No âmbito da iniciativa da Comissão Europeia WiFi4EU, convidamos o vosso Município para participar numa
ação de divulgação para ilustrar os municípios portugueses que já têm o respetivo projeto WiFI4EU
operacional.
Para o efeito, preparámos um breve questionário, em relação ao qual agradecemos as vossas respostas até 21
de maio (poderão incluí-las diretamente no documento). Aproveitamos ainda para solicitar o envio de registo
fotográfico ilustrativo da rede/pontos de acesso da mesma, com vista à sua publicação no site da ANACOM
(agradecemos, desde já, indicação de autorização para uso desse suporte fotográfico para a finalidade acima
indicada).
Questões - WiFi4EU
1.

Como é que o vosso Município teve conhecimento da iniciativa WiFi4EU?

Através de um convite que chegou ao Município, via e-mail.

2.

Qual o nome da sua rede WiFi4EU (SSID) e quantos pontos de acesso WiFi4EU foram implantados
pelo vosso Município?

Adotamos como nome da rede “Wifi4EU”. São 12 os espaços contemplados com acesso wireless, espalhados pelas oito
freguesias do concelho, nomeadamente na Praceta do Arco da Calheta, na Praceta do Loreto, no Edifício Paços do
Concelho (Avenida D. Manuel I), na Praia da Calheta (em ambos os lados da praia), na Praça de Táxis da Estrela, na Praceta
do Estreito da Calheta, na Praça do Jardim do Mar, na Praceta do Paul do Mar, na Praça dos Prazeres (em frente ao clube),
na Zona de Lazer da Fajã da Ovelha e ainda na Praceta do Centro Cívico da Ponta do Pargo.

3.

Qual o critério/o princípio orientador na escolha dos locais para a implantação de pontos de acesso
WiFi4EU?

Foram escolhidos espaços municipais de interesse, nomeadamente nos centros de cada freguesia, dada a maior afluência
de pessoas nos respetivos locais.

4.

Quando foi o lançamento oficial da rede WiFi4EU? Que tipo de feedback recebeu o vosso Município
desde o lançamento do WiFi4EU?

A rede foi lançada no Município em Maio de 2020, o que se revelou uma mais-valia uma vez que estávamos em pleno
período de pandemia. Esta rede foi uma ferramenta fundamental para muitos jovens que não tinham outra forma de
aceder à internet e assistir às aulas online. O feedback dos nossos munícipes foi, por esta e por outras razões, bastante
positivo.

5.

Existe alguma publicação (notícia de jornal, rádio, post em redes sociais) sobre o lançamento da
rede WiFi4EU no vosso Município? Em caso afirmativo, pode partilhar essa referência?

Para além da divulgação na página e redes sociais do Município, a informação foi enviada para os vários órgãos de
comunicação social da Madeira. Eis alguns exemplos publicados:
https://www.cmcalheta.pt/pt/noticias/em-destaque/19754-wifi4eu-wi-fi-gratuito-para-todos-na-europa
https://www.cmcalheta.pt/pt/noticias/em-destaque/19764-calheta-disponibiliza-internet-gratis-em-varios-espacos-publicos
https://www.jm-madeira.pt/regiao/ver/94115/Calheta_disponibiliza_internet_gratis_em_varios_espacos_publicos
https://funchalnoticias.net/2020/05/28/calheta-tem-12-novos-espacos-publicos-com-internet-gratuita/
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6.

No processo de inscrição e implementação da rede WiFi4EU, o vosso Município entrou em contato
com outros municípios?

Não. O nosso Município tratou do processo sozinho.

7.

Considera que os cidadãos do vosso Município apreciam a criação de hotspots de Internet de alta
velocidade gratuitos e veem esta medida como sendo importante?

Sem dúvida. Infelizmente nem toda a população reúne condições financeiras que lhes permita proceder à instalação de internet nas suas
casas e, muitas vezes, quando isso é possível o acesso é limitado, tanto em tempo como em velocidade. Como tal, a criação de hotspots de
internet de alta velocidade, disponibilizada de forma gratuita em todas as freguesias, é claramente uma mais-valia e uma medida
importante para combater a exclusão digital. Queremos que a internet esteja acessível a todos, não só aos munícipes mas também a todos
aqueles que nos visitam. O concelho da Calheta é muito procurado por estrangeiros, sobretudo por uma faixa etária cada vez mais jovem
e, como tal, a cedência gratuita de internet é, no nosso entender, mais uma oferta importante.

8.

Facilitar o acesso à Internet permite que mais pessoas usem os serviços eletrónicos da
Administração Pública (central e local). O vosso Município está a planear aproveitar isso, planeando
desenvolver novos serviços eletrónicos?

Os canais digitais nunca foram tão importantes como agora, sobretudo durante o período de pandemia em que o contacto com as pessoas
teve de ser reduzido ao máximo. Os serviços tiveram de se adaptar às circunstâncias e os nossos munícipes também. Apesar de termos
uma população envelhecida, achamos que o contacto por via eletrónica funcionou bem e, como tal, achamos que o surgimento de novos
serviços digitais serão essenciais e veículos facilitadores para a população.

