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Hervé DUPUY 
Investment in High Capacity Networks



Promover Wi-Fi gratuito no centro das 
comunidades locais

Financiar a instalação de equipamentos Wi-Fi 
em espaços públicos (edifícios públicos, 
bibliotecas, parques, praças, etc.) para:

• Proporcionar a todos os Europeus os 
benefícios da sociedade Gigabit, tal como 
estabelecido nos objectivos do Mercado 
Único Digital. 

• Estimular e promover serviços digitais 
inovadores desenvolvidos localmente 
(eGovernment, eHealth, eTourism, etc). 



• Investimento de 
EUR 120 milhões até 2020
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• Conectar entre 
6.000 e 8.000 comunidades 

• Disponibilizar um sistema único 
de autenticação em toda a Europa

Impacto directo nas comunidades



Uma Europa visível e útil 

WIFI4EU
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Uma resposta às
necessidades

locais

A mesma marca
em toda a UE

Boa experiência
de utilização



Divisão de responsabilidades
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Comissão Europeia

• Equipamento e custos de instalação(CAPEX)

• Até 100 % do custo total do projecto

• € 15.000 max. / Município

Beneficiários

• Contrato com uma operadora de 
telecomunicações(OPEX)

• Activo durante pelo menos 3 anos

• Uso comercial interdito 

Autoridades Regul. Nacionais / Ministérios

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



(1) 

Candidatura

(2) 

Selecção dos 

beneficiários

(4) 

Instalação do equipamento 

e confirmação 

(3) 

Selecção da empresa para a 

instalação do equipamento.

(5) 

Pedido de 

amortização 

do voucher

(6) 

Pagamento

Fornecedor dos 

equipamentos

Municípios

Comissão Europeia



Esquema simples e facilitado

• Registo e candidaturas online

• Procedimento de selecção

simplificado

• Pagamento através de vales 

(vouchers)

• Controlo remoto e em tempo-real
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Implementação 
rápida!



"Primeiro a chegar, Primeiro a ser 
servido" e "Equilíbrio Geográfico"

Efeito de difusão… evitando a centralização:

• No Mínimo 15 vouchers por país. 

• No Máximo 8 % do orçamento do primeiro convite à apresentação de 
propostas por país. 

Outras regras de distribuição 

• Apenas um voucher por Município 
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Subsidiariedade

• Os espaços públicos centrais da sua comunidade

• O fornecedor do equipamento Wi-Fi

• O fornecedor dos serviços de Internet (ISP)

O município escolhe

A União Europeia decide

• As regras de distribuição 

• As regras de selecção(“o primeiro a chegar é o 

primeiro a ser servido”)



O primeiro convite (piloto) à 
apresentação de propostas 

• Orçamento: EUR 15 milhões

• Valor unitário do voucher : € 15,000

cerca de 1.000 comunidades no total

• Elegibilidade: Municípios

• Prazo de validade dos vouchers: 18 meses após a 
emissão

* To be confirmed10



Cronograma

Q1 2018

Lançamento do convite

à apresentação de 

propostas.

Fase de registo: 

• Municípios

• Fornecedores de 

equipamento Wi-FI

SelecçãoPortal Call 1 InstalaçãoPrepar

ação

Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

Meados
de Março

6 a 8 
Semanas

Max 4 
semanas

Max 18 meses



Alguma questão? 
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Disponível: 

• Página web:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wi-fi-gratuito-para-todos-na-europa

• Perguntas e respostas:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-perguntas-e-respostas

• Email: CNECT-WIFI4EU@ec.europa.eu

Em breve: 

• Europe Direct Contact Centre (EDCC):

https://europa.eu/european-union/contact_en

• Broadband Competence Offices (BCO)

• Representação da Comissão Europeia em Portugal

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wi-fi-gratuito-para-todos-na-europa
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-perguntas-e-respostas
mailto:CNECT-WIFI4EU@ec.europa.eu
https://europa.eu/european-union/contact_en


WiFi4EU

OBRIGADO! 


