes factores foi feita com o intuito de responder à questão chave 

desta investigação, que é, saber quais as principais razões para a mudança de tipo de 

software, desta forma vai ser possível concluir-se quais os factores mais importantes 

sobre a questão central em estudo, ordenando esses factores pelo grau de importância 

demonstrada. 
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5 - Aspectos Metodológicos 

Neste capítulo vamos abordar questões filosóficas e metodológicas começando por uma 

aproximação filosófica terminado na amostra utilizada passando pelos métodos usados. 

5.1 - Posturas Filosóficas 

Como afirma Dobson (2001), uma ontologia (perspectiva filosófica) sem uma 

metodologia é ―surda‖ e ―pateta‖ e uma metodologia sem uma ontologia é "cega". Só se 

ambas "seguirem de mãos dadas" se evita que a investigação siga em direcções distintas 

e atinja a esterilidade teórica. 

O mesmo autor continua afirmando que qualquer estudo de investigação é composto 

por, pelo menos, três camadas filosóficas: as convicções ontológicas, os pressupostos 

epistemológicos (que dependem sempre das convicções ontológicas) e as escolhas 

metodológicas. 

Para Walsham (1995) quem se dedica à investigação deve reflectir acerca da sua postura 

filosófica, a qual deve ser explicitamente declarada, quando estão a escrever o seu 

trabalho, melhorando assim a coerência do processo de investigação. 

Dobson (2001) afirma que o ponto de partida da escolha metodológica de um 

investigador de Sistemas de Informação (SI) é a capacidade de identificar os 

pressupostos teóricos e filosóficos que levam a escolha da metodologia adequada. A 

confiança fornecida pela compreensão das diferentes posições filosóficas, e respectivas 

convicções, fornece ao investigador o poder de esgrimir acerca das diferentes 
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abordagens de investigação e escolher com confiança a sua esfera de actividade, 

levando a investigação mais coerente e consistente. 

Para Lee e Baskerville ( 2003) o positivismo e o interpretativismo apresentam-se como 

as tradições filosóficas na história das ciências sociais, que tem sido alvo de maior 

atenção, por parte dos investigadores da disciplina de SI. 

Walsham (1995) apresenta o tratamento formal das diferenças entre as abordagens 

interpretativista e positivista, considerando as duas posturas, como se assinala a tabela 

6. 

Tabela 6 - Posições alternativas em conhecimento e realidade 

 

Quanto ao realismo crítico, Dobson (2001) apresenta-o como uma filosofia 

relativamente recente que fornece o potencial para uma abordagem de investigação 

social. Para Mingers (2004) trata-se de uma filosofia particular da ciência, que tem o 

potencial para ultrapassar as dificuldades existentes no positivismo e no 

interpretativismo, apresentando-a assim como uma filosofia coerente e consistente para 

os SI. 
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No que diz respeito ao empirismo Mingers (2000) afirma que num âmbito muito lato, o 

empirismo vê na ciência a forma de explicar eventos que podem ser observados 

empiricamente. 

5.1.1 - Empirismo 

Para Mingers (2000) com o empirismo são esperados que os eventos exibam 

regularidades ou padrões que podem ser explicados como sendo exemplos de leis 

universais de forma que ―em certas condições, sempre que o evento X ocorra, o evento 

Y vai ocorrer também‖. A Ciência é vista como a observação sistemática das 

regularidades dos eventos, a hipótese de leis gerais, e a predição de resultados 

particulares das leis. Estas proposições fundamentam-se em suposições particulares: 

 A ideia que observação e percepção não eram problemáticas - simplesmente 

poderia usar-se a natureza como espelho; 

 O princípio de Humean que a observação de um evento seguido de outro não nos 

permitia provar algum mecanismo subjacente causal - tudo aquilo que se pode 

reivindicar é a ―constante conjunções de eventos‖;  

 O princípio de indução - as leis universais poderiam ser derivadas de um 

conjunto de observações particulares acompanhadas pela dedução de predições 

das leis. 

5.1.2 - Positivismo 

Lee e Baskerville (2003) argumentam que o positivismo defende que qualquer campo 

de investigação, no sentido de se qualificar como cientifico, tem de trabalhar para descobrir 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 70 
 

leis gerais ou universais. Esta tradição filosófica vê a descrição da ciência social através do 

modelo das ciências naturais, incluindo os seguintes elementos: 

 A investigação das ciências naturais fornece o modelo que a investigação das 

ciências sociais precisa de seguir; 

 Há uma realidade objectiva ou mundo real que existe independentemente dos 

investigadores científicos; 

 Na ciência, todo o conhecimento é baseado em resultados experimentais 

positivos, e não numa mera opinião, especulação ou outras crenças não 

verificadas; 

 O desenvolvimento de uma teoria científica aplica uma lógica de hipóteses 

dedutivas, que permite ao cientista chegar a uma teoria testada não só lógica, 

como empiricamente. 

5.1.3 - Interpretativismo 

Walsham (1995), refere que o investigador de SI ao entrar numa organização depara-se 

com uma multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, difíceis de compreender e 

tornar inteligíveis. O crescente reconhecimento da importância das questões sociais, 

relacionadas com os SI, levou a que alguns investigadores da área adoptassem 

abordagens empíricas com particular foco nas interpretações humanas. 

Lee e Baskerville (2003) afirmam que o interpretativismo defende que o objectivo de 

descobrir leis universais é inadequado no estudo dos assuntos humanos, uma vez que os 

indivíduos, grupos, ou outras unidades sociais são todos únicos, exigindo antes a 
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construção de teorias específicas ao contexto em que foi desenvolvida. Uma teoria que 

prevalece apenas nas condições em que foi desenvolvida, não perde a sua validade ou 

qualidade científica. Acrescentando que segundo a tradição filosófica o objecto de 

estudo das ciências sociais também inclui as interpretações que as pessoas criam 

sobre o mundo que se encontra à sua volta. As interpretações subjectivas fazem 

assim parte da realidade objectiva. 

5.1.4 - Realismo Crítico 

Genericamente, tal como refere Mingers (2004), a compreensão realista da ciência assume 

que certas entidades (sejam objectos, forças, estruturas sociais ou ideias) existem no 

mundo independente dos seres humanos e que é possível adquirir um conhecimento fiável 

sobre as mesmas. 

Segundo Morton (2006) o realismo crítico é uma meta-teoria que pode ser usada para 

avaliar, na perspectiva do realista, suportada na ontologia e epistemologia de outras teorias 

sociais. Realismo crítico é uma filosofia da área das ciências sociais que partilha com o 

positivismo a convicção que há uma realidade no domínio das ciências sociais que é 

independente de conhecimento humano. Mas por outro lado está contra o positivismo mas 

de acordo com a tradição interpretativa, o realismo crítico concorda com uma 

epistemologia subjectiva e com o conhecimento que é um produto da actividade 

interpretativa da mente e construído com bases sociais. Rejeita porém a afirmação, da 

construção social forte em que encalham as reivindicações do interpretativismo de que não 

há nenhum meio independente para estabelecer a validade do conhecimento socialmente 

construído. É útil para os investigadores de SI que consideram assim a aplicabilidade de 

outra teoria para entender fenómenos relacionados com os SI. 
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Segundo Mingers (2004), o realismo crítico esclarece que as condições para o 

conhecimento não surgem na mente humana, mas na estrutura da realidade e que esse 

conhecimento não é universal nem intemporal. O método realista da ciência sustenta a 

escolha de fenómenos inexplicados e propõe mecanismos hipotéticos que, existindo, 

estariam na geração ou origem do que se pretende explicar. 

Resumindo o que atrás foi revisto segue a figura 9 que faz, de certa maneira, a síntese 

dos pensamentos apresentados e das suas correlações filosóficas. 

Figura 9 - O domínio do real, do actual e do empírico. 
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Mingers (2004) adita ainda que o realismo crítico é importante para a investigação dos 

SI, nomeadamente porque tem em consideração as ciências naturais e sociais, 

abrangendo assim os principais domínios dos SI e tem um potencial elevado para se 

adequar a realidade dos SI como disciplina aplicada.  

Em consequência de tudo o que foi apresentado o realismo crítico foi a postura 

filosófica adoptada durante este trabalho. 

5.2 - Postura Metodológica 

―Cada estratégia apresenta vantagens e desvantagens próprias, dependendo 

basicamente de três condições: a) o tipo da questão da investigação; b) o controlo que 

o investigador possui sobre os eventos comportamentais efectivos; c) o foco em 

fenómenos históricos, em oposição a fenómenos contemporâneos. Os estudos de caso 

representam a estratégia preferida quando se colocam questões do tipo “como” e “porquê”, 

quando o investigador tem pouco controlo sobre os acontecimentos e quando o foco se 

encontra em fenómenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real.‖ 

(Yin, 2005)  

Lee (1989) refere que há uma forte tradição dos estudos de casos no campo académico em 

gestão de SI e o autor defende que um estudo de casos qualitativo pode ter mais rigor analítico 

do que um estudo estatístico (ou o contrário). Nenhum tipo de investigação é intrinsecamente 

mais rigoroso que outro, dependendo sim da forma como é conduzido.  

A primeira abordagem estratégica à metodologia a utilizar passou pela utilização do Soft 

Systems Methodology (SSM) e manteve-se, mas ao começar a operacionalizar a investigação 

notou-se que o SSM padecia de algumas lacunas e mal entendidos tal como Holwell (2000) 
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relatou no seu artigo. E no próprio Mingers (2000) que aponta uma fraqueza do SSM, que diz 

respeito à origem do ―Weltanschauungen‖ que explora, e num entendimento das dificuldades 

do indivíduo e da mudança organizacional, ambas com origem no individualismo e na teoria 

social que encarna. 

Mas a escolha do SSM baseou-se na necessidade de sistematizar o pensamento.  

Segundo (Checkland 2000) o SSM estava emergindo assim inevitavelmente como um sistema 

de aprendizagem organizado. E como a escolha inicial do primeiro punhado de modelos, 

quando usado para questionar a situação real, conduzia a novo conhecimento e perspicácias 

relativas à situação do problema, conduzia para ideias adicionais e para modelos pertinentes, 

estava claro que o processo de aprendizagem era em princípio contínuo.  

Já Mingers em An Idea Ahead of Its Time: The History and Development of Soft 

Systems Methodology (2000), colega de Checkland no meio académico, sentia-se 

completamente convertido ao SSM como encarnando um novo modo de pensar em 

intervenções em organizações e eu olhando para trás, para a investigação operacional e 

os seus formalismos matemáticos abstractos, estes pareciam uma virtualidade inútil para 

lidar com os problemas do mundo real. Numa perspectiva posterior veio a revelar-se 

com um excesso de zelo de um convertido que reparou em algumas limitações do SSM. 

SSM que segundo Checkland (2000) tem sido renovado e devido a múltiplos estudos 

feitos sobre o sistema, ele tem eliminado problemas, erros e mal entendidos que Holwell 

(2000) reportava mas que o sistema já com trinta anos não é estático e evolui com as 

criticas. 

De seguida apresenta-se a figura 10 que representa as sete etapas do SSM: 
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Figura 10 – Os sete passos do SSM 

 

Não abandonando o SSM, ele foi utilizado em parte do trabalho, olhou-se de novo na 

direcção das metodologias de estudos de casos e em Yin, pois a investigação era sobre 

um ―porquê‖ e tal como atrás se referiu Yin reportava-se a essa problemática. 

Yin (2005) define um estudo de caso como uma investigação empírica que investiga um 

fenómeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenómeno e o contexto não estão claramente definidos. 

De acordo com o mesmo autor esta definição permite distinguir o estudo de caso de 

outras investigações: experimental, que deliberadamente separa o fenómeno do seu 

contexto; histórica, que estuda acontecimentos passados; e descritiva, onde se procura 

estudar o fenómeno e o contexto, mas em que o estudo do contexto é extremamente 

limitado. O investigador nesta última investigação tenta, por exemplo, limitar o número 
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de variáveis a analisar (e, portanto, o número de questões para as quais quer encontrar 

respostas), de acordo com o número de sujeitos que tenha possibilidade de inquirir. 

Ainda, o mesmo autor põe em evidência a necessidade de definir as questões de 

investigação: as proposições que focalizam a atenção do investigador sobre algo que 

deverá ser observado durante o estudo; as unidades de análise que poderão ser um ou 

mais programas, acontecimentos, indivíduos, processos, instituições ou grupos sociais 

conforme se trata do estudo de um caso único ou de casos múltiplos; a lógica que liga os 

dados as proposições; e os critérios para interpretação dos resultados. 

―Em estudo de caso utilizam-se diferentes técnicas de recolha de dados tais como: a 

observação, a entrevista, a análise documental e o questionário. Uma rigorosa análise 

de dados é fundamental em qualquer investigação e no caso de um estudo de caso 

qualitativo o investigador deverá proceder a análise dos dados à medida que procede à 

sua recolha. O produto final é uma descrição "rica" e rigorosa do caso que constitui o 

objecto de estudo. Nos estudos de caso, como em quaisquer outros estudos, torna-se 

necessário assegurar a validade e fiabilidade do estudo. A validade interna diz respeito 

a correspondência entre os resultados e a realidade, isto é, a necessidade de garantir 

que estes traduzam a realidade estudada‖ (Carmo, H.; Ferreira, M. 1998). 

―A fiabilidade pode ser garantida sobretudo através de uma descrição pormenorizada e 

rigorosa da forma como o estudo foi realizado, a qual implica, não só uma explicitação 

dos pressupostos e da teoria subjacentes ao próprio estudo, mas também uma descrição 

do processo de recolha de dados e da forma como se obtiveram os resultados‖ (Carmo, 

H.; Ferreira, M. 1998). 
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5.3 - Amostra 

A amostra para a escolha das instituições esteve muito dependente do critério de 

formação do universo para a recolha da mesma. O universo tinha como critérios: a 

delimitação pelo âmbito da investigação, ou seja, estava restrita a instituições da 

Administração Pública e dentro desta cingia-se apenas a organizações que utilizassem 

software livre e aberto. Definido o universo, a problemática passou a ser o 

contacto/convite para fazerem parte do estudo, para saber quais as instituições a 

contactar foi necessário pesquisar qual o melhor repositório de informação sobre o 

assunto, encontrou-se o sítio na Internet da Comissão Intersectorial de Tecnologias de 

Informação para a Administração Pública dedicado ao software livre
1
 que tem a 

informação sobre as instituições que tinham implementado esse tipo de soluções. Com 

essa informação foi necessário pesquisar as pessoas que podiam dentro das instituições 

participar neste estudo. 

Passou-se à fase de convites, através de correio electrónico, antecipando desde logo que 

a participação seria confidencial, salvo indicação em contrário por parte do convidado. 

As respostas foram muito reduzidas, três no total e todas aceitando o convite, mas com 

uma nuance, um dos convidados indicou outra pessoa para ser contactada que também 

aceitou. Em conclusão em mais de trinta instituições contactadas só 10% respondeu, 

mas de forma positiva, o que é de realçar, tal como a ausência de respostas negativas. 

Tivemos assim quatro pessoas para se executarem quatro estudos de caso representando 

outras tantas instituições com uma diversidade de funções no aparelho do estado, que 

também era uma das pretensões da investigação. 

                                                 

1
http://www.softwarelivre.citiap.gov.pt  

http://www.softwarelivre.citiap.gov.pt/
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As quatro pessoas foram identificadas com sendo os, ou um dos, responsáveis pela 

implementação do software livre e aberto nas suas instituições, tendo por isso o perfil 

para integrar os estudos de caso. 

5.4 - Método de recolha de dados 

Walsham (2006) faz a distinção entre investigador ―envolvido‖ e investigador que se 

coloca ―de fora‖ investigação. E dá o exemplo de um investigador que tenha de fazer 

entrevistas, em trabalho de campo, onde faz uma avaliação significativa dos 

participantes. Pode ser um caso de um observador que investiga ou de um ―actor‖ na 

investigação.  

Optou-se neste trabalho por ser o mais observador possível e ter uma intervenção 

mínima.  

O método de recolha de dados escolhido foi a entrevista aberta com base num guião 

composto por perguntas abertas e fechadas. Os entrevistados não tiveram conhecimento 

prévio do guião para não irem para a entrevista com ideias pré-concebidas. O local da 

entrevista foi escolhido pelo entrevistado, para ele escolher a sua zona de conforto. No 

momento do encontro começou-se por criar um clima de confiança falando primeiro 

sobre algumas trivialidades para retirar aquele clima de possível tensão inicial, foi nesse 

período que se perguntou se era possível que a entrevista fosse gravada, apenas como 

processo auxiliar de recolha, garantindo toda a confidencialidade. 

Walsham (2006) refere que a gravação de entrevistas tem vantagens e desvantagens, 

como principal vantagem é a disponibilidade de recolher todo o material analisável, 
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produto da entrevista e transcrevê-lo ou ouvir quando quiser; a desvantagem a principal 

é a possibilidade do entrevistado se tornar mais fechado e menos confiante. 

No início e ao longo da entrevista notou-se que a presença do gravador em nada 

influenciava os entrevistados, tendo todos, uma atitude muito aberta e muito assertiva 

na resposta às perguntas efectuadas, em especial nas perguntas abertas. Exprimiram as 

suas ideias de forma muito frontal e alongada. As entrevistas que apontavam para se 

prolongarem no máximo por duas horas, tiveram a duração mínima de três horas e meia. 

O papel do entrevistador durante o processo foi de ler as questões e esclarecer eventuais 

dúvidas. 

As perguntas do guião tinham como objectivo a acumulação de dados que viriam a ser 

interpretados na contextualização do problema apresentado e vieram a dar respostas 

positivas ou negativas em função das hipóteses colocadas, permitindo retirar conclusões 

sobre a questão chave colocada. 

Foram utilizadas questões fechadas com a utilização da escala de Likert (1 a 5). Como 

refere Carmo e Ferreira (1998) a utilização de uma escala de atitudes, permite ao 

investigador medir atitudes e opiniões do inquirido. As escalas de Likert consistem na 

apresentação de uma série de proposições, às quais o entrevistando, em relação a cada 

uma delas, indicou uma de cinco posições: nada importante, pouco importante, 

importante, muito importante, importantíssimo. As respostas foram de seguidas cotadas 

com pontuações de 1 a 5. Conseguiu-se dessa maneira mensurar as opiniões dos 

entrevistados sobre os temas em discussão. 

O guião da entrevista está dividido em três blocos:  
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a) Caracterização do entrevistado, em especial a sua ligação à Administração 

Pública;  

b) Caracterização da instituição, em especial a relação com o software livre e 

aberto;  

c) Caracterização da decisão, onde se conseguiu apreender as razões invocadas 

para se efectuar a escolha pelo software livre e aberto. 

A pergunta 18, que se refere ao processo de decisão inerente a cada instituição foi 

tratada no final, onde se construiu uma ―figura rica‖, o CATWOE e os três E’s, 

(Eficácia, Eficiência e Efectividade) do SSM aplicado a cada organização em estudo. O 

acrónimo CATWOE resume-se na tabela 7. 

Tabela 7 – Definição do acrónimo CATWOE 

Clients ou Customers 
Os que vão desfrutar do processo de transformação. 

Actors 
Os que executam o processo de transformação. 

Transformation process 
Processo de transformação (entradas e saídas). 

Weltanschauung ou world-view 
Visão do mundo em que processo faz sentido. 

Owner 
Proprietário do processo. Tem o poder de o terminar. 

Environment 
Ambiente em que se processa a transformação. 

Adaptado de Mingers (2000) 

Na pergunta 37 pediu-se para ordenar de 1 a 6, sendo 1 o mais importante e 6 o menos 

importante, os temas que serviram de base aos factores, mais uma pergunta para aferir 

as opiniões dos entrevistados e confrontar com as respostas às perguntas fechadas. 
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6 - Interpretação dos resultados 

Neste capítulo vai analisar-se os resultados das entrevistas tidas com os indivíduos que 

representavam as quatro instituições da Administração Pública que já implementaram 

software livre e aberto. As entrevistas geraram muito material, pois, apesar do guião, os 

entrevistados foram muitos expansivos e explanaram as suas opiniões de forma 

abrangente e por vezes extravasando o contexto expresso nas perguntas. 

Yin (2005) refere-se aos relatórios de estudo de casos como exposições longas e sem 

estrutura visível, logo difíceis de ler e escrever.  

Neste caso procurou-se estruturar e sistematizar os dados recolhidos durante as 

entrevistas recorrendo com alguma frequência a tabelas e figuras explicativas para dar a 

conhecer os resultados.  

A apresentação de resultados vai seguir a mesma ordem do guião de entrevista (em 

anexo) e por conseguinte os itens apresentados serão: 

 Caracterização do Entrevistado 

 Caracterização da Instituição 

 Caracterização da Decisão 

6.1 - Caracterização do Entrevistado 

As entrevistas começaram com uma série de perguntas de carácter pessoal, que 

procuravam enquadrar os indivíduos no contexto da instituição e da administração 

pública no geral. 
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Tabela 8 - Caracterização dos entrevistados A e B 

Características/Entrevistados Entrevistado A Entrevistado B 

Idade 42 43 

Sexo Masculino Masculino 

Formação Académica 
Licenciatura em Eng. 

Informática 

Licenciatura em Eng. 

Electrónica e 

Telecomunicações 

Número de Anos na 

Administração Pública 
20 11 

Número de Anos na 

Organização Actual 
20 9 

Carreira Profissional 
Especialista de 

Informática 

Especialista de 

Informática 

Cargo/Função 
Coordenador dos 

Serviços de Informática 

Responsável do Núcleo 

de Informática 
 

Tabela 9 - Caracterização dos entrevistados C e D 

Características/Entrevistados Entrevistado C Entrevistado D 

Idade 40 34 

Sexo Masculino Masculino 

Formação Académica 
Licenciatura em 

Informática 

Licenciatura em Eng. 

Mecânica 

Número de Anos na 

Administração Pública 
2.5 10 

Número de Anos na 

Organização Actual 
2.5 10 

Carreira Profissional 
Gestor/Técnico nas 

áreas dos SI/TI 

Especialista de 

Informática 

Cargo/Função 
Responsável da Gestão 

de Topo 

Técnico Superior (com 

influência nas decisões) 
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No caso da entrevista na Instituição D o entrevistado foi acompanhado da sua chefia, 

pareciam em total sintonia de opiniões, e a caracterização deste segundo elemento pode-

se resumir as seguintes traços: jovem, cerca dos 30 anos, sexo feminino (a única), 

formação académica superior na área dos SI com carreira na administração pública 

sustentada, visto o cargo que já exerce. 

Em forma de epítome pode-se afirmar que das cinco (5) pessoas participantes nas 

entrevistas: 

Todas têm uma carreira na administração pública já com 10 anos ou mais, portanto 

sustentada nos valores públicos, com a excepção de um gestor de topo que foi fazer uma 

comissão de serviço a organismo público, voltando depois ao seu trabalho no sector 

privado. 

Todos têm formação superior relacionada às áreas dos SI, fazem parte do núcleo restrito 

de pessoas que pertencem ao ciclo de tomada de decisão nas suas organizações e 

somente dois em cinco têm menos de 40 anos de idade. 

6.2 - Caracterização da Instituição 

Neste espaço da entrevista faz-se apelo ao tipo de organização em que entrevistado 

presta serviço e começa-se a introduzir os temas da decisão de mudança e do software 

livre e aberto. As perguntas feitas começam por ser sobre o estatuto da instituição na 

administração pública, continua com a ligação software livre e termina com uma 

pergunta sobre como decorre o processo de decisão quando é necessário implementar 

uma nova solução de SI.  
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Tabela 10 - Caracterização das instituições A e B 

Designação 
Município no interior do país a 

cerca de120 km de Lisboa 

Instituição 

Inspectiva 

Organização faz parte da Administração Autónoma 
Administração 

Directa 

Tem Autonomia Administrativa e Financeira Administrativa 

Número de Funcionários 200 100 

Número de Funcionários 

utilizadores de SI/TI 
60 80 

Número de Pessoal Informático 2 6 

Ano da 1ª Implementação de 

Software Livre e Aberto 
1999 2000 

Percentagem de Utilização de 

Software Livre e Aberto 
60% 70% 

 

Tabela 11 - Caracterização das instituições C e D 

Características/Entidades Instituição C Instituição D 

Designação 

Organização responsável 

pelos SI/TI de um 

Ministério 

Secretaria-geral de 

um Ministério 

Organização faz parte da Administração Indirecta 
Administração 

Directa 

Tem Autonomia Administrativa Administrativa 

Número de Funcionários 130 100 

Número de Funcionários 

utilizadores de SI/TI 
130 100 

Número de Pessoal Informático 115 6 

Ano da 1ª Implementação de 

Software Livre e Aberto 
2005 2003 

Percentagem de Utilização de 

Software Livre e Aberto 
40% 15% 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 85 
 

Pode-se sintetizar alguns pormenores importantes, como seja a existência de uma 

diversidade interessante de tipo de instituições e do seu englobamento na administração 

pública, somente uma tem autonomia financeira para além da autonomia administrativa 

que é comum a todas. O número de funcionários totais tem uma variação entre os 100 e 

os 200, já os utilizadores de SI fica entre 60 e os 130. O número de informáticos situa-se 

entre 2 e os 115, tendo um caso específico, que é da instituição B em que nos quadros 

da instituição existem 6 elementos na carreira de Pessoal de Informática, mas 

efectivamente só 2 pessoas exercerem o trabalho correspondente.  

No que diz respeito ao software livre e aberto todas as instituições utilizam os tipos de 

software referenciado nos itens referidos na pergunta 15 do guião, a saber: 

 Sistemas Operativos em Servidores 

 Sistemas Operativos em Computadores Pessoais 

 Servidores Internet e Aplicacionais 

 Servidores de Partilha de Impressoras e Ficheiros 

 Linguagens de Programação 

 Ferramentas de escritório 

 Ferramentas Web 

 Sistema de Gestão de Base de Dados 

Outras referências feitas pelos entrevistados foram sistemas de gestão de conteúdos e 

aplicações de segurança, como firewall, antivírus e anti-spam entre outros.  
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As primeiras implementações de software livre e aberto começaram em 1999 para 

instituição A, a última a enveredar por este tipo de solução foi a instituição C em 2005.  

As percentagens de utilização variam entre os 15% a 70% no caso das instituições D e B 

respectivamente que representam os extremos.   

Para responder à pergunta 18, que questiona o processo de decisão para a 

implementação de uma nova solução de SI, recorreu-se ao SSM nomeadamente com 

―figuras ricas‖, CATWOE e os 3 E’s. A figura seguinte representa o ambiente que 

rodeia as instituições em estudo de forma agregada. 

Figura 11 - Ambiente que rodeia as instituições 
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De seguida vai-se apresentar por instituição, ―figuras ricas‖, CATWOE e os 3 E’s, 

correspondentes ao processo já descrito. 

6.2.1 - Instituição A 

Figura 12 - Processo de decisão na instituição A 

 

 

Tabela 12 - CATWOE da instituição A 

C Funcionários do Município 

A Serviço de Informática 

T Aumento de capacidade de resposta dos serviços municipais 

W Contribuir para a melhoria do serviço público prestado pelo Município  

O Presidente, Coordenador do Serviço de Informática 

E Natureza pública da instituição com os constrangimentos daí resultantes e as 

obrigações perante os munícipes.  
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Tabela 13 - Três E’s da instituição A 

Eficácia Aumento da qualidade de serviço ao munícipe. 

Eficiência Aumento da produtividade dos funcionários. 

Efectividade Contribuir para o cumprimento dos objectivos globais da instituição. 

6.2.2 - Instituição B 

Figura 13 - Processo de decisão na instituição B 

 

Tabela 14 - CATWOE da instituição B 

C Organismos internos do Ministério, Clientes externos 

A A Instituição 

T Necessidade de interligação e partilha de informação com outros organismos 

da Administração Pública. 

W Introdução de novos processos, de novas tecnológicas e nova lógica de 

funcionamento da organização.  

O Secretario de Estado, Presidente da Instituição 

E Ministério, Organismos da Administração Pública e outros intervenientes 

institucionais. 
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Tabela 15 - Três E’s da instituição B 

Eficácia Melhoria da qualidade. 

Eficiência Melhoria da prestação de serviço ao cidadão. 

Efectividade Contribuir para os objectivos da instituição e da tutela.  

6.2.3 - Instituição C 

Figura 14 - Processo de decisão na instituição C 

 

Tabela 16 - CATWOE da instituição C 

C Organismos internos do Ministério, Clientes externos 

A A Instituição 

T Necessidade de interligação e partilha de informação com outros organismos 

da Administração Pública. 

W Introdução de novos processos, de novas tecnológicas e nova lógica de 

funcionamento da organização.  

O Secretario de Estado, Presidente da Instituição 

E Ministério, Organismos da Administração Pública e outros intervenientes 

institucionais. 
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Tabela 17 - Três E’s da instituição C 

Eficácia Melhoria do tempo de resposta perante os clientes. 

Eficiência Melhoria dos processos de interacção com os clientes e em última análise 

benefícios directos para os cidadãos. 

Efectividade Cumprir com os objectivos propostos pelo poder político.  

6.2.4 - Instituição D 

Figura 15 - Processo de decisão na instituição D 

 

Tabela 18 - CATWOE da instituição D 

C Clientes Internos e Externos 

A Divisão de Informática 

T Melhorar a resposta, em face da legislação produzida, a pedidos específicos 

do Ministério e a pedidos dos clientes internos  

W Contribuir para a melhoria da qualidade e produtividade  

O Direcção, Divisão de Informática e Cliente 

E Direcção, Outras unidades orgânicas e processo legislativo  
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Tabela 19 - Os três E’s da instituição D 

Eficácia Melhorar a satisfação dos clientes. 

Eficiência Melhorar a produtividade dos clientes. 

Efectividade Contribuir para que a organização cumpra a sua missão. 

6.3 - Caracterização da Decisão 

Como atrás foi referido, por cada factor foram criadas no guião de entrevista duas 

perguntas abertas intercaladas por uma pergunta fechada (com escala de Likert de 1 a 5) 

para aferir a ideia do entrevistado sobre cada factor colocado. No que diz respeito às 

duas perguntas abertas, a primeira abordava directamente a questão formulada no factor 

e a segunda procurava estabelecer a conformidade da resposta à primeira pergunta com 

a resposta à segunda.  

6.3.1 - Respostas às perguntas abertas 

1. Em resposta às duas perguntas abertas (números 19 e 21) sobre o envolvimento 

político na escolha do tipo de software? Os quatro entrevistados têm como 

importante a intervenção política na problemática dos SI/TI, em especial, no que 

se relaciona com tipo software, mas opinam que essa intervenção deve centrar-se 

nos níveis da uniformização de formatos e interoperabilidade. Quanto à 

imposição do software livre e aberto por via legislativa somente um dos 

entrevistados é favorável, outro defende a via pedagógica e os restantes dois são 

veemente contra por colocarem a liberdade de escolha em primeiro lugar tal 

como é defendido pela filosofia software livre e aberto, que sustentada nos 

princípios das liberdades. 
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2. Nas duas perguntas seguintes (perguntas números 22 e 24) sobre a ideologia 

inerente ao tipo de software e seu peso nas decisões? Neste caso, dois dos 

entrevistados assumem que estão em sintonia com ideais do software livre e 

aberto e tem um peso moderado na decisão, isto é, em caso de tecnicamente 

serem idênticos então a decisão recai sobre uma solução desse tipo de software. 

Nos outros dois casos são radicalmente opostos, ou seja, a um não interessa os 

ideais mas sim a maturidade e qualidade da solução; no outro caso o peso da 

ideologia é bastante importante e por isso decisiva para a escolha de uma 

solução de software livre e aberto. 

3. O assunto em questão nas perguntas números 25 e 27 é sobre a segurança da 

solução e do código aberto contribuir para a segurança? Quanto a este assunto é 

consensual a concordância com o facto de o código fonte estar disponível tornar 

o software mais seguro devido ao mesmo ser escrutinado por muitos olhos para 

auxiliar a encontrar vulnerabilidades e coadjuvarem nas correcções das mesmas. 

Mas três dos entrevistados também têm algumas reservas, dependendo das 

comunidades e da maturidade do software, isto é, número de utilizadores globais 

e anos de desenvolvimento da solução. 

4. Quanto ao motivo suscitado nas perguntas números 28 e 30 que diz respeito à 

possibilidade do código aberto permitir alterações de acordo com as 

necessidades? Todos os quatro entrevistados reconhecem importância relevante 

na disponibilização do código devido à possibilidade de mudanças com várias 

finalidades como a interoperabilidade com outras peças de software proprietárias 

ou não. Quanto a projectos com outras organizações da administração pública, 
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todos foram sondados e tiveram projectos agendados mas somente em dois casos 

as coisas se concretizaram e estão a avançar com projectos de relevância. 

5. Quanto ao tema de razão economicista (perguntas números 31 e 33), ou seja, dos 

custos de licenciamento do software livre e aberto ser zero ou próximo? Quanto 

à questão da poupança com as soluções de software livre e aberto ela é 

consensual entre os quatro interlocutores sendo mesmo apontada como uma 

forma de se fazer mais formação com os recursos financeiros ―excedentes‖ ou 

alocar mais recursos humanos. Mas esta visão desagrada a todos pois preferem 

enaltecer de certa maneira as qualidades das soluções escolhidas em detrimento 

do factor económico apesar de o acharem de relevante importância e que sem 

essa razão seria difícil convencer os Dirigentes a assumir este tipo de soluções. 

6. Os recursos humanos (perguntas números 34 e 36) e respectivas qualidades 

serem semelhantes às das comunidades? Somente um dos interlocutores assume 

que o voluntarismo, entre outras, típico das comunidades de software livre e 

aberto é apanágio na sua organização, já os restantes três assumem que os 

recursos humanos nas suas organizações não têm as características comuns às 

comunidades. Mas todos assumem que procuram através da formação e do 

incentivo que as pessoas trabalhem em equipa, partilhem informação e formem 

em conjunto uma comunidade em constante aprendizagem e partilha de 

conhecimentos.   

Em consequência das respostas às perguntas pode-se concluir que um dos entrevistados 

é um idealista convicto, dois são pragmáticos e as suas escolhas dependiam de factores 

tais como a maturidade do software, já o mais jovem está entre a ideologia e a prática, 
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por um lado está de acordo com a ideologia mas depois na prática não consegue que a 

mesma se imponha na sua plenitude. 

6.3.2 - Respostas às perguntas fechadas 

Na tabela 20 faz-se uma síntese das respostas fechadas, contabilizando os valores das 

respostas de forma a conseguir criar uma escala de importância. 

Tabela 20 - Respostas às perguntas com Likert (1-5) 

Perguntas/Respostas A B C D Total Escala 

Pergunta 20 (Política) 4 4 5 3 16 2º 

Pergunta 23 (Ideologia) 2 4 1 4 11 6º 

Pergunta 26 (Segurança) 5 4 4 4 17 1º 

Pergunta 29 (Código aberto) 4 4 4 4 16 2º 

Pergunta 32 (Custos das licenças) 4 4 4 4 16 2º 

Pergunta 35 (Recursos humanos) 5 3 2 3 13 5º 

Conclui-se então que através das respostas fechadas, com a utilização da escala de 

Likert de 1 a 5, o factor mais importante era a segurança da solução seguida de muito 

perto pelos custos de licenciamento, disponibilidade do código e recomendações 

políticas com os mesmos totais, para o fim quedaram-se os recursos humanos e a 

ideologia. 
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Para analisar o comportamento dos entrevistados neste tipo de perguntas, por exemplo, 

se adoptaram por zonas de conforto, elaborou-se um gráfico que se apresenta na figura 

16.     

Figura 16 – Gráfico de variação de respostas dos entrevistados 

 

Como se pode constatar o entrevistado da instituição A teve uma variação acentuada nas 

suas respostas, tal como os entrevistados das instituições C e D. Já o entrevistado da 

instituição B, de maneira consciente ou não, manteve as respostas na zona de conforto 

equivalente ao ―Muito Importante‖, baixando apenas para o ―Importante‖ no item dos 

recursos humanos. Já o entrevistado da instituição C foi mais inconstante e subiu ao 

―Importantíssimo‖ tal como desceu ao ―Nada Importante‖ passando pelo ―Pouco 

Importante‖. 

A pergunta número 37 pedia-se aos entrevistados para ordenarem os 6 pontos em 

equação por ordem de importância, em 1 era mais importante e 6 o menos importante, 
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esta pergunta serve para aferir, de novo, as informações fornecidas por via das respostas 

abertas e fechadas e originou a tabela 21 com uma nova escala.  

Tabela 21 – Resultado da ordenação por importância 

Factores/Ordem dos respondentes A B C D Total Escala 

Recomendações do nível político 5 6 1 6 18 5º 

Filosofia/ideologia dos decisores 6 1 6 5 18 5º 

Segurança da solução 1 3 4 2 10 2º 

Código fonte disponível 4 2 3 3 12 3º 

Custos de licenciamento 2 4 2 1 9 1º 

Características dos Recursos Humanos 3 5 5 4 17 4º 

A que corresponde a figura 17 com quadro correspondente à tabela 21. 

Figura 17 – Gráfico da importância ordenada 
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O resultado desta pergunta dá a indicação que o custo de licenciamento é considerado o 

mais importante, seguido da segurança da solução e da disponibilidade do código fonte. 

Os outros itens encontram-se distantes destes três primeiros.  
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7 - Conclusões e Investigação Futura  

7.1 - Conclusões 

Em função das respostas obtidas junto dos entrevistados, principiando pelas respostas às 

perguntas abertas, confrontando com as respostas às perguntas fechadas e conferindo 

com as respostas à pergunta 37 que obrigou os entrevistados à ordenação por ordem de 

importância dos factores definidos, concluiu-se que os que mais influem na decisão de 

se implementar software livre e aberto são por ordem de importância: 

1. Custos de Licenciamento (apesar de ter no conjunto das respostas às perguntas 

fechadas e à resposta à pergunta 37 uma ponderação muito idêntica ao item 

seguinte, considerou-se que nas respostas abertas a justificação dada perante os 

superiores hierárquicos era a de carácter financeiro, logo a poupança através da 

ausência de custos de licenciamento).    

2. Segurança da Solução (como peso idêntico ao item anterior, todavia poucos 

gestores de topo têm sensibilidade para compreender que a segurança de solução 

pode ter mais importância que a motivação económica). 

3. Código fonte disponível (a possibilidade de alterações e a interoperabilidade 

foram motivos importantes) 

4. Recomendações de nível político (tem de ser tidos em conta num ambiente como 

a administração pública) 

5. Características dos Recursos Humanos (não pode haver mudança sem o apoio 

mínimo de quem vai trabalhar com as soluções informáticas). 
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6. Filosofia/Ideologia dos Decisores (pode ter algum peso, mas revelou-se a menos 

importante).  

No que diz respeito aos factores colocados ficaram ordenadas da seguinte forma: 

1. Factor 5 – Custos de licenciamento/Plano económico e organizacional. 

2. Factor 3 – Segurança da solução/Plano técnico.  

3. Factor 4 – Disponibilidade do código/Plano técnico.    

4. Factor 1 – Recomendações do poder político/Plano político-filosófico. 

5. Factor 6 – Caracterização dos recursos humanos/Plano organizacional. 

6. Factor 2 – Ideologia dos decisores/Plano político-filosófico. 

Dos seis (6) factores os que têm mais peso e sustentação são os dois (2) primeiros que 

têm especial importância de acordo com os resultados apurados, o terceiro também é 

considerado importante, o quarto é importante devido à envolvente, os dois últimos já 

não são tão relevantes aos olhos dos entrevistados.  

7.2 - Limitações ao estudo 

Em termos de limitações as principais foram: a falta de resposta por parte dos 

indivíduos/instituições contactados, se tem existido mais respostas poderia ter-se 

escolhido outro tipo de instituições, com outras características, por exemplo, número 

superior de funcionários. 
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A revisão bibliográfica foi uma tarefa difícil em certos assuntos pois é um tema 

bipolarizado, isto é, quem escreve sobre o assunto é porque de certa maneira se interessa 

pela positiva ou pela negativa, devido a esse sentimento é difícil encontrar bibliografia 

totalmente independente. Existe também alguma confusão sobre o tema e as diferentes 

correntes de opinião. 

7.3 - Investigação Futura 

Estes casos de estudo dão-nos alguns tópicos interessantes sobre o tema, mas é 

restritivo, pois são quatro instituições representadas por quatro indivíduos que 

representavam somente organizações que já tinham implementado soluções de software 

livre e aberto. 

Uma investigação interessante para o tema em estudo era inquérito, avaliação 

quantitativa, generalizado a todas as instituições da administração pública, tentando 

apurar os que implementaram ―porquê‖ e ―como‖ implementaram e dos que não 

implementaram o ―porquê‖ de o não fazerem. 

Para uma investigação deste tipo era necessário ter uma enorme rede de contactos, 

muita paciência e tempo. As respostas seriam escassas e era indispensável uma boa dose 

de capacidade de persuasão e encontrar um motivo bem forte para que as organizações 

se sentissem tentadas a responder. 

Outra abordagem era por exemplo a escolha das 250 maiores instituições públicas, mas 

grande parte do problema mantêm-se. A sensibilização é o factor chave assim como o 

tempo de preparação e de expectativa de respostas, bem como o factor perseverança. 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 101 
 

8 - Bibliografia 

Al Marzouq, Mohammad. ―Open Source: Concepts, Benefits, and Challenges.‖ 

Communications of the Association for Information Systems 16 (January 2005): 765-

784. 

Amaral, Diogo Freitas do. Curso de Direito Administrativo. Coimbra: Livraria 

Almedina, 1986. 

Applewhite, Ashton. ―Should governments go open source?‖ IEEE Software 20, n.º 4 

(July 2003): 88-91. 

Baldwin, John, e Zhengxi Lin. ―Impediments to advanced technology adoption for 

Canadian manufacturers.‖ Research Policy 31, n.º 1 (January 2002): 1-18. 

Bitzer, Jürgen. ―Commercial versus open source software: the role of product 

heterogeneity in competition.‖ Economic Systems 28, n.º 4 (December 2004): 369-381. 

Bitzer, Jürgen, e Philipp J. H. Schröder. ―Bug-fixing and code-writing: The private 

provision of open source software.‖ Information Economics and Policy 17, n.º 3 (July 

2005): 389-406. 

Bitzer, Jürgen, Wolfram Schrettl, e Philipp J. H. Schröder. ―Intrinsic motivation in open 

source software development.‖ Journal of Comparative Economics 35, n.º 1 (March 

2007): 160-169. 

Bloco de Esquerda. ―Actividade Parlamentar e Processo Legislativo.‖ Assembleia da 

República. 10 de Outubro de 2002. 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 102 
 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?ID=1

9247 (acedido em 19 de Dezembro de 2008). 

Bonaccorsi, Andrea, e Cristina Rossi. ―Why open source software can succeed.‖ 

Research Policy 32, n.º 7 (July 2003): 1243-1258. 

Boulanger, A. ―Open-source versus proprietary software: Is one more reliable and 

secure than the other?‖ IBM Systems Journal 44, n.º 2 (2005): 239-248. 

Boyer, Marcel, e Jacques Robert. The Economics of Free and Open Source Software: 

Contributions to a Government Policy on Open Source Software. CIRANO Project 

Reports, Montreal: CIRANO, 2006. 

Bretthauer, David. ―Open source software: A history.‖ Information Technology and 

Libraries 21, n.º 1 (2002): 3-10. 

Bruce, G. L., J. P. Wittgreffe, J. M.M. Potter, e P. Robson. ―The potential for open 

source software in telecommunications operational support systems.‖ BT Technology 

Journal 23, n.º 3 (July 2005): 79-95. 

Capek, P. G., S. P. Frank, S. Gerdt, e D. Shields. ―A history of IBM's open-source 

involvement and strategy.‖ IBM Systems Journal 44, n.º 2 (January 2005): 249-257. 

Carmo, H., e M. M. Ferreira. Metodologia da Investigação - Guia para Auto-

aprendizagem. Lisboa: Universidade Aberta, 1998. 

Casa dos Bits. ―Open-source cada vez mais popular entre empresas.‖ Sapo TeK. 19 de 

Novembro de 2008. 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 103 
 

http://tek.sapo.pt/noticias/computadores/open_source_cada_vez_mais_popular_entre_e

mpre_897697.html (acedido em 19 de Dezembro de 2008). 

Castel-Branco, Teresa, Carlos Carinhas, e Emilia Cruz. Caracterização dos Recursos 

Humanos da Administração Pública Portuguesa 2005. Lisboa: DGAEP, 2008. 

Chawner, Brenda. ―Free/Open source software: new opportunities, new challenges.‖ 

VALA 2004 - Breaking boundaries: integration & interoperability. Melbourne: VALA, 

2004. 1-15. 

Checkland, P. ―Soft systems methodology: a thirty year retrospective.‖ Systems 

Research and Behavioral Science 17, n.º S1 (2000): S11-S58. 

Cohen, Fred. ―Is Open Source More or Less Secure?‖ Network Security 2002, n.º 7 

(July 2002): 17-19. 

Comino, Stefano, e Fabio M. Manenti. ―Government Policies Supporting Open Source 

Software for the Mass Market.‖ Review of Industrial Organization 26, n.º 2 (March 

2005): 217-240. 

Comissão Europeia. Rapid - Press Releases - EUROPA. 8 de July de 2002. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/02/1010&format=HTML&

aged=0&language=EN&guiLanguage=en (acedido em 2 de Dezembro de 2008). 

Connell, N A D. ―Evaluating soft OR: Some reflections on an apparently 'unsuccessful' 

implementation using a Soft Systems Methodology (SSM) based approach.‖ The 

Journal of the Operational Research Society 52, n.º 2 (2001): 150-160. 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 104 
 

Cromie, John G., e Mike T. Ewing. ―The rejection of brand hegemony.‖ Journal of 

Business Research, 2008: 1-13. 

Dahlander, linus, e Mats G. Magnusson. ―Relationships between open source software 

companies and communities: Observations from Nordic firms.‖ Research Policy 34, n.º 

4 (May 2005): 481-493. 

Dedrick, Jason, e Joel West. ―Why Firms Adopt Open Source Platforms: A Grounded 

Theory of Innovation and Standards Adoption.‖ Proceedings of the MIS Quarterly 

Special Issue Workshop Standards Making: A Critical Research Frontier for 

Information Systems. Seattle: MIS Quarterly, 2003. 236-257. 

Direcção-Geral da Administração e Emprego Público. Organização da Administração 

do Estado. http://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=a5de6f93-bfb3-4bfc-87a2-

4a7292719839 (acedido em 03 de Novembro de 2008). 

Dobson, P. ―The Philosophy of Critical Realism--An Opportunity for Information 

Systems Research.‖ Information Systems Frontiers 3, n.º 2 (2001): 199-210. 

Dwan, Berni. ―Open source vs closed.‖ Network Security 2004, n.º 5 (May 2004): 11-

13. 

Edwards, Kasper. ―An economic perspective on software licenses—open source, 

maintainers and user-developers.‖ Telematics and Informatics 22, n.º 1-2 (February-

May 2005): 111-133. 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 105 
 

Egyedi, Tineke K, e Ruben van Wendel de Joode. ―Standardization and Other 

Coordination Mechanisms in Open Source Software.‖ International Journal of IT 

Standards & Standardization Research  2, n.º 2 (July 2004): 1-17. 

Federman, Mark. ―The Penguinist Discourse: A Critical Application of Open Source 

Software Project Management to Organization Development.‖ Organization 

Development Journal 24, n.º 2 (July 2006): 89-100. 

Fitzgerald, Brian. ―The Transformation of Open Source Software.‖ MIS Quarterly 30, 

n.º 3 (September 2006): 587-598. 

Franck, Egon, e Carola Jungwirth. ―Reconciling Rent-Seekers and Donators - The 

Governance Structure of Open Source.‖ Journal of Management & Governance 7, n.º 4 

(January 2003): 401-421. 

Franco, António Luciano de Sousa. Finanças Públicas e Direito Financeiro. Coimbra: 

Livraria Almedina, 1996. 

Fuggetta, Alfonso. ―Open source software - An evaluation.‖ The Journal of Systems and 

Software 66, n.º 1 (April 2003): 77-90. 

Gallego, M. Dolores, Paula Luna, e Salvador Bueno. ―Designing a forecasting analysis 

to understand the diffusion of open source software in the year 2010.‖ Technological 

Forecasting and Social Change 75, n.º 5 (June 2008): 672-686. 

Gambardella, Alfonso, e Bronwyn H. Hall. ―Proprietary versus public domain licensing 

of software and research products.‖ Research Policy 35, n.º 6 (July 2006): 875-892. 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 106 
 

Ghosh, R. Economic impact of open source software on innovation and the 

competitiveness of the Information and Communication Technologies (ICT) sector in 

the EU. Estudo contratado pela Comissão Europeia, Maastricht: MERIT, 2006. 

Glass, Robert L. ―A sociopolitical look at open source.‖ Association for Computing 

Machinery. Communications of the ACM  46, n.º 11 (November 2003): 21-23. 

GNU Project - Free Software Foundation. Categories of Free and Non-Free Software. 9 

de March de 2002. http://www.gnu.org/philosophy/categories.pt-br.html (acedido em 14 

de Setembro de 2008). 

—. The Free Software Definition - GNU Project - Free Software Foundation (FSF). 21 

de April de 2008. http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html (acedido em 18 de 

Dezembro de 2008). 

Gomulkiewicz, Robert W. ―A First Look at General Public License 3.0.‖ Computer and 

Internet Lawyer 24, n.º 11 (November 2007): 15-21. 

Goode, Sigi. ―Something for nothing: management rejection of open source software in 

Australia's top firms.‖ Information & Management 42, n.º 5 (July 2005): 669-681. 

Grosu, Radu, Xiaowan Huang, Sumit Jain, e Scott A. Smolka. ―Open-Source Model 

Checking.‖ Electronic Notes in Theoretical Computer Science 144, n.º 3 (February 

2006): 27-44. 

Gurbani, Vijay K., Anita Garvert, e James D. Herbsleb. ―A case study of open source 

tools and practices in a commercial setting.‖ Proceedings of the fifth workshop on Open 

source software engineering . St. Louis, Missouri: ACM, 2005. 1-6. 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 107 
 

Hancock, Bill. ―White House supporting open source code.‖ Computers & Security 19, 

n.º 7 (October 2000): 577-578. 

Hansen, Marit, Kristian Kohntopp, e Andreas Pfitzmann. ―The Open Source approach - 

Opportunities and limitations with respect to security and privacy.‖ Computers & 

Security 21, n.º 5 (July 2002): 461-471. 

Haruvy, E., A. Prasad, e S. P. Sethi. ―Harvesting Altruism in Open-Source Software 

Development.‖ Journal of Optimization Theory and Applications 118, n.º 2 (August 

2003): 381-416. 

Hawkins, Richard E. ―The economics of open source software for a competitive firm: 

Why give it away for free?‖ Netnomics, August 2004: 103-117. 

Henkel, Joachim. ―Selective revealing in open innovation processes: The case of 

embedded Linux.‖ Research Policy 35, n.º 7 (September 2006): 953-969. 

Henley, Mark, e Richard Kemp. ―Open Source Software: An introduction.‖ Computer 

Law & Security Report 24, n.º 1 (2008): 77-85. 

Hertel, Guido, Sven Niedner, e Stefanie Herrmann. ―Motivation of software developers 

in Open Source projects: an Internet-based survey of contributors to the Linux kernel.‖ 

Research Policy 32, n.º 7 (July 2003): 1159-1177. 

Hippel, Eric von. ―Innovation by User Communities: Learning from Open-Source 

Software.‖ MIT Sloan Management Review 42, n.º 4 (2001): 82-86. 

Holwell, S. ―Soft Systems Methodology: Other Voices.‖ Systemic Practice and Action 

Research 13, n.º 6 (2000): 773-797. 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 108 
 

Imhorst, Christian. ―Free/Open Source Research Community (Online Papers).‖ 

Free/Open Source Research Community. March de 2005. 

http://opensource.mit.edu/papers/imhorst.pdf (acedido em 09 de Novembro de 2008). 

Johnson, Justin P. ―Collaboration, peer review and open source software.‖ Information 

Economics and Policy 18, n.º 4 (November 2006): 477-497. 

Johnson-Eilola, Johndan. ―Open source basics: definitions, models, and questions.‖ 

Proceedings of the 20th annual international conference on Computer documentation. 

Toronto: ACM, 2002. 79-83. 

Kalina, Ira, e Alice Czyzycki. ―The Ins and Outs of Open Source.‖ Consulting to 

Management 16, n.º 3 (September 2005): 41-46. 

Kelty, Christopher M. ―Culture's Open Sources: Software, Copyright, and Cultural 

Critique.‖ Anthropological Quarterly 77, n.º 3 (2004): 499-506. 

Krogh, Georg von, Sebastian Spaeth, e Karim R. Lakhani. ―Community, joining, and 

specialization in open source software innovation: a case study.‖ Research Policy 32, 

n.º 7 (July 2003): 1217-1241. 

Laat, Paul B. de. ―Governance of open source software: state of the art.‖ Journal of 

Management & Governance 11, n.º 2 (April 2007): 165-177. 

Lai, Eric. ―Lack of Support Slowing Spread Of Open-source Applications.‖ 

Computerworld 40, n.º 8 (February 2006): 16. 

Lakhani, Karim R., e Eric von Hippel. ―How open source software works: ―free‖ user-

to-user assistance.‖ Research Policy 32, n.º 6 (June 2003): 923-943. 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 109 
 

Laszlo, Gabor. ―Issues and Aspects of Open Source Software Usage and Adoption in 

the Public Sector.‖ In Handbook of Research on Open Source Software: Technological, 

Economic, and Social Perspectives, de K. St.Amant e B. Still, 445-459. Hershey - New 

York: Information Science Reference (IGI Global), 2007. 

Lee, A. ―A Scientific Methodology For MIS Case Studies.‖ MIS Quarterly 13, n.º 1 

(1989): 33-50. 

Lee, A., e R. Baskerville. ―Generalizing generalizability in information systems 

research.‖ Information Systems Research 14, n.º 3 (2003): 221-243. 

Lee, Kwang-Suk. ―From underground cult to public policy for citizens: democratizing 

an open source artifact at a policy level in South Korea.‖ . Info : the Journal of Policy, 

Regulation and Strategy for Telecommunications, Information and Media 8, n.º 1 

(January 2006): 4-15. 

Lerner, Josh, e Jean Tirole. ―The open source movement: key research questions.‖ 

European Economic Review  45, n.º 4/6 (May 2001): 819-826. 

Lin, Lihui. ―Impact of user skills and network effects on the competition between open 

source and proprietary software.‖ Electronic Commerce Research and Applications 7, 

n.º 1 (April 2008): 68-81. 

Lin, Yu-Wei, e Enrico Zini. ―Free/libre open source software implementation in 

schools: Evidence from the field and implications for the future.‖ Computers & 

Education 50, n.º 3 (April 2008): 1092-1102. 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 110 
 

Markus, M. Lynne. ―The governance of free/open source software projects: monolithic, 

multidimensional, or configurational?‖ Journal of Management & Governance 11, n.º 2 

(April 2007): 151-163. 

McGhee, Douglas D. ―Free and Open Source Software Licenses: Benefits, Risks, and 

Steps Toward Ensuring Compliance.‖ Intellectual Property & Technology Law Journal 

19, n.º 11 (November 2007): 5-9. 

Millar, Carla C. J. M., Chong Ju Choi, Edward T. Russel, e Jai-Boem Kim. ―Open 

source communities: an integrally informed approach.‖ Journal of Organizational 

Change Management 18, n.º 3 (May 2005): 259-268. 

Mingers, J. ―A classification of the philosophical assumptions of management science 

methods.‖ The Journal of the Operational Research Society 54, n.º 6 (2003): 559–570. 

Mingers, J. ―A critique of statistical modelling in management science from a critical 

realist perspective: its role within multimethodology.‖ The Journal of the Operational 

Research Society 57, n.º 2 (2006): 202-219. 

Mingers, J. ―An Idea Ahead of Its Time: The History and Development of Soft Systems 

Methodology.‖ Systemic Practice and Action Research 13, n.º 6 (2000): 733-750. 

Mingers, J. ―Real-izing information systems: critical realism as an underpinning 

philosophy for information systems.‖ Information and Organization (14) 2 (2004): 87-

103. 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 111 
 

Mingers, J. ―The contribution of critical realism as an underpinning philosophy for 

OR/MS and systems.‖ The Journal of the Operational Research Society 51, n.º 11 

(2000): 1256-1270. 

Miralles, Francesc, Sandra Sieber, e Josep Valor. ―An Exploratory Framework for 

Assessing Open Source Software Adoption.‖ Systèmes d'Information et Management 

11, n.º 1 (March 2006): 85-103. 

Morton, P. ―Using Critical Realism To Explain Strategic Information Systems 

Planning.‖ Journal of Information Technology Theory and Application 8, n.º 1 (2006): 

1-20. 

Mustonen, Mikko. ―Copyleft - The economics of Linux and other open source 

software.‖ Information Economics and Policy 15, n.º 1 (March 2003): 99-121. 

Oberg, Steve. ―Open Source Software: An Introduction from a Serialist's Perspective.‖ 

Serials Review 29, n.º 1 (2003): 36-39. 

O'Mahony, Siobhan. ―Guarding the commons: How community managed software 

projects protect their work.‖ Research Policy 32, n.º 7 (July 2003): 1179-1198. 

O'Mahony, Siobhán. ―The governance of open source initiatives: what does it mean to 

be community managed?‖ Journal of Management & Governance 11, n.º 2 (April 

2007): 139-150. 

Open Source Initiative. The Open Source Definition (Annotated). Vers. 1.9. 24 de July 

de 2006. http://opensource.org/docs/definition.php (acedido em 18 de Dezembro de 

2008). 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 112 
 

Paulson, James W., Giancarlo Succi, e Armin Eberlein. ―An Empirical Study of Open-

Source and Closed-Source Software Products.‖ IEEE Transactions on Software 

Engineering 30, n.º 4 (April 2004): 246-256. 

Pisano, Gary. ―Profiting from innovation and the intellectual property revolution.‖ 

Research Policy 35, n.º 8 (October 2006): 1122-1130. 

Pitt, Leyland F, Richard T Watson, Pierre Berthon, Donald Wynn, e George Zinkhan. 

―The Penguin's Window: Corporate Brands From an Open-Source Perspective.‖ 

Academy of Marketing Science 34, n.º 2 (April 2006): 115-127. 

Presidência do Conselho de Ministros. ―Resolução do Conselho de Ministros nº 

21/2002.‖ Diário da República (I.N.C.M.) Série I -B, n.º 26 (Janeiro 2002): 886. 

Raymond, Eric S. The Cathedral and the Bazaar: Musings on Linux and Open Source 

by an Accidental Revolutionary. Montagem por Tim O’Reilly. Sebastopol: O’Reilly & 

Associates, Inc., 1999. 

Reilly, Colleen A., e Joseph John Williams. ―The price of free software: Labor, ethics, 

and context in distance education.‖ Computers and Composition 23, n.º 1 (2006): 68-90. 

Rossi, Cristina, e Andrea Bonaccorsi. ―Why profit-oriented companies enter the OS 

field?: intrinsic vs. extrinsic incentives.‖ Proceedings of the fifth workshop on Open 

source software engineering. St. Louis, Missouri: ACM, 2005. 1-5. 

Samoladas, Ioannis, e Ioannis Stamelos. ―Free/Open Source Research Community 

(Online Papers).‖ Free/Open Source Research Community. Maio de 2003. 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 113 
 

http://opensource.mit.edu/papers/samoladasstamelos.pdf (acedido em 09 de Novembro 

de 2008). 

Schmidt, Klaus M., e Monika Schnitzer. ―Free/Open Source Research Community 

(Online Papers).‖ Free/Open Source Research Community. November de 2002. 

http://opensource.mit.edu/papers/schmidtschnitzer.pdf (acedido em 09 de Novembro de 

2008). 

Shen, Xiaobai. ―Developing Country Perspectives on Software: Intellectual Property 

and Open Source - A Case Study of Microsoft and Linux in China.‖ International 

Journal of IT Standards & Standardization Research 3, n.º 1 (2005): 21-43. 

Simon, K. D. ―The value of open standards and open-source software in government 

environments.‖ IBM Systems Journal 44, n.º 2 (January 2005): 227-238. 

Sohn, So Young, e Min Seok Mok. ―A strategic analysis for successful open source 

software utilization based on a structural equation model.‖ Journal of Systems and 

Software 81, n.º 6 (June 2008): 1014-1024. 

Stallman, R. Why Open Source misses the point of Free Software - GNU Project - Free 

Software Foundation (FSF). 7 de October de 2008. 

http://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html (acedido em 18 de 

Dezembro de 2008). 

Stewart, K., e S. Gosain. ―The Impact of Ideology on Effectiveness in Open Source 

Software Development Teams.‖ MIS Quarterly 30, n.º 2 (2006): 291-314. 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 114 
 

Tiemann, Michael. ―An objective definition of open standards.‖ Computer Standards & 

Interfaces 28, n.º 5 (June 2006): 495-507. 

Trezentos, Paulo, e António Simão. Software Aberto na Administração Pública. Lisboa: 

UMIC, 2004. 

Välimäki, Mikko, e Ville Oksanen. ―The impact of free and open source licensing on 

operating system software markets.‖ Telematics and Informatics 22, n.º 1-2 (February-

May 2005): 97-110. 

Välimäki, Mikko, Ville Oksanen, e Juha Laine. ―An empirical look at the problems of 

open source adoption in Finnish municipalities.‖ Proceedings of the 7th international 

conference on Electronic commerce. Xi'an, China: ACM, 2005. 514-520. 

Walsham, G. ―Doing interpretive research.‖ European Journal of Information Systems 

15, n.º 3 (2006): 320–330. 

Walsham, G. ―Interpretive case studies in IS research: nature and method.‖ European 

Journal of Information Systems 4 (1995): 74-81. 

Wang, F., D. He, e J. Chen. ―Motivations of Individuals and Firms Participating in 

Open Source Community.‖ Fourth International Conference on Machine Learning and 

Cybernetics. Guangzhou, China: IEEE Computer Society, 2005. 309-314. 

Watson, Richard T., Marie-Claude Boudreau, Martina Greiner, Donald Wynn, Paul 

York, e Rusen Gul. ―Governance and global communities.‖ Journal of International 

Management 11, n.º 2 (June 2005): 125-142. 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 115 
 

Watson, Richard T., Marie-Claude Boudreau, Paul T. York, Martina E. Greiner, e 

Donald Wynn Jr. ―The Business of OPEN SOURCE.‖ Association for Computing 

Machinery. Communications of the ACM 51, n.º 4 (April 2008): 41-46. 

West, Joel. ―How open is open enough?: Melding proprietary and open source platform 

strategies.‖ Research Policy 32, n.º 7 (July 2003): 1259-1285. 

West, Joel, e Jason Dedrick. ―Scope and Timing of Deployment: Moderators of 

Organizational Adoption of the Linux Server Platform.‖ International Journal of IT 

Standards & Standardization Research 4, n.º 2 (July 2006): 1-15,17-23. 

West, Joel, e Scott Gallagher. ―Challenges of open innovation: the paradox of firm 

investment in open-source software.‖ R & D Management 36, n.º 3 (June 2006): 319-

331. 

Wilson, Scott, e Ajit Kambil. ―Open Source - Salvation or Suicide?‖ Harvard Business 

Review 86, n.º 4 (April 2008): 33-37. 

XVII Governo Português. ―Programa do XVII Governo Constitucional.‖ Portal do 

Governo. 21 de Março de 2005. 

http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Progr

ama/ (acedido em 19 de Dezembro de 2008). 

Yin, Robert K. ―Decentralization of Government Agencies What Does It Accomplish?‖ 

The American Behavioral Scientist 22, n.º 5 (May 1979): 525-536. 

—. Estudo de Caso - Planejamento e Métodos. Porto Alegre: BooKman, 2005. 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 116 
 

Yin, Robert K. ―Studying Phenomenon and Context Across Sites.‖ The American 

Behavioral Scientist 26, n.º 1 (September 1982): 84-100. 

Yin, Robert K. ―The Case Study Crisis: Some Answers.‖ Administrative Science 

Quarterly 26, n.º 1 (March 1981): 58-65. 

Yu, Liguo. ―Self-organization process in open-source software: An empirical study.‖ 

Information and Software Technology 50, n.º 5 (April 2008): 361-374. 

Zeitlyn, David. ―Gift economies in the development of open source software: 

anthropological reflections.‖ Research Policy 32, n.º 7 (July 2003): 1287-1291. 

 

 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 117 
 

9 - Anexos 

 

 

 

 

 



Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

 

Software Livre e Aberto na Administração Pública. Estudo de Casos. Página 118 
 

9.1 - Guião da Entrevista 

Caracterização do Entrevistado 

1. Nome 

2. Idade 

3. Sexo (M/F) 

4. Formação Académica 

5. Número de anos na Administração Pública (AP) 

6. Número de anos na Instituição Actual 

7. Carreira Profissional 

8. Cargo/Função 

Caracterização da Instituição 

9. Designação 

10. A instituição faz parte da: 

 Administração Directa  

 Administração Indirecta  

 Administração Autónoma 

11. Tem Autonomia? 
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 Administrativa e Financeira  

 Administrativa 

 Não tem 

12. Número de Funcionários (aproximado) 

13. Número de Funcionários que utilizam Sistemas de Informação/Tecnologias de 

Informação (SI/TI) (aproximado) 

14. Número de Pessoal Informático 

15. O Software Livre e Aberto é utilizado em? 

 Sistemas Operativos em Servidores 

 Sistemas Operativos em Computadores Pessoais 

 Servidores Internet e Aplicacionais 

 Servidores de Partilha de Impressoras e Ficheiros 

 Linguagens de Programação 

 Ferramentas de escritório 

 Ferramentas Web 

 Sistema de Gestão de Base de Dados 

 Outras?__________________ 
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16. Em que ano implementaram pela primeira vez soluções de Software Livre e 

Aberto? 

17. Qual é percentagem (aproximada) de utilização de Software Livre e Aberto nos 

SI/TI da Instituição? 

18. Como funciona na Instituição o processo de decisão quando é necessário 

implementar uma nova solução de SI/TI? 

Caracterização da Decisão 

19. No plano político, tanto nacional como na UE, existem várias recomendações 

para a utilização de Software Livre e Aberto na Administração Pública. O que 

pensa deste envolvimento?  

20. Quando se procedem a decisões sobre soluções para SI/TI qual é o peso das 

recomendações do nível politico? (Escala de Likert adaptada 1-5) 

 Nada Importante 

 Pouco Importante 

 Importante 

 Muito Importante 

 Importantíssimo 

21. Foi apresentado em Outubro de 2002 um Projecto de Lei que proponha que ao 

fim de 3 anos todos os serviços públicos teriam de ter os seus SI/TI em Software 
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Livre e Aberto, salvo excepções justificadas. Qual o seu opinião sobre o assunto 

e as consequências da sua não aprovação? 

22. O Software Livre e Aberto encerram um posicionamento filosófico/ideológico 

próprio. Partilha desses ideais? São tidos em conta quando escolhe? 

23. Quando se procedem a decisões sobre soluções para SI/TI qual é o peso da 

filosofia/ideologia? (Escala de Likert adaptada 1-5) 

 Nada Importante 

 Pouco Importante 

 Importante 

 Muito Importante 

 Importantíssimo 

24. A filosofia/ideologia é um dos factores a ter em conta no processo de decisão? 

Se sim, em que medida? 

25. A oportunidade de um número indeterminado de programadores ter a faculdade, 

de analisar e fazer a revisão do código fonte, permite melhorar a segurança do 

Software Livre e Aberto. Qual a sua opinião sobre esta temática? 

26. Quando tem de decidir por uma solução nova de SI/TI, qual é a ponderação dada 

ao factor segurança do software? (Escala de Likert adaptada 1-5) 

 Nada Importante 
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 Pouco Importante 

 Importante 

 Muito Importante 

 Importantíssimo 

27.  Há argumentos usados pelos defensores do Software Livre e Aberto para 

defender que este é mais seguro que servem também para os detractores 

afirmarem o oposto. Comente esta situação? 

28. O Software Livre e Aberto ao disponibilizar o código fonte permite às 

organizações a possibilidade de fazer alterações de acordo com as suas 

necessidades. O que pensa sobre de esta oportunidade? 

29. Quando tem de se decidir por uma solução a possibilidade de alterações ao 

código fonte tem um peso na decisão? (Escala de Likert adaptada 1-5) 

 Nada Importante 

 Pouco Importante 

 Importante 

 Muito Importante 

 Importantíssimo 

30. Na sua organização é normal adaptar, através da manipulação do código fonte, 

soluções de Software Livre e Aberto às realidades da organização? Já sugeriram 
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ou foram contactados por outras instituições para criarem projectos com fins 

comuns?  

31. O custo de licenciamento do Software Livre e Aberto é tendencialmente 

gratuito. O que pode permitir disponibilidade financeira para alocar a outros 

projectos ou recursos? Comente a opção. 

32. A questão do custo das licenças na escolha de uma solução de SI/TI tem uma 

apreciação de que tipo? (Escala de Likert adaptada 1-5) 

 Nada Importante 

 Pouco Importante 

 Importante 

 Muito Importante 

 Importantíssimo 

33. Há quem afirme que a questão de fundo na adopção de Software Livre e Aberto 

é uma questão economicista. O que pensa desta alegação? 

34. Os recursos humanos (internos ou externos) de que dispõe a sua organização na 

área dos SI/TI têm características semelhantes às dos colaboradores das 

comunidades de Software Livre e Aberto? Qual é a que mais se destaca? 

35. A caracterização dos recursos humanos disponíveis para trabalhar com uma 

nova solução de SI/TI é tida em conta na hora da decisão de que forma? (Escala 

de Likert adaptada 1-5) 
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 Nada Importante 

 Pouco Importante 

 Importante 

 Muito Importante 

 Importantíssimo 

36. O trabalho em equipa, a partilha de informação, a vontade permanente de 

aprendizagem são factores importantes para os recursos humanos de SI/TI da 

sua organização? São incentivados nesse sentido? 

37. Pedia, para terminar, que ordenasse por ordem de importância (do mais 

importante para o menos, sendo que o 1 será o mais importante e o 6 o menos 

importante) os factores que mais influenciam a decisão para a implementação de 

uma solução de Software Livre e Aberto na organização de que faz parte. 

Recomendações do nível político  

Filosofia/ideologia dos decisores  

Segurança da solução  

Código fonte disponível  

Custos de licenciamento  

Características dos Recursos Humanos  
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Comentário geral que se lhe permita partilhar sobre a adopção de Software Livre e 

Aberto na sua organização.   

Muito Obrigado 
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9.2 - Resolução da Assembleia da República n.º 66/2004 

Recomenda ao Governo a tomada de medidas com vista ao desenvolvimento do 

software livre em Portugal 

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, 

recomendar ao Governo o seguinte: 

1 - Elaboração de um livro branco do software livre em Portugal, que proceda, entre 

outras vertentes, à avaliação do quadro actual, ao levantamento de experiências em 

curso e à definição de cenários e linhas de intervenção.  

2 - Desenvolvimento de um programa de definição e enquadramento de projectos piloto 

para a utilização de referência de software livre na Administração Pública, 

nomeadamente no âmbito da Unidade de Missão para a Informação e Conhecimento 

(UMIC) e dos Ministérios da Cultura, da Educação e da Ciência, Inovação e Ensino 

Superior.  

3 - Criação de um serviço de apoio para suporte técnico à implementação e optimização 

de soluções software, nomeadamente software livre, no âmbito da Administração 

Pública.  

4 - Integração da vertente software livre, como opção, no âmbito dos incentivos e 

programas de apoio à modernização administrativa das autarquias locais, incluindo, 

designadamente, apoio técnico, logístico e de formação, sempre que esteja envolvida 

naqueles a utilização de software.  
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5 - Estabelecimento da obrigatoriedade de acesso ao código-fonte e especificações dos 

formatos de dados na aquisição de soluções informáticas destinadas à utilização pela 

Administração Pública e outras entidades do Estado, para o exercício de funções de 

soberania e outras áreas de importância estratégica.  

6 - Desenvolvimento de uma «biblioteca online» que sistematize e actualize informação 

sobre o acervo de soluções e aplicações em software livre, com destaque para as 

existentes em língua portuguesa.  

7 - Adaptação dos diversos centros de recursos para as tecnologias da informação, no 

quadro da rede escolar pública, com vista à disponibilização de soluções em software 

livre a estudantes e pessoal docente.  

8 - Inclusão da matéria relativa ao software livre na definição dos vários currículos e 

programas para o ensino das tecnologias da informação nos ensinos básico e secundário, 

identificando nesses currículos e programas referências actualmente existentes a marcas 

e produtos do software comercial, com vista à sua obrigatória substituição por 

correspondentes descrições genéricas.  

9 - Estabelecimento de bolsas de investigação e programas de apoio a projectos de 

investigação e desenvolvimento à tradução para a língua portuguesa (vertendo para o 

português a terminologia técnica e científica envolvida) e à aplicação de soluções em 

software livre no âmbito do ensino superior e instituições de investigação científica.  

10 - Integração da vertente software livre como opção nos programas de incentivo e 

apoio à conversão tecnológica das empresas, com destaque para as micro, pequenas e 

médias empresas, bem como no âmbito das iniciativas de divulgação das tecnologias da 
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informação para o movimento associativo (juvenil, cultural, desportivo, recreativo, etc.), 

sempre que esteja envolvida naqueles a utilização de software. 

Aprovada em 23 de Setembro de 2004. 

O Presidente da Assembleia da República,  

João Bosco Mota Amaral. 
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9.3 - Resolução da Assembleia da República n.º 53/2007 

Aprova a Iniciativa Software Livre no Parlamento 

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, 

o seguinte: 

1 — Proceder à aprovação da Iniciativa Software Livre no Parlamento, a concluir até ao 

final da III Sessão Legislativa da presente Legislatura, levando a cabo a concretização 

das seguintes medidas: 

1.1 — Disponibilização em formato aberto de toda a informação e documentação 

publicada nos sítios Internet e intranet da Assembleia da República, permitindo aos seus 

utilizadores o acesso a todos os conteúdos de forma não condicionada ao uso de 

software proprietário; 

1.2 — Disponibilizar quando solicitado em todos os postos de trabalho dos Grupos 

Parlamentares e serviços da Assembleia da República um pacote informático de 

ferramentas de produtividade em software livre compatíveis e complementares face aos 

sistemas actualmente utilizados que inclua nomeadamente programas de processamento 

de texto, folha de cálculo, gestão de apresentações, navegação na Internet, correio 

electrónico e gestão de agenda e leitura de ficheiros multimedia; 

1.3 — Programação e desenvolvimento, pelo Centro de Formação Parlamentar e 

Interparlamentar, de acções de formação orientadas para o uso do software — em 

particular das ferramentas de produtividade —, a disponibilizar aos trabalhadores da 

Assembleia da República e Grupos 
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Parlamentares; 

1.4 — Desenvolvimento, pelo Centro de Informática da Assembleia da República, de 

um plano de migração de aplicações e serviços para software livre, com base num 

levantamento de soluções disponíveis; 

2 — Proceder à avaliação intercalar da aplicação da presente iniciativa no final da III 

Sessão Legislativa, no âmbito da Conferência de Líderes;  

3 — Mandatar para a coordenação executiva da presente iniciativa o Conselho de 

Administração da Assembleia da República, que deverá apreciar em cada semestre um 

relatório de progresso relativo à sua aplicação, a apresentar pelo Centro de Informática. 

Aprovada em 4 de Outubro de 2007. 

O Presidente da Assembleia da República,  

Jaime Gama 

 

 

 


