
PACTO PARA O SOFTWARE LIVRE
Proteger e desenvolver o bem comum.

Sou um candidato das eleições Europeias de 2014

Estou consciente que

O trabalho  dos  agentes  do  Software  Livre  é  importante  na  preservação  das 
liberdades  fundamentais  da  era  digital,  na  partilha  do  conhecimento  e  no 
colmatar  do  “fosso  digital”.  É  também uma oportunidade para  o  público  em 
geral, para a nossa independência tecnológica e competitividade, em Portugal e 
na Europa;

O Software Livre é um “bem comum”, a ser protegido e desenvolvido. A sua 
existência baseia-se no direito de um autor distribuir o seu software em conjunto 
com o código, dando a todos o direito de o utilizar, copiar, adaptar e redistribuir, 
na sua forma original ou modificada.

Consequentemente, comprometo-me a

Encorajar  todas  as  administrações  e  serviços  públicos  ou  locais  a  preferir  o 
Software Livre e normas abertas nas suas escolhas, compras e desenvolvimentos 
próprios;

Apoiar  políticas  activas  a  favor  do  Software  Livre,  a  opor-me  a  qualquer 
discriminação contra ele;

Defender os direitos dos autores e utilizadores do Software Livre, especialmente 
no que requer a modificação de todas as disposições legais que actualmente 
enfraquecem esses direitos, e opor-me a qualquer projecto de legislação que vá 
nesse sentido.

Nome: ............................................................... Apelido: ...........................................................

Lista / partido: ............................................................................................................................

Círculo eleitoral: .........................................................................................................................

Dados de confirmação:

Morada: .......................................................................................................................................

Código postal: ........................ Cidade: ...................................................................................

Número de telefone para ser contactado : ................................................................................

E-mail: ...................................................................................... Fax: .........................................

Data: .............................................................Local: ......................................................................................

Assinatura:

Por favor, enviar por fax ou correio para:

Association April
44/46 rue de l'Ouest, bâtiment 8
75014 Paris France
Phone: +33 1 78 76 92 80 – Fax : +33 1 78 76 92 70

Uma  vez  assinado,  pode  também  digitalizar  o  documento  e 
enviá-lo por e-mail para contact@freesoftwarepact.eu

Este documento foi inspirado na iniciativa Europeia FreeSoftwarePact.eu e iniciativa Francesa Candidats.fr por 
April. Mais informações : contact@april.org / contact@freesoftwarepact.eu 
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