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A iniciativa foi criada para distinguir as entidades que contribuem para divulgar e dinamizar as
tecnologias de código aberto. Os nomeados para a edição de 2014 dos prémios são o Instituto
Superior Técnico, a Universidade de Évora e a Universidade do Porto. No caso do IST, está nomeado
ao prémio o grupo de Previsão Numérica do Tempo do Departamento de Engenharia Mecânica, uma
estrutura criada em 1999 para disponibilizar previsões meteorológicas de alta resolução. A
Universidade de Évora faz-se representar nas nomeações pela adoção proactiva das normas abertas
na instituição, ainda antes dessa obrigatoriedade ser imposta nas entidades públicas. Sublinha a ESOP
que a UE foi a primeira instituição de ensino a nível nacional a fazê-lo. A outra nomeação vai para a
Universidade do Porto e para o projeto que visou o lançamento de uma cloud privada na instituição e
que permitiu a consolidação das infraestruturas da UP e a interoperabilidade as infraestruturas
existentes e a cloud pública. O Evento Linux 2014 - XII Encontro Nacional sobre Tecnologia Aberta
acontece a 25 de setembro no Lispolis. Este ano tem como tema central "Understanding the Present,
Predictig the Future". A conferência tem sido o palco para anúncio dos premiados Abertura. Nos
últimos anos entidades como os Serviços Partilhados do Ministério a Saúde, a Companhia de Seguros
Tranquilidade ou a AMA já foram distinguidos. Escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico
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A Universidade do Porto, a Universidade de Évora e o Grupo de Previsão Numérica do Tempo (GPNT),
do IST, constituem a lista de potenciais vencedores. A Associação de Empresas de Software Open
Source Portuguesas (ESOP) nomeou a universidade do Porto a a Universidade de Évora e o Grupo de
Previsão Numérica do Tempo (GPNT), do IST, para o Prémio Abertura 2014. A distinção será
formalmente atribuída durante o Linux 2014 - XII Encontro Nacional sobre Tecnologia Aberta, na
próxima quinta-feira. O galardão anual visa distinguir as entidades que contribuem para a divulgação
e dinamização do software open-source e das tecnologias baseadas em normas abertas. Em edições
anteriores dos Prémios Abertura foram galardoadas instituições como a SPMS -- Serviços Partilhados
do Ministério a Saúde, a Companhia de Seguros Tranquilidade, a AMA -- Agência para a Modernização
Administrativa, a secretaria de Estado das Obras Públicas e das Comunicações. A edição deste ano do
Evento Linux 2014 será dedicada ao tema "Perceber o presente, prever o Futuro ("Understanding the
Present, Predictig the Future"), e terá lugar no Lispolis - Pólo Tecnológico de Lisboa. Os nomeados: ?
Instituto Superior Técnico (IST), departamento de Engª Mecânica - Grupo de Previsão Numérica do
Tempo: o Grupo de Previsão Numérica do Tempo (GPNT) da Secção de Ambiente e Energia do IST foi
fundado pelo Professor José Delgado Domingos em 1999 no sentido de disponibilizar previsões
meteorológicas de alta resolução. ? Universidade de Évora: a instituição adoptou pro-activamente as
normas abertas (ODF e PDF), obrigatórias para as entidades do Estado contempladas na Lei 36/2011,
sendo a primeira universidade em Portugal a tomar uma medida desta natureza; ? Universidade do
Porto: o projecto de uma cloud privada baseada em tecnologia open-source proporcionou a
consolidação das infra-estruturas da Universidade, a interoperacionalidade com as infra-estruturas de
virtualização existentes e com a cloud pública.
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