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Preâmbulo
A “licença pública da União Europeia” ("European Union Public Licence - EUPL")
anexa foi elaborada no quadro do IDABC, um programa da Comunidade Europeia
destinado a promover a oferta interoperável de serviços europeus de administração
pública em linha a administrações públicas, empresas e cidadãos. Este programa dá
seguimento e aprofunda o anterior programa IDA (“Intercâmbio de Dados entre
Administrações”).
No âmbito dos programas IDA e IDABC, foram criadas aplicações de software,
nomeadamente CIRCA, um produto de software de grupo (groupware) para a partilha
de documentos em grupos fechados de utilizadores, IPM, uma ferramenta poderosa e
de fácil utilização que ajuda as administrações públicas a ficarem mais próximas umas
das outras e dos seus interlocutores mediante a consulta directa através da Internet, ou
ainda eLink, uma ferramenta para a identificação de serviços remotos e a oferta de
serviços de mensagens fiáveis e seguros através de uma infra-estrutura da rede. A
Comunidade Europeia, com base nos contratos que permitiram a criação deste
software, é proprietária de todos os direitos de propriedade intelectual e,
consequentemente, do código-fonte e dos ficheiros executáveis.
Estas ferramentas criadas no âmbito dos programas IDA e IDABC são utilizadas por
outras administrações públicas que não as instituições europeias, mediante licença
emitida pela Comissão Europeia, instituição que actua em nome da Comunidade
Europeia, que detém os direitos de autor dessas ferramentas. Nos últimos tempos, tem
aumentado o interesse na publicação do código-fonte deste software com base numa
licença que não limite o acesso e as alterações a esse código.
A licença EUPL original foi estabelecida para este software em consonância com os
objectivos do IDABC. A licença está redigida em termos gerais, pelo que pode ser
utilizada para obras derivadas das iniciais, para outras obras e ainda por outros
licenciantes.
Esta licença permite reforçar a interoperabilidade jurídica, mediante a adopção de um
quadro comum para a utilização partilhada de software do sector público.
O presente preâmbulo não faz parte da licença EUPL.
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