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Espaços Internet 

 Acesso público gratuito  

 Disponibilização regular                                      de 
computadores e Internet  

 Apoio por pessoal próprio (monitores)  

 Horário alargado 

 Muitos com acessibilidade para cidadãos com 
necessidades especiais  





840 Espaços Internet                         
em Funcionamento 

 286 Espaços Internet, criados como equipamentos públicos 
específicos em municípios 

 156 em Instituições de Solidariedade Social                    
(iniciativa Clique Solidário)  

 142 em Bibliotecas Públicas (protocolo UMIC-ANP)  

 122 em Cidades e Regiões Digitais  

 78 em Centros de Inclusão Digital (Programa Escolhas 2G) 

 31 em Centros de Emprego e Formação  

 17 em Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto 
(projecto 2001 Associações) 

 8 Espaços Internet em Centros Ciência Viva            2.200 PA 
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A Inclusão Digital em Portugal em um slide 

 4º país (77%) da UE nas pessoas com educação secundária 
mas não superior                                                                            
(apenas a seguir a Holanda, Suécia e Dinamarca) 

 7º país (85%) da UE nas pessoas com educação superior 
(apenas a seguir aos anteriores e a Luxemburgo, Finlândia e 
Reino Unido) 

 13º país (32%) da UE15 nas pessoas com educação de         
9º ano ou inferior (apenas à frente de Itália e da Grécia) 

 De 65 a 75 anos: 2%   (2 milhões)                                                 
De 25 a 54 anos: 15% (3 milhões)                                                   
De 16 a 24 anos: 59% (1 milhão) 

% de utilizadores da Internet                                        
por nível de escolaridade, 2005 

Fonte: EUROSTAT 



Organização da                                       
Rede de Espaços Internet 

 Estabelecer um quadro colaborativo de âmbito nacional 
para os Espaços Internet  

 Promover coordenadamente o uso de TIC e as actividades 
de inclusão digital  

 Fomentar a troca de boas-práticas e a divulgação de 
iniciativas  

 Valorizar a contribuição integrada dos vários actores              
e o seu empenhamento para desenvolver e aproveitar o 
mais possível o poderoso instrumento de inclusão desta 
rede, resultante da sua dimensão e penetração no território 
nacional  

Objectivos: 



O Que se Passa no Encontro 
13 Espaços Internet abertos ao público c/ 250 computadores                                                             

7 gerais organizados por zonas do território                                                           
2 netmóveis                                                                                               
4 temáticos (crianças e idosos, cidadãos c/ necessidades 
especiais, centros de inclusão digital, Diploma de 
Competências Básicas) 

Actividades dirigidas a monitores e responsáveis pelos 
Espaços Internet no auditório do Pavilhão 1:                                                                
24 sessões de meia em meia hora   

Actividades dirigidas a visitantes nos Espaços Internet 
instalados no Pavilhão 1: mais de 50 actividades práticas 
programadas 

Visitas programadas 

Conferência do Encontro no Pavilhão do SITIC  



Actividades Futuras 

 Abertura de um sítio na Internet para interacção regular de 
duas comunidades online, para partilha de ideias, 
experiências e boas-práticas:                                                                        
– Monitores de Espaços Internet                                                              
– Responsáveis por Espaços Internet 

 Lançamento de desafios para actividades específicas                               
de reforço do uso das TIC e da inclusão digital 

 Organização regular de encontros da Rede de Espaços 
Internet  



A todos que contribuíram para o    
Encontro Rede de Espaços Internet:  

elementos da UMIC e do POSC,  
empresas que apoiaram com computadores,  

impressoras e software, 
entidades que apoiaram na cartografia,  

monitores e responsáveis por Espaços Internet,  
visitantes … 

Agradecimentos 


