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A ESOP

A ESOP é uma associação empresarial que representa as empresas portuguesas que 
se dedicam ao desenvolvimento de software e à prestação de serviços baseados em 
tecnologias open source.
A ESOP defende e promove activamente os conceitos de Software Aberto, 
Interoperabilidade, Normas Abertas e Independência de Plataformas Tecnológicas.

A nossa Missão
• Garantir a oferta de serviços de qualidade associados às tecnologias Open Source;
• Reforçar a imagem dos produtos e serviços Open Source e das suas vantagens 
para as empresas e organizações em Portugal;

• Criar sinergias entre empresas portuguesas, por forma a potenciar a inovação e a 
criação de produtos e serviços competitivos, no mercado nacional e internacional 
de tecnologias de informação.

A ESOP



AS EMPRESAS ESOP



Portugal Open Source: 2020
• Iniciativa ESOP para a criação de um programa para o 

utilização das TIC em Portugal e das tecnologias open 
source, como motor do desenvolvimento económico

• Consulta pública, em modelo crowdsourcing, para 
recolha de contributos em sectores como o eGov, 
competitividade, I&D, inclusão social, educação, etc

• Elaboração de um documento de referência a divulgar 
publicamente e junto dos partidos políticos.

• Lançamento no início de Fevereiro de 2015



www.esop.pt



SESSÕES AMA / ESOP
2013
  1.  Desktop e ferramentas do dia a dia;
  2.  E-mail, LDAP e fileshare;
  3.  Desenvolvimento de portais e websites;
  4.  Gestão documental e gestão de processos.

2014
  5.  Helpdesk e ticketing;
  6.  Sistemas de informação geográfica;
  7.  Bases de dados e ERP;
  8.  Business Intelligence e CRM;
  9.  Comunicações unificadas;

2015 
10.  Ferramentas de desenvolvimento open source.



SESSÕES EM NÚMEROS

1300 
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84  
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54 
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FERRAMENTAS DE 
DESENVOLVIMENTO



O QUE SÃO?

•Ferramenta de desenvolvimento: programa informático 
utilizado para criar, testar, manter ou dar suporte à criação 
de outros programas informáticos.



EXEMPLOS

•Editor de código
•Compilador
•Interpretador
•Repositório de código-fonte
•IDE - Integrated Development Environment
•Ticketing / Bug tracking
•Application framework



HÁ FERRAMENTAS OPEN SOURCE ?



LINGUAGENS DE 
PROGRAMAÇÃO: TENDÊNCIAS



ÍNDICE POPULARIDADE

fonte: www.tiobe.com

http://www.tiobe.com


ÍNDICE POPULARIDADE

fonte: Google trends

http://www.tiobe.com


ÍNDICE POPULARIDADE

C: 1969 - 1973



VANTAGENS DAS 
FERRAMENTAS OPEN SOURCE



• Comunidade
• Respeito pelos standards
• Interoperabilidade 
• Inovação
• Valor
• Independância de fornecedores

VANTAGENS FERRAMENTAS OSS 
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