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?
A Câmara Municipal de Elvas teve conhecimento do programa, pela primeira vez através de
uma comunicação do XXI Governo Constitucional (Secretario de Estado das Autarquias Locais
e Secretario de Estado das Infraestruturas) na data de 25.01. 2018, o qual despoletou o início
de todo o processo.

2. Qual o nome da sua rede WiFi4EU (SSID) e quantos pontos de acesso WiFi4EU foram
implantados pelo vosso Município?
O SSID na nossa rede, é WIFI4EU, que é obrigatório de acordo com a convenção assinada
entre o Município e a Agência, pelo menos durante 3 anos. Foram instalados 12 pontos de
acesso, sendo 7 de exterior e 5 de interior.

3. Qual o critério/o princípio orientador na escolha dos locais para a implantação de pontos
de acesso WiFi4EU?
O critério para a escolha dos locais prendeu-se principalmente com o facto desses locais não
possuírem qualquer rede wifi e por serem locais, quer de entrada no Centro Histórico da

cidade, quer de passagem habitual de grande número turistas que nos visitam.

4. Quando foi o lançamento oficial da rede WiFi4EU? Que tipo de feedback recebeu o vosso
Município desde o lançamento do WiFi4EU?
A 4 de novembro de 2020, (segundo print retirado da plataforma) a empresa MEO concluiu e
apresentou o relatório de instalação. O feedback por parte dos munícipes, bem como pelos
turistas tem sido extremamente 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?
Sim

existem

notícias

a

informar

da

existência

de

wifi

gratuito.

https://www.cm-elvas.pt/wifi-gratuita-com-maior-abrangencia-no-centro-historico/
https://www.facebook.com/MunicipioElvas/photos/a-cidade-de-elvas-v%C3%AA-ampliadaa-rede-de-wifi-gratuita-no-centro-hist%C3%B3rico-no-%C3%A2mb/3323070091103755/

6. No processo de inscrição e implementação da rede WiFi4EU, o vosso Município entrou
em contato com outros municípios?
Não, a Câmara Municipal de Elvas não entrou em parceria com outros Municípios.

7. Considera que os cidadãos do vosso Município apreciam a criação de hotspots de
Internet de alta velocidade gratuitos e vêem esta medida como sendo importante?
Consideramos que sim, que os Munícipes e não só, também os turistas, apreciam a criação
de hotspots, com estas características, uma vez que é uma mais valia, com a tecnologia
disponível quer na sua zona de residência quer de visita.

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?
Sem dúvida que o acesso à internet permite que os utilizadores tenham acesso a mais serviços
eletrónicos, principalmente da Administração Pública, no nosso caso concreto da nossa
Câmara Municipal, o que acaba por facilitar a relação entre os cidadãos e a administração.

Dado que a nossa cidade, Património Mundial, recebe a visita de muitos turistas, seria
desejável que fosse possível a instalação e a disponibilização deste tipo de redes em locais
que ainda não possuem, tais como parte do Centro Histórico de Elvas, entre outros.

