
PRESS RELEASE

Lisboa,  19  de  Janeiro  de  2009  --  A  Associação  Nacional  para  o  Software  Livre  (ANSOL) 
actualizou o servidor de alojamento do sitio Transparência na AP bem como as funcionalidades 
disponíveis  para  os  visitantes.  Estas  actualizações  visam  prestar  um  melhor  serviço  aos 
cidadãos nacionais, permitindo o acesso a um maior número de visitantes em simultâneo e 
maior facilidade na pesquisa de informação.

Segundo Rui Seabra: “O interesse explosivo na conteúdo do Transparência na AP, que tinha  
começado apenas como um projecto interno da associação, colocou o servidor nos limites da  
sua capacidade, facto que obrigou a ANSOL a transferir o projecto para uma máquina melhor. 
Os cidadãos que tiveram dificuldades na consulta devido a excesso de visitas simultâneas  
poderão agora aceder à informação sem problemas”.  Rui Seabra acrescenta que “as novas 
funcionalidades implementadas também contribuirão para um melhor serviço”.

A ANSOL admite que não tinha previsto as mais de 220 mil page views solicitadas desde o dia 
de lançamento e que o hardware do servidor inicial ficava aquém da performance necessária 
para  o  elevado número  de  acessos  simultâneos.  O  sistema  novo corre  sobre  a  seguinte 
colecção de Software Livre:  o GNU/Linux Ubuntu , o servidor web Apache, PHP, WordPress e 
MySQL.

A nova versão do site, disponível desde hoje, inclui um motor de pesquisa melhorado com 
instruções  detalhadas,  secção  de  Perguntas  Frequentes  e  Estatísticas  sobre  a  informação 
presente na BD.

A ANSOL reafirma a sua disponibilidade para contribuir, por todos os meios possíveis, para uma 
Administração  Pública  mais  transparente  com  software  mais  eficiente,  oferecendo  ao 
presidente do INCI a possibilidade de hospedar este interface.

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

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
Rui Miguel Silva Seabra <rms@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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