
   

 

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? 

Recebemos por e-mail informação sobre o projeto 

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

implantados pelo vosso Município? 

Foram implementadas em 10 locais. A rede chama-se WiFi4EU 

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

pontos de acesso WiFi4EU? 

Locais com uma maior presença de munícipes 

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

vosso Município desde o lançamento do WiFi4EU? 

Ainda não se procedeu ao lançamento oficial, apesar de os munícipes já estarem a usufruir 

dos acessos. 

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? 



Irão ser feitas as devidas publicações, após o lançamento oficial. 

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

entrou em contato com outros municípios? 

O município do Montijo, não precisou de ligar a nenhum outro município, pois fomos dos 

primeiros a aderir a este projeto. 

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? 

Ainda não é possível aferir. 

 

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? 

Está em fase de analise.  

 

Locais: 

1 – Quinta do Saldanha 

2 – Piscina Municipal 

3 – Parque Municipal 

4 – Moinho de Maré 

5 – Coreto de Sarilhos 

6 – J. F. do Alto Estanqueiro / Jardia 

7 – Laboratório de Aprendizagem de Atalaia 

8 – J. F. de St. Isidro de Pegões 

9 – J. F. de Pegões 

10 – Depósito de Água de Canha 

 

 


