DESENVOLVIMENTOS DIGITAIS 2020

De acordo com o documento da UIT, Measuring Digital Development,
Facts and Figures 2020, a crise provocada pela pandemia por COVID-19
tem um impacto muito significativo no uso de serviços e equipamentos
digitais a nível mundial, pelo que as tendências passadas serão pouco úteis
para fazer previsões relativamente à evolução presente e futura dos
indicadores relativos às TIC.
Contudo, os progressos realizados ao nível da implementação das TIC
antes da pandemia poderão influenciar a forma como as diferentes partes
do Mundo estão a enfrentar os desafios colocados pela pandemia,
nomeadamente a passagem do “físico” para o “digital”.
Esta edição dos Factos e Números 2020, da UIT, apresenta os resultados
ao nível da preparação e resiliência digital nas várias regiões do Mundo.

Globalmente, de acordo os dados estimados pela UIT, cerca de 85 por
cento da população mundial estava coberta por uma rede 4G, no final de
2020, sendo que cerca de 93 por cento da população mundial tinha acesso
a uma rede de banda larga móvel.
O documento revela ainda que as pessoas que habitam em zonas rurais
continuaram a enfrentar grandes desafios em termos de conetividade
durante o confinamento. As grandes áreas das zonas rurais não se
encontram cobertas por redes de banda larga móvel e poucas são as
habitações que têm acesso à Internet nessas áreas. O acesso à Internet
nas zonas urbanas é cerca do dobro do acesso à Internet nas zonas rurais.
Por outro lado, verifica-se que o lançamento de infraestruturas de
comunicações está a diminuir em termos globais.
É ainda de referir que as subscrições do serviço de voz móvel
apresentaram uma diminuição pela primeira vez desde o seu lançamento,
em virtude da sua redução nos países em vias de desenvolvimento, e que
está a assistir-se a uma manutenção das subscrições de banda larga móvel.
No que diz respeito a adoção de tecnologias pelas populações verifica-se
que, as pessoas mais jovens apresentam uma maior propensão pelo uso
da Internet, ou seja, cerca de 70 por cento das pessoas com idade entre os
15 e os 24 anos usam a Internet, enquanto que em termos de população
global apenas cerca de metade utiliza a Internet.
Fonte: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2020.pdf

Mensagem a reter: Considerando o impacto e a importância da
conetividade digital como fator para o desenvolvimento económico e
social dos países será importante que os países adotem medidas efetivas
que visem o acesso e a utilização das TIC por parte dos cidadãos e das
empresas.
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