
PRESS RELEASE
Lisboa, 13 de Janeiro de 2009 -- A Associação Nacional para o Software Livre (ANSOL) coloca o 
Software Livre ao serviço da cidadania, apresentando um site desenvolvido para resolver as 
muitas dificuldades existentes na pesquisa e navegação no sítio oficial Base. Esta iniciativa é 
apenas a primeira de uma série de propostas da Associação para demonstrar o seu apoio a 
uma administração pública que seja mais racional, eficaz e transparente,

«A sua origem tem uma razão clara», afirma Rui Seabra, Vice-Presidente da Direcção, «não é 
humanamente possível nenhum cidadão tirar proveito do Base para, por exemplo, verificar as 
despesas numa determinada área. São centenas de páginas que só podem ser consultadas  
sequencialmente. Não se consegue navegar directamente para uma determinada página e a 
função de procura pura e simplesmente não funciona. O Base é o exemplo de um conceito  
louvável  e  essencial,  atraiçoado  por  uma implementação  de  má qualidade.  O próprio  site 
representa uma aplicação duvidosa de dinheiros públicos.»

Rui Seabra acrescenta, «Sentimos portanto que algo tinha  de ser feito para resolver isso e  
achamos  que a acção tem mais força do que a crítica. Como prova de conceito do que se pode  
fazer com qualidade, fizemos a primeira versão do Transparência.»

O  sítio  Transparência  na  AP,  pode  ser 
visitado  em http://transparencia-pt.org/

A primeira versão apresenta uma cópia  da 
informação  oficial,  que  é  actualizada  de 
forma periódica, que disponibiliza através  de um interface que facilita e incentiva a procura. 
Este sítio será porventura útil a todos aqueles que pretendam analisar, investigar, escrutinar 
ou optimizar a aplicação de verbas públicas em Portugal.

De momento permite uma pesquisa simplificada sobre os Ajustes Directos publicados no Base, 
mas a ANSOL promete não se ficar por aqui: «Isto foi feito num dia de trabalho sem ter acesso 
directo aos dados, imagine-se o que se poderia ser feito aliando o Software Livre e uma equipa  
de qualidade à informação pública.», conclui Rui Seabra.

SOBRE A ANSOL
A Associação Nacional para o Software Livre é uma associação portuguesa sem fins lucrativos 
que tem como fim a divulgação, promoção, desenvolvimento, investigação e estudo da 
Informática Livre e das suas repercussões sociais, políticas, filosóficas, culturais, técnicas e 
científicas.

CONTACTOS

ANSOL  http://ansol.org/contacto

Rui Miguel Silva Seabra rui.seabra@ansol.org
Tel. 93 32 55 619

LINKS ÚTEIS
Sítio da ANSOL:

http://ansol.org/
Sítio do Base:

http://www.base.gov.pt/
Sobre o Software Livre:

http://ansol.org/filosofia
Sítio da Transparência na Administração Pública:

http://transparencia-pt.org/
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