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Diploma de Competências Básicas em 
Tecnologias de Informação 
p Decreto de Lei nº 140/2001 de 24 de Abril

n É um sistema de reconhecimento e validação 
formal de competências básicas em 
tecnologias da informação

n Objectivo: favorecer a rápida familiarização da 
população com as tecnologias de informação e 
o incremento acelerado e generalizado do uso 
da Internet

http://diploma.addition.pt



Como obter um Diploma
p Aprovação num exame prático e 

presencial, com uma duração máxima de 
sessenta minutos

p O exame visa avaliar as seguintes 
competências:
n Escrever, imprimir e guardar um texto; 
n Pesquisar informação na Internet; 
n Receber e enviar correio electrónico

http://diploma.addition.pt/cod/index.jsp





Como ser um centro de Diplomas
p Diplomas só podem ser atribuídos por entidades 

credenciadas
p As entidades a credenciar devem reunir os 

seguintes requisitos:
n Estarem dotadas dos meios materiais, nomeadamente 

equipamentos e recursos logísticos adequados à 
realização do exame prático conducente à obtenção do 
Diploma; 

n Estarem dotadas dos recursos humanos adequados à 
supervisão e avaliação do exame prático conducente à 
obtenção do Diploma. 

http://diploma.addition.pt/ctcd/index.jsp



Como ser um centro de Diplomas
p Processo de registo

n Preencher formulário em 
http://diploma.addition.pt/ctcd/registo.jsp

p Importante!!
§ no Nome colocar “Espaço Net; Nome da entidade”
§ Informar o Madeira Tecnopolo do registo

n Recepção da confirmação por email (pode demorar alguns 
dias)
p http://www.sidiploma.umic.pcm.gov.pt/

p Compete ao responsável:
n Adicionar/gerir formador(es)

p Compete ao(s) formador(s):
n Registar Exames
n Emitir Diplomas





Alterações ao regulamento do projecto
“Uma família um computador”

p Comprovação de conhecimentos informáticos
n Frequência com aproveitamento numa disciplina no 

âmbito das Tecnologias de Informação e Comunicação 
no Ensino Publico ou Privado

n Certificação pela Direcção Regional de Educação
n Certificação pela DTIM
n Diploma de Competências Básicas em Tecnologias de 

Informação

senão

n Formação em qualquer entidade habilitada a conceder 
os certificados exigidos 



Alterações ao regulamento do projecto
“Uma família um computador”
p Aumento do valor do rendimento per

capita nos 3 níveis de comparticipação
n 75% comparticipação até 3.850€ 

p era 3.342€

n 30% comparticipação entre 3.850€ e 6.450€
p era entre 3.342€ e 5.611€

n 15% comparticipação entre 6.450€ e 8.600€
p era entre 5.611 € e 7.482€

=> Maior numero de famílias abrangidas



Protocolo entre a SRE, o Madeira Tecnopolo, a Siemens
Portuguesa e a Portugal Telecom (18/3/2003)

p Portugal Telecom e a Siemens Portuguesa cedem 
gratuitamente 230 equipamentos ADSL às 
Escolas e Espaços Net

p Portugal Telecom instala os equipamentos

⇒ Benefícios do acesso à Internet através de ADSL 
em relação ao acesso RDIS (ou linha analógica)

⇒ Acesso mais rápido, custos controlados

p Pedidos no âmbito deste protocolo devem ser 
dirigidos ao Madeira Tecnopolo



Alojamento de páginas no servidor 
Espaços Net
p Previsto no regulamento do projecto
p Instalado um servidor para o alojamento
p Criado um site para o projecto 

http://espaconet.madeiratecnopolo.pt/
p Características do alojamento:

n Espaço disponível por Espaço Net: 30MBytes
n O endereço é do tipo: espaconet.madeiratecnopolo.pt/iniciais_da_entidade
n Publicação das páginas: por ftp

Ex. http://espaconet.madeiratecnopolo.pt/cpsas/

p Requerer ao Madeira Tecnopolo, por escrito através de e-mail, fax 
ou carta, informando que leram e concordam com as condições de 
alojamento
n o endereço do site bem como as credenciais necessárias (utilizador e 

palavra passe) para acesso FTP serão fornecidas


