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1. Sumário executivo 

O relatório relativo à neutralidade da rede decorre da obrigação prevista no artigo 5.º do 

Regulamento (UE) n.º 2015/2120 do Parlamento Europeu e do Conselho de 25.11.20151 

(doravante “Regulamento TSM2”), que estabelece medidas respeitantes ao acesso à 

Internet aberta, altera a Diretiva 2002/22/CE, relativa ao serviço universal e aos direitos 

dos utilizadores em matéria de redes e serviços de comunicações eletrónicas, e o 

Regulamento (UE) n.º 531/2012, relativo à itinerância nas redes de comunicações móveis 

públicas da União. 

O presente relatório reflete o controlo exercido pela Autoridade Nacional de Comunicações 

(doravante “ANACOM”), no período de maio de 2019 a abril de 2020, na aplicação dos 

artigos 3.º e 4.º do Regulamento TSM, tendo como fim último a garantia de acesso à 

Internet aberta.  

Ao longo do período a que respeita o relatório, a ANACOM deu continuidade à análise 

relativa às ofertas zero-rating e similares, com o intuito de avaliar eventuais efeitos deste 

tipo de práticas comerciais no domínio da Internet aberta, em particular nos direitos dos 

utilizadores finais. Dada a dimensão e complexidade destas práticas, esta análise 

encontra-se ainda em curso. 

Em matéria de transparência, a ANACOM identificou algumas deficiências, nomeadamente 

na informação sobre velocidades de transmissão disponibilizada nos contratos e nos sítios 

na Internet dos prestadores de serviços de acesso à Internet (doravante “PSAI”) com maior 

presença no mercado. Face ao exposto, a ANACOM remeteu a esses PSAI, em maio de 

2019, comunicações, alertando para a necessidade de serem cumpridas as exigências 

relacionadas com a disponibilização da informação nos termos estabelecidos pelo 

Regulamento TSM. Desde então, a ANACOM monitorizou as alterações que foram 

implementadas, de forma gradual, pelos PSAI, na sequência dessas mesmas 

comunicações e de posteriores interações entre esta Autoridade e os PSAI visados. No 

final do mês de abril de 2020, todos os prestadores tinham já adaptado os respetivos sítios 

na Internet, acautelando na generalidade os aspectos sinalizados pela ANACOM. O 

mesmo também se verificou em relação aos respetivos contratos, com exceção de um 

                                                            
1 O Regulamento encontra-se disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120. 
2 TSM é a sigla da expressão inglesa Telecoms Single Market. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
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PSAI, que ainda não tinha finalizado as alterações nos respetivos contratos. Este prestador 

informou que iria concluir tais alterações e depositar na ANACOM as novas versões dos 

seus contratos durante o mês de junho de 2020.  

A ferramenta de medição da ANACOM, NET.mede, para aferição da qualidade do serviço 

de acesso à Internet (doravante “SAI”) pelos utilizadores, foi, em 2019, objeto de 

otimização, bem como de melhorias, tanto ao nível da caraterização dos testes, como, em 

particular, da introdução de várias novas funcionalidades, que vieram agilizar a utilização 

da aplicação (app NET.mede) e da área reservada (My NET.mede). A ANACOM procedeu 

à divulgação da renovação do serviço no final de janeiro de 2020. 

Paralelamente, a ANACOM reiniciou ainda, em 2019, a realização de estudos de avaliação 

do desempenho de serviços móveis e de cobertura GSM, UMTS e LTE, os quais incluem 

a aferição da qualidade do SAI nas redes móveis. 

Têm ainda sido promovidas ações de cooperação, com vista à troca de conhecimentos e 

de experiências, materializadas em reuniões bilaterais com a Autoridade Reguladora 

Nacional (doravante “ARN”) do Brasil (ANATEL) e da Eslováquia (Teleoff). Não obstante 

estas iniciativas, a ANACOM tem acompanhado alguns dos estudos elaborados pelas ARN 

sobre os desafios que se colocam no contexto da Internet aberta, desenvolvendo alguma 

reflexão a este respeito. 

Os últimos dois meses a que respeita o presente relatório foram marcados pela pandemia 

COVID-19, tendo inclusivamente sido declarado o estado de emergência em 18.03.2020, 

o qual vigorou durante 45 dias, que teve fortes implicações no sector das comunicações 

eletrónicas, em particular nos SAI. Esta situação excecional criou novas exigências para 

os PSAI e um reforço do papel de controlo e supervisão pela ANACOM. 

2. Enquadramento regulatório 

O Regulamento TSM estabelece regras comuns no que respeita ao acesso à Internet 

aberta, com o objetivo de garantir o tratamento equitativo e não discriminatório do tráfego 

na prestação de SAI e salvaguardar os direitos dos utilizadores finais relacionados com 

essa prestação (cfr. considerando 1 do referido Regulamento). 

Com este propósito, as ARN “(…) controlam e asseguram rigorosamente a conformidade 

com os artigos 3.º e 4.º, e promovem a disponibilidade contínua de serviços de acesso à 



 

3 
 

Internet não discriminatórios e com níveis de qualidade que reflitam o progresso 

tecnológico”, de acordo com o n.º 1 do seu artigo 5.º. 

Ao abrigo do n.º 1 do artigo 3.º, “[o]s utilizadores finais têm o direito de aceder a 

informações e conteúdos e de os distribuir, de utilizar e fornecer aplicações e serviços e 

utilizar equipamento terminal à sua escolha, através do seu serviço de acesso à Internet, 

independentemente da localização do utilizador final ou do fornecedor, ou da localização, 

origem ou destino da informação, do conteúdo, da aplicação ou do serviço.” Neste 

contexto, conforme decorre do n.º 2 do supramencionado artigo, nem os acordos entre os 

PSAI e os utilizadores finais, nem as práticas comerciais utilizadas pelos PSAI, podem 

limitar o exercício dos direitos dos utilizadores finais no acesso à Internet aberta. 

O Regulamento TSM, no n.º 3 do seu artigo 3.º, estabelece a obrigação dos PSAI tratarem 

o tráfego de forma equitativa na prestação do SAI, “(…) sem discriminações, restrições ou 

interferências, e independentemente do emissor e do recetor, do conteúdo acedido ou 

distribuído, das aplicações ou serviços utilizados ou prestados, ou do equipamento terminal 

utilizado.” Ainda assim, o referido Regulamento deixa margem para que os PSAI e os 

fornecedores de conteúdos, aplicações ou serviços (doravante “CAP”) possam “(…) 

oferecer serviços diferentes dos serviços de acesso à Internet que estejam otimizados para 

conteúdos, aplicações ou serviços específicos, ou para uma combinação dos mesmos”. No 

entanto, conforme decorre do n.º 5 do seu artigo 3.º, esses serviços, frequentemente 

conhecidos como serviços especializados, não podem ser utilizados nem oferecidos em 

substituição do SAI, nem podem afetar a disponibilidade ou a qualidade geral do SAI. 

Compete ainda às ARN assegurar o cumprimento das medidas de transparência previstas 

no artigo 4.º do Regulamento TSM, para garantir o acesso à Internet aberta. De acordo 

com o n.º 1 do referido artigo, os PSAI têm de garantir que os contratos que incluam o SAI 

especifiquem informações sobre (i) o impacto que as medidas de gestão do tráfego 

aplicadas pelo PSAI poderão ter na qualidade do SAI, na privacidade do utilizador final e 

na proteção dos seus dados pessoais, (ii) o impacto de alterações em parâmetros de 

qualidade do serviço na utilização do SAI e dos conteúdos, aplicações e serviços, (iii) o 

impacto dos serviços ditos especializados no SAI, (iv) diversos indicadores de débitos (ou 

estimativas de débitos) associados ao SAI e (v) as medidas corretivas ao dispor dos 

utilizadores em caso de não conformidade do desempenho do SAI face ao indicado no 

contrato. As informações anteriormente referidas devem ainda ser publicadas pelos PSAI, 

nomeadamente nos seus sítios na Internet. Adicionalmente, os PSAI têm de aplicar 
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“procedimentos transparentes, simples e eficientes para tratar as reclamações dos 

utilizadores finais”, à luz do n.º 2 do artigo 4.º. 

As atividades desenvolvidas pelas ARN, no processo de supervisão e aplicação do exposto 

nos artigos 3.º e 4.º do Regulamento TSM, bem como as conclusões daí resultantes, 

devem constar no relatório anual, a apresentar à Comissão Europeia (doravante “CE”) e 

ao Organismo de Reguladores Europeus de Comunicações Eletrónicas (doravante 

“BEREC”3). No âmbito desse processo de controlo, as ARN contam com linhas de 

orientação do BEREC para o cumprimento das obrigações previstas no Regulamento TSM. 

Estas linhas de orientação, originalmente emitidas em agosto de 20164, foram revistas em 

20205, no sentido de incorporar a experiência reunida pelas ARN nos últimos anos, 

encontrando-se presentemente materializadas no documento “BEREC Guidelines on the 

implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules” (doravante 

“Linhas de Orientação do BEREC”). 

3. Supervisão e aplicação do Regulamento TSM em Portugal 

3.1. Atividades de supervisão e controlo desenvolvidas pela ANACOM no âmbito 

do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento TSM 

O presente relatório, que corresponde ao terceiro relatório anual elaborado pela ANACOM, 

reflete o controlo e supervisão exercidos por esta Autoridade, ao abrigo do Regulamento 

TSM, no período compreendido entre 01.05.2019 e 30.04.2020. 

No relatório anual anterior, referente ao período compreendido entre 01.05.2018 e 

30.04.2019, a ANACOM destacou a decisão relativa às práticas comerciais zero-rating e 

similares em Portugal6, aprovada em 03.07.2018, bem como o facto de terem sido 

detetadas algumas deficiências ao nível das medidas de transparência previstas no 

Regulamento TSM, em particular na informação publicada, nos contratos e nos sítios na 

                                                            
3 BEREC é o acrónimo de Body of European Regulators for Electronic Communications. 
4 O documento BoR(16)127, de 30.08.2016, encontra-se disponível em: 
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/616
0-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules. 
5 O documento BoR(20)112, de 11.06.2020, encontra-se disponível em: 
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/92
77-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation. 
6 Decisão disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456064. 

http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9277-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9277-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456064
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Internet dos PSAI com maior presença no mercado, sobre velocidades de transmissão 

associadas ao SAI. 

Já no período coberto pelo presente relatório a ANACOM remeteu, em 13.02.2020, um 

pedido de informação aos PSAI com maior presença no mercado. Este pedido de 

informação, que reveste um caráter periódico, abrange na sua maioria questões já 

formuladas no pedido de informação remetido em fevereiro de 2019, no sentido de dar 

continuidade às análises já iniciadas, embora incorpore algumas questões novas.  

Ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento TSM, compete às ARN controlar e 

assegurar a conformidade com os artigos 3.º e 4.º do Regulamento TSM. Tendo em conta 

as atividades de supervisão e controlo, com maior proeminência, desenvolvidas pela 

ANACOM, esta secção incide sobre os seguintes temas: 

• Práticas zero-rating e similares; 

• Transparência. 

3.1.1. Práticas zero-rating e similares 

No âmbito da monitorização do cumprimento das regras sobre Internet aberta, a ANACOM 

tem dedicado especial atenção às ofertas zero-rating e similares. Este tipo de ofertas tem 

assumido particular relevância, pelo crescimento, em dimensão e em diversidade, de 

ofertas com características zero-rating ao longo dos últimos anos. 

De relembrar que as ofertas zero-rating são, normalmente, ofertas que se traduzem no 

acesso a conteúdo(s) e/ou aplicação(ões) específico(s) cujo tráfego não contabiliza para 

efeitos do plafond geral do SAI, não existindo limite de tráfego nem custo associado. As 

ofertas similares às ofertas zero-rating correspondem a ofertas equiparáveis ou com efeitos 

semelhantes, por se traduzirem num acesso gratuito a conteúdo(s) e/ou aplicação(ões) 

específico(s) com um limite de tráfego adicional, ou por permitirem ao utilizador a 

subscrição de conteúdo(s) e/ou aplicação(ões) específico(s) com um preço associado ao 

tráfego, distinto do fixado para a oferta base. 

Pese embora o Regulamento TSM não remeta especificamente para este tipo de práticas, 

as Linhas de Orientação do BEREC já enquadravam a título de exemplo as práticas zero-

rating na sua versão inicial, passando também a enquadrar práticas similares na sua 
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versão mais recente. Contudo, o Regulamento TSM, e consequentemente as Linhas de 

Orientação do BEREC, não proíbem as práticas zero-rating e similares, per se. No entanto, 

estas, bem como outras práticas comerciais, devem respeitar as regras relativas à Internet 

aberta.   

A análise às ofertas zero-rating e similares incidiu inicialmente na vertente da gestão de 

tráfego, tendo culminado na aprovação, em 03.07.2018, da decisão relativa às práticas 

comerciais zero-rating e similares em Portugal. Através desta decisão, a ANACOM veio 

determinar aos PSAI a alteração dos procedimentos adotados nas ofertas que incluem o 

SAI, nos casos em que existia um tratamento diferenciado do tráfego, uma vez esgotados 

os plafonds gerais de dados, de modo a cumprir com as disposições estabelecidas no n.º 

3 do artigo 3.º do Regulamento TSM. 

Para além da determinação imposta, a decisão formulou um conjunto de recomendações, 

para acautelar a liberdade de escolha dos utilizadores finais e limitar eventuais barreiras à 

entrada de novos CAP. Em concreto, a ANACOM recomendou, por um lado, a aproximação 

dos volumes de tráfego incluídos nos plafonds gerais de dados aos volumes de tráfego dos 

plafonds específicos e, por outro lado, a publicação das condições específicas impostas às 

entidades potencialmente interessadas para inclusão dos respetivos conteúdos e/ou 

aplicações nas ofertas zero-rating e similares. 

A ANACOM constatou que os PSAI adequaram as suas práticas comerciais do tipo zero-

rating, de modo a garantir a conformidade com a determinação imposta pela ANACOM em 

matéria de gestão de tráfego, ainda que não considerando as soluções propostas por esta 

Autoridade. Em contrapartida, não acolheram as recomendações dirigidas por esta 

Autoridade. Apesar da ANACOM ter reforçado a relevância das recomendações, em 

momento posterior, não foram identificadas até à data melhorias por parte dos PSAI em 

relação aos aspectos aludidos nas recomendações, tendo estes mantido praticamente 

inalteradas as ofertas zero-rating e similares nesse domínio. 

Esta situação também reforça a intenção da ANACOM, já manifestada no último relatório 

anual, de dar continuidade à análise sobre as ofertas zero-rating e similares. Por 

conseguinte, a ANACOM continua a monitorizar este tipo de ofertas, não só nos aspectos 

contemplados pela decisão que remetem essencialmente para as práticas de gestão de 

tráfego, mas também nas restantes vertentes previstas no Regulamento TSM.  
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Em concreto, a ANACOM tem vindo a analisar as ofertas zero-rating e similares, com o 

objetivo de aferir o potencial impacto das práticas comerciais que lhe estão subjacentes 

sobre os utilizadores finais, sejam consumidores ou CAP. De notar que, ao abrigo do n.º 2 

do artigo 3.º do Regulamento TSM, os PSAI não podem adotar práticas comerciais que 

limitem o exercício dos direitos dos utilizadores finais.  

A referida análise, que segue uma abordagem caso-a-caso das várias ofertas zero-rating 

e similares, visa avaliar eventuais efeitos deste tipo de práticas comerciais no domínio da 

Internet aberta, em particular nos direitos dos utilizadores finais.  

Adicionalmente, para suporte à referida análise, foi endereçado, em fevereiro de 2020, aos 

principais PSAI no mercado, um pedido de informação com enfoque nas ofertas zero-rating 

e similares. Das respostas remetidas pelos PSAI a esta Autoridade, assinalam-se a este 

respeito os seguintes aspectos: 

• Em geral, o número de acessos à Internet associados a ofertas zero-rating e 

similares, viabilizados pela existência de tarifários de voz móvel stand-alone ou 

aditivos de Internet, manteve a tendência de crescimento já evidenciada no 

passado; 

• O tráfego de dados das ofertas zero-rating e similares não regista um padrão 

comum entre as várias ofertas: por um lado, parece existir uma certa estabilidade 

face ao reportado nos anos anteriores, por outro lado evidenciam-se algumas 

situações atípicas que carecem de maior análise; 

• De um modo geral, os procedimentos em vigor, no que respeita ao tratamento do 

tráfego associado aos diferentes plafonds de dados disponíveis nas ofertas zero-

rating e similares, não revelam alterações de relevo face às medidas 

implementadas pelos PSAI em setembro de 2018 na sequência da decisão da 

ANACOM relativa às práticas comerciais zero-rating e similares em Portugal; 

• Os PSAI indicaram não comercializar tarifários de voz móvel sem componente de 

dados que permitam a adesão de aditivos de Internet para acesso a um conjunto 

específico de conteúdos e/ou aplicações; 

• Não foram identificadas pelos PSAI quaisquer ofertas comerciais cujo teor seja 

patrocinado ou compensado por terceiras entidades. 
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3.1.2. Transparência 

3.1.2.1. Informação contratual 

Das disposições do Regulamento TSM resulta também o reforço do direito dos utilizadores 

à informação por via das obrigações impostas aos PSAI nesse domínio. 

Com efeito, em cumprimento do n.º 1 do artigo 4.º do referido Regulamento, os PSAI têm 

de assegurar que os contratos que celebram contenham informação clara e específica 

sobre o respetivo serviço, para permitir um conhecimento pleno das condições de utilização 

que lhes estão associadas.  

Estas medidas respeitantes às condições incluídas nos contratos de SAI para os 

utilizadores finais contribuem para a transparência ao nível das diferentes ofertas 

disponibilizadas no mercado. 

Verifica-se que, de um modo geral, os PSAI procuraram refletir nas condições contratuais 

que utilizam na sua relação com os clientes a informação prevista no n.º 1 do artigo 4.º do 

Regulamento TSM. 

Assim, analisando, no detalhe, a informação contratual disponibilizada no período de 

referência, é de salientar que, de um modo geral, os PSAI disponibilizam nos contratos, em 

alguns casos de modo detalhado, abrangendo os diferentes segmentos a que as ofertas 

se destinam (residencial e empresarial), a informação exigida no Regulamento, 

nomeadamente, as respetivas medidas de gestão de tráfego, as circunstâncias da sua 

aplicação e o possível impacto das mesmas no serviço prestado aos utilizadores finais, os 

diversos fatores que podem condicionar as diferentes velocidades, assim como as medidas 

adotadas quando se verifique o esgotamento dos volumes de tráfego estabelecidos nas 

suas ofertas.  

Tendo, no entanto, verificado que a informação contida nos contratos, especificamente no 

que se refere às diferentes velocidades disponibilizadas, não era ainda totalmente clara e 

completa, a ARN promoveu no decurso de 2019 um conjunto de interações com os PSAI 

com vista à correção das insuficiências detetadas (ver 3.1.2.2. infra).  

Constata-se, atualmente, que os principais PSAI têm vindo progressivamente a corrigir, 

ajustar, completar e tornar mais claras as respetivas condições contratuais respeitantes às 
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diferentes velocidades (download e upload), quer para o serviço fixo, quer para o serviço 

móvel, de acordo com o previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento TSM. 

3.1.2.2. Informação publicada nos sítios na Internet dos PSAI 

Em prol da transparência na garantia do acesso à Internet, a ANACOM tem vindo a 

monitorizar a informação que é disponibilizada pelos PSAI, não só nos seus contratos, mas 

também nos seus sítios na Internet. 

Conforme mencionado no último relatório anual, no âmbito das ações de monitorização 

realizadas, a ANACOM detetou algumas deficiências na informação publicada pelos PSAI 

com maior presença no mercado no que respeita às medidas de transparência previstas 

no n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento TSM, particularmente nas velocidades de 

transmissão dos SAI. Com vista a promover a regularização dessas deficiências 

(nomeadamente, omissões, informações incompletas ou incongruentes, aspectos pouco 

claros), a ANACOM remeteu aos PSAI em causa, em 14.05.2019, comunicações 

específicas, alertando para a necessidade de serem cumpridas as exigências relacionadas 

com a disponibilização da informação nos termos estabelecidos pelo Regulamento TSM. 

Através das mesmas comunicações foi também solicitado o envio a esta Autoridade, pelos 

PSAI, de informação sobre as medidas adotadas ou a adotar no sentido de assegurar esse 

cumprimento. 

As respostas dos prestadores visados foram recebidas dentro do prazo estipulado e nos 

termos solicitados, tendo estes informado já ter iniciado ou ter a intenção de desencadear 

um conjunto de ações, retificando não só os sítios na Internet, mas também os contratos 

de adesão. A ANACOM monitorizou as subsequentes alterações que, desde então e ainda 

durante o início do ano em curso, foram sendo realizadas pelos PSAI a este respeito, 

alertando para a necessidade de correções adicionais quando justificado. 

No final de abril de 2020, os sítios na Internet dos PSAI com maior presença no mercado 

já apresentavam valores para as diversas velocidades (download e upload) associadas às 

ofertas de SAI disponibilizadas através de tecnologias fixas (velocidade mínima, velocidade 

normalmente disponível, velocidade máxima e velocidade anunciada) e móveis 

(estimativas da velocidade máxima e velocidade anunciada), bem como explicações mais 

claras e compreensíveis sobre as mesmas. A ANACOM considera que a monitorização 
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efetuada e as solicitações apresentadas junto dos PSAI contribuíram, de um modo geral, 

para melhorar a transparência na garantia do acesso à Internet aberta. 

No que respeita os restantes aspectos previstos nas alíneas a), b), c) e e), do n.º 1 do artigo 

4.º do Regulamento TSM, constata-se que ainda é possível efetuar melhorias, publicando 

informação mais completa e de forma mais clara, em benefício dos utilizadores finais. 

3.2. Reclamações associadas a incumprimentos do Regulamento TSM 

Para efeitos de aferição da conformidade com os artigos 3.º e 4.º do Regulamento TSM, a 

ANACOM tem tido em consideração as reclamações enviadas pelos utilizadores finais de 

serviços de comunicações diretamente a esta Autoridade, bem como uma amostra das 

reclamações que são apresentadas através do livro de reclamações físico e eletrónico7. A 

análise destas reclamações permite identificar os motivos de reclamação que são visados 

pelos utilizadores e agrupá-los por grandes assuntos. Este aspecto revela-se pertinente 

para efeitos de identificação de eventuais problemas que possam comprometer as 

disposições previstas no Regulamento TSM, ainda que a tipificação das reclamações não 

tenha sido desenhada especificamente com esse propósito. 

A este respeito, verifica-se que a generalidade das reclamações registadas pela ANACOM 

incide sobre o sector das comunicações eletrónicas e serviços suportados, que 

representou 71% do total de reclamações em 2019 (-3 p.p., face a 2018). Em 2019, as 

reclamações aumentaram globalmente cerca de 4% face a 2018, tendo o sector das 

comunicações eletrónicas registado, porém, uma diminuição de 1%. 

Atendendo à informação existente para o ano de 2019, a proporção de reclamações que 

remetem para a velocidade do acesso à Internet é reduzida, rondando os 5% no total de 

reclamações (-1 p.p. face a 2018). No que diz respeito à distribuição das reclamações entre 

prestadores, constata-se que este assunto assume maior relevância entre os três 

prestadores com maior presença no mercado, embora quase metade das reclamações 

respeitem a um único prestador. 

Observando as reclamações cujo acesso à Internet se encontra identificado, nota-se que 

a maioria recai sobre os acessos fixos. De um modo geral, as reclamações relativas à 

qualidade de serviço do SAI, sejam por questões de velocidade ou em resultado de falhas, 

                                                            
7 A amostra é selecionada através do método de amostragem aleatória simples, correspondendo a cerca de 
13% do universo total de reclamações. 
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têm maior incidência sobre este tipo de acessos, sendo mais diminuta no caso dos acessos 

móveis. Esta situação é comum aos vários PSAI com maior presença no mercado. 

3.3. Principais resultados da avaliação de parâmetros técnicos efetuada no 

âmbito da aplicação do Regulamento TSM 

3.3.1. NET.mede 

A ANACOM disponibiliza aos utilizadores o serviço NET.mede, o qual permite aos mesmos 

testar, a partir de um computador, smartphone ou tablet, alguns parâmetros de 

desempenho do seu SAI com destaque para a velocidade, bem como verificar se existem 

no mesmo indícios de gestão de largura de banda para duas aplicações específicas: 

BitTorrent (peer-to-peer) e Flash Video (streaming). 

Os testes de velocidade podem ser realizados8 através de um browser9, para medição de 

velocidades até 430 Mbps, ou através da app NET.mede10, para medição de velocidades 

até 1 Gbps. Os testes à gestão de largura de banda podem ser realizados através da 

aplicação disponibilizada pela ANACOM para o efeito11. 

O teste realizado através do browser permite medir as velocidades de download/upload, 

bem como a latência e jitter. A app NET.mede permite realizar um teste mais completo 

incluindo ainda a medição da perda de pacotes e um teste de carregamento de uma página 

web de referência. A app NET.mede destina-se a um uso mais regular, permitindo ainda a 

cada utilizador consultar na sua área reservada My NET.mede12, de forma interativa e 

sistematizada, o histórico de dois anos de testes com a app NET.mede, nos seus vários 

acessos (fixos e móveis) e equipamentos (computador, smartphone ou tablet). 

Os resultados agregados dos testes realizados através do browser, assim como dos testes 

à gestão de largura de banda, efetuados pelos utilizadores do NET.mede, nos últimos 90 

dias, são ainda objeto de divulgação online13, tendo por base o tipo de acesso à Internet, 

de utilizador e de equipamento, bem como uma geolocalização aproximada. 

                                                            
8 A partir de https://netmede.pt/. 
9 Os browsers e sistemas operativos recomendados são indicados em https://netmede.pt/requisitos-tecnicos. 
10 Aplicação disponibilizada a partir da página https://netmede.pt/app ou de plataformas que disponibilizam 
conteúdos informáticos desta natureza. 
11 A partir de https://netmede.pt/traffic-shaping. 
12 Em https://app.netmede.pt.  
13 Na página https://netmede.pt/estatisticas. 

https://netmede.pt/
https://netmede.pt/requisitos-tecnicos
https://netmede.pt/app
https://netmede.pt/traffic-shaping
https://app.netmede.pt/
https://netmede.pt/estatisticas
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A recolha e o tratamento dos resultados dos testes realizados no NET.mede pelos 

utilizadores fornecem informação e indicações úteis para a monitorização pela ANACOM 

da qualidade do SAI. Nota-se, contudo, que, atendendo a que: 

• Os testes são de natureza voluntária e não aleatória; 

• As motivações específicas dos utilizadores para a realização dos testes não são 

controláveis; 

os resultados apresentados não podem ser extrapolados para a globalidade dos 

utilizadores de Internet em Portugal, por não se conseguir garantir a necessária 

representatividade estatística deste grupo. Os resultados destes testes dependem das 

velocidades de Internet contratadas por estes utilizadores do NET.mede e ainda de outros 

fatores que os influenciam14. 

No período de 01.05.2019 a 30.04.2020, foram realizados, através do NET.mede, cerca de 

1.233 mil testes à velocidade dos acessos à Internet. Este número passa para cerca de 

864 mil testes, se eliminados os testes incongruentes15 e os efetuados internamente pela 

ANACOM, bem como agregados, em apenas um teste, os testes sistemáticos a partir do 

mesmo endereço IP e na mesma hora, quando realizados a partir de acessos fixos16. Os 

resultados deste relatório incluem os testes efetuados pelos utilizadores através do browser 

do NET.mede, e a partir de 2020 passam ainda a incorporar os testes efetuados através 

da app NET.mede. 

A evolução do número de testes realizado por mês manteve-se constante ao longo de 

2019, com um número médio de 48 mil testes por mês. No período de 2020 em análise, o 

número médio mensal de testes mais do que duplicou, face aos mesmos meses de 2019 

analisados, devido ao aumento acentuado nos dois últimos meses da análise (março e abril 

de 2020), em que foram registados mais de 120 mil testes em cada mês. Este aumento 

poderá ter sido impulsionado pelo elevado acréscimo de utilização da Internet, decorrente 

da conjuntura associada à situação de pandemia.    

                                                            
14 Ao nível, nomeadamente, do ambiente do utilizador, como sejam o equipamento terminal, forma de ligação 
do mesmo e eventual existência de tráfego paralelo no mesmo acesso. 
15 Testes cujos resultados não obedecem a um conjunto de restrições admissíveis, incluindo os limites das 
ofertas comerciais existentes em Portugal e os das condições de utilização do NET.mede, como sejam, entre 
outros, os browsers/versões e sistemas operativos recomendados para o caso do teste via browser. 
16 Do tratamento efetuado resultaram 864 mil testes, os quais estão identificados ao longo dos próximos 
capítulos como testes à velocidade, para simplificação da leitura deste documento. 
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Figura 1: Evolução mensal do número de testes à velocidade 

 

Fonte: ANACOM, com base em dados do NET.mede.  
Nota: Total de testes efetuados através do NET.mede, incluindo agregação por endereço IP, data e 
hora do dia no caso dos testes oriundos de acessos fixos residenciais. 

O aumento do tráfego de dados, bem como do número de testes efetuados através do 

NET.mede, estão bem patentes nas respetivas análises, mais finas, efetuadas pela 

ANACOM durante o estado de emergência, e cujos relatórios estão disponíveis na área de 

estatísticas no sítio na Internet da ANACOM17. 

As análises seguintes desta secção do relatório incidem exclusivamente sobre os testes 

identificados como provenientes de acessos fixos residenciais (73%) e de acessos móveis 

(19%), em ambos os casos com origem em prestadores nacionais. Foram assim excluídos 

da análise os testes identificados como oriundos de acessos de prestadores a operar fora 

de Portugal (0,1%) e de acessos fixos não residenciais (6,8%), visto não serem o alvo da 

utilização da ferramenta NET.mede, nem destas análises, bem como os testes em que não 

foi possível determinar o tipo de acesso testado (1,0%). 

Assinala-se que se procedeu a uma otimização da caraterização do tipo de acessos usados 

nos testes, com base em informação das gamas de endereçamento IP facultadas pelos 

próprios prestadores, o que, associado também a uma triagem mais fina dos testes 

efetuados via browser (cingindo a análise aos browser/versões e sistemas operativos 

indicados nos requisitos técnicos do NET.mede) vem robustecer a qualidade da 

                                                            
17 Relatórios disponíveis em https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=520. 
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caracterização dos resultados do presente relatório, mas não permite análises 

comparativas com os relatórios anteriores. 

3.3.1.1. Acessos fixos residenciais 

No período da análise, o valor médio obtido para a velocidade de download medida pelos 

utilizadores com acessos fixos residenciais que efetuaram um ou mais testes no NET.mede 

foi de 78 Mbps. No entanto, somente metade dos utilizadores obteve um resultado superior 

a 46 Mbps (mediana).  

Verificou-se um aumento da velocidade de download medida ao longo do período de 

análise, quer em termos médios quer medianos: em maio-julho 2019 a velocidade mediana 

obtida foi de 39 Mbps, enquanto em fevereiro-abril 2020 foi de 46 Mbps, uma diferença na 

ordem dos 7 Mbps. 

Destaca-se um abrandamento dos valores apurados no final do período de análise, 

eventualmente pela maior sobrecarga de utilização da Internet, associada, entre outros, a 

um forte acréscimo de teletrabalho e de ensino à distância, bem como de uma maior 

utilização de serviços de entretenimento, decorrente das medidas decretadas no âmbito do 

estado de emergência, em virtude da situação de pandemia.     

Figura 2: Evolução trimestral da velocidade de download medida em acessos fixos 
residenciais 

Fonte: ANACOM, com base em dados do NET.mede.  
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Na velocidade de upload, o valor médio obtido no período foi 41 Mbps enquanto o valor 

mediano foi 22 Mbps. Tal como na velocidade de download, verificou-se uma ligeira 

melhoria dos valores médios e medianos do upload medido no período de análise. 

Figura 3: Evolução trimestral da velocidade de upload medida em acessos fixos residenciais 

  

Fonte: ANACOM, com base em dados do NET.mede.  
 

3.3.1.2. Acessos móveis 

No que diz respeito aos acessos móveis, o valor médio da velocidade de download medida 

pelos utilizadores que efetuaram um ou mais testes no NET.mede foi de 12 Mbps, o que 

compara com uma mediana de 7 Mbps, para o período em análise. 

Tal como no caso dos testes efetuados em acessos fixos residenciais, houve um aumento 

da velocidade de download medida ao longo do período de análise em termos médios e 

medianos durante 2019. Porém, à semelhança do verificado nos acessos fixos 

residenciais, em 2020 esses valores também diminuíram, o que se poderá associar, 

igualmente, ao acréscimo de utilização da Internet, neste caso nas redes móveis, 

decorrente da, já referida, situação de pandemia. 
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Figura 4: Evolução trimestral da velocidade de download medida em acessos móveis 

 
Fonte: ANACOM, com base em dados do NET.mede.  

Ao nível da velocidade de upload medida, o valor médio resultante dos testes efetuados no 

período de análise foi de 7 Mbps e o valor mediano 5 Mbps. Tal como no caso do download 

medido, verificou-se um aumento do valor médio do upload medido associado aos acessos 

móveis, com um decréscimo desses valores em fevereiro-abril 2020. O valor mediano foi 

relativamente semelhante ao longo de todo o período da análise. 

Figura 5: Evolução trimestral da velocidade de upload medida em acessos móveis 

Fonte: ANACOM, com base em dados do NET.mede. 
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3.3.2. Estudos de avaliação do desempenho de serviços móveis e de 

cobertura GSM, UMS e LTE, nas regiões Alentejo e Norte 

A ANACOM iniciou em 2019 um estudo sobre a avaliação da qualidade de serviços de 

comunicações eletrónicas suportados nos sistemas de comunicações móveis, na 

perspetiva do utilizador. O estudo avalia, entre outros, o desempenho dos serviços móveis 

de dados, disponibilizados pelos três principais PSAI: MEO, NOS e Vodafone. A 

experiência do utilizador em termos de acessibilidade, retenção e integridade, 

especificamente nos serviços de dados, é aferida através da transferência de ficheiros, 

descarregamento das páginas web e de vídeos do portal youtube. As medições são 

efetuadas de forma sistemática, com procedimentos padronizados e sem intervenção ou 

decisão humana, e em igualdade de condições para os vários prestadores, permitindo a 

análise objetiva e comparativa dos desempenhos. 

O estudo tem sido desenvolvido de forma faseada para as diferentes regiões NUTS II18, 

tendo-se iniciado na região NUTS II do Alentejo entre 7 e 28 de maio de 2019, seguindo-

se a região NUTS II do Norte entre 3 e 13 de fevereiro de 2020. Nas referidas regiões do 

Alentejo e do Norte realizaram-se, respetivamente, 5 853 e 6 475 sessões de dados, 

correspondendo a aproximadamente 325 e 360 sessões de dados por indicador e 

prestador. 

3.3.2.1. Síntese dos resultados na região NUTS II do Alentejo 

Na região do Alentejo, e especificamente na análise dos serviços de dados, verificou-se 

que a transferência de ficheiros registou bons desempenhos globais, sendo mais visíveis 

diferenças entre os prestadores e entre as tipologias de áreas urbanas ao nível da 

velocidade de transferência de dados, tanto no download, como no upload. As medições 

efetuadas para a velocidade de transferência de dados captaram uma elevada 

variabilidade, tendo sido obtidos registos com valores máximos acima de 100 Mbps e de 

50 Mbps, respetivamente para download e upload, e valores mínimos de cerca de 

0,004 Mbps. Os valores mediano e médio foram, respetivamente, de 11,94 Mbps e 22,33 

Mbps, ao nível do download, e de 6,19 Mbps e 10,09 Mbps, ao nível do upload. 

                                                            
18 NUTS é o acrónimo de “Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos”, sistema hierárquico 
de divisão do território em regiões. A nomenclatura subdivide-se em 3 níveis (NUTS I, NUTS II, NUTS III), 
definidos de acordo com critérios populacionais, administrativos e geográficos. 
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Figura 6: Velocidade de transferência de dados, do serviço de transferência de ficheiros, por 
tipologia de áreas urbanas no Alentejo 

 

Fonte: ANACOM. 
Notas: APU – Área Predominantemente Urbana | AMU – Área Mediamente Urbana | APR – Área 
Predominantemente Rural. 

 

Os serviços de navegação na Internet e youtube video streaming, e também a latência de 

transmissão de dados, apresentaram desempenhos consideravelmente inferiores, face aos 

restantes indicadores analisados. Estes indicadores exibiram igualmente, na maioria dos 

casos, diferenças significativas entre prestadores e entre tipologias de áreas urbanas19. 

3.3.2.2. Síntese dos resultados na região NUTS II Norte 

Os testes desenvolvidos na região NUTS II do Norte, e especificamente no que respeita 

aos serviços de dados, registaram bom desempenho na transferência de ficheiros, quer no 

download quer no upload, observando-se algumas diferenças entre os prestadores e, de 

forma mais acentuada, entre as tipologias de áreas urbanas. A capacidade de 

estabelecimento e retenção de sessões de transferência de ficheiros, em download e 

upload, apresentou uma acentuada degradação nas áreas predominantemente rurais. 

Observou-se ainda que a velocidade de transferência de ficheiros registada nas áreas 

mediamente urbanas e predominantemente rurais foi significativamente inferior à registada 

nas áreas predominantemente urbanas, tanto em download como em upload. Este 

indicador apresentou uma variabilidade muito elevada, observando-se valores máximos 

superiores a 249 Mbps e 64 Mbps, respetivamente em download e upload, e mínimos 

                                                            
19 Os resultados da análise relativa à região Alentejo podem ser consultados em maior detalhe em 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1499096. 
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inferiores a 0,05 Mbps. Os valores mediano e médio foram, respetivamente, de 27,59 Mbps 

e 38,40 Mbps, ao nível do download, e de 15,06 Mbps e 18,86 Mbps, ao nível do upload.  

Figura 7: Velocidade de transferência de dados, do serviço de transferência de ficheiros, por 
tipologia de áreas urbanas no Norte 

 

Fonte: ANACOM. 
Notas: APU – Área Predominantemente Urbana | AMU – Área Mediamente Urbana | APR – Área 
Predominantemente Rural. 

 

Os serviços de navegação na Internet e youtube video streaming, e também a latência de 

transmissão de dados, apresentaram desempenhos inferiores, face à transferência de 

ficheiros, observando-se também algumas diferenças entre prestadores e tipologias de 

áreas urbanas. De uma forma geral, registaram-se piores desempenhos nas áreas 

mediamente urbanas e predominantemente rurais20. 

3.4. Avaliação da disponibilidade contínua de SAI não discriminatórios 

Com o objetivo de aferir se existe disponibilidade contínua de SAI não discriminatórios e 

com níveis de qualidade que reflitam o progresso tecnológico, ao abrigo do n.º 1 do artigo 

5.º do Regulamento TSM, a ANACOM tem vindo a monitorizar a evolução de diversos 

indicadores associados ao SAI. 

De evidenciar que o número total de acessos de banda larga (fixa e móvel) mantém a 

tendência de crescimento verificada nos últimos anos, ainda que sugerindo uma nova 

tendência de estabilização quando observados os resultados do último trimestre, atingindo 

                                                            
20 Os resultados da análise relativa à região Norte podem ser consultados em maior detalhe em 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1528014. 
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cerca de 12,1 milhões de acessos no primeiro trimestre de 2020. Esta tendência decorre 

principalmente do crescimento observado no número de acessos móveis. Também o peso 

dos acessos móveis no total de acessos tem acompanhado esta evolução, alcançando 

67% no referido período. 

Figura 8: Evolução do número total de acessos de banda larga (fixa e móvel)  

 

Fonte: Estatísticas ANACOM – Serviço de acesso à Internet e serviço telefónico móvel 1T2020. 
Unidade: Milhões de acessos. 

Ainda assim, o número de acessos de banda larga fixa continua a crescer, sobretudo por 

via dos acessos em fibra ótica (FTTH21). 

Tabela 1: Evolução do número de acessos SAI por rede de suporte 

Tecnologia 2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 

FTTH/B 1863 1939 2008 2073 

Modem cabo 1184 1191 1196 1198 

xDSL 542 512 483 455 

Redes móveis 274 276 276 275 

Outros 5 5 5 5 

Total 3868 3923 3968 4006 

 
Fonte: Estatísticas ANACOM – Serviço de acesso à Internet 1T2020. 
Unidade: Milhares de acessos. 

A respeito dos acessos de banda larga fixa, importa ainda mencionar que se mantém a 

tendência de crescimento ao nível do número de acessos com débitos iguais ou superiores 

a 100 Mbps, representando 78% em dezembro de 2019.   

                                                            
21 FTTH é a sigla da expressão inglesa Fibre-To-The-Home. 
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Figura 9: Evolução da distribuição dos acessos fixos por velocidade  

 

Fonte: Estatísticas ANACOM – Serviço de acesso à Internet 4T2019. 
Unidade: Milhares de acessos. 

Adicionalmente, constata-se que o tráfego médio mensal de Internet continua a crescer, 

quer ao nível dos acessos fixos quer móveis. Atendendo à informação disponível, 

nomeadamente às reclamações analisadas pela ANACOM, não existem indícios de 

degradação da qualidade do SAI. 

3.5. Divulgação da aplicação do Regulamento TSM 

No âmbito da divulgação da aplicação do Regulamento TSM, importa enunciar a renovação 

da ferramenta de medição da ANACOM, no início de 2020, que se refletiu quer na aplicação 

NET.mede quer na área reservada “My NET.mede”, incorporando novas funcionalidades22. 

Ademais, procedeu-se a uma otimização do algoritmo de teste, para melhorar o seu 

comportamento nas velocidades mais elevadas. No âmbito das alterações efetuadas, 

passou também a ser possível extrair resultados agregados dos testes realizados pelos 

utilizadores na aplicação NET.mede. 

Esta renovação é mais uma, de entre várias já desenvolvidas pela ANACOM, para que os 

utilizadores possam facilmente aferir a qualidade do seu SAI nos diversos equipamentos 

que dispõem. De salientar que esta ferramenta de medição assume também particular 

relevância para a ANACOM no processo de controlo da aplicação do Regulamento TSM, 

na medida em que ajuda a monitorizar o desempenho do SAI. 

                                                            
22 Detalhe disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1499785. 
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Além disso, importa também destacar as ações de cooperação concretizadas, com vista à 

promoção de reflexão, bem como troca de conhecimentos e de experiências, em torno da 

neutralidade da rede, entre outros temas. A título de exemplo, mencionam-se as reuniões 

bilaterais com ARN europeias e estrangeiras. Em concreto, enuncia-se a reunião de 

trabalho, realizada em setembro de 2019, com a ARN do Brasil (Anatel)23, assim como a 

reunião, ocorrida em novembro de 2019, com a ARN da Eslováquia (Teleoff). 

3.6. Controlo e supervisão no contexto do COVID-19 

No contexto de pandemia do COVID-19 e da proliferação dos casos de contágio registados 

no país, foi decretado, no dia 18.03.2020, o estado de emergência em Portugal, através do 

Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18.03.202024, o qual, em virtude de 

sucessivas renovações (Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 02.04.2020 

e Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020, de 17.04.2020), vigorou durante 45 

dias. O Decreto n.º 2-A/2020, de 20.03.202025, que procedeu à execução da primeira 

declaração do estado de emergência, veio reforçar a necessidade de serem tomadas 

medidas excecionais e temporárias em resposta à situação e de salvaguarda dos serviços 

considerados essenciais, nos quais se inserem as comunicações eletrónicas. 

Em concreto para as comunicações eletrónicas, na sequência do referido, foi aprovado o 

Decreto-Lei n.º 10-D/2020, de 23.03.202026, que estabelece medidas excecionais e 

temporárias de resposta ao COVID-19 para o sector, e que produzirá efeitos até à data de 

cessação das medidas de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção 

epidemiológica do SARS-Cov2 e da doença COVID-19, conforme determinada pela 

autoridade nacional de saúde pública. O propósito deste Decreto-Lei é garantir o bom 

funcionamento das redes e a prestação ininterrupta de serviços críticos, atendendo que 

grande parte da população passou a estar permanentemente em casa, a maioria em 

teletrabalho ou com ensino à distância, existindo por isso uma utilização mais intensa dos 

serviços de comunicações eletrónicas. Decorre do Decreto-Lei que podem ser aplicadas 

medidas excecionais de gestão de tráfego, desde que sejam estritamente necessárias e 

apenas para garantir os objetivos do referido Decreto-Lei, devendo ser comunicadas ao 

Governo e à ANACOM previamente à sua implementação. 

                                                            
23 Mais informação sobre a reunião disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1483543. 
24 Decreto disponível em https://data.dre.pt/eli/decpresrep/14-A/2020/03/18/p/dre. 
25 Decreto disponível em https://data.dre.pt/eli/dec/2-A/2020/03/20/p/dre. 
26 Decreto-Lei disponível em https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-D/2020/03/23/p/dre. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1483543
https://data.dre.pt/eli/decpresrep/14-A/2020/03/18/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec/2-A/2020/03/20/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-D/2020/03/23/p/dre
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A conjuntura levou a ANACOM a reforçar a monitorização do sector durante o período em 

causa. Para o efeito foram efetuados pedidos de informação periódicos (duas vezes por 

semana) aos PSAI, no sentido de obter detalhe sobre a situação das redes fixas e móveis, 

nomeadamente a evolução do tráfego e a existência de situações de congestionamento 

das redes, bem como as medidas adotadas pelos PSAI para dar resposta às exigências 

decorrentes do aumento da procura, de modo a garantir a conectividade no acesso à 

Internet.  

A informação obtida revelou um aumento significativo (cerca de 49%) do tráfego de dados, 

por comparação com o período anterior ao COVID-19, conforme se pode observar na figura 

abaixo. 

Figura 10: Evolução do tráfego de dados entre fevereiro e abril de 2020 

 

Fonte: ANACOM. 
Unidade: TB. 

Apesar do aumento registado no tráfego de dados, os PSAI não reportaram problemas 

significativos de congestionamento de rede. Ainda assim, vários PSAI adotaram medidas 

de reforço da capacidade de rede em diversos pontos do país. Não obstante o exposto, os 

PSAI indicaram não terem implementado medidas excecionais de gestão de tráfego. 

Além disso, a ANACOM acompanhou as diversas medidas adotadas pelos PSAI em 

resposta à conjuntura, das quais se destacam as seguintes: 
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• Os três PSAI com maior presença no mercado ofereceram aos clientes com 

tarifários de telemóvel a possibilidade de ativarem a oferta de 10 GB de dados, 

válidos pelo período de 10 dias. Ademais, decidiram não cobrar a mensalidade de 

alguns canais desportivos durante o período de suspensão da maioria dos eventos 

desportivos. 

• Os três PSAI com maior presença no mercado adotaram um plano conjunto para 

minimizar os impactos do COVID-19, assente em seis eixos de atuação: 1) manter 

a qualidade de serviço das redes de comunicações, 2) assegurar a capacidade de 

rede necessária para funções críticas do Estado, 3) promover a contenção da 

expansão do vírus, 4) alertar para procedimentos antifraude, 5) contribuir para o 

incentivo ao teletrabalho nas empresas e 6) apoiar a comunidade. 

• Os quatro PSAI com maior presença no mercado assinaram um acordo com o 

Governo para a atribuição de benefícios de comunicações aos profissionais de 

saúde27. 

A monitorização da situação decorrente do COVID-19 foi também feita com recurso à 

ferramenta de medição NET.mede. Os resultados obtidos revelaram um aumento 

significativo do número de testes à velocidade do SAI efetuados com o NET.mede (através 

de browser), tanto nos acessos fixos residenciais, como nos acessos móveis. Os 

resultados obtidos foram publicados com regularidade no sítio na Internet da ANACOM. 

A situação decorrente da pandemia do COVID-19 contribuiu também para um aumento do 

volume de reclamações e pedidos de informação associados aos serviços de 

comunicações eletrónicas, tendo a ANACOM passado a publicar semanalmente, no “Portal 

do Consumidor”28, estatísticas a este respeito. As principais preocupações manifestadas 

pelos utilizadores foram as seguintes: 

• Assegurar a manutenção de serviços de comunicações sem penalização por atraso 

ou falta de pagamento ou a possibilidade de suspensão temporária dos contratos e 

de cancelamento de serviços sem penalização, em resultado das dificuldades 

económicas.  

                                                            
27 Detalhe disponível em  https://covid19estamoson.gov.pt/apoio-digital-aos-profissionais-de-saude/. 
28 Detalhe disponível em https://www.anacom-consumidor.pt/covid-19. 

https://covid19estamoson.gov.pt/apoio-digital-aos-profissionais-de-saude/
https://www.anacom-consumidor.pt/covid-19
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• A não resolução de falhas nos serviços ou a demora na ligação inicial de serviços, 

resultantes da não deslocação de técnicos de assistência à residência dos 

utilizadores por razões de segurança e saúde pública. 

• As quebras e baixa velocidade da Internet fixa, sentida como insuficiente pelos 

utilizadores face às exigências de teletrabalho e ensino à distância. 

• O custo das chamadas e a demora no atendimento nas linhas de apoio ao cliente 

dos prestadores de serviços. 

Face ao exposto, a ANACOM adotou diversas medidas tendo em vista a proteção dos 

consumidores e o normal funcionamento do sector perante este contexto excecional, das 

quais se destacam: 

• A divulgação de recomendações para uma utilização adequada da Internet, de 

modo a prevenir interrupções de serviço, decorrentes de eventuais 

congestionamentos e sobrecargas das redes de telecomunicações29. 

• A emissão de alertas relativamente ao aumento de situações de ciberataques e 

fraudes relacionadas com o COVID-19, através da Internet e presenciais30. 

• O lançamento de um guia prático para responder às principais dúvidas dos 

consumidores de comunicações na atual conjuntura31. 

• A apresentação de uma proposta ao Governo com um conjunto de medidas para 

proteger os utilizadores de comunicações eletrónicas32, algumas das quais foram 

contempladas na Lei 7/2020, de 10.04.2020, aprovada pela Assembleia da 

República33. Posteriormente, a ANACOM entregou à Assembleia da República uma 

nova proposta para reforçar a proteção dos direitos dos utilizadores de 

comunicações eletrónicas34. 

Esta nova realidade propiciou ainda uma regular troca de informação com outras ARN, sob 

a coordenação do BEREC, sobre a evolução da situação nos vários países europeus, bem 

como sobre as medidas adotadas em cada país. Também ocorreram trocas de informação 

sobre procedimentos e ações com as outras autoridades reguladoras portuguesas. 

                                                            
29 Detalhe disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1519710. 
30 Detalhe disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1519953. 
31 Guia disponível em https://www.anacom-consumidor.pt/covid-19. 
32 Detalhe das medidas disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1520186. 
33 Lei disponível em https://data.dre.pt/eli/lei/7/2020/04/10/p/dre. 
34 Detalhe disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1523529. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1519710
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1519953
https://www.anacom-consumidor.pt/covid-19
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1520186
https://data.dre.pt/eli/lei/7/2020/04/10/p/dre
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1523529
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4. Principais conclusões 

No período compreendido entre maio de 2019 e abril de 2020, período a que respeita o 

presente relatório, a ANACOM continuou a desempenhar o seu papel de controlo e 

supervisão, procurando assegurar a conformidade com as disposições previstas nos 

artigos 3.º e 4.º do Regulamento TSM. 

Ao longo do referido período, a ANACOM prosseguiu com a análise às ofertas zero-rating 

e similares, no sentido de avaliar eventuais impactos sobre os utilizadores finais, 

nomeadamente ao nível dos direitos preconizados no n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento 

TSM. A referida análise assume um caracter exaustivo, incidindo sobre as várias ofertas 

zero-rating e similares, encontrando-se, por isso, ainda em curso. 

Entre as ações realizadas, evidenciam-se ainda as iniciativas promovidas junto dos PSAI 

com maior presença no mercado, em prol de uma maior transparência na garantia do 

acesso à Internet aberta. As comunicações enviadas pela ANACOM aos PSAI, em maio 

de 2019, alertando para a necessidade de garantir o cumprimento das medidas de 

transparência, desencadearam ajustamentos por parte dos PSAI nos contratos e nos seus 

sítios na Internet. As alterações implementadas pelos PSAI foram monitorizadas pela 

ANACOM. De um modo geral, as interações realizadas permitiram melhorar o nível de 

transparência associado ao SAI, sobretudo ao nível dos indicadores de débito e estimativas 

de débito, para os acessos fixos e móveis, respetivamente. 

No que concerne à ferramenta NET.mede, foi concluído, em início de 2020, um conjunto 

de atualizações, quer ao nível da aplicação NET.mede quer ao nível da área reservada 

“My NET.mede”. Estas atualizações permitiram alargar as funcionalidades da ferramenta 

de medição, e simultaneamente melhorar a sua usabilidade. 

Também devem ser destacadas, por um lado as ações de cooperação estabelecidas entre 

a ANACOM e outras entidades reguladoras, europeias e internacionais, por outro lado o 

acompanhamento dos estudos realizados por algumas ARN em torno dos desafios no 

ecossistema da Internet, nomeadamente ao nível dos sistemas operativos e das app 

stores. De um modo geral, estas iniciativas permitiram a troca de experiências e a reflexão 

sobre diversos aspectos relativos à Internet aberta. 

A situação decorrente da pandemia COVID-19, com efeitos a partir de meados de março 

de 2020, levou a ANACOM a reforçar a monitorização e a adotar medidas específicas tendo 
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em vista a proteção dos consumidores. Também a cooperação, quer ao nível europeu quer 

ao nível nacional, foi fortalecida neste contexto excecional. 
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