
   

 

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? 

O Município de Machico teve conhecimento da iniciativa WiFi4EU através da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses. 

2. Qual o nome da sua rede WiFi4EU (SSID) e quantos pontos de acesso WiFi4EU foram 

implantados pelo vosso Município? 

Nome da Rede – SSID é WiFi4EU Machico 

O Número de pontos de Acesso WiFi4EU implementados foram 15. 

3. Qual o critério/o princípio orientador na escolha dos locais para a implantação de pontos 

de acesso WiFi4EU? 

O principal critério/princípio orientador na escolha dos locais para implantação de pontos de 

acesso WiFi4EU foi proporcionar a todos os cidadãos, residentes e visitantes locais o acesso à 

internet gratuitamente no concelho de Machico, por isso foram identificados os espaços 

cruciais nas freguesias do concelho de Machico para a colocação de rede WiFi, 

particularmente nas freguesias de Machico, do Caniçal e Porto da Cruz. 

 

4. Quando foi o lançamento oficial da rede WiFi4EU? Que tipo de feedback recebeu o vosso 

Município desde o lançamento do WiFi4EU? 



A rede WiFi4EU, já está operacional aproximadamente a um ano, mas o lançamento oficial da 

rede WiFi4EU pela união Europeia foi em 11 de março de 2021. O feedbak é 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? 

Não existe nenhuma publicação sobre o lançamento da rede WiFi4EU. 

 

6. No processo de inscrição e implementação da rede WiFi4EU, o vosso Município entrou 

em contato com outros municípios? 

O Município de Machico não entrou em contacto 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? 

Sim, os cidadãos apreciaram a criação de Hotspots de Internet de alta velocidade gratuitos e 

veem esta medida como sendo importante, pois facilita e garante melhor qualidade no acesso 

à internet fora de casa sem qualquer custo, auxilia também os visitantes locais poderem 

aceder à internet. 

 


