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●  Um projeto anual para monitorar o progresso a nível de 

politica publica e regulação para uma Internet mais 
acessível 

●  Explora o progresso nas políticas registado em 58 
países de baixa e média renda 

 

●  Como e que alguns países conseguiram melhorar o 
acesso acessível a internet? O que podem outros países 
fazer para la chegar? 

Relatório De Acessibilidade 2017 
 



Progresso para uma Internet mais acessível: 
Uma visão global 

Public Access Resource 
Sharing 

Efficient Use 
of Spectrum 

USAFs Broadband 
Plans 



A ausência de medidas necessárias para 
fornecer a internet a preços acessíveis: 

A nível global, as politicas publicas pouco mudaram 
desde 2014 

 

<< Aumento medio dos scores políticos em todas áreas: 10% >> 

Apenas 19 países qualificam a critério de acessibilidade 
de “1 a 2” 

--1GB de dados móveis pré pagos a 2% ou menos do rendimento medio  
mensal -- 



ADI =Índice dos Motores de Acessibilidade 
 

Não avalia directamente os preços; Mede até que ponto os países 
tem implementado politicas para melhorar e alcançar uma internet 

acessível 
 

 

O que é o ADI? 

ACESSO INFRAESTRUTURA 



2017 ADI: Rankings globais 
ADI Top 15 



Acessibilidade da 
Internet na África 



Uso da Internet em toda a África em 2017 



Quão Acessível é o Acesso em África? 



Ranking ADI África 2017 

África Top 10 



Política de acesso a internet acessível 
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Desempenho de Moçambique 
no Relatório De Acessibilidade 
2017 



Uso da internet em Moçambique 



Desempenho de Moçambique no Índice 
dos Motores da Acessibilidade 2017 
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Política de acesso a internet acessível 
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Overall, 
Mozambique 

scores  

5.2 out of 10  

in all policy areas — 
better than the 

African average, but 
still indicating the 

need for urgent 
action to expand 

access 



Tornar o acesso universal e 
acessível à Internet uma 
realidade 



Que devemos fazer para que uma internet 
acessível seja uma realidade para as/os 
Moçambicanos? 

Desenvolve
r uma nova 
Estratégia 
de Banda 

Larga 
 

Foco em 
iniciativas 
de acesso 

público 

 
Expandir 
esforços 

para lidar 
com 

questões de 
acesso do 

lado da 
procura. 

 

Reduce 
taxes on 
end-user 
devices 

Implementar 
regulamentos e 

orientações para 
encorajar e 
incentivar a 
partilha de 

infraestrutura 
e acesso aberto 

 



Obrigado! 
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