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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

Nos termos previstos 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 

regras comuns com o objetivo de garantir o tratamento equitativo e não discriminatório do 

tráfego na prestação de serviços de acesso à Internet (SAI) e os direitos dos utilizadores finais 

relacionados com essa prestação, incumbe às autoridades reguladoras nacionais (ARN) 

controlar e assegurar a conformidade com o estabelecido nos artigos 3.º e 4.º sobre medidas 

respeitantes ao acesso à Internet aberta. 

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

(ANACOM), na aplicação dos referidos artigos 3.º e 4.º, no período compreendido entre 

01.05.2020 e 30.04.2021, o qual foi marcado pela pandemia COVID-19, com impacto no 

sector das comunicações eletrónicas, designadamente pela pressão colocada nas redes e 

nos SAI. 

Este contexto foi caracterizado por um reforço do papel de controlo e de supervisão da 

ANACOM, um fortalecimento da cooperação nacional e internacional e a tomada de diversas 

medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia. 

Durante este período, a ANACOM deu continuidade à avaliação das ofertas zero-rating e 

similares. Neste contexto, tem sido dada particular atenção ao impacto que este tipo de 

ofertas, bem como as práticas que lhe estão subjacentes, possam ter nos direitos dos 

utilizadores finais. 

De evidenciar ainda o trabalho de monitorização, prosseguido pela ANACOM, à informação 

publicada pelos prestadores de serviços de acesso à Internet (PSAI) com maior presença no 

mercado, nos seus sítios na Internet e nas condições contratuais, sobre velocidades de 

transmissão dos SAI, em virtude das alterações implementadas pelos PSAI na sequência das 

comunicações remetidas por esta Autoridade em maio de 2019. Este processo foi, entretanto, 

concluído em agosto de 2020, tendo os PSAI visados adaptado, de um modo geral, a referida 

informação em conformidade com as disposições previstas no Regulamento TSM sobre esta 

                                                                    

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
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matéria. Neste contexto, foi também iniciada a monitorização da informação sobre 

velocidades publicada nos sítios na Internet dos PSAI de menor dimensão, tendo estes, nas 

comunicações que lhes foram previamente enviadas no final de julho de 2020, sido alertados 

para a necessidade de os contratos também conterem a informação em questão.  

Refira-se ainda que o serviço da ANACOM, NET.mede, para aferição da qualidade dos SAI 

pelos utilizadores, foi, em 2020, adaptado, para avaliar a banda larga móvel (BLM) nas 

escolas, disponibilizando assim a ANACOM o NET.mede escolas. 

Além disso, a ANACOM deu seguimento aos estudos de avaliação do desempenho de 

serviços móveis e de cobertura GSM, UMTS e LTE, iniciados em 2019, tendo em vista a 

aferição da qualidade dos SAI nas redes móveis. Neste contexto, evidenciam-se os estudos 

de avaliação da qualidade do serviço de comunicações móveis na área metropolitana de 

Lisboa, nas regiões do Centro e do Algarve, bem como a síntese, mais recente, publicada em 

abril de 2021, relativa a Portugal continental. 
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2. ENQUADRAMENTO REGULATÓRIO 

Ao abrigo do Regulamento TSM, os utilizadores finais têm, através do seu SAI, «(…) o direito 

de aceder a informações e conteúdos e de os distribuir, de utilizar e fornecer aplicações e 

serviços (…) independentemente da localização do utilizador final ou do fornecedor, ou da 

localização, origem ou destino da informação, do conteúdo, da aplicação ou do serviço.» (cfr. 

n.º 1 do artigo 3.º).  

A fim de exercer esses direitos, os utilizadores finais deverão ter a liberdade de acordar com 

os PSAI as condições comerciais e técnicas e as características dos SAI, conforme decorre 

do n.º 2 do artigo 3.º. Esses acordos, bem como as práticas comerciais dos PSAI, não 

deverão restringir o exercício desses direitos (cfr. considerando 7). 

Adicionalmente, o n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento TSM determina que, aquando da 

prestação de SAI, os PSAI tratam todo o tráfego equitativamente, «(…) 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.», podendo, não obstante, aplicar medidas razoáveis de 

gestão de tráfego. Ainda assim, os PSAI «(…) não podem bloquear, abrandar, alterar, 

restringir, ou degradar conteúdos, aplicações ou serviços específicos, ou categorias 

específicas dos mesmos, nem estabelecer discriminações entre eles ou neles interferir (…)», 

salvo em determinadas situações devidamente identificadas, «(…) na medida do necessário, 

e apenas durante o tempo necessário (…)», conforme decorre do mesmo preceito legal. 

Sem prejuízo do exposto, o Regulamento TSM prevê a «(…) liberdade de oferecer serviços 

diferentes dos serviços de acesso à Internet que estejam otimizados para conteúdos, 

aplicações ou serviços específicos, ou para uma combinação dos mesmos (…)», desde que 

a capacidade de rede seja suficiente para os fornecer além dos serviços de Internet já 

fornecidos. Todavia, esses serviços não podem ser utilizados nem oferecidos em substituição 

dos SAI, nem podem afetar a disponibilidade ou a qualidade geral dos SAI para os utilizadores 

finais, conforme decorre do n.º 5 do seu artigo 3.º. 

O Regulamento TSM estabelece ainda medidas de transparência para garantir o acesso à 

Internet aberta. Conforme o n.º 1 do artigo 4.º, essas medidas pressupõem que os contratos 

que incluam o SAI, bem como os sítios na Internet dos PSAI, devem especificar informações 

sobre: (i) o impacto que as práticas de gestão podem ter na qualidade do SAI, na privacidade 
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dos utilizadores e na proteção dos seus dados pessoais; (ii) o impacto dos parâmetros de 

qualidade de serviço nos SAI; (iii) o impacto que os serviços sujeitos a otimização podem ter 

no SAI; (iv) os débitos associados ao SAI ou estimativas dos mesmos, e a forma como 

eventuais desvios em relação aos débitos anunciados podem afetar o exercício dos direitos 

dos utilizadores; e (v) as medidas corretivas em caso de discrepância entre o desempenho 

real dos parâmetros de qualidade do SAI e os anunciados pelo PSAI.  

Ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento TSM, 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 Internet não discriminatórios e com níveis de qualidade que 

reflitam o progresso tecnológico.». Nesta sequência, compete às ARN a publicação, numa 

base anual, de relatórios sobre esse controlo, de modo a apresentar à Comissão Europeia 

(CE) e ao Organismo de Reguladores Europeus de Comunicações Eletrónicas (BEREC3) as 

respetivas conclusões. Para garantir uma aplicação coerente do Regulamento TSM, o 

BEREC publicou linhas de orientação para o cumprimento das obrigações previstas no 

referido regulamento (doravante Linhas de Orientação do BEREC”)4. 

  

                                                                    

3 BEREC é o acrónimo de Body of European Regulators for Electronic Communications. 

4 As Linhas de Orientação do BEREC foram inicialmente publicadas em agosto de 2016, tendo sido revistas em junho de 2020. 

A versão revista das Linhas de Orientação – 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/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://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9277-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation
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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 anual reflete as atividades de supervisão e controlo, desenvolvidas pela 

ANACOM, ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento TSM, no período compreendido 

entre 01.05.2020 e 30.04.2021. 

Atendendo a que no período a que respeita o presente relatório a ANACOM procurou, de um 

modo geral, dar continuidade aos trabalhos já iniciados e descritos no anterior relatório anual, 

referente ao período compreendido entre 01.05.2019 e 30.04.2020, esta secção incide sobre 

as atividades de supervisão e controlo, com maior proeminência já anteriormente 

identificadas e que se desenvolvem de seguida sobre: 

• Práticas zero-rating e similares. 

• Transparência. 

3.1.1. Práticas zero-rating e similares 

No âmbito do controlo da aplicação do Regulamento TSM, a ANACOM tem vindo a 

monitorizar, ao longo dos últimos anos, as ofertas com características zero-rating, atendendo 

à preponderância que este tipo de ofertas assume no portefólio comercial dos PSAI, no que 

diz respeito aos SAI, bem como à relevância das mesmas no contexto da Internet aberta. 

Em Portugal, a generalidade das ofertas deste tipo não são ofertas zero-rating puras5, mas 

sim ofertas ditas similares, por serem equiparáveis ou terem efeitos semelhantes, na medida 

em que permitem o acesso a conteúdo(s) e/ou aplicação(ões) específico(s) com um limite de 

tráfego associado, nalguns casos de forma gratuita, enquanto em outros casos mediante o 

pagamento de um preço adicional. 

Neste contexto, importa ter presente que, decorrente da monitorização realizada, a ANACOM 

aprovou, em 03.07.2018, a decisão relativa às práticas comerciais zero-rating e similares em 

                                                                    

5 As ofertas zero-rating são 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, normalmente sem limite de tráfego e sem custo associado.   
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Portugal6, através da qual determinou aos PSAI a alteração dos procedimentos adotados nas 

ofertas que incluíam 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. Neste seguimento, os PSAI 

adequaram os seus procedimentos, em matéria de gestão de tráfego, por forma a assegurar 

a conformidade com a determinação imposta pela ANACOM. 

A publicação, em 15.09.2020, do acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), 

em relação aos processos C‑807/18 e C‑39/197, não tem impacto na decisão desta 

Autoridade de 03.07.2018, que se encontra em consonância com o aclarado no referido 

acórdão. 

Importa ainda notar que, no âmbito da sua decisão de 03.07.2018, a ANACOM emitiu um 

conjunto de recomendações em prol dos utilizadores finais: (i) a aproximação dos volumes 

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

dados, e (ii) 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 este respeito, decorre da monitorização realizada, que as referidas 

recomendações não foram, até à data, acolhidas pelos PSAI. 

Pelas razões previamente expostas, as ofertas zero-rating e similares são objeto de análise 

continuada por esta Autoridade. Além da monitorização realizada nos sítios na Internet dos 

principais PSAI no mercado, a ANACOM tem endereçado a esses PSAI, nos últimos anos, 

pedidos de informação periódicos com particular enfoque nas ofertas zero-rating e similares. 

Tendo por base a informação reunida, designadamente as respostas recebidas ao pedido de 

informação remetido em fevereiro de 2021, é possível concluir, em relação a este tipo de 

ofertas, que: 

• O número de acessos à Internet associados a ofertas zero-rating e similares manteve, 

de um modo geral, a tendência de crescimento; 

                                                                    

6 Decisão disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456064. 

7 O acórdão encontra-se disponível em http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-807/18. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456064
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-807/18
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• Em geral, regista-se um decréscimo do tráfego de dados associado ao plafond geral 

das ofertas zero-rating e similares, não se detetando, porém, um comportamento 

único, no que respeita ao tráfego associado aos plafonds específicos destas ofertas; 

• Não existem alterações aos procedimentos relacionados com o tratamento do tráfego 

associado aos diferentes plafonds de dados disponíveis nas ofertas zero-rating e 

similares, nomeadamente quando esgotado o plafond geral; 

• Os PSAI continuam a não comercializar aditivos de Internet com características zero-

rating em tarifários de voz móvel sem componente de dados; 

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

patrocinado ou compensado por terceiras entidades. 

A ANACOM considera importante acompanhar este tipo de ofertas, para melhor compreender 

o potencial impacto das mesmas, bem como das práticas que lhe estão associadas, sobre os 

utilizadores finais, sejam consumidores ou prestadores de conteúdos e/ou aplicações, de 

forma a assegurar que estas não reduzem substancialmente a liberdade de escolha dos 

utilizadores finais. 

Conforme explicitado nas Linhas de Orientação do BEREC, a avaliação da conformidade dos 

acordos e práticas comerciais com o n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento TSM deve ter em 

consideração múltiplos elementos. Sem prejuízo da monitorização que tem vindo a ser 

realizada, existem ainda aspectos passíveis de análise neste domínio. 

3.1.2. Transparência 

3.1.2.1. Informação contratual 

No cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento TSM, os PSAI têm de 

assegurar que os contratos que incluam SAI disponham de informação específica e relevante 

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

que lhes estão associadas.  

Neste contexto, os PSAI fazem constar dos contratos cláusulas respeitantes a medidas de 

gestão de tráfego, às circunstâncias da sua aplicação e ao impacto que as mesmas têm no 

serviço prestado aos utilizadores finais, disponibilizando também informação sobre as 
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medidas adotadas aquando do esgotamento dos volumes de tráfego estabelecidos nas 

respetivas ofertas. 

Verificou-se, em particular, que em agosto de 2020 foi concluído o processo (iniciado em 

2019) de revisão das cláusulas contratuais de um dos quatro PSAI com maior presença no 

mercado, que passou a conter informação mais completa no que se refere às diferentes 

velocidades/débitos de download e upload a que alude a alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do 

Regulamento TSM, acompanhada de uma explicação do que se deve entender por cada uma 

destas (para os restantes três PSAI com maior presença no mercado o processo havia sido 

concluído no início de 2020).  

É de assinalar, contudo, a insuficiência, comum a todos os PSAI, da informação contratual 

sobre as “medidas corretivas” que se encontram à disposição dos utilizadores para reagir 

face a diferenças entre desempenho real do SAI e o anunciado ou constante dos contratos 

(alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento TSM). 

3.1.2.2. Informação publicada nos sítios na Internet dos PSAI 

Tem sido preocupação desta Autoridade promover uma maior transparência, para que os 

utilizadores finais possam fazer escolhas mais informadas. Sem prejuízo dos trabalhos já 

desenvolvidos, a ANACOM considera que existe ainda margem para melhorar a 

transparência na garantia do acesso à Internet aberta. 

Assim, numa primeira fase, concluída no início de 2020, os quatro PSAI com maior presença 

no mercado procederam à revisão da informação sobre velocidades de transmissão do SAI 

disponibilizada nos respetivos sítios na Internet, passando a divulgar informação mais 

completa e mais clara sobre estes parâmetros, em conformidade com o exposto na alínea d) 

do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento TSM.   

Estas melhorias, registadas ao nível das medidas de transparência na garantia de acesso à 

Internet, resultaram essencialmente das adequações que foram sendo implementadas pelos 

PSAI, na sequência das comunicações enviadas pela ANACOM, em 14.05.2019, alertando 

para a existência de algumas deficiências na informação publicada sobre esta matéria, tanto 

nos sítios dos PSAI na Internet como nos seus contratos. Este processo foi marcado por uma 

monitorização contínua por parte da ANACOM e por diversas interações entre esta 

Autoridade e os referidos PSAI. 
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Subsequentemente, no período a que respeita o presente relatório, foi também dado início à 

monitorização da informação sobre velocidades publicada nos sítios na Internet dos PSAI de 

menor dimensão, tendo, nomeadamente, sido enviadas, no final de julho de 2020, 

comunicações a 15 prestadores, nas quais se alertou em especial para a obrigação de 

publicação, nos respetivos sítios na Internet, de «uma explicação clara e compreensível» 

sobre os débitos a que se refere a alínea d) do n.º 1 no artigo 4.º do Regulamento TSM, sem 

prejuízo de a informação em causa dever ser também especificada nos contratos. Nessas 

comunicações solicitou-se ainda que os prestadores informassem a ANACOM sobre as 

medidas já adotadas ou a adotar nesse sentido. Vários PSAI têm procedido, nessa sequência, 

a adaptações dos seus sítios na Internet, notando-se que o processo está ainda a decorrer 

para a maioria destes prestadores.  

3.2. Reclamações associadas a incumprimentos do Regulamento TSM 

No âmbito do seu processo de controlo e supervisão, a ANACOM continua a analisar as 

reclamações sobre os serviços de comunicações eletrónicas, apresentadas pelos utilizadores 

finais. 

De salientar que, o período a que respeita o presente relatório, foi fortemente marcado pela 

pandemia COVID-19, que teve um profundo impacto na experiência de utilização dos serviços 

de comunicações eletrónicas, e que se refletiu no volume de reclamações recebido pela 

ANACOM. 

Neste contexto, importa notar que, entre maio de 2020 e abril de 20218, a ANACOM registou 

um aumento do número de reclamações diretamente apresentadas a esta Autoridade contra 

prestadores de serviços de comunicações eletrónicas, com 4900 reclamações, mais 13% do 

que no período entre maio de 2019 e abril de 2020. 

As reclamações sobre os SAI representaram, no período em análise, 13% do total de 

reclamações sobre os serviços de comunicações eletrónicas, com cerca de 700 reclamações, 

e estiveram entre as que mais aumentaram (mais 28%), o que se deverá em larga medida à 

maior procura e dependência destes serviços em resultado das medidas de resposta à 

pandemia adotadas em 2020 e 2021. 

                                                                    

8 Dados de abril de 2021 ainda não fechados, estando cerca de 15% das reclamações registadas neste período por classificar.  
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A maioria destas reclamações está associada a SAI fixos (cerca de 85%). Entre os problemas 

mais referidos pelos utilizadores9, evidenciam-se as falhas nos serviços (69%) e as 

velocidades da Internet abaixo das contratadas (49%), que aumentaram 33% e 30%, 

respetivamente. Apenas uma minoria das queixas dos utilizadores se refere a questões 

relacionadas com o condicionamento do tráfego (1%) em particular políticas de utilização 

responsável e traffic shapping, tendo estas queixas registado uma diminuição de 50% no 

período em análise. 

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, relevando-se em particular a velocidade.  

Os testes de velocidade podem ser realizados através de um browser ou através da aplicação 

NET.mede. No período de 2020, foram considerados todos os testes realizados através do 

browser cuja velocidade medida fosse até 430 Mbps. A partir de 2021 foram efetuadas 

melhorias ao serviço passando a permitir-se testes via browser com velocidades medidas até 

1 Gbps. No caso dos testes efetuados através da aplicação NET.mede, foram considerados 

todos os testes com velocidades medidas até 1 Gbps, independentemente de os testes terem 

sido realizados em 2020 ou em 2021.  

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

como a latência e o jitter. A aplicação 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 aplicação NET.mede destina-se também a um uso mais regular, 

permitindo a cada utilizador consultar na sua área reservada My NET.mede, de forma 

interativa e sistematizada, o histórico de dois anos de testes com a aplicação, por tipo de 

acesso (fixos e móveis) e por equipamento. 

                                                                    

9 Os assuntos reclamados são de escolha múltipla, razão pela qual a soma das percentagens não perfaz os 100%.  
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Os resultados agregados dos testes realizados através do browser efetuados pelos 

utilizadores do NET.mede, nos últimos 90 dias, são ainda objeto de divulgação online10, tendo 

por base o tipo de acesso, de utilizador e de equipamento, bem como a geolocalização. 

A ANACOM iniciou também em 2020 a publicação de relatórios trimestrais de análise dos 

testes efetuados pelos utilizadores através do NET.mede, tendo ainda sido publicado, a 

14.04.2021, um relatório anual relativo a 2020. De notar também que, entre março e julho de 

2020, foram ainda publicados relatórios semanais da utilização do serviço durante o primeiro 

Estado de Emergência e o subsequente Estado de Calamidade, no âmbito da pandemia 

COVID-1911. 

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, 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, atendendo a que os testes são de 

natureza voluntária e não aleatória e as motivações específicas dos utilizadores para a 

realização dos testes não são controláveis. Refira-se ainda que os resultados destes testes 

dependem das velocidades de Internet contratadas por estes utilizadores do NET.mede e 

ainda de outros fatores que os influenciam12. 

No período de 01.05.2020 a 30.04.2021, foram realizados, através do NET.mede, quase o 

dobro dos testes realizados no período homólogo, cerca de 1,55 milhões de testes válidos, 

após eliminados os testes incongruentes 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 fixos. Os resultados deste relatório 

incluem os testes efetuados pelos utilizadores através do browser e da aplicação do 

NET.mede. 

A evolução mensal do número de testes mostrou-se irregular no período em análise, 

encontrando-se relacionada com as medidas restritivas impostas na sequência da pandemia 

                                                                    

10 Detalhe disponível em https://netmede.pt/estatisticas. 

11 Detalhe disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=367635. 

12 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. 

https://netmede.pt/estatisticas
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=367635
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COVID-19. Entre maio e agosto de 2020, registou-se um decréscimo no número de testes, 

que coincide com o período de desconfinamento, tendo passado de 179 mil para 94 mil testes. 

Entre setembro e dezembro de 2020, observou-se uma estabilização no número de testes, 

variando entre 98 mil e 111 mil testes mensais. A partir de 2021, o número de testes seguiu 

uma trajetória crescente, impulsionado pelo novo confinamento estabelecido no final de 

janeiro de 2021, atingindo o seu máximo em fevereiro de 2021 com 187 mil testes (Figura 1). 

Como resultado, enquanto no período de 2020, o número médio mensal de testes foi na 

ordem dos 117 mil, em 2021 esse número aumentou para os 153 mil testes. Estes resultados 

são claramente superiores aos verificados em períodos anteriores, devido ao elevado 

acréscimo de utilização da Internet, decorrente, nomeadamente, da conjuntura associada à 

situação de pandemia. 

Figura 1 - Evolução mensal do número de testes à velocidade 

  
Unidade: Milhares. 

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

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

A variação do número de testes efetuados através do NET.mede está bem patente nos 

relatórios trimestrais e anual relativos a 2020, assim como nas análises, mais finas, efetuadas 

semanalmente pela ANACOM, sensivelmente durante o primeiro período de confinamento 

em 2020, já anteriormente referidos. 

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

identificados como provenientes de acessos fixos residenciais (75%) e de acessos móveis 

(18%), em ambos os casos com origem em prestadores nacionais. Foram assim excluídos 
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da análise os testes identificados como oriundos de acessos de prestadores a operar fora de 

Portugal (0,1%) e de acessos fixos não residenciais (5,9%), visto não serem o alvo da 

utilização do NET.mede, nem destas análises, bem como os testes em que não foi possível 

determinar o tipo de acesso testado (1%). 

3.3.1.1. Acessos fixos residenciais 

No período em análise, o valor mediano obtido para a velocidade de download medida pelos 

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

foi de 56 Mbps (104 Mbps em termos médios).  

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

quer em termos médios, quer medianos: em maio-julho 2020 a velocidade mediana obtida foi 

de 48 Mbps, enquanto em fevereiro-abril 2021 foi de 69 Mbps, uma diferença na ordem dos 

21 Mbps (Figura 2). 

Destaca-se o aumento dos valores apurados no final do período de análise, 

independentemente de se estarem a considerar os percentis ou os valores médios. 

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

 

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

Na velocidade de upload, o valor mediano obtido no período foi de 29 Mbps enquanto o valor 

médio foi de 49 Mbps. Tal como na velocidade de download, verificou-se uma melhoria dos 
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acentuado dos resultados nos três últimos meses da análise (Figura 3 - Evolução trimestral 

da velocidade de upload medida em acessos fixos residenciais). 

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 respeita aos acessos móveis, o valor mediano da velocidade de download medida 

pelos utilizadores que efetuaram um ou mais testes no NET.mede foi de 8 Mbps para o 

período em análise (15 Mbps em termos médios), conforme se pode observar na (). 

Ao contrário do verificado nos testes efetuados em acessos fixos residenciais, neste caso a 

velocidade de download medida ao longo do período de análise manteve-se estável. 

Assinala-se que o número de testes efetuados em acessos móveis é de cerca de ¼ dos 

efetuados em acessos fixos residenciais. 

10 11 11
15

11

22
25

30

41

29

44
47 50

56
49

93
97 98

102
98

0

50

100

Mai-Jul 2020 Ago-Out 2020 Nov 2020 - Jan
2021

Fev-Abr 2021 Total

Percentil 20% Mediana Média Percentil 80%



   

  19/36 

 

RELATÓRIO RELATIVO À INTERNET ABERTA Junho 2021 

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 mediano resultante dos testes efetuados 

no período de análise foi de 5 Mbps e o valor médio de 8 Mbps (Figura 5). Tal como no caso 

do download medido através de acessos móveis, os valores apurados foram relativamente 

semelhantes 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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de uma iniciativa desencadeada a pedido do Governo da República e que se estendeu 

também às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, decorrente do interesse 

manifestado por parte das respetivas Secretarias Regionais, para analisar o acesso à BLM 

nas escolas de Portugal.  

Para aferir o acesso à BLM nas escolas, avaliou-se o sucesso na realização de testes à 

velocidade em acessos móveis (através de uma ferramenta específica designada de 

NET.mede Escolas) quando efetuados no interior do edifício escolar (indoor) ou no seu 

exterior dentro do recinto escolar (outdoor).  

Nas situações em que os utilizadores não conseguiam concretizar o teste no NET.mede 

Escolas por falta de rede, podiam registar na Plataforma SemRede (ou seja, uma página do 

NET.mede Escolas), a tentativa de teste indoor ou outdoor como não tendo sido bem 

sucedida. 

As escolas foram analisadas mediante a adesão ao projeto, o sucesso na concretização dos 

testes no NET.mede Escolas, o registo (na Plataforma SemRede) de tentativas de realização 

dos testes sem sucesso e os resultados de download e upload nas medições à velocidade 

em situação indoor e outdoor quando foi possível realizar os testes. 

Os testes foram dinamizados pelo Ministério da Educação no território continental e pelas 

devidas Secretarias Regionais, na Região Autónoma da Madeira e na Região Autónoma dos 

Açores. 

3.3.3. Estudos de avaliação do desempenho de serviços móveis e de cobertura GSM, 

UMS e LTE 

A ANACOM prosseguiu em 2020 e 2021 os estudos sobre a avaliação da qualidade de 

serviços de comunicações eletrónicas suportados nos sistemas de comunicações móveis, na 

perspetiva do utilizador. Estes estudos avaliam, entre outros, o desempenho dos serviços 

móveis de dados, disponibilizados pelos três principais PSAI. 

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

objetiva e comparativa dos desempenhos. 

O estudo relativo a Portugal continental foi desenvolvido de forma faseada para as diferentes 

regiões NUTS II13. No período abrangido pelo presente relatório, de maio de 2020 a abril de 

2021, foram elaborados e publicados os estudos parcelares relativos às regiões NUTS II da 

Área Metropolitana de Lisboa, do Algarve e do Centro. 

Foi ainda elaborada e publicada, a 20.04.2021, a síntese final relativa a Portugal continental, 

abarcando os resultados destas três regiões e também das duas regiões, Alentejo e Norte, já 

referidas no anterior relatório anual14.  

Em Portugal continental, nos serviços de dados, em transferência de ficheiros, regista-se um 

bom desempenho global, observando-se algumas diferenças de desempenho 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 em upload, apresenta uma acentuada degradação nas áreas predominantemente 

rurais.  

Observa-se ainda uma deterioração significativa da velocidade de transferência de ficheiros 

nas áreas predominantemente rurais, tanto em download como em upload (Figura 6 - 

Velocidade de transferência de dados, do serviço de transferência de ficheiros, por tipologia 

de áreas urbanas em Portugal continental), sendo os ritmos médios de transferência de dados 

cerca de metade dos registados nas áreas predominantemente urbanas. Este indicador 

apresenta variabilidade muito elevada, observando-se valores máximos de 249,90 Mbps e 

64,49 Mbps, respetivamente em download e upload, e mínimos inferiores a 0,013 Mbps, que 

dificultam ou impossibilitam a transmissão de dados em condições adequadas. Os valores 

mediano e médio foram, respetivamente, de 31,24 Mbps e 34,67 Mbps, ao nível do download, 

e de 19,16 Mbps e 17,98 Mbps, ao nível do upload. 

                                                                    

13 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. 

14 Os vários relatórios parcelares, bem como a síntese podem ser consultados em 

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=293495. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=293495
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Figura 6 - Velocidade de transferência de dados, do serviço de transferência de ficheiros, por tipologia de 

áreas urbanas em Portugal continental 

  

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, assim como a latência de 

transmissão de dados, apresentam desempenhos inferiores, face à transferência de ficheiros, 

observando-se também algumas diferenças entre prestadores e tipologias de áreas urbanas. 

De uma forma geral, as áreas predominantemente rurais registam os piores desempenhos. 

Os resultados registados nas regiões NUTS II mostram algumas assimetrias regionais em 

Portugal continental. De uma forma global, observam-se melhores desempenhos dos 

serviços e melhor cobertura das redes móveis na Área Metropolitana de Lisboa, seguindo-se 

as regiões do Norte e do Algarve. No extremo oposto, com os piores desempenhos, 

encontram-se as regiões do Centro e do Alentejo. 
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3.4. Avaliação da disponibilidade contínua de SAI não discriminatórios 

No âmbito das suas atividades de supervisão e controlo, a ANACOM continua a monitorizar 

a evolução de diversos indicadores relacionados com os SAI, no sentido de avaliar a 

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. 

3.4.1. Nível de utilização do SAI 

No final do 1T2021, o número de acessos à Internet em local fixo atingiu os 4,2 milhões, mais 

191 mil acessos (mais 4,8%) do que no mesmo trimestre do ano anterior (Error! Reference 

source not found.). O crescimento verificado foi ligeiramente superior ao verificado no 

trimestre homólogo de 2020 (4,7%). 

Os acessos suportados em redes de TV por cabo aumentaram 0,2%, e representavam 28,6% 

do total (menos 1,3 p.p. do que há 12 meses). Os acessos ADSL mantiveram a tendência de 

queda, tendo diminuído 25,5%, substituídos por acessos de nova geração. O ADSL 

representava 8,1% do total de acessos (menos 3,3 p.p.). Os acessos fixos suportados nas 

redes móveis aumentaram 3,6%, e tinham um peso de 6,8% (menos 0,1 p.p.). 
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Tabela 1 - Número de acessos à Internet em local fixo, por tipo de acesso 

Unidade: milhares de acessos; %; p.p. 

Fonte: ANACOM. 

Nota: Os totalizadores e as variações apresentadas podem não corresponder aos valores constantes da tabela devido a arredondamentos e/ou 
categorias omissas. 

No que respeita à BLM, no final do 1T2021 foram contabilizados 7,9 milhões de utilizadores 

do serviço móvel de acesso à Internet, menos 2,4% do que no 1T2020 (Tabela 2 - Utilizadores 

de Internet móvel), o que corresponde a uma penetração de cerca de 76,3 por 100 habitantes, 

menos 1,9 pontos percentuais do que no ano anterior. Estes utilizadores representam 64,2% 

do total dos acessos móveis efetivamente utilizadas. 

Tabela 2 - Utilizadores de Internet móvel 

Unidade: milhares de utilizadores; %. 

Fonte: ANACOM. 

A evolução do número de utilizadores de Internet móvel poderá ter sido influenciada pelas 

alterações de comportamento associadas à pandemia COVID-19. Estima-se que, por efeito 

da pandemia, o número de utilizadores de Internet móvel tenha diminuído 13,0% no 1T2021. 

Caso não tivesse ocorrido a pandemia, estima-se que o número de utilizadores de Internet 

móvel, teria aumentado 7,4% face ao mesmo período do ano anterior. 

A diminuição do número de utilizadores resulta da diminuição do número de utilizadores de 

Internet no telemóvel (menos 3,0%).  

  1T2020 1T2021 Var. 1T2020/1T2021 

Acesso fibra ótica (FTTH) 2073 2367 14,2% 

% do total 51,7 56,4 4,7 p.p. 

Acessos modem por cabo 1198 1200 0,02% 

% do total 29,9 28,6 -1,3 p.p. 

Acessos ADSL 455 339 -25,5% 

% do total 11,4 8,1 -3,3 p.p. 

Redes móveis em local fixo 275 285 3,6% 

% do total 6,9 6,8 -0,1 p.p. 

Total de acessos à Internet em local fixo 4006 4198 4,8% 

  1T2020 1T2021 Var. 1T2020/1T2021 

Acessos móveis com utilização efetiva do 
serviço de Internet móvel (excluindo M2M) 8045 7854 -2,4% 

(dos quais) PC/tablet/pen/router 500 554 6,8% 

(dos quais) telemóvel 7545 7321 -3,0% 
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Os utilizadores do SAI através de PC/tablet/pen/router aumentaram 6,8% e representavam 

6,8%15 do total dos utilizadores de Internet móvel. O crescimento agora registado poderá ter 

sido influenciado pela entrada em vigor, em setembro de 2020, do Programa Escola Digital, 

previsto no Programa do Governo, e cuja implementação foi acelerada devido à pandemia 

COVID-19.  

O crescimento dos acessos móveis à Internet que se verificou até ao 2T2020, esteve 

associado ao aumento do acesso à Internet através do telemóvel – nomeadamente, quando 

integrado em ofertas em pacote, à massificação dos smartphones e ao desenvolvimento das 

aplicações móveis. 

3.4.2. Penetração residencial do SAI 

De acordo com o inquérito do INE, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da 

Comunicação pelas Famílias, em 2020, o nível de penetração dos SAI entre os agregados 

familiares foi de 84,5%, mais 3,6 p.p. face ao ano anterior, o maior aumento anual desde 

2016. 

Numa perspetiva individual, em 2020 cerca de 78% dos indivíduos referiu ter utilizado a 

Internet nos três meses anteriores (mais 3 p.p. que em 2019). Portugal ficou no 21.º lugar 

neste ranking da UE27 (menos 9 p.p. que a média europeia). 

3.4.3. Disponibilidade do SAI 

De acordo com a informação recolhida junto dos prestadores do serviço, em 2020 as 

velocidades máximas teóricas de download disponibilizadas pelas ofertas residenciais de 

banda larga fixa (BLF) variavam entre 256 Kbps e 1 Gbps16.  

A velocidade média de download aumentou 30,2% face a 2019, tendo atingido 154 Mbps (118 

Mbps no ano anterior). Cerca de 89,2% dos subscritores residenciais de BLF dispunham de 

velocidades de download iguais ou superiores a 30 Mbps (80,6% no ano anterior), e 81,9% 

dispunham de velocidades de pelo menos 100 Mbps (73,8% em 2019). 

                                                                    

15 O valor é idêntico à variação ocorrida. Não se trata de uma gralha. 

16 Trata-se das velocidades máximas teóricas anunciadas pelos prestadores. Não inclui aditivos.  
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3.4.4. Utilização de serviços OTT 

A pandemia COVID-19 provocou uma alteração do comportamento dos utilizadores de 

Internet, contribuindo para o forte crescimento dos serviços over-the-top (OTT), sobretudo 

das chamadas de voz ou vídeo, do videostreaming on demand, da comunicação com 

formadores através de um website, da frequência de cursos online, bem como da compra de 

produtos online. 

Em 2020, 70% dos utilizadores da Internet efetuaram chamadas de voz ou vídeo pela Internet, 

tendo-se registado o maior aumento anual desde que se recolhe esta informação (mais 17 

p.p.). Portugal ultrapassou a média da UE27 (mais 1 p.p.) encontrando-se na 18.ª posição do 

ranking da utilização deste tipo de serviços.  

O instant messaging foi utilizado por 90% dos utilizadores de Internet. O nível de utilização 

deste tipo de aplicações em Portugal encontrava-se 12 p.p. acima da média da UE27, 

ocupando a 6.ª posição no respetivo ranking.  

Cerca de 34% dos utilizadores de Internet subscreveram serviços videostreaming on demand 

em 2020 (mais 20 p.p. que em 2018), encontrando-se Portugal na 14.ª posição no ranking da 

UE27. 

Caso se considere o total de indivíduos, e não apenas os utilizadores de Internet, a 

penetração em Portugal dos serviços anteriormente referidos não compara tão bem com a 

média europeia, uma vez que seria de 26% em 2020 (mais 16 p.p. que em 2019), passando 

Portugal para a 15.ª posição do ranking da UE27. 

A participação em redes sociais, a música online, o Internet banking e a visualização de 

vídeos partilhados foram outros dos serviços com níveis de participação superiores a 50% 

entre os utilizadores de Internet em Portugal (Figura 7 - Utilização de outros serviços OTT 

pelos utilizadores de Internet). A utilização de redes sociais, jogos online, música online, 

televisão online e cursos online em Portugal foi superior à média da UE27. A visualização de 

vídeos, o Internet banking e o e-commerce eram mais populares na UE27 do que em 

Portugal. 
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Figura 7 - Utilização de outros serviços OTT pelos utilizadores de Internet 

 
Unidade: %. 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Households and by Individuals (2016, 2020). 

Nota: Indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizaram Internet nos primeiros três meses do ano. 

3.4.5. Utilização de equipamentos IoT 

Em 2020, 30,1% dos utilizadores de Internet em Portugal dispunham de algum equipamento 

de uso pessoal com acesso à Internet, valor superior à média da UE27, e 19,0% dispunham 

de algum equipamento doméstico com ligação à Internet. Caso se considere o total de 

indivíduos, e não somente os utilizadores de Internet, este valor seria de 23,6% e 14,8%, 

respetivamente.  

Entre os equipamentos de uso pessoal analisados, destacam-se os relógios inteligentes, 

pulseiras de fitness, óculos ou auscultadores, equipamentos de localização por GPS, roupas, 

sapatos ou acessórios (23,8% dos utilizadores de Internet), os automóveis equipados pelo 

fabricante com conexão à Internet sem fios (8,6%) e os equipamentos conectados com a 

Internet para cuidados médicos e de saúde (7,2%). 

Entre os equipamentos domésticos analisados, destacam-se os assistentes virtuais (9,7% 

dos utilizadores de Internet), as soluções de segurança (6,6%), os eletrodomésticos (5,6%) e 

os equipamentos que permitem gerir a energia da casa (5,1%). 
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Por outro lado, cerca de 13% das empresas portuguesas com 10 ou mais trabalhadores ao 

serviço utilizavam dispositivos ou sistemas interconectados que podem ser monitorizados ou 

controlados remotamente através da Internet. Portugal encontrava-se 5 p.p. abaixo da média 

da UE27, neste indicador. 

3.5. Divulgação da aplicação do Regulamento TSM 

No âmbito da divulgação da aplicação do Regulamento TSM, importa referir a publicação do 

Decreto-Lei n.º 49/2020 de 04.08.202017, que, entre outros aspectos, veio estabelecer o 

regime sancionatório aplicável à violação das regras relativas ao acesso à Internet aberta. O 

referido Decreto-Lei foi também publicado pela ANACOM no seu sítio na Internet18. 

Neste domínio, importa também mencionar que a ANACOM aprovou, por decisão de 

26.06.2020, o relatório anual relativo à aplicação dos artigos 3.º e 4.º do Regulamento TSM, 

que integra as ações de monitorização e supervisão desenvolvidas por esta Autoridade entre 

01.05.2019 e 30.04.2020. 

3.6. Controlo e supervisão no contexto da pandemia COVID-19 

No contexto da pandemia COVID-19, foi decretado, no dia 18.03.2020, o Estado de 

Emergência em Portugal, o qual teve diversas renovações. Nesta sequência, foram tomadas 

várias medidas excecionais e temporárias em resposta à situação pandémica. O Decreto-Lei 

n.º 10-D/2020, de 23.03.202019, constitui um exemplo das medidas tomadas para o sector 

das comunicações eletrónicas, com o objetivo de garantir o bom funcionamento das redes e 

a prestação ininterrupta de serviços críticos, tendo vigorado até agosto de 202020. 

Todavia, face ao aumento do número de novos casos de contágio da doença COVID-19 no 

início de 2021, o Governo voltou a estabelecer um conjunto de medidas de resposta à 

pandemia, recuperando soluções já adotadas aquando da primeira vaga em 2020. As 

medidas relativas ao sector das comunicações eletrónicas encontram-se previstas no 

                                                                    

17 Decreto-Lei disponível em https://data.dre.pt/eli/dec-lei/49/2020/08/04/p/dre. 

18 Detalhe disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1555261. 

19 Decreto disponível em https://dre.pt/pesquisa/-/search/130602979/details/maximized. 

20 Em 07.08.2020, foi publicado o Decreto-Lei n.º 51/2020, que veio revogar o Decreto-Lei n.º 10-D/2020 de 23.03.2020. 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/49/2020/08/04/p/dre
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1555261
https://dre.pt/pesquisa/-/search/130602979/details/maximized
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Decreto-Lei n.º 14-A/2021 de 12.02.202121, que reflete, de um modo geral, as medidas 

anteriormente introduzidas em março de 2020. Decorre do referido 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, em momento prévio à sua implementação. 

Neste contexto, a ANACOM tem vindo a acompanhar as diversas medidas adotadas pelo 

Governo para o sector, dando contributos sempre que solicitado. 

A ANACOM tem acompanhado também as medidas adotadas pelos PSAI em resposta à 

conjuntura, não só monitorizando os seus sítios na Internet, mas também através do envio 

de pedidos de informação periódicos. No que respeita aos pedidos de informação, a sua 

periodicidade foi diminuindo à medida que a situação de pandemia foi melhorando, tendo 

terminado em finais de maio de 2020, à exceção do envio de dados relativos à evolução do 

tráfego que os prestadores tiveram de continuar a remeter. 

A informação reunida revela um aumento significativo do tráfego de dados face ao período 

pré-COVID-19, em particular do tráfego de dados fixos, representando cerca de 95% do total 

de tráfego de dados. 

Figura 8 - Evolução do tráfego de dados entre fevereiro de 2020 e abril de 2021 

 
Fonte: ANACOM. 

Unidade: TB. 

                                                                    

21 Decreto-Lei disponível em https://data.dre.pt/eli/dec-lei/14-A/2021/02/12/p/dre. 
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Conforme se pode observar na (Figura 8 - Evolução do tráfego de dados entre fevereiro de 

2020 e abril de 2021), na semana em que foi decretado o primeiro Estado de Emergência 

(19.03.2020), o tráfego de dados fixos semanal registou um máximo, atingindo 29 Petabytes 

por dia, mais 67% que no período pré-COVID19. Após este período, iniciou-se uma trajetória 

descendente que terminou na semana de 12.07.2020, altura em que o tráfego de dados foi, 

ainda assim, 27% superior ao verificado no período pré-pandemia, tendo iniciado depois nova 

trajetória ascendente.  

Com a entrada em vigor do Estado de Contingência, em 15.09.2020, e posteriormente do 

Estado de Calamidade, em 15.10.2020, verificou-se uma nova aceleração do tráfego de 

dados, com um crescimento adicional superior (mais 1,6% por semana). Na sequência da 

segunda vaga da pandemia e com a entrada em vigor do segundo Estado de Emergência, 

em 09.11.2020, atingiram-se dois picos no tráfego de dados fixos nas semanas em que 

ocorreram feriados e tolerâncias de ponto (semanas terminadas em 06.12.2020 e 

13.12.2020). Com o restabelecimento do dever geral de recolhimento domiciliário ocorreu um 

máximo histórico na semana de 07.02.2021. Após o início do desconfinamento, em 

15.03.2021, o tráfego de dados fixos voltou a diminuir, encontrando-se, no final de abril, cerca 

de 16% abaixo do verificado na semana 07.03.2021. 

O aumento de tráfego está relacionado com a alteração dos comportamentos de utilização 

dos SAI resultante da pandemia COVID-19. Em 2020, o tráfego médio de dados fixos por 

acesso aumentou 55,0% em 2020, por comparação com o ano de 201922, tendo atingido 226 

GB no 4.º trimestre de 2020. No 1.º trimestre de 2021, o tráfego médio mensal por acesso 

cresceu 61,8% face ao trimestre homólogo, atingindo 260 GB, um novo máximo histórico. 

Estima-se que a situação de pandemia tenha provocado um aumento de 43,4% do tráfego 

médio de dados fixos por acesso no 2T2020, de 25,8% no 3T2020 e de 40,2% no 4T2020, 

face à tendência que se vinha verificando. Em média, o efeito específico da pandemia neste 

tipo de tráfego foi de 36,3% em 2020. Caso não tivesse ocorrido a pandemia, estima-se que 

o crescimento do tráfego médio de dados fixos por acesso teria sido de 19,3%23 em 

                                                                    

22 Nos cinco anos anteriores tinha crescido, em média, 23% ao ano. 

23 De notar que o efeito COVID-19 não pode ser obtido por diferença entre a variação realmente ocorrida em 2020, por um lado, 

e a estimativa do valor da variação ocorrida caso não tivesse ocorrido a pandemia, por outro lado. De facto, estes valores são 

calculados como variações em relação a 2019, enquanto a estimativa do efeito COVID-19 é uma variação face ao que teria 

ocorrido em 2020 caso não tivesse havido pandemia. 
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comparação com 2019. No 1T2021, o impacto da pandemia COVID-19 foi de 54% face à 

tendência anterior. Caso não tivesse ocorrido a pandemia, estima-se que o tráfego médio de 

dados fixos por acesso tivesse crescido 22%, face ao período homólogo. 

O tráfego de dados móveis, que representa cerca de 5% do total de tráfego de dados, também 

apresentou uma tendência crescente, embora bastante mais moderada. O valor máximo foi 

registado durante o período de verão, tal como acontece historicamente, coincidindo com a 

generalidade do período de Estado de Alerta. 

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

significativos de congestionamento de rede. Ainda assim, vários prestadores adotaram 

medidas de reforço da capacidade de rede em alguns pontos do país. Não obstante o 

exposto, os prestadores indicaram não terem implementado medidas excecionais de gestão 

de tráfego. 

Importa também referir que, apesar da conjuntura, o ano de 2020 foi marcado por uma 

redução significativa do número total de incidentes de segurança notificados à ANACOM 

pelas empresas de redes e serviços de comunicações eletrónicas: 64 incidentes de 

segurança, que corresponde a menos 20% do que no ano anterior e ao valor mais baixo 

registado desde 2015. Da totalidade dos incidentes notificados em 2020, concluiu-se que 59% 

foram devidos a falha no fornecimento de bens ou serviços por terceiros24. De destacar ainda 

as ocorrências devido a acidente ou fenómeno natural (22%), a manutenção ou falha de 

hardware ou de software (16%) e os ataques maliciosos (3%). A telefonia fixa foi o serviço 

mais afetado, com 88% do total de incidentes de segurança recebidos; seguindo-se a 

telefonia móvel, com 70%; e a Internet móvel, com 33% do total dos incidentes de 

segurança25. 

No âmbito da monitorização da situação decorrente da pandemia COVID-19, a ANACOM 

continuou a analisar os resultados dos testes à velocidade do SAI, em acessos fixos 

residenciais e acessos móveis, efetuados pelos utilizadores no NET.mede (através de 

browser). De um modo geral, verificou-se um aumento acentuado do número médio diário de 

testes, em resultado da pandemia, notando-se um decréscimo do número de testes aos fins 

                                                                    

24 Designadamente falhas no fornecimento de energia elétrica ou de avaria em circuitos alugados. 

25 Detalhe disponível no «Relatório sobre violações de segurança ou perdas de integridade (2020)», publicado pela ANACOM 

em 20.04.2021. O referido relatório encontra-se disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1617502. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1617502
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de semana e feriados. Os respetivos resultados foram regularmente publicados no sítio na 

Internet da ANACOM, até ao início de julho de 202026. 

Apesar do aumento significativo do volume de reclamações no sector de comunicações 

eletrónicas, tal como explicitado na secção 3.2, a velocidade do acesso à Internet não foi um 

dos assuntos mais reclamados, embora tenha registado um aumento de 2 p.p. em 2020 face 

a 2019, refletindo a maior utilização de serviços de comunicações eletrónicas provocada, 

nomeadamente, pelos efeitos da pandemia COVID-19. 

Neste contexto, a ANACOM adotou diversas medidas, tendo em vista a proteção dos 

consumidores e a população em geral, com destaque para: 

• Lançamento, em 11.05.2020 de uma área dedicada exclusivamente ao impacto da 

pandemia COVID-19 no sector das comunicações27, objeto de atualização regular e 

que contém informação útil para os consumidores, designadamente sobre as medidas 

excecionais aprovadas pelo Governo, pelo Parlamento e pelos prestadores de 

serviços.  

• Atualização regular do guia prático «O que precisa de saber sobre as comunicações 

durante a pandemia COVID-19»28, publicado em maio de 2020, e que visa de forma 

clara responder às principais dúvidas dos consumidores de comunicações, na atual 

situação excecional resultante da pandemia COVID-19. 

• Publicação, em 22.12.2020 de um balanço da aplicação das medidas de proteção dos 

clientes de comunicações eletrónicas, no âmbito da pandemia COVID-1929. 

• Atribuição, em 03.02.2021 do direito de utilização do número curto 2424 à SPMS - 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde para ser utilizado exclusivamente para o 

envio de mensagens curtas (SMS) à população no âmbito da execução do plano 

                                                                    

26 O último relatório encontra-se disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1547181. 

27 Disponível em https://www.anacom-consumidor.pt/covid-19. 

28 Disponível em https://online.fliphtml5.com/rchw/qfqf/#p=1.  

29 Detalhe disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1593081. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1547181
https://www.anacom-consumidor.pt/covid-19
https://online.fliphtml5.com/rchw/qfqf/#p=1
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1593081
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nacional de vacinação contra a doença COVID-19, incluindo o envio de receitas sem 

papel e agendamento de consultas durante esse período30. 

• Reedição, em 05.02.2021, da informação publicada em março de 2020, sobre boas 

práticas de utilização de redes e serviços de comunicações eletrónicas31. 

• Publicação de alerta no sítio da Internet da ANACOM, em 12.02.2021, sobre o 

aumento das fraudes e ciberataques relacionados com a pandemia COVID-1932. 

• Publicação, em 11.03.2021, de relatório sobre o impacto da pandemia COVID-19 na 

utilização dos serviços de comunicações33. 

Tal como reportado no relatório anual anterior, esta nova realidade propiciou uma troca de 

informação regular com outras ARN, sob a coordenação do BEREC, bem como com outras 

autoridades reguladoras portuguesas. 

  

                                                                    

30 Detalhe disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1602139. 

31 Detalhe disponível em https://www.anacom-consumidor.pt/-/covid-19-boas-praticas-para-uma-utilizacao-eficiente-da-internet. 

32 Detalhe disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1602689. 

33 Relatório disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1603793. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1602139
https://www.anacom-consumidor.pt/-/covid-19-boas-praticas-para-uma-utilizacao-eficiente-da-internet
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1602689
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1603793
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4. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

No período compreendido entre maio de 2020 e o final de abril de 2021, a ANACOM continuou 

a desempenhar o seu papel de controlo e supervisão no domínio da Internet aberta, 

procurando assegurar a conformidade com as disposições previstas nos artigos 3.º e 4.º do 

Regulamento TSM.  

No âmbito das ações realizadas, releva-se a análise continuada às ofertas zero-rating e 

similares, com enfoque no impacto que estas podem ter nos direitos dos utilizadores finais, 

previstos no n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento TSM. 

Adicionalmente, importa referir que foram concluídos os trabalhos de alteração da informação 

publicada pelos PSAI com maior presença no mercado nos seus contratos, na sequência das 

alterações que, no período anterior, haviam já sido inseridas nos respetivos sítios na Internet, 

sobre velocidades de transmissão dos SAI. Este processo, que teve início em maio de 2019 

e se estendeu ao longo de 2020, requerendo uma monitorização continuada por parte da 

ANACOM e sucessivas interações com os PSAI, permitiu introduzir uma maior transparência 

na informação publicada pelos PSAI, em matéria de Internet aberta. Foi também espoletado 

um processo semelhante no tocante à informação sobre velocidades de transmissão 

publicada nos sítios na Internet dos PSAI de menor dimensão. Não obstante várias empresas 

terem já introduzido alterações nos seus sítios na Internet, o processo continua em curso. 

De destacar também o acréscimo muito significativo da utilização do NET.mede, assim como 

o desenvolvimento, em 2020, de uma ferramenta específica – o NET.mede escolas – tendo 

em vista a avaliação da qualidade da BLM nos estabelecimentos escolares, numa iniciativa 

desenvolvida a pedido do Governo e que se estendeu também às Regiões Autónomas dos 

Açores e da Madeira. 

Ao longo do período abrangido pelo relatório, a ANACOM continuou a publicar estudos de 

avaliação do desempenho e da cobertura de serviços móveis, com vista a caracterizar, nas 

diferentes regiões, a experiência do utilizador em termos de acessibilidade, retenção e 

integridade dos serviços. 

Neste período, fortemente marcado pela pandemia COVID-19, a ANACOM, não só reforçou 

a monitorização do sector, acompanhando as medidas tomadas quer pelos prestadores quer 
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pelo Governo, como também adotou diversas medidas, no sentido de promover uma maior 

transparência e reforçar a proteção dos consumidores. 
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