
As Tecnologias da Informação podem ter um papel decisivo na criação de um modelo de

crescimento e desenvolvimento sustentável para Portugal. É neste contexto que a ESOP lança

hoje publicamente o Portugal Open Source 2020 (POS 2020) numa plataforma de Crowdsourcing

disponível em http://esop.ideascale.com/ .

A ESOP – Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas - defende um modelo de 

desenvolvimento inteligente e acredita que as competências tecnológicas das empresas e dos recursos 

nacionais, que se têm vindo a distinguir em inúmeras ocasiões, podem contribuir de forma decisiva para

a modernização, competitividade e desenvolvimento sustentável do país. A utilização das tecnologias 

em benefício do país tem um enorme potencial ainda por explorar.

É por isso que a ESOP lança hoje o programa Portugal Open Source 2020 através de uma plataforma

de crowdsourcing disponível e aberta à participação até ao dia 31 de Março.

Sobre a ESOP:

ESOP vai criar Programa Tecnológico para Portugal

em modelo crowdsourcing

A ESOP é o encontro de vontades das
suas empresas fundadoras. Com o objecti-
vo de dinamizar o mercado de soluções
Open Source em Portugal, surge como
plataforma promotora de oportunidades e
sinergias tanto no mercado, como entre os
seus associados e parceiros.

Fundada por empresas líderes de mercado
e assente sobre pessoas dinâmicas,
agrega um vasto conjunto de compe-
tências podendo intervir nos mais diversos
cenários de prestação de serviços profis-
sionais. Das PME às grandes organ-
izações, das associações à Administração
Pública, do servidor ao posto de trabalho a
ESOP aponta para as soluções de futuro
em Tecnologias de Informação.

Com princípios sólidos de competit-
ividade, a ESOP defende e promove acti-
vamente os conceitos de Software Aber-
to, Interoperabilidade, Normas Abertas e
Independência de Plataforma.

                                 Contactos:
                                            
                                    http://www.esop.pt 

http://www.esop.pt/
http://esop.ideascale.com/


O POS 2020 consiste na recolha de ideias e elaboração de um plano estratégico para a utilização  das 

tecnologias e normas abertas como motor do crescimento e desenvolvimento da economia e da 

sociedade portuguesa durante o período de 2015-2020. 

Para tal, a ESOP propõe uma atitude inovadora, de construção de um Programa Tecnológico  criado

e debatido na Sociedade Civil, através de um processo com as seguintes fases:

A sistematização e incorporação das ideias e contributos apresentados  resultará num documento de 

proposta, que será divulgado e promovido pela Associação  em debates e encontros, colocando o tema 

do Open Source na Agenda para 2020.

A recolha de ideias será feita inicialmente sobre os seguintes temas, embora possa ser actualizada com

outras temáticas que surjam através da dinâmica do processo participativo:  

• Cidades e Regiões inteligentes • Ciência e Inovação • Participação

• Cloud e Big data • Justiça • Saúde

• Crescimento económico • Mobilidade e Telecomunicações • Segurança Social e Finanças

• Educação e formação • Modernização e Simplificação
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