
   O maior programa

          de inclusão 

digital da história

        de Belo Horizonte.



SOBRE O USO DE INTERNET

20 milhões de domicílios sem Internet 
(28% no Brasil - 25% em Minas)

  menos de 50% possuem internet em domicílios de classe D e E

Nos domicílios com internet, Celular é o meio mais usado

 Classes DE (85%) concentram uso exclusivo

Fonte: Pesquisa TIC nos domicílios 2019-2020



DOMICÍLIOS COM COMPUTADOR 
POR CLASSE SOCIAL

Fonte: Pesquisa TIC nos domicílios 2019-2020



O QUE É PRECISO PARA ESTAR 
INCLUÍDO DIGITALMENTE?



ETAPA 1



CONEXÃO: INSTALAÇÃO

* 418 APs implantados até o momento



CONEXÕES POR REGIONAL



CONEXÃO: UTILIZAÇÃO



CONEXÃO: UTILIZAÇÃO

  Mais de 43 mil usuários cadastrados.

  1.500 usuários conectados simultaneamente 
no pico de utilização no período noturno.

  A utilização do link de internet aumentou 
significativamente com picos de 600 Mb/s.



CAPACITAÇÃO

   1.889 alunos capacitados 
e certificados entre janeiro 
e maio de 2022, dentre 
estes 824 alunos de cursos 
profissionalizantes.

   494 alunos em capacitação, 
sendo 125 presenciais e 369 
à distância.

   Curso para idosos em 
12 Centros Culturais, 28 CRAS, 
1 CRPI e 28 ILPIs.



DISPOSITIVOS

   45.000 tablets disponibilizados 
para alunos da rede municipal 
de ensino em parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Educação.

   1.058 computadores doados 
para  Telecentros. 

   98 equipamentos instalados 
nas ILPIs.

Fonte: Globo.com



ETAPA 2

Mercado de trabalho 
preenche as vagas em 
aberto com a mão-de-obra 
qualificada



CONEXÕES POR REGIONAL: TOTAL



CAPACITAÇÃO: NOVO MODELO

Mercado de 
trabalho 

apresenta as 
demandas

Prodabel/PBH 
estrutura cursos 

e fomenta a 
participação

Mercado de trabalho 
preenche as vagas em 
aberto com a mão-de-obra 
qualificada

Prodabel/PBH capacita 
os alunos e faz 
a ponte com o mercado 
de trabalho



CAPACITAÇÃO: REDE MUNICIPAL

Oficina de 
Recondicionamento

de Computadores
Oficina de Programação 

para CriançasOficina de Drone



CAPACITAÇÃO: COMUNIDADES

Unidade móvel de 

capacitação: Carreta 

itinerante equipada 

com 20 notebooks para 

realização de oficinas 

nas comunidades.



DISPOSITIVOS

Recondicionamento 

e doação de computadores 

para domicílios que não 

possuem dispositivos para 

conexão à internet nas 

comunidades atendidas.




