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REPÚBLICA 
PORTUGUESA 
GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO, 

DA ECONOMIA E TRANSiÇÃO DIGITAI. 


SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE 

Exma. Senhora 

Chefe do Gabinete de S. Exa. 

o Secretário de Estado dos Assuntos 
Parlamentares 
Dra. Catarina Gamboa 

NOSSA REFERÊNCIA E: 1492 
(ver canto ~lJperior din(to) 

ASSUNTO: 	 Pergunta n.O 1164/XIVl2a 

Cobertura 4G nas zonas de baixa densidade populacional ou zonas de sombra 

Em resposta à Pergunta n. o 1164/XIVI2. a 
, de 02-02-2021, formulada pelos senhores Deputados do Grupo 

Parlamentar do PS, encarrega-me S. Exa. o Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital de 

informar V. Exa. o seguinte: 

1 - Para quando serão criadas as condições para que os dados móveis a nível nacional sejam partilhados à 

semelhança do roaming internacional, por mais recôndita que seja a sua morada no interior do país? 

A matéria em causa não respeita à ação governativa deste Ministério, mas do Ministério das Infraestruturas 

e da Habitação, que é competente pela formulação, condução, execução e avaliação das políticas de 

infraestruturas, nas áreas da construção, do imobiliário, dos transportes e das comunicações. 

2 - Será possível disponibilizar o acesso virtual a todos os alunos deste país, dotando-os de computadores 

e acesso a net? 

Observe-se, a título prévio, que a matéria em causa se enquadra em primeira linha sob a esfera de 

competências da área governativa da educação, que tutela as entidades implementadoras da medida 

"Escola Digital" . Sem prejuízo, saliente-se o seguinte: 

• 	 O Plano de Ação para a Transição Digital, aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n. o 

3012020, de 21 de abril, integra como medida 1 o "Programa de Digitalização para as Escolas", 

atualmente designada por "Escola Digital"; 
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Esta iniciativa inclui, entre outras dimensões: 

A disponibilização de equipamento individual ajustado às necessidades de cada nível 

educativo para utilização em contexto de aprendizagem; 

A garantia de conectividade móvel gratuita para alunos, docentes e formadores do Sistema 

Nacional de Qualificações, proporcionando um acesso de qualidade à Internet na escola, bem 

como um acesso à Internet em qualquer lugar. 

• 	 Para este efeito, encontram-se em curso diversos procedimentos de contratação pública de kits 

compostos por computadores portáteis individuais e equipamentos de acesso a banda larga móvel. 

Considerando a escala significativa da medida e da necessidade de faseamento dos processos de 

aquisição e distribuição, foi priorizada a entrega aos alunos beneficiários da Ação Social Escolar, 

processo que está atualmente em curso, sendo posteriormente e progressivamente alargada a todos os 

alunos, alunas e docentes, num total aproximado que se espera que ultrapasse os 1,1 milhões de 

util izadores. 

Com os melhores cumprimentos, 

~1O Chefe do Gabinete 

~~, Gonçalo Hogan 

~hefe do Gabinete em substltuiça-o 


Pedr ~ RelS
. 

M' . tr
IOIS o de Estado, da Economia 


e da iransição Digital 
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