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O que é o Castro Wireless?

É um projecto da Câmara Municipal de Castro Verde e da Junta de Fregue-
sia de Castro Verde no âmbito do acesso dos cidadãos às tecnologias de 
informação e comunicação, do combate à info-exclusão e da valorização 
do espaço público. Neste caso, o acesso a uma rede Wireless, também 
conhecida como WI-FI, em Banda Larga (54 Mbps), através de uma tecno-
logia sem fios de curto alcance (300 m) via rádio, em espaços públicos 
definidos para o efeito, os chamados hotspots.

Quais as vantagens do Castro Wireless?

Possibilita o acesso, gratuito, com mobilidade e rapidez, à internet e ao 
ambiente de produtividade do utilizador (por exemplo: correio electrónico, 
documentos, aplicações) em locais públicos com cobertura da rede. 
 

Como ter acesso ao Castro Wireless?

Ter uma conta de acesso, para tal basta preencher o formulário on line no 
web site do município ou dirigir-se aos serviços onde o mesmo se encon-
tra disponível: Câmara Municipal, Junta de Freguesia, Centro de Promoção 
do Património e Turismo, Biblioteca Municipal e Parque de Campismo, 
onde receberá a palavra passe de acesso.
Aceitar as normas e condições de utilização do Castro Wireless.
Ter o equipamento adequado.
Colocar-se numa zona com a cobertura da rede Castro Wireless.

Quais os locais com cobertura Castro Wireless?

Os locais onde se encontram os hotspots são: Praça do Município, Praça 
da República, Praça da Liberdade, Parque Infantil / Centro Coordenador de 
Transportes, Praça Adriano Correia de Oliveira, Parque de Campismo, 
Biblioteca Municipal.
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