
 
 
 

Resultados Alcançados no Ano de 2020 
 
 

 Este relatório tem como objetivo informar ao Cidadão acerca do que foi realizado 

no ano de 2020, no âmbito de diferentes projetos sob responsabilidade da Subsecretaria 

de Ações e Projetos Estruturantes – SECTI.  

 

 

 

1. WI-FI Social DF 

 

O Wi-Fi Social DF é um projeto que consiste na disponibilização de acesso público e 

gratuito à internet, via sinal Wi-Fi, aos cidadãos do Distrito Federal, em diferentes locais 

com elevada circulação de pessoas. O serviço é oferecido à população sem ônus ao 

Poder Público ou ao usuário, uma vez que o custo de instalação e manutenção das redes 

é de responsabilidade das empresas credenciadas no programa, que, em contrapartida, 

podem explorar modalidades de publicidade digital quando aparelhos se conectam às 

suas redes.  

No ano de 2020 o Wi-Fi Social DF contabilizou, até a elaboração deste relatório, 

mais de 26 milhões de acessos em todos os pontos que já contam com o serviço. 

Ademais, neste ano o Wi-Fi Social DF foi instalado em 13 novos pontos, totalizando 

43 pontos já instalados desde o início do projeto.  

 

 



 

2. VEM DF  

 

Lançado em 10/2019, o Projeto VEM DF tem como objetivo promover a eletro-

mobilidade no Distrito Federal através de disponibilização de uma frota de 16 veículos 

elétricos para uso compartilhado entre servidores do GDF, viabilizada através de uma 

parceria entre o GDF, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o 

Parque Tecnológico de Itaipu (PTI). Os veículos elétricos disponibilizados são do modelo 

Twizy, produzidos pela montadora Renault. Ademais, através da mesma parceria, o 

programa também contempla a instalação de uma rede de 35 eletropostos (pontos de 

recarga para veículos elétricos) distribuídos em diferentes locais do DF.  

No ano de 2020 foram recebidos e habilitados 04 novos veículos elétricos, 

consolidando a frota no total de 16 veículos elétricos que havia sido estabelecido 

como objetivo no escopo do projeto. Além disso, neste ano foram instalados 20 novos 

eletropostos, resultando em um total de 30 eletropostos instalados desde o início 

do projeto. Destarte, atualmente resta a instalação de apenas 05 eletropostos para que 

se atinja os 35 eletropostos estipulados no escopo do projeto. Vale salientar que os 

números acima não incluem 06 eletropostos adicionais que foram viabilizados através 

de acordo de cooperação técnica com o Ministério da Economia, pois estes não estão 

inclusos no escopo original do projeto. Por fim, o projeto atingiu a marca de 360 

servidores cadastrados. 

 

 

3. Lan House Social DF 

 

Ao longo de 2020, esta Subsecretaria desenvolveu e implementou a primeira unidade 

do Projeto Lan House Social DF. Trata-se de uma política pública voltada à inclusão 

digital de parcelas menos abastadas da população do Distrito Federal, oferecendo 

espaços para que estes cidadãos possam se informar, trabalhar e utilizar serviços 

disponíveis em meios digitais. Com isso, objetiva-se inserir estes cidadãos no universo 

digital e as inúmeras possibilidades que este oferece. Mais do que oferecer apenas 



acesso à internet, estes espaços possuem computadores e estrutura que possibilitam o 

pleno usufruto das oportunidades disponíveis em meios digitais. As Lan Houses Sociais 

são espaços voltados sobretudo às comunidades de baixa renda do Distrito Federal, com 

foco direcionado à implantação inicial em cidades com piores índices socioeconômicos. 

Ademais, focar-se-á também na instalação de Lan Houses Sociais em locais de elevada 

circulação de pessoas, tais como feiras permanentes. Recentemente foi inaugurada a 

primeira unidade de Lan House Social DF, localizada na Administração Regional de 

SCIA/Cidade Estrutural. Esta unidade servirá como exemplo para inúmeras novas 

unidades que serão inauguradas em 2021.  

 

 
 

 


