
Como posso obter um computador de 
segunda mão gratuito?

*Se é um MNA (menor não acompanhado), por favor pergunte-nos sobre as suas opções.

É um requerente de asilo (DPI), um beneficiário de proteção temporária 
(BPT), ou um residente em Luxemburgo, beneficiário do subsídio “Custo de 

Vida"? Tem mais de 18 anos de idade? *

Sim  Não

É o primeiro membro do seu 
agregado familiar a candidatar-se a 

um computador da Digital 
Inclusion?

Infelizmente, você não satisfaz os nossos critérios de 
elegibilidade. No entanto, está convidado a juntar-se 

a nossas outras atividades, como o nosso 
Programma de Aprendizado para Voluntàrios, o 

nosso “Digital Coaching“, o nosso “Language Lab“, ou 
os nossos cursos básicos de TI!

Sim  Não

Enviar um e-mail para 
computerwaitinglist@digital-inclusion.lu:

1) Tipo de dispositivo: computador portátil, 
computador desktop, ou computador 
desktop extra (CDE).
Para computador de desktop e CDE, pode 
também indicar uma preferência de subtipo 
(não garantida): a. All-in-one PC  /  b. iMac

2) Nome de família 3) Primeiro nome
4) Endereço actual 5) Telefone #
6) Endereço de e-mail 7) Matrícula #
8) Anexar prova de elegibilidade: 

a. Para DPIs e BPTs: 
Cópia do documento ONA (papel cor-de-

rosa ou papel azul); e
Cópia de um “Extrait du Registre 

national”
b. Para outros residentes: 
 Cópia da Carta de Decisão do Custo de 

Vida ("allocation vie chère") (com menos 
de 12 meses de ter sido emitido); e

 Cópia de um “Certificat de residence 
élargi”

Pode candidatar-se a um 
computador desktop extra 

para cada membro do 
agregado familiar com +8 

anos

Se você nos enviar uma 
inscrição COMPLETA, você 
será adicionado à lista de 

espera e enviaremos um e-
mail de confirmação

Processamos as inscrições 
em ordem cronológica, 
portanto, seja paciente

Quando chegar a sua vez, 
você receberá um convite 
por e-mail para coletar um 

computador!
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Este documento é apenas para fins informativos, não é uma garantia relativa aos nossos procedimentos e 
critérios de elegibilidade. Para informações atualizadas, consulte o nosso sítio web (digital-inclusion.lu).



I don’t need a computer, I can 
use my smartphone to write 
emails and look up information.

But a computer can help you 
to do so much more!

Why should I get a computer?

As our society becomes more and more digitalised, you may find a
smartphone can’t do all the things you need. A computer can help you reach
the next level, whether you are a student, looking for a job, or hoping to
start your own business.

How can a computer help me?
 Write like a pro: write and send longer emails, write official letters, attach

documents.
 Upgrade your homework: complete homework online, create

presentations for class, access online learning platforms.
 Find a job: write a CV, search and apply for jobs online, use common tools

like Word and Excel with confidence, follow free online courses to learn
new skills.

 Be your own boss: Create a website, advertise your services, learn to keep
accounts, sell your products online, create invoices, register your business.

 Administrative tasks: Apply for official paperwork, register to vote, find
information on your legal rights, learn whether you can get support from
the government or other organisations.

Sounds good, but you don’t know where to start? Don’t worry!

Digital Inclusion runs computer classes on many of these subjects.  Check out our 
website or our Facebook page to find information on our latest courses:

www.digital-inclusion.lu or https://www.facebook.com/DigitalInclusionAsbl/


