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ATRIBUIÇÕES DA ANACOM

• Contribuir para o desenvolvimento do mercado interno das redes e serviços de 

comunicações eletrónicas e dos serviços postais

• Promover a concorrência na oferta de redes e serviços

• Garantir o acesso a redes, infraestruturas, recursos e serviços

• Assegurar a gestão eficiente do espectro radioelétrico

• Proteger os direitos e interesses dos consumidores e demais utilizadores finais



OBJETIVOS DA REGULAÇÃO
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IMPLEMENTAÇÃO DO 5G 



SOCIEDADE DIGITAL
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Conectividade Capital Humano
Utilização de Internet Integração de Technologia Digital

Fonte: Comissão Europeia, Digital Scoreboard.
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MELHORIA DA CONECTIVIDADE



O PROGRAMA WIFI4EU

O Regulamento (UE) 2017/1953, de 25 de outubro, visa promover a conectividade à 

Internet em comunidades locais (WiFi4EU), através da atribuição de um apoio financeiro 

da União Europeia (UE) no quadro do Mecanismo Interligar a Europa (Connecting

Europe Facility - CEF).

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1421377


Objetivos: 

• Financiar a instalação de equipamentos Wi-Fi em espaços 

públicos (edifícios públicos, bibliotecas, parques, praças, 

etc.) 

• Proporcionar a todos os Europeus os benefícios da 

sociedade Gigabit, tal como estabelecido nos objectivos do 

Mercado Único Digital

• Redução da exclusão digital, especialmente em 

comunidades de áreas rurais e locais remotos

• Estimular e promover serviços digitais inovadores 

desenvolvidos localmente (eGovernment, eHealth, 

eTourism, etc)

O PROGRAMA WIFI4EU



O PROGRAMA WIFI4EU

5 convocatórias até 2020, com um montante orçamental total de 

120 M€.

Este programa irá ligar entre 6000 a 8000 comunidades na UE, 

com base num sistema único de autenticação e de imagem igual 

em toda a Europa.

O financiamento da UE destina-se a cobrir os custos de 

equipamento e instalação do sistema de Wi-Fi e será atribuído 

diretamente pela Comissão Europeia (CE) às câmaras municipais, 

por concurso realizado numa plataforma eletrónica e num regime de 

ordem de chegada das candidaturas.

Assim, todos as câmaras municipais que pretendam beneficiar 

deste financiamento devem proceder à inscrição na referida 

plataforma de registo, a disponibilizar pela CE. 



1.ª convocatória - 2018

O PROGRAMA WIFI4EU

Para a 1ª convocatória prevê-se que:

• Cerca de 1.183 municípios recebam 

um vale de € 15.000

• Cada país obtenha um mínimo de 15 

e um máximo de 95 vouchers

• Orçamento indicativo de 18,6M€. 



Próximas convocatórias

Para a 2.ª e 3.ª convocatórias:

• Destinatários: Municípios ou associações de municípios. Esta indicação consta já do Programa de 

Trabalho do CEF Telecom 2018 (ponto 4.1.2.2).

• Prazos: até final de 2018. No entanto, dado os constrangimentos técnicos da 1.ª convocatória, estas 

poderão ter uma data diferente.

Para a 4.ª e 5.ª convocatórias:

• Destinatários: Por definir. Cabe aos Estados-Membros definirem, com base nos critérios a

apresentar pela Comissão Europeia, em sede do Comité CEF Telecom.

• Prazos: Até 2020

O PROGRAMA WIFI4EU



Divisão de responsabilidades

COMISSÃO EUROPEIA

• Equipamento e custos de instalação (CAPEX)

• Até 100 % do custo total do projecto

• € 15.000 max. / Município

O PROGRAMA WIFI4EU

BENEFICIÁRIOS

• Contrato com uma operadora de telecomunicações (OPEX)

• Activo durante pelo menos 3 anos

• Uso comercial interdito 

AUTORIDADES REGULADORAS NACIONAIS / MINISTÉRIOS

• Remover possíveis obstáculos legais à instalação de Wi-Fi em 
espaços públicos e à qualidade do serviço prestado.   



ROADMAP SOBRE O WIFI4EU EM PORTUGAL

Embora este programa assente num relacionamento direto entre os

candidatos e a Comissão Europeia, entendeu-se que seria relevante

fazer-se a promoção da iniciativa a nível nacional. Em 2017, a

ANACOM assinalou total disponibilidade para coadjuvar o Governo

no contexto desta iniciativa, tendo definido e concretizado um

roadmap para divulgação a nível nacional.

ROADSHOW

Em cooperação com a Associação Nacional de Municípios

Portugueses (ANMP) e contando com o responsável por este

programa na Comissão Europeia, a ANACOM levou a cabo 4

sessões de esclarecimento em Guimarães, Coimbra, Évora e

Lisboa, realizadas em 2 dias, com transmissão em direto pela

Internet.

Este roadshow constituiu um verdadeiro projeto piloto também para

a própria Comissão Europeia, uma vez que Portugal foi o primeiro

Estado-Membro a despoletar uma tal iniciativa de divulgação.

O WIFI4EU EM PORTUGAL

https://youtu.be/5bgbS-hM_4E


ELEVADO INTERESSE EM TODA A EUROPA E TAMBÉM EM PORTUGAL

• Até 15 de Maio, estavam registados 279 dos 308 municípios portugueses 

(91%). 

• Segundo a própria Comissão Europeia e em termos percentuais, Portugal 

estava em 2.º lugar na lista dos EM com mais municípios registados. 

O WIFI4EU EM PORTUGAL



SITE
Toda a informação sobre este programa é publicada no website da

ANACOM, sendo atualizada regularmente (www.anacom.pt).

EMAIL FUNCIONAL
Foi criado um email funcional – wifi4eu@anacom.pt - para

centralizar os contactos das autarquias e outras entidades

públicas, bem como de empresas, tendo sido assegurada

resposta a mais de 160 pedidos de informação.

O WIFI4EU EM PORTUGAL

http://www.anacom.pt/
mailto:wifi4eu@anacom.pt


MAIS INFORMAÇÃO: 

• Iniciativa WiFi4EU (website da ANACOM)

• Video | WiFi4EU: Free WiFi for citizens! (em português)

• Digital Single Market | WiFi4EU - Free Wi-Fi for Europeans (website da Comissão Europeia) 

O PROGRAMA WIFI4EU

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=393159
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I152883&sitelang=en&lg=PT
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17186



