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SIGLAS E ACRÓNIMOS 

BTS Base Transceiver Station – Estação Base Rádio que estabelece e controla a ligação rádio entre o 
telemóvel e a rede 

CP Comboios de Portugal E.P.E. 

GSM Global System for Mobile communications – Sistema de Comunicações Móveis de segunda geração (2G) 

IC Serviço Intercidades 

LTE Long Term Evolution – Sistema de Comunicações Móveis de quarta geração (4G) 

Mbps Mega Bit Per Second – Um milhão de bits (“0” e “1” – unidade básica de dados) por segundo – Unidade de 
medida utilizada para velocidade de transferência de dados (velocidade de download e de upload) 

ms Milissegundo – uma milésima parte de segundo – unidade de tempo utilizada na medida da Latência 

NR New Radio – Sistema de Comunicações Móveis de quinta geração (5G) 

RSRP Reference Signal Received Power – Nível de sinal rádio recebido por um terminal móvel (LTE/NR) 

 
RSCP Received Signal Code Power – Nível de sinal recebido por um terminal 

 
RSSI Received Signal Strength Indicator - Indicador de intensidade de sinal recebido por um terminal 

UE União Europeia 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System – Sistema de Comunicações Móveis de terceira geração 
(3G) 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A generalidade dos consumidores e das empresas recorrem aos serviços de comunicações eletrónicas, 

suportados nos sistemas de comunicações móveis GSM/UMTS/LTE/NR (2G/3G/4G/5G), para satisfazer 

as suas necessidades quotidianas de comunicação, nomeadamente nas vertentes de telefonia, 

mensagens e dados, incluindo as comunicações de emergência e de segurança, pelo que estes 

sistemas assumem um papel muito relevante no contexto das comunicações eletrónicas nacionais. 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), no âmbito das suas atribuições e fazendo uso dos 

poderes previstos nos seus estatutos, efetua estudos de avaliação da qualidade de serviço na perspetiva 

do utilizador em Portugal, com o intuito de dotar o mercado, em especial os utilizadores menos 

protegidos – os consumidores e as micro e pequenas empresas –, de informação isenta sobre o 

desempenho de serviços de comunicações eletrónicas suportados nos sistemas de comunicações 

móveis presentes no mercado. 

Com esta análise, pretendeu-se averiguar a experiência do utilizador em termos de acessibilidade aos 

serviços, sendo, para o efeito, estabelecidas chamadas de voz para avaliação do serviço de voz, 

realizados testes NET.mede para avaliação da performance do serviço de dados móveis e registados 

níveis de sinal rádio para avaliação da cobertura e tecnologia utilizada. 

A metodologia seguida neste estudo assenta na realização de testes de campo, com recurso a um 

sistema automático de medição, composto por estações móveis, vulgarmente conhecidas por 

telemóveis / smartphones, que estabelecem uma ligação via rádio com as estações de base (BTS) 

dentro da própria rede, refletindo os vários aspetos que afetam a qualidade dos serviços (medições 

extremo-a-extremo). As medições foram efetuadas em igualdade de condições para os três operadores 

detentores de redes móveis assegurando, nomeadamente, a simultaneidade dos testes, a mesma 

localização e as mesmas parametrizações, permitindo assim, a análise comparativa dos desempenhos. 

Neste contexto, atendendo à quantidade de passageiros que utilizam o serviço intercidades (IC) e à sua 

abrangência territorial e reconhecendo a importância das comunicações móveis no processo em curso 

de revitalização do transporte ferroviário, a CP solicitou à ANACOM a realização de uma verificação, na 

ótica de utilizador, do desempenho de serviços móveis GSM, UMTS, LTE e NR, em particular no seu 

serviço Intercidades (IC). 

Realizaram-se campanhas de testes nos diversos eixos ferroviários do serviço intercidades (IC) 

indicados, nos períodos compreendidos entre 3 de abril e 26 de julho de 2022, tendo sido efetuadas na 
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globalidade 11 560 chamadas de voz, 11 242 testes NET.mede, e 389 611 registos de sinal rádio, 

durante os cerca de 5 400 km percorridos. 

Os principais resultados observados no serviço Intercidades da CP são detalhados por indicador e 

desagregados por operador, na secção 5 deste relatório, apontando para os seguintes aspetos: 

• Do total de registos obtidos, verificou-se globalmente indicação de cobertura (existência de sinal 

rádio) em mais de 99% das amostras das quais 87% correspondem a valores de qualidade entre 

“Aceitável” e “Muito Bom”. Sem cobertura, registaram-se menos de 1% das amostras, não 

existindo diferenças significativas entre operadores. 

Do total de amostras, a tecnologia mais utilizada foi 4G com 53% dos registos, tendo-se 

verificado a utilização de tecnologia 5G em 32% dos registos efetuados.  

• O serviço de voz apresenta um bom desempenho global, com uma taxa de sucesso na 

acessibilidade (estabelecimento de chamada com sucesso) de 98% e uma taxa de terminação 

bem-sucedida de chamadas (as que se concretizaram e se concluíram com sucesso) de 94%, 

sem diferenças significativas entre operadores. 

Observam-se, contudo, algumas zonas das linhas do IC em que é mais difícil o estabelecimento 

ou manutenção as chamadas.  

Pela negativa destacam-se os troços: Portela - Trofa; Pampilhosa – Mortágua; Mangualde - 

Fornos de Algodres; Rodão – Abrantes; Pombal – Entroncamento; Vendas Novas – Casa 

Branca; Casa Branca – Évora; Pinhal Novo – Grândola; Ermidas-Sado – Funcheira; 

Funcheira – Santa Clara-Saboia e Santa Clara-Saboia – Messines-Alte, nos quais se verifica, 

simultaneamente, um fraco desempenho dos três operadores.   

• No serviço de dados, o desempenho global é razoável, com taxas de sucesso de testes 

(iniciados e concluídos) de 85%, sendo o melhor desempenho obtido pela MEO.  

Os testes NET.mede registam razoáveis velocidades médias de transferência de dados em 

download/upload superiores a 80 Mbps / 15 Mbps, respetivamente, com o melhor resultado a 

ser obtido pela NOS.  

Constata-se, no entanto, que a variabilidade nos resultados é bastante elevada com máximos 

em download e upload de 1074 Mbps e 147 Mbps, e mínimos de 0,1 Mbps (quer em download 

quer em upload). 
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Também nesta análise do serviço de dado se verificam zonas dos troços em que o serviço de 

dados se degrada ao ponto de apresentar falhas. 

Pela negativa identificaram-se os troços: Portela – Trofa; Pampilhosa – Mortágua; Mortágua 

– Santa Comba Dão; Mangualde – Fornos de Algodres; Rodão – Abrantes; Fundão – 

Castelo Branco; Pombal – Entroncamento; Entroncamento – Santarém; Santarém – Vila 

Franca de Xira; Pinhal Novo – Vendas Novas; Vendas Novas – Casa Branca; Casa Branca 

– Alcáçovas; Casa Branca – Évora; Pinhal Novo – Grândola; Grândola – Ermidas Sado; 

Ermidas Sado – Funcheira; Funcheira – Santa Clara Saboia; Santa Clara-Saboia – 

Messines-Alte e Albufeira (Ferreiras) – Loulé, nos quais se registam fracos desempenhos 

pelos três operadores. 

• Será ainda de relevar que a ausência simultânea das três redes móveis acontece durante partes 

de alguns troços ferroviários, sendo de destacar: 

o  as zonas em que o percurso se faz no interior de túneis (em especial, aqueles mais 

distantes dos grandes centros urbanos); 

o e ao longo do percurso ferroviário, junto ao estuário do Sado. 

Os locais em que se verifica a ausência de cobertura e consequente inexistência de serviço 

móvel impossibilitam, nomeadamente, o acesso ao número de emergência 112 e apresentam-

se assim como boas oportunidades de melhoria do desempenho e serviço proporcionado pelas 

redes móveis da MEO, NOS e Vodafone. 

 

As Figuras seguintes sumarizam o desempenho global, desagregado por operador para os indicadores 

avaliados.  
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Figura 1 – Desempenho global 

  

Figura 2 – Tipo de tecnologia usada por operador (resultado global para todas as linhas IC) 

 

Figura 3 – Qualidade de sinal por operador (resultado global para todas as linhas IC) 
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Figura 4 – Desempenho no Serviço de Voz (resultado global para todas as linhas IC) 

 

Figura 5 – Desempenho no Serviço de Dados (resultado global para todas as linhas IC) 

 

 
Figura 6 – Velocidades Média - download / upload (resultado global para todas as linhas IC) 
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Figura 7 – Velocidade máxima - download / upload (resultado global para todas as linhas IC) 

 

Figura 8 – Latência (resultado global para todas as linhas IC) 
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Tabela 1 – Pior desempenho no serviço de Voz por linha/troço 

 

Tabela 2 – Pior desempenho no serviço de Dados por linha/troço 

 

Serviço de Voz

Linha Troços com maior rácio de falhas

Porto - Valença

Porto - Braga

Porto - Guimarães

Pampilhosa - Mortágua

Mangualde - Fornos de Algodres

Lisboa - Guarda Rodão - Abrantes

Porto - Lisboa Pombal - Entroncamento

Lisboa - Beja

Casa Branca - Évora

Pinhal Novo - Grândola

Ermidas-Sado - Funcheira

Funcheira - Santa Clara-Saboia

Santa Clara-Saboia - Messines-Alto

Lisboa - Faro

Portela - Trofa

Pampilhosa - Guarda

Vendas Novas - Casa Branca

Lisboa - Évora

Serviço de Dados

Linha Troços com maior rácio de falhas

Porto - Valença

Porto - Braga

Porto - Guimarães

Pampilhosa - Mortágua

Mortágua - Santa Comba Dão

Mangualde - Fornos de Algodres

Rodão - Abrantes

Fundão - Castelo Branco

Pombal - Entroncamento

Entroncamento - Santarém

Santarém - Vila Franca de Xira

Casa Branca - Alcáçovas

Casa Branca - Évora

Pinhal Novo - Grândola

Grândola - Ermidas-Sado

Ermidas-Sado - Funcheira

Funcheira - Santa Clara-Saboia

Santa Clara-Saboia - Messines-Alto

Albufeira-Ferreiras - Loulé

Portela - Trofa

Pampilhosa - Guarda

Lisboa - Guarda

Porto - Lisboa

Lisboa - Évora

Lisboa - Faro

Lisboa - Beja
Pinhal Novo - Vendas Novas                                               

Vendas Novas - Casa Branca
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Os resultados do estudo, desagregados por operador e por eixo ferroviário do serviço intercidades (IC) 

da CP, são disponibilizados nos vários anexos a este relatório: 

• Lisboa – Évora (Anexo 1); 

• Pampilhosa – Guarda (Anexo 2); 

• Lisboa – Guarda (Anexo 3); 

• Lisboa – Beja (Anexo 4); 

• Lisboa – Faro (Anexo 5); 

• Porto – Braga (Anexo 6); 

• Porto – Guimarães (Anexo 7); 

• Porto – Valença (Anexo 8); 

• Porto – Lisboa (Anexo 9). 
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1. ENQUADRAMENTO 

A generalidade dos consumidores e das empresas recorrem aos serviços de comunicações eletrónicas, 

suportados nos sistemas de comunicações móveis GSM/UMTS/LTE/NR (2G/3G/4G/5G), para satisfazer 

as suas necessidades quotidianas de comunicação, nomeadamente nas vertentes de telefonia, 

mensagens e dados, incluindo as comunicações de emergência e de segurança, pelo que estes 

sistemas assumem um papel muito relevante no contexto das comunicações eletrónicas nacionais. 

Nos sistemas de comunicações móveis GSM, UMTS, LTE e NR, a qualidade de serviço na perspetiva 

do utilizador assume uma importância fundamental, em particular pela natureza rádio do acesso, pela 

mobilidade que possibilitam e pela elevada penetração e utilização que apresentam. 

Na União Europeia (UE), as autoridades reguladoras nacionais devem também controlar, assegurar e 

promover a disponibilidade contínua de serviços de acesso à Internet, não discriminatórios e com níveis 

de qualidade que reflitam o progresso tecnológico. 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), no âmbito das suas atribuições e fazendo uso dos 

poderes previstos nos seus estatutos, efetua estudos de avaliação da qualidade de serviço na perspetiva 

do utilizador em Portugal, com o intuito de dotar o mercado, em especial os utilizadores menos 

protegidos – os consumidores e as micro e pequenas empresas –, de informação isenta sobre o 

desempenho de serviços de comunicações eletrónicas suportados nos sistemas de comunicações 

móveis presentes no mercado. 

Com este trabalho, pretendeu-se averiguar a experiência do utilizador em termos de acessibilidade aos 

serviços, sendo, para o efeito, estabelecidas chamadas de voz para avaliação do serviço de voz, 

realizados testes NET.mede para avaliação da performance do serviço de dados móveis, e registados 

níveis de sinal rádio para avaliação da cobertura e tecnologia. 

A metodologia seguida neste estudo assenta na realização de testes de campo, com recurso a um 

sistema automático de medição, composto por estações móveis, vulgarmente conhecidas por 

telemóveis / smartphones, que estabelecem uma ligação via rádio com as estações de base (BTS) 

dentro da própria rede, refletindo os vários aspetos que afetam a qualidade dos serviços (medições 

extremo-a-extremo). As medições foram efetuadas em igualdade de condições para os três operadores 
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detentores de redes móveis assegurando, nomeadamente, a simultaneidade dos testes, a mesma 

localização e as mesmas parametrizações, permitindo assim, a análise comparativa dos desempenhos. 

De acordo com dados fornecidos pela CP – Comboios de Portugal, E.P.E. (CP), o serviço intercidades 

(IC) foi responsável pelo transporte de 4 145 441 de passageiros, em 2019, e 1 859 007 de passageiros, 

em 2020 (ano atípico devido à pandemia). Atualmente, a CP presta o serviço IC em várias linhas (Norte; 

Minho; Braga; Guimarães; Beira Alta; Beira Baixa; Cintura Sul; Alentejo; Évora e Algarve) da Rede 

Ferroviária Nacional (RFN) através das seguintes famílias de comboios: Lisboa-Porto; Lisboa-Braga; 

Lisboa-Guimarães; Lisboa-Valença; Lisboa-Guarda; Lisboa-Covilhã/Guarda; Lisboa-Casa Branca-

Évora/Beja e Lisboa-Faro.  

Neste contexto, atendendo à quantidade de passageiros que utilizam o serviço intercidades (IC) e à sua 

abrangência territorial e reconhecendo a importância das comunicações móveis no processo em curso 

de revitalização do transporte ferroviário, a CP solicitou à ANACOM a realização de uma verificação, na 

ótica de utilizador, do desempenho de serviços móveis GSM, UMTS, LTE e NR, em particular no seu 

serviço Intercidades (IC). 

Nos vários anexos apresentam-se os resultados desagregados do estudo que decorreu de 3 de abril a 

26 de julho de 2022, que teve em vista recolher a perspetiva de um qualquer cidadão comum que faça 

uso do serviço intercidades (IC) da CP, nos seguintes eixos ferroviários: 

• Lisboa – Évora (Anexo 1); 

• Pampilhosa – Guarda (Anexo 2); 

• Lisboa – Guarda (Anexo 3); 

• Lisboa – Beja (Anexo 4); 

• Lisboa – Faro (Anexo 5); 

• Porto – Braga (Anexo 6); 

• Porto – Guimarães (Anexo 7); 

• Porto – Valença (Anexo 8); 

• Porto – Lisboa (Anexo 9). 
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Realizaram-se na globalidade 11 560 chamadas de voz, 11 242 testes NET.mede e 389 611 registos 

de sinal rádio, e foram percorridos cerca de 5 400 km em testes. 

Nas Secções 2 e 3 deste documento, é definido o âmbito e caracterizada a metodologia do estudo. A 

secção 4 detalha a abordagem seguida. Por fim, na secção 5 são apresentados e comentados os 

principais resultados do estudo, tendo por base toda a informação recolhida, usando o serviço 

Intercidades da CP. 

2. ÂMBITO 

O estudo avalia a disponibilidade de sinal das redes e o desempenho dos serviços móveis de voz e 

dados, suportado nas tecnologias rádio GSM, UMTS, LTE e NR, disponibilizados pelos operadores 

MEO, NOS e Vodafone. Para avaliação do serviço de voz, são verificadas as capacidades de 

estabelecimento e terminação de chamadas. Na avaliação do serviço de dados, é verificada a 

acessibilidade, as velocidades de download e upload e a latência.  

O desempenho é determinado através dos seguintes indicadores de qualidade: 

• Cobertura: Disponibilidade e nível de sinal das redes radioelétricas (2G, 3G, 4G e 5G); 

• Serviço de Voz:  

o Acessibilidade – probabilidade de sucesso no estabelecimento de chamadas;  

o Rácio de terminação – probabilidade de uma chamada, depois de estabelecida, se 

manter ativa durante um determinado intervalo de tempo, terminando de acordo com 

vontade do utilizador; 

• Serviço de Dados:  

o Acessibilidade – probabilidade de acesso ao serviço de dados; 

o Velocidades de download e upload; 

o Latência.   
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3. METODOLOGIA 

Os testes foram efetuados de acordo com metodologia estabelecida que assenta na realização de testes 

de campo, efetuados na perspetiva do utilizador, com recurso a uma ferramenta que processa e regista 

um conjunto de dados, refletindo vários aspetos que afetam a qualidade dos serviços em análise 

(extremo-a-extremo).  

Os testes são efetuados em igualdade de condições para os três operadores, nomeadamente, em 

simultâneo, nos mesmos locais e com as mesmas parametrizações, permitindo a análise comparativa 

dos desempenhos dos sistemas celulares dos operadores visados. 

Tabela 3 – Configuração e duração dos testes 

 

A metodologia seguida neste estudo assenta em três aspetos fundamentais: 

• Testes extremo-a-extremo – nos valores medidos encontram-se refletidos todos os aspetos 

técnicos que influenciam a qualidade de um serviço; 

• Imparcialidade – as medições foram efetuadas em igualdade de condições para os três operadores; 

• Objetividade – os testes foram realizados de uma forma totalmente automática, eliminando-se a 

subjetividade inerente à intervenção ou decisão humanas. 

A qualificação dos níveis de sinal foi definida conforme Tabela 3. 

Tabela 4 – Tabela de classificação de Qualidade de Sinal 

 
(*) RSSI – Received Signal Strength Indicator; ** RSCP – Received Signal Code Power; *** RSRP – Reference Signal Received Power 

60 segundos 90 segundos 3 segundos 120 segundos 120 segundos

Duração de cada Teste Intervalo entre Medições e Testes

Chamada Teste NET.mede
(*) Sinal Chamadas Teste NET.mede

Muito Boa

Boa

Aceitável

Má

Muito Má

Inexistente

Cobertura           

(Qualidade de sinal)
2G 3G 4G / 5G

 -75 dBm ≤ RSSI

 -125 dBm ≤ RSRP < -115 dBm

RSSI < -105 dBm RSCP < -115 dBm RSRP < -125 dBm

Sem sinal de rede

 -105 dBm ≤ RSSI < -95 dBm

 -85 dBm ≤ RSCP  -95 dBm ≤ RSRP

 -85 dBm ≤ RSSI < -75 dBm  -95 dBm ≤ RSCP < -85 dBm  -105 dBm ≤ RSRP < -95 dBm

 -95 dBm ≤ RSSI < -85 dBm  -105 dBm ≤ RSCP < -95 dBm  -115 dBm ≤ RSRP < -105 dBm

 -115 dBm ≤ RSCP < -105 dBm
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4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

Para a análise do desempenho de cobertura e dos serviços de voz e dados, foram considerados todas 

as chamadas, testes e registos recolhidos durante as campanhas. 

Cada linha do serviço Intercidades foi percorrida em 4 viagens a bordo de composições da CP, 

assegurando a recolha de número significativo de amostras por operador (3 840 chamadas, 3 746 testes 

NET.mede, 129 790 amostras de nível de sinal), sendo os testes realizados nas seguintes condições: 

• no interior das carruagens, durante as viagens; 

• em dias úteis, durante o normal funcionamento do serviço Intercidades; 

• com as chamadas de voz e sessões de dados a decorrerem em paralelo para todos os 

operadores. 

São apresentados em anexos os resultados para cada linha, com desagregação por operador. 

5. PRINCIPAIS RESULTADOS 

5.1. COBERTURA 

Obteve-se indicação de cobertura (existência de sinal rádio) em mais de 99% das amostras recolhidas 

ao longo dos percursos das linhas do IC, das quais 87% correspondem a valores de qualidade entre 

“Aceitável” e “Muito Bom”. Sem cobertura, registaram-se menos de 1% das amostras.  

Será de relevar que a inexistência simultânea de cobertura da rede dos três operadores será a situação 

mais crítica que se verificou acontecer nalguns locais onde o troço ferroviário é feito em túnel e em partes 

do percurso ao longo do estuário do Sado. 

Existem, contudo, algumas zonas de cobertura mais fraca, em que se verifica a diminuição no 

desempenho da prestação dos serviços de voz e dados. 

Do total de amostras, a tecnologia mais utilizada foi 4G com 53% dos registos, tendo-se verificado a 

utilização de tecnologia 5G em 32%. 

 

 



16 
 

Figura 9 – Tipo de tecnologia usada por operador (resultado global para todas as linhas IC) 

 

Figura 10 – Qualidade de sinal por operador (resultado global para todas as linhas IC) 

 
 

5.2. SERVIÇO DE VOZ 

O serviço de voz apresenta um bom desempenho global, com uma taxa de sucesso na acessibilidade 

(estabelecimento de chamada com sucesso) de 98% e uma taxa de terminação bem-sucedida de 

chamadas (as que se concretizaram e se concluíram com sucesso) de 94%, não existindo diferenças 

significativas entre os operadores. 

Observam-se, contudo, algumas zonas das linhas do IC em que é mais difícil o estabelecimento ou 

manutenção das chamadas.  

Neste caso, pela negativa destacam-se os troços: Portela - Trofa; Pampilhosa - Mortágua; Mangualde 

- Fornos de Algodres; Rodão - Abrantes; Pombal - Entroncamento; Vendas Novas - Casa Branca; 

Casa Branca – Évora; Pinhal Novo - Grândola; Ermidas-Sado – Funcheira; Funcheira - Santa Clara-

Saboia e Santa Clara-Saboia – Messines-Alte, nos quais se verifica simultaneamente um fraco 

desempenho dos três operadores.  
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Figura 11 – Desempenho no Serviço de Voz (resultado global para todas as linhas IC) 

 

5.3. SERVIÇO DE DADOS 

No serviço de dados, o desempenho global é razoável, com taxas de sucesso de testes (iniciados e 

concluídos) de 88%, com o melhor desempenho a ser obtido pela MEO.  

Os testes NET.mede registam razoáveis velocidades médias de transferência de dados, em download 

e upload, superiores a 80 Mbps e 15 Mbps, respetivamente, com o melhor desempenho a ser obtido 

pela NOS. Constata-se, no entanto, que a variabilidade nos resultados é bastante elevada com máximos 

download e upload de 1074 Mbps e 147 Mbps, e mínimos de 0,1 Mbps (quer em download quer em 

upload). 

Também, neste caso, se verificam zonas dos troços em que o serviço de dados se degrada ao ponto de 

apresentar falhas.  

Destacam-se, assim, pela negativa os troços: Portela – Trofa; Pampilhosa – Mortágua; Mortágua – 

Santa Comba Dão; Mangualde – Fornos de Algodres; Rodão – Abrantes; Fundão – Castelo 

Branco; Pombal – Entroncamento; Entroncamento – Santarém; Santarém – Vila Franca de Xira; 

Pinhal Novo – Vendas Novas; Vendas Novas – Casa Branca; Casa Branca – Alcáçovas; Casa 

Branca – Évora; Pinhal Novo – Grândola; Grândola – Ermidas Sado; Ermidas Sado – Funcheira; 

Funcheira – Santa Clara Saboia; Santa Clara-Saboia – Messines-Alte e Albufeira-Ferreiras – Loulé, 

nos quais se registam simultaneamente fracos desempenhos nos três operadores. 
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Figura 12 – Desempenho no Serviço de Dados (resultado global para todas as linhas IC) 

 

Figura 13 – Velocidades Média - download / upload (resultado global para todas as linhas IC) 

  

Figura 14 – Velocidade máxima - download / upload (resultado global para todas as linhas IC) 

 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 
 

Figura 15 – Latência (resultado global para todas as linhas IC) 
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1 ENQUADRAMENTO 

No âmbito do Estudo de Aferição da Qualidade de Serviço das Redes Móveis na Ótica do Utilizador, solicitado pela (C.P.) 

Comboios de Portugal, nos dias 3 e 4 de abril de 2022, foram realizadas campanhas de testes e medições. 

O objetivo foi o de avaliar o desempenho dos serviços de comunicações móveis terrestres e verificar os níveis de 

cobertura radioelétrica 2G, 3G, 4G e 5G dos sistemas de comunicações móveis dos operadores MEO - Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO), NOS Comunicações, S.A. (NOS) e Vodafone Portugal - Comunicações 

Pessoais, S.A. (Vodafone), na Linha do Alentejo IC –LISBOA (Oriente) – ÉVORA. 

A amostra é constituída pelos resultados obtidos durante a realização do percurso por 4 vezes a bordo dos respetivos 

comboios, tendo sido realizadas 1 158 chamadas de voz, 1 134 testes de velocidade da ligação à Internet e 46 980 

registos de sinal rádio. 

 

Figura 1 – Percurso realizado 
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2 RESULTADOS 

2.1       COBERTURA RÁDIO - DISPONIBILIDADE DE SINAL DE REDE MÓVEL E TIPO DE TECNOLOGIA 

Tendo por base o total de medições efetuadas por cada operador, não existe nenhuma parte do percurso com indicação 

de ausência de rede. 

Tabela 1 – Cobertura Rádio (Sinal de rede) 

 

Os resultados detalhados por operador e por tipo de tecnologia são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Cobertura Rádio (Níveis de sinal recebido nos dispositivos móveis) 

 

Na Figura 2, encontra-se a informação desagregada por operador e por tipo de tecnologia, verificando-se que a tecnologia 

4G é a mais registada na rede da MEO e Vodafone e a 5G na da NOS.  

Figura 2 – Gráficos de Tipo de Tecnologia utilizada por Operador 

 

 

 

0,0%

Registos

Operador Com Sinal de Rede Sem Sinal de Rede

MEO 100,0% 0,0%

NOS 100,0% 0,0%

VODAFONE 100,0%

S/Sinal 2G 3G 4G 5G S/Sinal 2G 3G 4G 5G S/Sinal 2G 3G 4G 5G

Nº Amostras 4 250 900 8184 6322 0 90 1682 5764 8124 0 48 2442 9664 3506

Nível Médio (dBm) -- -108 -107 -108 -98 -- -119 -105 -109 -98 -- -106 -98 -101 -90

Nível Máximo (dBm) -- -99 -76 -70 -72 -- -97 -73 -67 -62 -- -97 -43 -67 -67

Nível Mínimo (dBm) -- -113 -120 -140 -140 -- -113 -119 -140 -140 -- -107 -119 -140 -140

Desvio Padrão -- 4 8 12 12 -- 11 9 12 11 -- 4 15 13 12

Nível de Sinal

MEO NOS VODAFONE
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A qualificação dos níveis de sinal foi definida conforme a Tabela 3. 

Tabela 3 – Tabela de classificação de Qualidade de Sinal 

  
(*) RSSI – Received Signal Strength Indicator; ** RSCP – Received Signal Code Power; *** RSRP – Reference Signal Received Power 

 

Os resultados de qualidade sinal, obtidos em função dos níveis de sinal recebidos nos dispositivos móveis, estão 

apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Tabela de Qualidade de Sinal por Operador e por Tecnologia 

 

Na Figura 3, verifica-se que os registos classificados com qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável” perfazem um total 

de 79,0% na MEO, 80,4% na NOS e 86,7% na Vodafone. 

Figura 3 - Gráficos de Qualidade de Sinal por Operador  

 

 

 

2G 3G 4G 5G 2G 3G 4G 5G 2G 3G 4G 5G

Muito Boa 0,0% 0,0% 7,5% 19,0% 0,0% 0,2% 5,2% 21,5% 0,0% 3,4% 19,8% 14,6%

Boa 0,0% 0,6% 14,1% 13,8% 0,0% 1,3% 8,3% 15,8% 0,0% 3,0% 19,9% 5,7%

Aceitável 0,0% 1,9% 17,3% 4,6% 0,0% 3,8% 11,6% 12,6% 0,0% 3,7% 15,1% 1,8%

Má 0,7% 2,3% 9,2% 0,8% 0,2% 3,7% 8,2% 1,5% 0,2% 3,7% 4,6% 0,2%

Muito Má 0,9% 0,9% 4,1% 2,1% 0,4% 1,7% 3,5% 0,4% 0,1% 1,7% 2,3% 0,1%

Inexistente

NOS VODAFONE

0,0% 0,0%

Qualidade Rádio
MEO

0,0%
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2.2  SERVIÇO DE VOZ 

Verificou-se que os níveis de Acessibilidade ao Serviço são de 100,0% na MEO, 99,5% na NOS e 99,0% na Vodafone, 

conforme se mostra nas Tabela 5. 

Tabela 5 – Acessibilidade e terminação de chamadas por Operador 

 

Na Figura 5, verifica-se que as chamadas concluídas com sucesso atingem os 91,2% na MEO, 97,4% na NOS e 95,4% 

na Vodafone.  

Figura 4 – Serviço de Voz por Operador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falhadas no Estabelecimento

Número de Chamadas Lançadas 

Móvel↔ MóvelMóvel↔ Móvel

MEO

91,2%

100,0%

352

34

0

386

Acessibilidade do Serv iço

Rácio de Terminação de Chamadas

VODAFONE

Móvel↔ Móvel

NOS

99,0%

368

14

4

386

97,4%

99,5%

376

8

2

386

Falhadas Durante a Chamada

Com Terminação Normal

95,3%

Chamadas Realizadas
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2.3 SERVIÇO DE DADOS 

A Figura 5 evidencia que a disponibilidade do serviço, medida pela quantidade de testes NET.mede com sucesso, é de 

90,5% na MEO, 81,0% na NOS e 90,5% na Vodafone.  

Figura 5 - Rácio terminação de testes de velocidade de Internet por Operador 

 

No que respeita ao desempenho do acesso à Internet, os testes demonstram que existem grandes variações, muito 

dependentes da qualidade sinal e da tecnologia de acesso rádio (Tabela 6). Existem outros fatores relevantes que 

influenciam este desempenho, não controláveis neste estudo, como são, por exemplo, o número de utilizadores ligados 

à mesma estação base ou o número de utilizadores que estão simultaneamente a aceder ao servidor que, para efeitos 

dos ensaios, se está a consultar/aceder. Relativamente às variáveis que estamos a analisar, normalmente, nos locais 

onde a qualidade do sinal é razoável e a tecnologia é LTE/NR (4G/5G) o resultado é majorado. 

Tabela 6 – Serviço de Dados por Operador 

 

Download Upload Download Upload Download Upload

Lançados 378 378 378 378 378 378

Concluidos 356 342 352 312 358 348

Falha 22 36 26 66 20 30

Velocidade Média [Mbps] 132,3 17,2 148,8 17,8 119,2 21,0

Velocidade Máxima [Mbps] 771,6 84,7 754,5 91,2 923,2 131,8

Velocidade Mínima [Mbps] 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Desvio Padrão [Mbps] 198,2 17,8 192,8 21,5 230,0 31,8

>= 60 ms

[30;60[ ms

[15;30[ ms

< 15 ms

Concluidos

Falha

Média [ms]

Máxima [ms]

Mínima [ms]

Desvio Padrão [ms]

1620

50,8%50,3%

35,5%39,8%39,1%

0,0%8,4%

L
a

tê
n

c
ia

122

763 451 1607

10 17 10

49,2%

39

4,4%9,4%2,2%

3935

12

V
e

lo
c

id
a

d
e

VODAFONENOSMEO

4368

366362358

10,9%
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Na Figura 6, verifica-se que os três operadores obtêm valores de latência similares, inferiores a 60 ms na grande maioria 

dos testes realizados. 

Figura 6 – Latência por Operador 

 

Em termos médios, os três operadores apresentam as velocidades de Download e de Upload que variam, 

respetivamente, entre os 119,2 e os 148,8 Mbps e entre os 17,2 e os 21,0 Mbps (Figura 7). 

Figura 7 – Velocidades Médias de Download e Upload por Operador 
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Na Figura 8, evidencia-se que em pelo menos 26,3% dos testes realizados aos três operadores se atingem velocidades 

de Download superiores a 60 Mbps. 

Figura 8- Velocidade de Download por Operador 

 

Relativamente à velocidade de Upload, verifica-se que a MEO obteve velocidades superiores a 20 Mbps, em cerca de 

31,6%, a NOS 32,7% e a Vodafone 27,0% (Figura 9).  

Figura 9 - Velocidade de Upload por Operador 
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3 MAPAS DE PERCURSO / TESTES 

O resultado do estudo realizado é apresentado em mapas de cores (conforme legendas) para mais fácil identificação das 

condições associadas a cada local. 

3.1       COBERTURA REDE MÓVEL 

Nas Figuras 10 a 12 identifica-se o percurso onde foram efetuadas as medições representando a qualidade da cobertura 

da rede, por operador. 

O troço entre Vendas Novas e Casa Branca é o que apresenta menos bons valores de qualidade de cobertura, atingindo 

níveis de qualidade “Muito Má” e “Má”. 

Também se constata que o operador da MEO é aquele que, na generalidade, tem melhor qualidade ao longo do percurso. 

 

 

 

Figura 10 - Cobertura Rede Móvel MEO 
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Figura 11 - Cobertura Rede Móvel NOS 

 

 
Figura 12 - Cobertura Rede Móvel Vodafone 

 

 

 



12 

Na Figura 13 foi identificado, para cada ponto geográfico, o melhor nível de sinal entre os três operadores analisados 

(estudo teórico). Desta forma, pretende-se realçar que, caso estivesse disponível o “Roaming Nacional”, se teria uma 

cobertura agregada de melhor qualidade ascendendo aos 92,1% (níveis de qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável”). 

Figura 13 – Cobertura com o melhor sinal de todas as Redes Móveis Agregadas 
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3.2      SERVIÇO DE VOZ 

Nas Figura 14 a 16 são visualizadas as chamadas efetuadas, evidenciando-se que as “Perdidas” (não foi possível o 

estabelecimento da chamada) e as “Abandonadas” (chamadas que não foram concluídas com sucesso) ocorreram nos 

locais cuja qualidade de acesso era pior. 

Figura 14 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel MEO 
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Figura 15 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel NOS 

Figura 16 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel Vodafone 
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3.3      SERVIÇO DE DADOS 

De forma análoga aos resultados do serviço de voz, os testes do serviço de dados efetuados obtiveram piores resultados, 

nos locais onde os níveis de sinal de rede eram menores (Figuras 17 a 19).  

Figura 17 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel MEO 

Figura 18 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel NOS 
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Figura 19 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel Vodafone 

3.4      CASOS ESPECIAIS 

O desempenho do serviço de Voz e serviço de Dados de todos os operadores, ao longo de todo o troço do eixo ferroviário 

entre Lisboa Oriente – Évora apresenta os seus piores resultados entre a estação de Vendas Novas e a estação de Casa 

Branca (Figura 20). 

Figura 20 - Avaliação do desempenho de serviços móveis (piores troços) 

MEO NOS Vodafone

X X X Vendas Nov as - Casa Branca

X X X Casa Branca - Év ora

Serviço de Voz

Troços com  chamadas falhadas Troços realizados

(Lisboa-Oriente > Beja > Lisboa-Oriente)

MEO NOS Vodafone

X X X Pinhal Nov o - Vendas Nov as

X X X Vendas Nov as - Casa Branca

X X X Casa Branca - Év ora

Serviço de Dados
Troços com  testes falhados Troços realizados

(Porto > Lisboa > Porto)
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3.5      DESEMPENHO GLOBAL 

Na Figura 21 é indicada a classificação do desempenho global dos operadores para cada um dos serviços que foi objeto 

de estudo nesta campanha de medições. 

Figura 21 – Desempenho Global dos Operadores 
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4 CONCLUSÕES 

Os principais resultados observados são detalhados no capítulo anterior destacando, de forma sucinta, o seguinte: 

1. Tendo por base a amostra recolhida, não existe ausência de cobertura de rede, por parte de nenhum dos 

operadores, na totalidade do percurso. 

2. A qualidade da cobertura radioelétrica dos sistemas de comunicações móveis foi classificada em 6 níveis: 

“Inexistente”, "Muito Má”, “Má”, “Aceitável”, Boa” e “Muito Boa”, em função do nível de sinal recebido no dispositivo 

móvel. 

3. Agregando os registos de qualidade “Inexistente”, "Muito Má” e “Má”; estes perfazem um total de 21,0% na MEO 

e 19,6% na NOS e 12,9% na Vodafone.  

4. No serviço de voz, os resultados apurados relativamente à acessibilidade (estabelecimento de chamada com 

sucesso) foram de 100,0% para a MEO, 99,5% para a NOS e de 99,0% para a Vodafone. 

5. O rácio de terminação bem-sucedida de chamadas (as que se concretizaram e se concluíram com sucesso) foi de 

91,2% para a MEO, 97,4% para a NOS e 95,3% para a Vodafone. 

6. Em termos globais, do total de tentativas realizadas, 0,5% nem se iniciaram (“Falhadas”) e 4,8% resultaram em 

chamadas com quebra durante a conversação (“Perdidas”). 

7. No serviço de dados (banda larga móvel), na globalidade, os resultados revelaram que 87,3% dos testes foram 

concluídos com sucesso. Identificaram-se algumas falhas em zonas de pior nível de sinal, sendo também nesses 

locais onde ocorreram as mais baixas velocidades de transferência de dados. As taxas de sucesso de testes 

NET.mede (testes iniciados e concluídos1) foram de 90,5%, 81,0% e 90,5% para, respetivamente, MEO, NOS e 

Vodafone. 

8. As velocidades médias de transferência de dados em Download e Upload foram, respetivamente, de 132 e 17 

Mbps, na MEO, 149 e 18 Mbps, na NOS, e 119 e 21 Mbps, na Vodafone, sendo de destacar a existência de grande 

variação dos valores observados, fortemente dependente dos locais onde foram realizados os testes. Quanto à 

latência verificaram-se valores entre os 15 e 30 ms em 50,3% dos testes da MEO, 50,8% da NOS e em 49,2% dos 

testes da Vodafone. 

 

  Testes iniciados e concluídos – significa que foram realizados os 3 testes (Latência*, Download** e Upload***). 

* - Latência – Representa a quantidade de tempo (atraso) que uma requisição leva para ser concluída. 

** - Download - Transferência de dados de um servidor ou computador remoto para o computador local. 

*** - Upload - Enviar dados de um computador local para um computador ou servidor remoto. 
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1 ENQUADRAMENTO 

No âmbito do Estudo de Aferição da Qualidade de Serviço das Redes Móveis na Ótica do Utilizador, solicitado pela (C.P.) 

Comboios de Portugal, nos dias 7 e 12 de abril de 2022, foram realizadas campanhas de testes e medições. 

O objetivo foi o de avaliar o desempenho dos serviços de comunicações móveis terrestres e verificar os níveis de 

cobertura radioelétrica 2G, 3G, 4G e 5G dos sistemas de comunicações móveis dos operadores MEO - Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO), NOS Comunicações, S.A. (NOS) e Vodafone Portugal - Comunicações 

Pessoais, S.A. (Vodafone), na Linha da Beira Alta IC – PAMPILHOSA / GUARDA. 

A amostra é constituída pelos resultados obtidos durante a realização do percurso por 4 vezes, a bordo dos respetivos 

comboios, tendo sido realizadas 1 662 chamadas de voz, 1 626 testes de velocidade da ligação à Internet e 67 164 

registos de sinal rádio. 

Figura 1 – Percurso realizado 
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2 RESULTADOS 

2.1 COBERTURA RÁDIO - DISPONIBILIDADE DE SINAL DE REDE MÓVEL E TIPO DE TECNOLOGIA 

Tendo por base o total de medições efetuadas por cada operador, foi registada a indicação de rede inexistente em 0,3% 

das amostras da MEO, 0,3% na NOS e 0,6% da Vodafone. 

Tabela 1 – Cobertura Rádio (Sinal de rede) 

 

Os resultados detalhados por operador e por tipo de tecnologia são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Cobertura Rádio (Níveis de sinal recebido nos dispositivos móveis) 

 

Na Figura 2 encontra-se a informação desagregada por operador e por tipo de tecnologia, verificando-se que a tecnologia 

4G é a mais registada na rede dos três operadores e que todos os operadores disponibilizam 5G ainda residualmente. 

Figura 2 – Gráficos de Tipo de Tecnologia utilizada por Operador 

 

 

 

 

Registos

Operador Com Sinal de Rede Sem Sinal de Rede

MEO 99,7% 0,3%

NOS 99,7% 0,3%

VODAFONE 99,4% 0,6%

S/Sinal 2G 3G 4G 5G S/Sinal 2G 3G 4G 5G S/Sinal 2G 3G 4G 5G

Nº Amostras 74 686 632 19796 1178 68 1248 4406 15150 1524 130 138 7458 14304 372

Nível Médio (dBm) -- -90 -100 -102 -101 -- -102 -103 -109 -109 -- -109 -99 -105 -112

Nível Máximo (dBm) -- -50 -76 -75 -88 -- -79 -67 -68 -81 -- -93 -64 -68 -91

Nível Mínimo (dBm) -- -111 -120 -126 -119 -- -111 -119 -140 -140 -- -113 -119 -140 -133

Desvio Padrão -- 17 13 8 6 -- 8 11 12 12 -- 5 12 12 8

NOS VODAFONE

Nível de Sinal

MEO
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A qualificação dos níveis de sinal foi definida conforme a Tabela 3. 

Tabela 3 – Tabela de classificação de Qualidade de Sinal 

  
(*) RSSI – Received Signal Strength Indicator; ** RSCP – Received Signal Code Power; *** RSRP – Reference Signal Received Power 

 

Os resultados de qualidade sinal, obtidos em função dos níveis de sinal recebidos nos dispositivos móveis, estão 

apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Tabela de Qualidade de Sinal por Operador e por Tecnologia 

 

Na Figura 3, verifica-se que os registos classificados com qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável” perfazem um total 

de 93,1% na MEO, 67,8% na NOS, e 75,3% na Vodafone. 

Figura 3 - Gráficos de Qualidade de Sinal por Operador  

 

 

 

 

 

2G 3G 4G 5G 2G 3G 4G 5G 2G 3G 4G 5G

Muito Boa 0,4% 0,3% 23,1% 0,7% 0,0% 1,7% 10,1% 0,8% 0,0% 4,4% 15,4% 0,0%

Boa 0,4% 0,5% 38,0% 3,6% 0,2% 3,7% 14,7% 2,0% 0,0% 8,5% 22,2% 0,4%

Aceitável 1,1% 1,2% 23,6% 0,9% 0,9% 5,3% 25,8% 2,5% 0,0% 9,8% 14,7% 0,5%

Má 0,7% 0,7% 3,7% 0,1% 3,3% 5,8% 11,4% 0,9% 0,1% 7,1% 7,5% 0,7%

Muito Má 0,4% 0,2% 0,1% 0,6% 1,2% 3,1% 5,6% 0,6% 0,5% 3,5% 4,0% 0,1%

Inexistente

VODAFONE

0,3% 0,3% 0,6%

Qualidade Rádio
MEO NOS
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2.2 SERVIÇO DE VOZ 

Verificou-se que os níveis de Acessibilidade ao Serviço são de 98,6% na MEO, 97,1% na NOS e, 96,2% na Vodafone, 

conforme se mostra na Tabela 5. 

Tabela 5 – Acessibilidade e terminação de chamadas por Operador 

  

Na Figura 4, verifica-se que as chamadas concluídas com sucesso atingem os 91,4% na MEO, 95,3% na NOS e 93,1% 

na Vodafone.  

Figura 4 – Serviço de Voz por Operador 
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2.3 SERVIÇO DE DADOS 

A Figura 5 evidencia que a disponibilidade do serviço, medida pela quantidade de testes NET.mede com sucesso, é de 

83,4% na MEO, 77,1% na NOS e 80,9% na Vodafone.  

Figura 5 - Rácio terminação de testes de velocidade de Internet por Operador 

 

No que respeita ao desempenho do acesso à Internet, os testes demonstram que existem grandes variações, muito 

dependentes da qualidade sinal e da tecnologia de acesso rádio (Tabela 6). Existem outros fatores relevantes que 

influenciam este desempenho, não controláveis neste estudo, como são, por exemplo, o número de utilizadores ligados 

à mesma estação base ou o número de utilizadores que estão simultaneamente a aceder ao servidor que, para efeitos 

dos ensaios, se está a consultar/aceder. Relativamente às variáveis que estamos a analisar, normalmente, nos locais 

onde a qualidade do sinal é razoável e a tecnologia é LTE/NR (4G/5G) o resultado é majorado. 

Tabela 6 – Serviço de Dados por Operador 

 

Download Upload Download Upload Download Upload

Lançados 542 542 542 542 542 542

Concluidos 488 462 480 432 472 462

Falha 54 80 62 110 70 80

Velocidade Média [Mbps] 53,1 10,4 18,0 7,6 12,6 5,5

Velocidade Máxima [Mbps] 252,3 50,7 65,7 56,5 73 30,8

Velocidade Mínima [Mbps] 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1

Desvio Padrão [Mbps] 59,9 10,4 17,5 11,0 13,7 6,3

>= 60 ms

[30;60[ ms

[15;30[ ms

< 15 ms

Concluidos

Falha

Média [ms]

Máxima [ms]

Mínima [ms]

Desvio Padrão [ms]
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Na Figura 6, verifica-se que os três operadores obtêm valores de latência similares, inferiores a 60 ms na grande maioria 

dos testes realizados. 

Figura 6 – Latência por Operador 

 

Em termos médios, os três operadores apresentam as velocidades de Download e de Upload que variam, 

respetivamente, entre os 12,6 e os 53,1 Mbps e entre 5,5 e 10,4 Mbps (Figura 7). 

Figura 7 – Velocidades Médias de Download e Upload por Operador 
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Na Figura 8, evidencia-se que em pelo menos 44,6% dos testes realizados aos três operadores se atingem velocidades 

de Download superiores a 10 Mbps. 

Figura 8- Velocidade de Download por Operador 

 

Relativamente à velocidade de Upload, verifica-se que a MEO obteve velocidades superiores a 10 Mbps, em cerca de 

33,6%, a NOS 21,2% e a Vodafone 20,4% (Figura 9).  

Figura 9 - Velocidade de Upload por Operador 
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3      MAPAS DE PERCURSO / TESTES 

O resultado do estudo realizado é apresentado em mapas de cores (conforme legendas) para mais fácil identificação das 

condições associadas a cada local. 

3.1 COBERTURA REDE MÓVEL 

Nas Figura 10 a Figura 12 identifica-se o percurso onde foram efetuadas as medições representando a qualidade da 

cobertura da rede, por operador. 

Os troços Pampilhosa – Mortágua, Mortágua - Santa Comba Dão e Mangualde - Fornos Algodres são os que apresentam 

menos bons valores de qualidade de cobertura, atingindo níveis de qualidade de Aceitável. 

Também se constata que o operador Vodafone é aquele que, na generalidade, tem melhor qualidade ao longo do 

percurso. 

Figura 10 - Cobertura Rede Móvel MEO 
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Figura 11 - Cobertura Rede Móvel NOS

 

 

Figura 12 - Cobertura Rede Móvel Vodafone 
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Na Figura 13 foi identificado, para cada ponto geográfico, o melhor nível de sinal entre os três operadores analisados 

(estudo teórico). Desta forma, pretende-se realçar que, caso estivesse disponível o “Roaming Nacional”, se teria uma 

cobertura agregada de melhor qualidade ascendendo aos 99,1% (níveis de qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável”). 

Figura 13 – Cobertura com o melhor sinal de todas as Redes Móveis Agregadas 
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3.2       SERVIÇO DE VOZ 

Nas Figura 14 a Figura 16 são visualizadas as chamadas efetuadas, evidenciando-se que as “Perdidas” (não foi possível 

o estabelecimento da chamada) e “Abandonadas” (chamadas que não foram concluídas com sucesso) ocorreram nos

locais cuja qualidade de acesso era pior. 

Figura 14 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel MEO 
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Figura 15 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel NOS 

Figura 16 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel Vodafone 
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3.3     SERVIÇO DE DADOS 

De forma análoga aos resultados do serviço de voz, os testes do serviço de dados efetuados obtiveram piores resultados, 

nos locais onde os níveis de sinal de rede eram menores (Figura a Figura 19). 

Figura 17 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel MEO  
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 Figura 18 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel NOS 

 

 

Figura 19 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel Vodafone 
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3.4     CASOS ESPECIAIS 

O desempenho do serviço de Voz e serviço de Dados de todos os operadores, ao longo de todo o troço do eixo ferroviário 

entre Lisboa e Beja apresenta os seus piores resultados as estações de Pampilhosa e Mortágua (Figura 20). 

Figura 20 - Avaliação do desempenho de serviços móveis (piores troços)  

  

 

3.5     DESEMPENHO GLOBAL 

Na Figura 21 é indicada a classificação do desempenho dos operadores para cada um dos serviços que foi objeto de estudo nesta 

campanha de medições. 

Figura 21 – Desempenho Global dos Operadores 
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4 CONCLUSÕES 

Os principais resultados observados são detalhados no capítulo anterior destacando, de forma sucinta, o seguinte: 

1. Tendo por base a amostra recolhida, registou-se a indicação de rede existente em 99,7% de medições da MEO e 

da NOS, e 99,4% da Vodafone.  

2. A qualidade da cobertura radioelétrica dos sistemas de comunicações móveis foi classificada em 6 níveis: 

“Inexistente”, "Muito Má”, “Má”, “Aceitável”, Boa” e “Muito Boa”, em função do nível de sinal recebido no dispositivo 

móvel. 

3. Agregando os registos de qualidade “Inexistente”, "Muito Má” e “Má”; estes perfazem um total de 6,9% na MEO e 

32,2% na NOS e 24,7% na Vodafone.  

4. No serviço de voz, os resultados apurados relativamente à acessibilidade (estabelecimento de chamada com 

sucesso) foram de 98,6% para a MEO, 97,1% para a NOS e de 98,2% para a Vodafone. 

5. O rácio de terminação bem-sucedida de chamadas (as que se concretizaram e se concluíram com sucesso) foi de 

91,4% para a MEO, 95,3% para a NOS e 93,1% para a Vodafone. 

6. Em termos globais, do total de tentativas realizadas, 2,0% nem se iniciaram (“Falhadas”) e 4,7% resultaram em 

chamadas com quebra durante a conversação (“Perdidas”). 

7. No serviço de dados (banda larga móvel), na globalidade, os resultados revelaram que 80,4% dos testes foram 

concluídos com sucesso. Identificaram-se algumas falhas em zonas de pior nível de sinal, sendo também nesses 

locais onde ocorreram as mais baixas velocidades de transferência de dados. As taxas de sucesso de testes 

NET.mede (testes iniciados e concluídos1) foram de 83,4%, 77,1% e 80,9% para, respetivamente, MEO, NOS e 

Vodafone. 

8. As velocidades médias de transferência de dados em Download e Upload foram, respetivamente, de 53 e 10 Mbps, 

na MEO, 18 e 8 Mbps, na NOS, e, 13 e 5 Mbps, na Vodafone, sendo de destacar a existência de grande variação 

dos valores observados, fortemente dependente dos locais onde foram realizados os testes. Quanto à latência 

verificaram-se valores inferiores a 60 ms em 94,1% dos testes da MEO, 94,0% da NOS e em 91,6% dos testes da 

Vodafone. 

 

  Testes iniciados e concluídos – significa que foram realizados os 3 testes (Latência*, Download** e Upload***). 

* - Latência – Representa a quantidade de tempo (atraso) que uma requisição leva para ser concluída. 

** - Download - Transferência de dados de um servidor ou computador remoto para o computador local. 

*** - Upload - Enviar dados de um computador local para um computador ou servidor remoto. 
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Avaliação do desempenho de serviços móveis 

e de cobertura GSM, UMTS, LTE e NR no Município de Tabuaço 



 

 

 

 

1 ENQUADRAMENTO 

No âmbito do Estudo de Aferição da Qualidade de Serviço das Redes Móveis na Ótica do Utilizador, solicitado pela (C.P.) 

Comboios de Portugal nos dias 5, 12 e 13 de abril de 2022, foram realizadas campanhas de testes e medições. 

O objetivo foi o de avaliar o desempenho dos serviços de comunicações móveis terrestres e verificar os níveis de 

cobertura radioelétrica 2G, 3G, 4G e 5G dos sistemas de comunicações móveis dos operadores MEO - Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO), NOS Comunicações, S.A. (NOS) e Vodafone Portugal - Comunicações 

Pessoais, S.A. (Vodafone), na Linha da Beira Baixa IC – GUARDA / LISBOA – STA. APOLÓNIA. 

A amostra é constituída pelos resultados obtidos durante a realização do percurso por 4 vezes, a bordo dos respetivos 

comboios, tendo sido realizadas 1 947 chamadas de voz, 1 836 testes de velocidade da ligação à Internet e 154 177 

registos de sinal rádio. 

Figura 1 – Percurso realizado

  



 

 

 

 

2 RESULTADOS 

2.1       COBERTURA RÁDIO - DISPONIBILIDADE DE SINAL DE REDE MÓVEL E TIPO DE TECNOLOGIA 

Tendo por base o total de medições efetuadas por cada operador, foi registada a indicação de rede inexistente em 0,4% 

das amostras da MEO, 3,4% na NOS, e 0,2% da Vodafone. 

Tabela 1 – Cobertura Rádio (Sinal de rede) 

 

Os resultados detalhados por operador e por tipo de tecnologia são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Cobertura Rádio (Níveis de sinal recebido nos dispositivos móveis) 

 

Na Figura 2 encontra-se a informação desagregada por operador e por tipo de tecnologia, verificando-se que a tecnologia 

4G é a mais registada nos três operadores e que todos os operadores disponibilizam 5G. 

Figura 2 – Gráficos de Tipo de Tecnologia utilizada por Operador 

 

 

 

NOS 96,6% 3,4%

VODAFONE 99,8% 0,2%

Registos

Operador Com Sinal de Rede Sem Sinal de Rede

MEO 99,6% 0,4%

S/Sinal 2G 3G 4G 5G S/Sinal 2G 3G 4G 5G S/Sinal 2G 3G 4G 5G

Nº Amostras 209 3675 11018 32307 4695 1749 4672 2346 30927 11411 103 1093 15508 30102 4362

Nível Médio (dBm) -- -88 -86 -101 -93 -- -100 -104 -104 -100 -- -98 -89 -103 -100

Nível Máximo (dBm) -- -50 -44 -61 -61 -- -65 -65 -61 -63 -- -53 -42 -61 -63

Nível Mínimo (dBm) -- -111 -120 -130 -122 -- -113 -120 -140 -140 -- -113 -120 -140 -140

Desvio Padrão -- 15 14 9 10 -- 8 11 11 10 -- 11 14 13 13

Nível de Sinal
MEO NOS VODAFONE



 

 

 

 

A qualificação dos níveis de sinal foi definida conforme a Tabela 3. 

Tabela 3 – Tabela de classificação de Qualidade de Sinal 

  
(*) RSSI – Received Signal Strength Indicator; ** RSCP – Received Signal Code Power; *** RSRP – Reference Signal Received Power 

 

Os resultados de qualidade sinal obtidos em função dos níveis de sinal recebidos nos dispositivos móveis, estão 

apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Tabela de Qualidade de Sinal por Operador e por Tecnologia 

 

Na Figura 3 verifica-se que os registos classificados com qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável” perfazem um total 

de 91,5% na MEO, 78,7% na NOS e 84,9% na Vodafone. 

Figura 3 - Gráficos de Qualidade de Sinal por Operador

  

 

 

2G 3G 4G 5G 2G 3G 4G 5G 2G 3G 4G 5G

Muito Boa 1,4% 10,3% 18,7% 5,7% 0,0% 0,3% 11,5% 7,4% 0,1% 12,3% 16,2% 2,8%

Boa 1,6% 5,5% 26,5% 2,6% 0,6% 0,7% 20,8% 8,3% 0,2% 8,0% 16,6% 2,6%

Aceitável 1,6% 3,5% 13,6% 0,7% 1,6% 1,4% 20,2% 5,8% 0,4% 6,3% 17,1% 2,4%

Má 1,7% 1,7% 3,1% 0,1% 4,8% 1,6% 6,8% 0,8% 0,8% 2,8% 5,8% 0,6%

Muito Má 0,7% 0,3% 0,4% 0,1% 2,1% 0,6% 1,2% 0,1% 0,6% 0,9% 3,1% 0,1%

Inexistente

NOS VODAFONE

0,4% 3,4% 0,2%

Qualidade Rádio
MEO



 

 

 

 

2.2       SERVIÇO DE VOZ 

Verificou-se que os níveis de Acessibilidade ao Serviço são de 98,5% na MEO, 93,3% na NOS e 97,8% na Vodafone, 

conforme se mostra na Tabela 5. 

Tabela 5 – Acessibilidade e terminação de chamadas por Operador 

 

Na Figura 4 verifica-se que as chamadas concluídas com sucesso atingem os 94,6% na MEO, 91,0% na NOS e 96,1% 

na Vodafone.  

Figura 4 – Serviço de Voz por Operador
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2.3 SERVIÇO DE DADOS 

Na Figura 5 evidencia que a disponibilidade do serviço, medida pela quantidade de testes NET.mede com sucesso, é de 

78,6% na MEO, 79,3% na NOS e 86,8% na Vodafone.  

Figura 5 - Rácio terminação de testes de velocidade de Internet por Operador 

 

No que respeita ao desempenho do acesso à Internet, os testes demostram que existem grandes variações, muito 

dependentes da qualidade sinal e da tecnologia de acesso rádio (Tabela 6). Existem outros fatores relevantes que 

influenciam este desempenho, não controláveis neste estudo, como são por exemplo, o número de utilizadores ligados 

à mesma estação base ou o número de utilizadores que estão simultaneamente a aceder ao servidor que, para efeitos 

dos ensaios, se está a consultar/aceder. Relativamente às variáveis que estamos a analisar, normalmente, nos locais 

onde a qualidade do sinal é razoável e a tecnologia é LTE/NR (4G/5G) o resultado é majorado. 

Tabela 6 – Serviço de Dados por Operador 

 

Download Upload Download Upload Download Upload

Lançados 612 612 611 611 613 613

Concluidos 515 488 517 493 563 542

Falha 97 124 94 118 50 71

Velocidade Média [Mbps] 56,5 10,9 41,4 14,3 39,6 11,6

Velocidade Máxima [Mbps] 657,7 49 655,2 94,5 862,6 136,8

Velocidade Mínima [Mbps] 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Desvio Padrão [Mbps] 99,3 10,4 85,9 17,6 99,1 17,0

>= 60 ms

[30;60[ ms

[15;30[ ms

< 15 ms

Concluidos
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Na Figura 6 verifica-se que os três operadores obtêm valores de latência similares, inferiores a 60ms na grande maioria 

dos testes realizados. 

Figura 6 – Latência por Operador 

 

Em termos médios, os três operadores apresentam as velocidades de Download e de Upload que variam, 

respetivamente, entre os 39,6 e 56,5 Mbps e entre 10,9 e 14,3 Mbps (Figura 7).  

Figura 7 – Velocidades Médias de Download e Upload por Operador 

 

 

 



 

 

 

 

 

Na Figura 8 evidencia-se que em pelo menos 11,2% dos testes realizados aos três operadores se atingem velocidades 

de Download superiores a 60 Mbps. 

Figura 8- Velocidade de Download por Operador 

 

Relativamente à velocidade de Upload, verifica-se que a MEO obteve velocidades superiores a 10 Mbps, em cerca de 

39,5%, a NOS 40,4% e a Vodafone 38,8% (Figura 9). 

Figura 9 - Velocidade de Upload por Operador 

 

 

 



 

 

 

3 MAPAS DE PERCURSO / TESTES 

O resultado do estudo realizado é apresentado em mapas de cores (conforme legendas) para mais fácil identificação das 

condições associadas a cada local. 

3.1       COBERTURA REDE MÓVEL 

Nas Figuras 10 a 12 identifica-se o percurso onde foram efetuadas as medições representando a qualidade da cobertura 

da rede, por operador. 

O troço entre Vila Velha de Rodão e Abrantes é o que apresenta menos bons valores de qualidade de cobertura, atingindo 

níveis de qualidade de “Muito Má” e “Má”. 

Também se constata que o operador da MEO é aquele que, na generalidade tem melhor qualidade ao longo do percurso. 

Figura 10 - Cobertura Rede Móvel MEO 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Cobertura Rede Móvel NOS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Cobertura Rede Móvel Vodafone 

 

 

 

 

 

 



Na Figura 13, foi identificado para cada ponto geográfico, o melhor nível de sinal entre os três operadores analisados 

(estudo teórico). Desta forma, pretende-se realçar que, caso estivesse disponível o “Roaming Nacional”, se teria uma 

cobertura agregada de melhor qualidade ascendendo aos 96,1% (níveis de qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável”). 

Figura 13 – Cobertura com o melhor sinal de todas as Redes Móveis Agregadas 



3.2      SERVIÇO DE VOZ 

Nas Error! Not a valid bookmark self-reference. a 16 são visualizadas as chamadas efetuadas, evidenciando-se que 

as “Perdidas” (não foi possível o estabelecimento da chamada) e as “Abandonadas” (chamadas que não foram 

concluídas com sucesso) ocorreram nos locais cuja qualidade de acesso era pior. 

Figura 14 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel MEO 



Figura 15 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel NOS 



Figura 16 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel Vodafone 



3.3      SERVIÇO DE DADOS 

De forma análoga aos resultados do serviço de voz, os testes do serviço de dados efetuados obtiveram piores resultados, 

nos locais onde os níveis de sinal de rede eram menores (Figuras 17 a 19). 

Figura 17 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel MEO 



Figura 18 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel NOS 



Figura 19 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel Vodafone 



3.4      CASOS ESPECIAIS 

O desempenho do serviço de Voz e serviço de Dados de todos os operadores, ao longo de todo o troço do eixo ferroviário 

entre Guarda – Lisboa Stª Apolónia, apresento os piores resultados foram obtidos entre a estação de Vila Velha de Rodão 

e a estação de Abrantes (Figura 20). 

Figura 20 - Avaliação do desempenho de serviços móveis (piores troços) 

3.5      DESEMPENHO GLOBAL 

Na Figura 21 é indicada a classificação do desempenho global dos operadores para cada um dos serviços que foi objeto 

de estudo nesta campanha de medições. 

Figura 21 – Desempenho Global dos Operadores 

MEO NOS Vodafone

X X X Rodão - Abrantes

Serviço de Voz

Troços com  chamadas falhadas Troços realizados

(Lisboa > Guarda > Lisboa)

MEO NOS Vodafone

X X X Fundão - Castelo Branco

X X X Castelo Branco - Rodão

X X X Rodão - Abrantes

X X X Entroncamento - Vale de Santerém

Serviço de Dados
Troços com  testes falhados Troços realizados

(Lisboa> Guarda > Lisboa)



4 CONCLUSÕES 

Os principais resultados observados são detalhados no capítulo anterior destacando, de forma sucinta, o seguinte: 

1. Tendo por base a amostra recolhida, existe ausência de cobertura de rede em 99,6% na MEO e NOS e 99,8%

para a Vodafone.

2. A qualidade da cobertura radioelétrica dos sistemas de comunicações móveis foi classificada em 6 níveis:

“Inexistente”, "Muito Má”, “Má”, “Aceitável”, Boa” e “Muito Boa”, em função do nível de sinal recebido no dispositivo

móvel.

3. Agregando os registos de qualidade “Inexistente”, "Muito Má” e “Má”; estes perfazem um total de 8,5% na MEO e

21,3% na NOS e 15,1% na Vodafone.

4. No serviço de voz, os resultados apurados relativamente à acessibilidade (estabelecimento de chamada com

sucesso) foram de 98,5% para a MEO, 93,3% para a NOS e de 97,8% para a Vodafone.

5. O rácio de terminação bem-sucedida de chamadas (as que se concretizaram e se concluíram com sucesso) foi de

94,6% para a MEO, 91,0% para a NOS e 96,1% para a Vodafone.

6. Em termos globais, do total de tentativas realizadas, 3,0% nem se iniciaram (“Falhadas”) e 2,1% resultaram em

chamadas com quebra durante a conversação (“Perdidas”).

7. No serviço de dados (banda larga móvel), na globalidade, os resultados revelaram que 81,6% dos testes foram

concluídos com sucesso. Identificaram-se algumas falhas em zonas de pior nível de sinal sendo também nesses

locais onde ocorreram as mais baixas velocidades de transferência de dados. As taxas de sucesso de testes

NET.mede (testes iniciados e concluídos1) foram de 78,6%, 79,3% e 86,8% para respetivamente, MEO, NOS e

Vodafone.

8. As velocidades médias de transferência de dados em Download e Upload foram, respetivamente, 56 e 11Mbps na

MEO, 41 e 14 Mbps na NOS, e 40 e 12 Mbps na Vodafone, sendo de destacar a existência de grande variação

dos valores observados, fortemente dependente dos locais onde foram realizados os testes. Quanto à latência

verificaram-se valores inferiores a 60 ms em 95,2% dos testes da MEO, 94,2% da NOS e em 94,0% dos testes da

Vodafone.

  Testes iniciados e concluídos – significa que foram realizados os 3 testes (Latência*, Download** e Upload***). 

* - Latência – Representa a quantidade de tempo (atraso) que uma requisição leva para ser concluída.

** - Download - Transferência de dados de um servidor ou computador remoto para o computador local. 

*** - Upload - Enviar dados de um computador local para um computador ou servidor remoto. 
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1 ENQUADRAMENTO 

No âmbito do Estudo de Aferição da Qualidade de Serviço das Redes Móveis na Ótica do Utilizador, solicitado pela (C.P.) 

Comboios de Portugal, nos dias 18 e 19 de abril de 2022, foram realizadas campanhas de testes e medições. 

O objetivo foi o de avaliar o desempenho dos serviços de comunicações móveis terrestres e verificar os níveis de 

cobertura radioelétrica 2G, 3G, 4G e 5G dos sistemas de comunicações móveis dos operadores MEO - Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO), NOS Comunicações, S.A. (NOS) e Vodafone Portugal - Comunicações 

Pessoais, S.A. (Vodafone), na Linha do Alentejo IC –LISBOA (Oriente) – BEJA. 

A amostra é constituída pelos resultados obtidos durante a realização do percurso por 4 vezes, a bordo dos respetivos 

comboios, tendo sido realizadas 1 638 chamadas de voz, 1 596 testes de velocidade da ligação à Internet e 66 798 

registos de sinal rádio. 

 

Figura 1 – Percurso realizado 
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2 RESULTADOS 

2.1       COBERTURA RÁDIO - DISPONIBILIDADE DE SINAL DE REDE MÓVEL E TIPO DE TECNOLOGIA 

Tendo por base o total de medições efetuadas por cada operador, não existe nenhuma parte do percurso com indicação 

de ausência de rede. 

Tabela 1 – Cobertura Rádio (Sinal de rede) 

 

Os resultados detalhados por operador e por tipo de tecnologia são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Cobertura Rádio (Níveis de sinal recebido nos dispositivos móveis) 

 

Na Figura 2 encontra-se a informação desagregada por operador e por tipo de tecnologia, verificando-se que a tecnologia 

4G é a mais registada nos três operadores e que todos os operadores disponibilizam 5G. 

Figura 2 – Gráficos de Tipo de Tecnologia utilizada por Operador 

 

 

 

S/Sinal 2G 3G 4G 5G S/Sinal 2G 3G 4G 5G S/Sinal 2G 3G 4G 5G

Nº Amostras 2 214 1128 15162 5760 10 66 1146 13194 7850 6 150 3040 16640 2430

Nível Médio (dBm) -- -104 -104 -108 -98 -- -118 -106 -109 -100 -- -111 -95 -102 -93

Nível Máximo (dBm) -- -91 -66 -66 -71 -- -103 -69 -68 -67 -- -89 -52 -68 -68

Nível Mínimo (dBm) -- -111 -120 -140 -140 -- -109 -119 -140 -139 -- -113 -119 -140 -137

Desvio Padrão -- 7 10 11 10 -- 9 10 10 10 -- 4 14 12 12

VODAFONE

Nível de Sinal

MEO NOS
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A qualificação dos níveis de sinal foi definida conforme a Tabela 3. 

Tabela 3 – Tabela de classificação de Qualidade de Sinal 

  
(*) RSSI – Received Signal Strength Indicator; ** RSCP – Received Signal Code Power; *** RSRP – Reference Signal Received Power 

 

Os resultados de qualidade sinal obtidos em função dos níveis de sinal recebidos nos dispositivos móveis, estão 

apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Tabela de Qualidade de Sinal por Operador e por Tecnologia 

 

Na Figura 3 verifica-se que os registos classificados com qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável” perfazem um total 

de 81,4% na MEO, 81,8% na NOS e 87,9% na Vodafone. 

Figura 3 - Gráficos de Qualidade de Sinal por Operador  

 

 

 

Muito Boa

Boa

Aceitável

Má

Muito Má

Inexistente Sem sinal de rede

 -105 dBm ≤ RSSI < -95 dBm  -115 dBm ≤ RSCP < -105 dBm  -125 dBm ≤ RSRP < -115 dBm

RSSI < -105 dBm RSCP < -115 dBm RSRP < -125 dBm

 -85 dBm ≤ RSSI < -75 dBm  -95 dBm ≤ RSCP < -85 dBm  -105 dBm ≤ RSRP < -95 dBm

 -95 dBm ≤ RSSI < -85 dBm  -105 dBm ≤ RSCP < -95 dBm  -115 dBm ≤ RSRP < -105 dBm

Cobertura           

(Qualidade de sinal)
2G 3G 4G / 5G

 -75 dBm ≤ RSSI  -85 dBm ≤ RSCP  -95 dBm ≤ RSRP

2G 3G 4G 5G 2G 3G 4G 5G 2G 3G 4G 5G

Muito Boa 0,00% 0,20% 8,00% 10,90% 0,00% 0,20% 4,80% 11,40% 0,00% 3,30% 20,40% 6,00%

Boa 0,00% 0,70% 18,70% 10,20% 0,00% 0,60% 16,50% 11,90% 0,00% 3,00% 24,80% 3,50%

Aceitável 0,20% 1,80% 27,00% 3,70% 0,00% 1,80% 24,10% 10,40% 0,00% 4,10% 21,70% 1,20%

Má 0,40% 1,90% 10,50% 0,40% 0,10% 1,60% 10,50% 1,30% 0,10% 2,60% 6,20% 0,10%

Muito Má 0,40% 0,50% 3,90% 0,60% 0,20% 0,90% 3,30% 0,20% 0,60% 0,70% 1,60% 0,10%

Inexistente

Qualidade Rádio
MEO NOS VODAFONE

0,00% 0,00% 0,00%
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2.2 SERVIÇO DE VOZ 

Verificou-se que os níveis de Acessibilidade ao Serviço são de 98,9% na MEO, 99,6% na NOS e 100,0% na Vodafone, 

conforme se mostra nas Tabela 5. 

Tabela 5 – Acessibilidade e terminação de chamadas por Operador 

 

Na Figura 5 verifica-se que as chamadas concluídas com sucesso atingem os 94,1% na MEO, 98,5% na NOS e 98,2% 

na Vodafone.  

Figura 4 – Serviço de Voz por Operador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acessibilidade do Serv iço 98,90% 99,60% 100,00%

Rácio de Terminação de Chamadas 94,10% 98,50% 98,20%

Falhadas Durante a Chamada 26 6 10

Com Terminação Normal 514 538 536

Número de Chamadas Lançadas 546 546 546

Falhadas no Estabelecimento 6 2 0

Chamadas Realizadas
MEO NOS VODAFONE

Móvel↔ Móvel Móvel↔ Móvel Móvel↔ Móvel
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2.3 SERVIÇO DE DADOS 

A Figura 5 evidencia que a disponibilidade do serviço, medida pela quantidade de testes NET.mede com sucesso, é de 

89,5% na MEO, 79,7% na NOS e 92,8% na Vodafone.  

Figura 5 - Rácio terminação de testes de velocidade de Internet por Operador 

 

No que respeita ao desempenho do acesso à Internet, os testes demonstram que existem grandes variações, muito 

dependentes da qualidade sinal e da tecnologia de acesso rádio (Tabela 6). Existem outros fatores relevantes que 

influenciam este desempenho, não controláveis neste estudo, como são, por exemplo, o número de utilizadores em 

simultâneo na mesma estação base e o número de utilizadores em simultâneo ao servidor que, para efeitos dos ensaios, 

se está a consultar/aceder. Relativamente às variáveis que estamos a analisar, normalmente, nos locais onde a qualidade 

do sinal é razoável e a tecnologia é LTE/NR (4G/5G) o resultado é majorado. 

Tabela 6 – Serviço de Dados por Operador 

 

Download Upload Download Upload Download Upload

Lançados 532 532 532 532 532 532

Concluidos 498 482 492 430 506 502

Falha 34 50 40 102 26 30

Velocidade Média [Mbps] 77,2 13,2 87,2 11,5 49,7 11,4

Velocidade Máxima [Mbps] 937,7 72 653,8 77,9 757,5 113,7

Velocidade Mínima [Mbps] 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

Desvio Padrão [Mbps] 151,6 14,0 136,2 14,6 124,5 15,7

>= 60 ms

[30;60[ ms

[15;30[ ms

< 15 ms

Concluidos

Falha

Média [ms]

Máxima [ms]

Mínima [ms]

Desvio Padrão [ms]

2422

42,5%39,6%

54,6%50,8%53,7%

0,0%2,0%

L
a

tê
n

c
ia

34

638 959 368

11 15 11

34,2%

36

5,0%6,7%4,7%

4537

12

V
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e

VODAFONENOSMEO

8045

520508510
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Na Figura 6 verifica-se que os três operadores obtêm valores de latência similares, inferiores a 60 ms na grande maioria 

dos testes realizados. 

Figura 6 – Latência por Operador 

 

 

Em termos médios, os três operadores apresentam as velocidades de Download e de Upload que variam, 

respetivamente, entre os 49,7 Mbps e entre os 13,2 e os 11,4 Mbps (Figura 7). 

Figura 7 – Velocidades Médias de Download e Upload por Operador 
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Na Figura 8 evidencia-se que em pelo menos 38,8% dos testes realizados aos três operadores se atingem velocidades 

de Download superiores a 10 Mbps. 

Figura 8- Velocidade de Download por Operador 

 

  

Relativamente à velocidade de Upload, verifica-se que a MEO obteve velocidades superiores a 10 Mbps, em cerca de 

45,7%, a NOS 35,4% e a Vodafone 35,8% (Figura 9).  

Figura 9 - Velocidade de Upload por Operador 
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3 MAPAS DE PERCURSO / TESTES 

O resultado do estudo realizado é apresentado em mapas de cores (conforme legendas) para mais fácil identificação das 

condições associadas a cada local. 

3.1      COBERTURA REDE MÓVEL 

Nas Figuras 10 a 12 identifica-se o percurso onde foram efetuadas as medições representando a qualidade da cobertura 

da rede, por operador. 

O troço entre Vendas Novas e Casa Branca é o que apresenta menos bons valores de qualidade de cobertura, atingindo 

níveis de qualidade de “Muito Má” e “Má”. 

Também se constata que o operador Vodafone é aquele que, na generalidade tem melhor qualidade ao longo do 

percurso. 

 

 

Figura 10 - Cobertura Rede Móvel MEO 
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Figura 11 - Cobertura Rede Móvel NOS 

 

 

Figura 12 - Cobertura Rede Móvel Vodafone 
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Na Figura 13 foi identificado, para cada ponto geográfico, o melhor nível de sinal entre os três operadores analisados 

(estudo teórico). Desta forma, pretende-se realçar que, caso estivesse disponível o “Roaming Nacional”, se teria uma 

cobertura agregada de melhor qualidade ascendendo aos 95,4% (níveis de qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável”). 

Figura 13 – Cobertura com o melhor sinal de todas as Redes Móveis Agregadas 
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3.2      SERVIÇO DE VOZ 

Nas Figuras 14 a 16 são visualizadas as chamadas efetuadas evidenciando-se as “Perdidas” (não foi possível o 

estabelecimento da chamada) e “Abandonadas” (chamadas que não foram concluídas com sucesso) ocorreram nos 

locais cuja qualidade de acesso era pior. 

Figura 14 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel MEO  

 

Figura 15 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel NOS  
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Figura 16 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel Vodafone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

3.3      SERVIÇO DE DADOS 

De forma análoga aos resultados do serviço de voz, os testes do serviço de dados efetuados obtiveram piores resultados, 

nos locais onde os níveis de sinal de rede eram menores (Figuras 17 a 19).  

Figura 17 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel MEO  

 

Figura 18 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel NOS 
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Figura 19 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel Vodafone 

 

 

 

3.4      CASOS ESPECIAIS 

Desempenho do serviço de Voz e serviço de Dados de todos os operadores, ao longo de todo o troço do eixo ferroviário 

entre Lisboa Oriente – Beja apresenta os seus piores resultados entre a estação de Vendas Novas e a estação de Casa 

Branca (Figura 20). 

Figura 20 - Avaliação do desempenho de serviços móveis (piores troços) 

 

 

 

 

 

 

MEO NOS Vodafone

X X X Vendas Nov as - Casa Branca

Serviço de Voz

Troços com  chamadas falhadas Troços realizados

(Porto > Lisboa > Porto)

MEO NOS Vodafone

X X X Casa Branca - Alcáçov as

Serviço de Dados
Troços com  testes falhados Troços realizados

(Porto > Lisboa > Porto)
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3.5      DESEMPENHO GLOBAL 

Na Figura 21 é indicada a classificação do desempenho global dos operadores para cada um dos serviços que foi objeto 

de estudo nesta campanha de medições. 

Figura 21 – Desempenho Global dos Operadores 
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4 CONCLUSÕES 

Os principais resultados observados são detalhados no capítulo anterior destacando, de forma sucinta, o seguinte: 

1. Tendo por base a amostra recolhida, não existe ausência de cobertura de rede, por parte de nenhum dos operadores, 

na totalidade do percurso. 

2. A qualidade da cobertura radioelétrica dos sistemas de comunicações móveis foi classificada em 6 níveis: 

“Inexistente”, "Muito Má”, “Má”, “Aceitável”, Boa” e “Muito Boa”, em função do nível de sinal recebido no dispositivo 

móvel. 

3. Agregando os registos de qualidade “Inexistente”, "Muito Má” e “Má”; estes perfazem um total de 18,5% na MEO 

e 18,2% na NOS e 11,9% na Vodafone.  

4. No serviço de voz, os resultados apurados relativamente à acessibilidade (estabelecimento de chamada com 

sucesso) foram de 98.9% para a MEO, 99,6% para a NOS e de 100,0% para a Vodafone. 

5. O rácio de terminação bem-sucedida de chamadas (as que se concretizaram e se concluíram com sucesso) foi de 

94,1% para a MEO, 98,5% para a NOS e 98,2% para a Vodafone. 

6. Em termos globais, do total de tentativas realizadas, 0,5% nem se iniciaram (“Falhadas”) e 2,6% resultaram em 

chamadas com quebra durante a conversação (“Perdidas”). 

7. No serviço de dados (banda larga móvel), na globalidade, os resultados revelaram que 87,3% dos testes foram 

concluídos com sucesso. Identificaram-se algumas falhas em zonas de pior nível de sinal, sendo também nesses 

locais onde ocorreram as mais baixas velocidades de transferência de dados. As taxas de sucesso de testes 

NET.mede (testes iniciados e concluídos1) foram de 89,5%, 79,7% e 92,8% para, respetivamente, MEO, NOS e 

Vodafone. 

8. As velocidades médias de transferência de dados em Download e Upload foram, respetivamente, de 77 e 13Mbps 

na MEO, 87 e 11 Mbps na NOS e, 50 e 11 Mbps na Vodafone, sendo de destacar a existência de grande variação 

dos valores observados, fortemente dependente dos locais onde foram realizados os testes. Quanto à latência 

verificaram-se valores entre os 30 e 60 ms em 53,7% dos testes da MEO, 50,8% da NOS e em 54,6% dos testes 

da Vodafone. 

 

  Testes iniciados e concluídos – significa que foram realizados os 3 testes (Latência*, Download** e Upload***). 

* - Latência – Representa a quantidade de tempo (atraso) que uma requisição leva para ser concluída. 

** - Download - Transferência de dados de um servidor ou computador remoto para o computador local. 

*** - Upload - Enviar dados de um computador local para um computador ou servidor remoto. 
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1 ENQUADRAMENTO 

No âmbito do Estudo de Aferição da Qualidade de Serviço das Redes Móveis na Ótica do Utilizador, solicitado pela (C.P.) 

Comboios de Portugal, nos dias 21 de abril e 5 de maio de 2022, foram realizadas campanhas de testes e medições. 

O objetivo foi o de avaliar o desempenho dos serviços de comunicações móveis terrestres e verificar os níveis de 

cobertura radioelétrica 2G, 3G, 4G e 5G dos sistemas de comunicações móveis dos operadores MEO - Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO), NOS Comunicações, S.A. (NOS) e Vodafone Portugal - Comunicações 

Pessoais, S.A. (Vodafone), na Linha do Sul IC –LISBOA (ORIENTE) / FARO. 

A amostra é constituída pelos resultados obtidos durante a realização do percurso por 4 vezes, a bordo dos respetivos 

comboios, tendo sido realizadas 2 606 chamadas de voz, 2 558 testes de velocidade da ligação à Internet e 105 796 

registos de sinal rádio. 

Figura 1 – Percurso realizado 
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2 RESULTADOS 

2.1       COBERTURA RÁDIO - DISPONIBILIDADE DE SINAL DE REDE MÓVEL E TIPO DE TECNOLOGIA 

Tendo por base o total de medições efetuadas por cada operador, foi registada a indicação de rede inexistente em 0,7% 

das amostras da MEO, 5,3% na NOS e 2,7% na Vodafone. 

Tabela 1 – Cobertura Rádio (Sinal de rede) 

  

Os resultados detalhados por operador e por tipo de tecnologia são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Cobertura Rádio (Níveis de sinal recebido nos dispositivos móveis) 

   

Na Figura 2, encontra-se a informação desagregada por operador e por tipo de tecnologia, verificando-se que a tecnologia 

4G é a mais registada na rede da MEO e Vodafone e a 5G na da NOS.  

Figura 2 – Gráficos de Tipo de Tecnologia utilizada por Operador 

 

 

 

Registos

Operador Com Sinal de Rede Sem Sinal de Rede

MEO 99,3% 0,7%

NOS 94,7% 5,3%

2,7%VODAFONE 97,3%

S/Sinal 2G 3G 4G 5G S/Sinal 2G 3G 4G 5G S/Sinal 2G 3G 4G 5G

Nº Amostras 250 578 1120 24536 8752 1874 580 5946 13378 13472 948 258 10544 15090 8470

Nível Médio (dBm) -- -105 -102 -108 -98 -- -107 -105 -110 -99 -- -104 -97 -106 -97

Nível Máximo (dBm) -- -91 -53 -65 -72 -- -65 -64 -62 -63 -- -63 -45 -62 -64

Nível Mínimo (dBm) -- -113 -120 -140 -140 -- -113 -119 -140 -140 -- -107 -119 -140 -140

Desvio Padrão -- 6 12 12 10 -- 7 12 13 10 -- 13 15 15 12

VODAFONENOS

Nível de Sinal

MEO
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A qualificação dos níveis de sinal foi definida conforme a Tabela 3. 

Tabela 3 – Tabela de classificação de Qualidade de Sinal 

  
(*) RSSI – Received Signal Strength Indicator; ** RSCP – Received Signal Code Power; *** RSRP – Reference Signal Received Power 

 

Os resultados de qualidade sinal obtidos em função dos níveis de sinal recebidos nos dispositivos móveis, estão 

apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Tabela de Qualidade de Sinal por Operador e por Tecnologia 

 

Na Figura 3, verifica-se que os registos classificados com qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável” perfazem um total 

de 76,0% na MEO, 70,7% na NOS e 76,5% na Vodafone. 

Figura 3 - Gráficos de Qualidade de Sinal por Operador  

 

 

 

2G 3G 4G 5G 2G 3G 4G 5G 2G 3G 4G 5G

Muito Boa 0,0% 0,4% 10,5% 10,3% 0,0% 1,4% 4,7% 14,2% 0,1% 7,3% 10,6% 10,3%

Boa 0,0% 0,5% 16,9% 9,9% 0,0% 2,7% 11,0% 13,4% 0,1% 5,0% 12,5% 7,9%

Aceitável 0,1% 0,9% 22,7% 3,8% 0,0% 3,5% 10,2% 9,4% 0,1% 7,7% 10,3% 5,0%

Má 0,9% 1,0% 12,8% 0,4% 0,6% 5,8% 8,1% 0,9% 0,2% 6,6% 3,9% 0,8%

Muito Má 0,7% 0,3% 6,8% 0,4% 1,0% 3,5% 4,0% 0,3% 0,3% 3,2% 5,5% 0,1%

Inexistente

VODAFONE

5,3% 2,7%

Qualidade Rádio
MEO NOS

0,7%
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2.2 SERVIÇO DE VOZ 

Verificou-se que os níveis de Acessibilidade ao Serviço são de 96,5% na MEO, 92,6% na NOS e 95,2% na Vodafone, 

conforme se mostra nas Tabela 5. 

Tabela 5 – Acessibilidade e terminação de chamadas por Operador 

 

Na Figura 5 verifica-se que as chamadas concluídas com sucesso atingem os 88,9% na MEO, 88,5% na NOS e 88,8% 

na Vodafone.  

Figura 4 – Serviço de Voz por Operador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95,2%

772

870

88,5%

92,6%

770

36

64

870

Chamadas Realizadas

Acessibilidade do Serv iço

Rácio de Terminação de Chamadas

Móvel↔ Móvel

MEO

Móvel↔ Móvel

VODAFONE

Móvel↔ Móvel

NOS

Falhadas Durante a Chamada

Com Terminação Normal

88,7%

Falhadas no Estabelecimento

Número de Chamadas Lançadas 

56

42

88,9%

96,5%

770

66

30

866
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2.3 SERVIÇO DE DADOS 

A Figura 5 evidencia que a disponibilidade do serviço, medida pela quantidade de testes NET.mede com sucesso, é de 

92,3% na MEO, 82,6% na NOS e 84,7% na Vodafone.  

Figura 5 - Rácio terminação de testes de velocidade de Internet por Operador 

 

No que respeita ao desempenho do acesso à Internet, os testes demonstram que existem grandes variações, muito 

dependentes da qualidade sinal e da tecnologia de acesso rádio (Error! Not a valid bookmark self-reference.). Existem 

outros fatores relevantes que influenciam este desempenho, não controláveis neste estudo, como são, por exemplo, o 

número de utilizadores ligados à mesma estação base ou o número de utilizadores que estão simultaneamente a aceder 

ao servidor que, para efeitos dos ensaios, se está a consultar/aceder. Relativamente às variáveis que estamos a analisar, 

normalmente, nos locais onde a qualidade do sinal é razoável e a tecnologia é LTE/NR (4G/5G) o resultado é majorado. 

Tabela 6 – Serviço de Dados por Operador 
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Na Figura 6 verifica-se que os três operadores obtêm valores de latência similares, inferiores a 60 ms na grande maioria 

dos testes realizados. 

Figura 6 – Latência por Operador 

 

Em termos médios, os três operadores apresentam as velocidades de Download e de Upload que variam, 

respetivamente, entre os 13,7 e os 16,6 Mbps (Figura 7). 

Figura 7 – Velocidades Médias de Download e Upload por Operador 
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Na Figura 8, evidencia-se que em pelo menos 44,1% dos testes realizados aos três operadores se atingem velocidades 

de Download superiores a 10 Mbps. 

Figura 8- Velocidade de Download por Operador 

 

Relativamente à velocidade de Upload, verifica-se que a MEO obteve velocidades superiores a 10 Mbps, em cerca de 

49,0%, a NOS 44,8% e a Vodafone 44,2% (Figura 9).  

Figura 9 - Velocidade de Upload por Operador 
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3 MAPAS DE PERCURSO / TESTES 

O resultado do estudo realizado é apresentado em mapas de cores (conforme legendas) para mais fácil identificação das 

condições associadas a cada local. 

3.1       COBERTURA REDE MÓVEL 

Nas Figuras 10 a 12 identifica-se o percurso onde foram efetuadas as medições representando a qualidade da cobertura 

da rede, por operador. 

O troço entre Funcheira e Santa Clara - Sabóia é o que apresenta menos bons valores de qualidade de cobertura, 

atingindo níveis de qualidade de “Muito Má”, “Má” e “Inexistente”. 

Também se constata que o operador da MEO é aquele que, na generalidade tem melhor qualidade ao longo do percurso. 

Figura 10 - Cobertura Rede Móvel MEO 
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Figura 11 - Cobertura Rede Móvel NOS 
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Figura 12 - Cobertura Rede Móvel Vodafone 
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Na Figura 13 foi identificado, para cada ponto geográfico, o melhor nível de sinal entre os três operadores analisados 

(estudo teórico). Desta forma, pretende-se realçar que, caso estivesse disponível o “Roaming Nacional”, se teria uma 

cobertura agregada de melhor qualidade ascendendo aos 87,6% (níveis de qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável”). 

Figura 13 – Cobertura com o melhor sinal de todas as Redes Móveis Agregadas 
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3.2 SERVIÇO DE VOZ 

Nas Error! Not a valid bookmark self-reference. a 16 são visualizadas as chamadas efetuadas, evidenciando-se que 

as “Perdidas” (não foi possível o estabelecimento da chamada) e as “Abandonadas” (chamadas que não foram 

concluídas com sucesso) ocorreram nos locais cuja qualidade de acesso era pior. 

Figura 14 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel MEO  
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Figura 15 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel NOS  
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Figura 16 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel Vodafone 
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3.3 SERVIÇO DE DADOS 

De forma análoga aos resultados do serviço de voz, os testes do serviço de dados efetuados obtiveram piores resultados, 

nos locais onde os níveis de sinal de rede eram menores (Figuras 17 a 19).  

Figura 17 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel MEO 
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Figura 18 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel NOS 
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Figura 19 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel Vodafone 
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3.4 CASOS ESPECIAIS 

O desempenho do serviço de Voz e serviço de Dados de todos os operadores, ao longo de todo o troço do eixo ferroviário 

entre Lisboa Oriente – Faro apresenta os seus piores resultados entre a estação de Funcheira e a estação de Santa 

Clara - Sabóia, (Figura 20). 

 

Figura 20 - Avaliação do desempenho de serviços móveis (piores troços) 

  

  

 

3.5 DESEMPENHO GLOBAL 

Na Figura 21 é indicada a classificação do desempenho Global dos operadores para cada serviço que foram objeto de 

estudo nesta campanha de medições. 

Figura 21 – Desempenho Global dos Operadores 

 

 

 

 

MEO NOS Vodafone

X X X Ermidas Sado - Funcheira

X X X Funcheira - Santa Clara-Sabóia

X X X Santa Clara-Sabóia - Messines-Alte

Troços com  chamadas falhadas Troços realizados

(Lisboa-Oriente > Beja > Lisboa-Oriente)

Serviço de Voz

MEO NOS Vodafone

X X X Pragal - Pinhal Nov o

X X X Pinhal Nov o - Grândola

X X X Grândola - Ermidas Sado

X X X Ermidas Sado - Funcheira

X X X Funcheira - Santa Clara-Sabóia

X X X Santa Clara-Sabóia - Messines-Alte

X X X Messines-Alte - Tunes

Serviço de Dados
Troços com  testes falhados Troços realizados

(Porto > Lisboa > Porto)
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4 CONCLUSÕES 

Os principais resultados observados são detalhados no capítulo anterior destacando, de forma sucinta, o seguinte: 

1. Tendo por base a amostra recolhida, existe ausência de cobertura de rede em 99,3% na MEO, 94,7 na NOS e 

97,3% na Vodafone. 

2. A qualidade da cobertura radioelétrica dos sistemas de comunicações móveis foi classificada em 6 níveis: 

“Inexistente”, "Muito Má”, “Má”, “Aceitável”, Boa” e “Muito Boa”, em função do nível de sinal recebido no dispositivo 

móvel. 

3. Agregando os registos de qualidade “Inexistente”, "Muito Má” e “Má”; estes perfazem um total de 24,0% na MEO 

e 29,4% na NOS e 23,3% na Vodafone.  

4. No serviço de voz, os resultados apurados relativamente à acessibilidade (estabelecimento de chamada com 

sucesso) foram de 96,5% para a MEO, 92,6% para a NOS e de 95,2% para a Vodafone. 

5. O rácio de terminação bem-sucedida de chamadas (as que se concretizaram e se concluíram com sucesso) foi de 

88,9% para a MEO, 88,5% para a NOS e 88,8% para a Vodafone. 

6. Em termos globais, do total de tentativas realizadas, 5,2% nem se iniciaram (“Falhadas”) e 6,1% resultaram em 

chamadas com quebra durante a conversação (“Perdidas”). 

7. No serviço de dados (banda larga móvel), na globalidade, os resultados revelaram que 76,6% dos testes foram 

concluídos com sucesso. Identificaram-se algumas falhas em zonas de pior nível de sinal, sendo também nesses 

locais onde ocorreram as mais baixas velocidades de transferência de dados. As taxas de sucesso de testes 

NET.mede (testes iniciados e concluídos1) foram de 84,3%, 73,9% e 71,7% para, respetivamente, MEO, NOS e 

Vodafone. 

8. As velocidades médias de transferência de dados em Download e Upload foram, respetivamente, de 78 e 14Mbps 

na MEO, 101 e 15 Mbps na NOS e, 78 e 17 Mbps na Vodafone, sendo de destacar a existência de grande variação 

dos valores observados, fortemente dependente dos locais onde foram realizados os testes. Quanto à latência 

verificaram-se valores inferiores a 60 ms em 66,6% dos testes da MEO, 46,0% da NOS e em 53,8% dos testes da 

Vodafone. 

 

  Testes iniciados e concluídos – significa que foram realizados os 3 testes (Latência*, Download** e Upload***). 

* - Latência – Representa a quantidade de tempo (atraso) que uma requisição leva para ser concluída. 

** - Download - Transferência de dados de um servidor ou computador remoto para o computador local. 

*** - Upload - Enviar dados de um computador local para um computador ou servidor remoto. 
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1 ENQUADRAMENTO 

No âmbito do Estudo de Aferição da Qualidade de Serviço das Redes Móveis na Ótica do Utilizador, solicitado pela (C.P.) 

Comboios de Portugal, nos dias 4 de abril e 15 de julho de 2022, foram realizadas campanhas de testes e medições. 

O objetivo foi o de avaliar o desempenho dos serviços de comunicações móveis terrestres e verificar os níveis de 

cobertura radioelétrica 2G, 3G, 4G e 5G dos sistemas de comunicações móveis dos operadores MEO - Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO), NOS Comunicações, S.A. (NOS) e Vodafone Portugal - Comunicações 

Pessoais, S.A. (Vodafone), na Linha do Minho IC – PORTO / BRAGA. 

A amostra é constituída pelos resultados obtidos durante a realização do percurso por 4 vezes, a bordo dos respetivos 

comboios, tendo sido realizadas 240 chamadas de voz, 240 testes de velocidade da ligação à Internet e 20 026 registos 

de sinal rádio. 

Figura 1 – Percurso realizado 
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2 RESULTADOS 

2.1 COBERTURA RÁDIO - DISPONIBILIDADE DE SINAL DE REDE MÓVEL E TIPO DE TECNOLOGIA 

Tendo por base o total de medições efetuadas por cada operador, foi registada a indicação de rede inexistente em 0,3% 

das amostras na rede da MEO.  

Tabela 1 – Cobertura Rádio (Sinal de rede) 

 

Os resultados detalhados por operador e por tipo de tecnologia são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Cobertura Rádio (Níveis de sinal recebido nos dispositivos móveis) 

 

Na Figura 2, encontra-se a informação desagregada por operador e por tipo de tecnologia, verificando-se que a tecnologia 

5G é a mais registada na rede da MEO e NOS e a 4G na da Vodafone.  

Figura 2 – Gráficos de Tipo de Tecnologia utilizada por Operador 

 

 

 

Registos

Operador Com Sinal de Rede

VODAFONE 100,0% 0,0%

Sem Sinal de Rede

MEO 99,7% 0,3%

NOS 100,0% 0,0%

S/Sinal 2G 3G 4G 5G S/Sinal 2G 3G 4G 5G S/Sinal 2G 3G 4G 5G

Nº Amostras 20 137 1482 2426 2607 0 2 161 2493 4022 0 11 1565 3476 1624

Nível Médio (dBm) -- -75 -80 -98 -99 -- -119 -96 -100 -100 -- -106 -77 -97 -95

Nível Máximo (dBm) -- -50 -43 -59 -45 -- -114 -65 -65 -68 -- -103 -42 -65 -63

Nível Mínimo (dBm) -- -111 -120 -130 -125 -- -50 -119 -140 -140 -- -113 -119 -140 -134

Desvio Padrão -- 23 12 9 9 -- 6 12 11 10 -- 2 12 13 11

Nível de Sinal

MEO NOS VODAFONE
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A qualificação dos níveis de sinal foi definida conforme a Tabela 3. 

Tabela 3 – Tabela de classificação de Qualidade de Sinal 

  
(*) RSSI – Received Signal Strength Indicator; ** RSCP – Received Signal Code Power; *** RSRP – Reference Signal Received Power 

 

Os resultados de qualidade sinal obtidos em função dos níveis de sinal recebidos nos dispositivos móveis, estão 

apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Tabela de Qualidade de Sinal por Operador e por Tecnologia 

 

Na Figura 3, verifica-se que os registos classificados com qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável” perfazem um total 

de 96,3% na MEO, 93,9% na NOS, e 95,9% na Vodafone. 

Figura 3 - Gráficos de Qualidade de Sinal por Operador  

 

 

 

2G 3G 4G 5G 2G 3G 4G 5G 2G 3G 4G 5G

Muito Boa 1,1% 15,4% 16,3% 11,7% 0,0% 0,6% 12,8% 21,1% 0,0% 18,4% 23,2% 11,5%

Boa 0,2% 5,2% 14,7% 20,2% 0,0% 0,7% 13,8% 22,1% 0,0% 3,7% 16,7% 9,6%

Aceitável 0,3% 0,8% 3,8% 6,7% 0,0% 0,6% 8,0% 14,2% 0,0% 0,8% 9,1% 2,8%

Má 0,2% 0,6% 1,4% 0,5% 0,0% 0,3% 1,8% 2,0% 0,1% 0,4% 1,6% 0,3%

Muito Má 0,3% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,9% 0,8% 0,1% 0,2% 1,3% 0,1%

Inexistente 0,3% 0,0% 0,0%

Qualidade Rádio
MEO NOS VODAFONE
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2.2      SERVIÇO DE VOZ 

Verificou-se que os níveis de Acessibilidade ao Serviço são de 100% na MEO, 97,5% na NOS e na Vodafone, conforme 

se mostra na Tabela 5. 

Tabela 5 – Acessibilidade e terminação de chamadas por Operador 

 

Na Figura 5 verifica-se que as chamadas concluídas com sucesso atingem os 98,7% na MEO, 97,5% na NOS e 96,2% 

na Vodafone.  

Figura 4 – Serviço de Voz por Operador 
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2.3 SERVIÇO DE DADOS 

A Figura 5 evidencia que a disponibilidade do serviço, medida pela quantidade de testes NET.mede com sucesso, é de 

93,7% na MEO e de 98,7% na NOS e Vodafone.  

Figura 5 - Rácio terminação de testes de velocidade de Internet por Operador 

 

No que respeita ao desempenho do acesso à Internet, os testes demonstram que existem grandes variações, muito 

dependentes da qualidade sinal e da tecnologia de acesso rádio (Error! Reference source not found.). Existem outros 

fatores relevantes que influenciam este desempenho, não controláveis neste estudo, como são, por exemplo, o número 

de utilizadores ligados à mesma estação base ou o número de utilizadores que estão simultaneamente a aceder ao 

servidor que, para efeitos dos ensaios, se está a consultar/aceder. Relativamente às variáveis que estamos a analisar, 

normalmente, nos locais onde a qualidade do sinal é razoável e a tecnologia é LTE/NR (4G/5G) o resultado é majorado. 

Tabela 6 – Serviço de Dados por Operador 
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Na Figura 6 verifica-se que os três operadores obtêm valores de latência similares, inferiores a 60ms na grande maioria 

dos testes realizados. 

Figura 6 – Latência por Operador 

 

Em termos médios, os três operadores apresentam as velocidades de Download e de Upload que variam, 

respetivamente, entre os 169 Mbps e 94,9 Mbps, e entre os 15 Mbps e 27 Mbps (Figura 7). 

Figura 7 – Velocidades Médias de Download e Upload por Operador 
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Na Figura 8 evidencia-se que em pelo menos 31% dos testes realizados aos três operadores atingem-se velocidades de 

Download superiores a 60 Mbps. 

Figura 8- Velocidade de Download por Operador 

 

Relativamente à velocidade de Upload, verifica-se que a MEO obteve velocidades superiores a 20 Mbps, em cerca de 

57,4%, a NOS 70,9% e a Vodafone 49,4% (Figura 9).  

Figura 9 - Velocidade de Upload por Operador 

 

 

 

 



 

10 

 

3 MAPAS DE PERCURSO / TESTES 

O resultado do estudo realizado é apresentado em mapas de cores (conforme legendas) para mais fácil identificação das 

condições associadas a cada local. 

3.1       COBERTURA REDE MÓVEL 

Nas Figura 10 a 12 identifica-se o percurso onde foram efetuadas as medições representando a qualidade da cobertura 

da rede, por operador. 

O troço entre Portela e Trofa é o que apresenta menos bons valores de qualidade de cobertura, atingindo níveis de 

qualidade de Aceitável e “Má”. 

Também se constata que o operador da MEO é aquele que, na generalidade, tem melhor qualidade ao longo do percurso. 

Figura 10 - Cobertura Rede Móvel MEO 
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Figura 11 - Cobertura Rede Móvel NOS 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Cobertura Rede Móvel Vodafone 
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Na Figura 13, foi identificado, para cada ponto geográfico, o melhor nível de sinal entre os três operadores analisados 

(estudo teórico). Desta forma, pretende-se realçar que, caso estivesse disponível o “Roaming Nacional”, se teria uma 

cobertura agregada de melhor qualidade ascendendo aos 98,8% (níveis de qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável”). 

Figura 13 – Cobertura com o melhor sinal de todas as Redes Móveis Agregadas 
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3.2      SERVIÇO DE VOZ 

Nas Figuras 14 a 16 são visualizadas as chamadas efetuadas constatando que as “Perdidas” (não foi possível o estabelecimento 

da chamada) e “Abandonadas” (chamadas que não foram concluídas com sucesso) ocorreram nos locais cuja qualidade de acesso 

era pior. 

Figura 14 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel MEO 



 

15 

 

 

 

 

Figura 15 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel NOS  
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Figura 16 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel Vodafone 
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3.3 SERVIÇO DE DADOS 

De forma análoga aos resultados do serviço de voz, os testes do serviço de dados efetuados obtiveram piores resultados, 

nos locais onde os níveis de sinal de rede eram menores (Figuras 17 a 19).  

Figura 17 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel MEO 

 

 

 

 



 

18 

 

 

 

 

Figura 18 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel NOS 
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Figura 19 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel Vodafone 
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3.4 CASOS ESPECIAIS 

O desempenho do serviço de Voz e serviço de Dados de todos os operadores, ao longo de todo o troço do eixo ferroviário 

entre Porto - Braga apresenta os seus piores resultados entre a estação da Portela e a estação da Trofa (Figura 20). 

 

Figura 20 - Avaliação do desempenho de serviços móveis (piores troços)  

 

 

3.5    DESEMPENHO GLOBAL 

Na Figura 21 é indicada a classificação do desempenho global dos operadores para cada um dos serviços que foi objeto 

de estudo nesta campanha de medições. 

Figura 21 – Desempenho Global dos Operadores 

 

  

MEO NOS Vodafone

X X X Portela -  Trofa 

Serviço de Voz

Troços com  chamadas falhadas Troços realizados

(Porto > Braga > Porto)

MEO NOS Vodafone

X X X Portela -  Trofa 

Serviço de Dados
Troços com  testes falhados Troços realizados

(Porto > Valença > Porto)
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4 CONCLUSÕES 

Os principais resultados observados são detalhados no capítulo anterior destacando, de forma sucinta, o seguinte: 

1. Tendo por base a amostra recolhida, existe ausência de cobertura de rede em 99,7% na MEO e em 100% de 

medições na NOS e Vodafone. 

2. A qualidade da cobertura radioelétrica dos sistemas de comunicações móveis foi classificada em 6 níveis: 

“Inexistente”, "Muito Má”, “Má”, “Aceitável”, Boa” e “Muito Boa”, em função do nível de sinal recebido no dispositivo 

móvel. 

3. Agregando os registos de qualidade “Inexistente”, "Muito Má” e “Má”; estes perfazem um total de 3,7% na MEO e 

6,1% na NOS e 4,0% na Vodafone.  

4. No serviço de voz, os resultados apurados relativamente à acessibilidade (estabelecimento de chamada com 

sucesso) foram de 100% para a MEO, 97,5% para a NOS e Vodafone. 

5. O rácio de terminação bem-sucedida de chamadas (as que se concretizaram e se concluíram com sucesso) foi de 

98,7% para a MEO, 97,5% para a NOS e 96,2% para a Vodafone. 

6. Em termos globais, do total de tentativas realizadas, 1,7% nem se iniciaram (“Falhadas”) e 0,8% resultaram em 

chamadas com quebra durante a conversação (“Perdidas”). 

7. No serviço de dados (banda larga móvel), na globalidade, os resultados revelaram que 97,1% dos testes foram 

concluídos com sucesso. Identificaram-se algumas falhas em zonas de pior nível de sinal, sendo também nesses 

locais onde ocorreram as mais baixas velocidades de transferência de dados. As taxas de sucesso de testes 

NET.mede (testes iniciados e concluídos1) foram de 93,7% para a MEO e de 98,7% para NOS e Vodafone. 

8. As velocidades médias de transferência de dados em Download e Upload foram, respetivamente, de 118 e 16Mbps 

na MEO, 169 e 28 Mbps na NOS e, 95 e 18 Mbps na Vodafone, sendo de destacar a existência de grande variação 

dos valores observados, fortemente dependente dos locais onde foram realizados os testes. Quanto à latência 

verificaram-se valores inferiores a 60ms em 100% dos testes da MEO, e em 98,7% dos testes na NOS e na 

Vodafone. 

 

  Testes iniciados e concluídos – significa que foram realizados os 3 testes (Latência*, Download** e Upload***). 

* - Latência – Representa a quantidade de tempo (atraso) que uma requisição leva para ser concluída. 

** - Download - Transferência de dados de um servidor ou computador remoto para o computador local. 

*** - Upload - Enviar dados de um computador local para um computador ou servidor remoto. 
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1 ENQUADRAMENTO 

No âmbito do Estudo de Aferição da Qualidade de Serviço das Redes Móveis na Ótica do Utilizador, solicitado pela (C.P.) 

Comboios de Portugal, nos dias 14 de abril e 15 de julho de 2022, foram realizadas campanhas de testes e medições. 

O objetivo foi o de avaliar o desempenho dos serviços de comunicações móveis terrestres e verificar os níveis de 

cobertura radioelétrica 2G, 3G, 4G e 5G dos sistemas de comunicações móveis dos operadores MEO - Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO), NOS Comunicações, S.A. (NOS) e Vodafone Portugal - Comunicações 

Pessoais, S.A. (Vodafone), na Linha de Guimarães IC – PORTO / GUIMARÃES.  

A amostra é constituída pelos resultados obtidos durante a realização do percurso por 4 vezes, a bordo dos respetivos 

comboios, tendo sido realizadas 334 chamadas de voz, 329 testes de velocidade da ligação à Internet e 27 476 registos 

de sinal rádio. 

 Figura 1 – Percurso realizado  
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2 RESULTADOS 

2.1 COBERTURA RÁDIO - DISPONIBILIDADE DE SINAL DE REDE MÓVEL E TIPO DE TECNOLOGIA 

Tendo por base o total de medições efetuadas por cada operador, foi registada a indicação de rede inexistente em 0,2% 

das amostras na rede da MEO e em 0,1% na Vodafone.  

Tabela 1 – Cobertura Rádio (Sinal de rede)  

 

Os resultados detalhados por operador e por tipo de tecnologia. 

Tabela 2 – Cobertura Rádio (Níveis de sinal recebido nos dispositivos móveis) 

 

Na Figura 2, encontra-se a informação desagregada por operador e por tipo de tecnologia, verificando-se que a tecnologia 

4G é a mais registada na rede da MEO e Vodafone e a 5G na da NOS.  

Figura 2 – Gráficos de Tipo de Tecnologia utilizada por Operador 

 

 

 

Registos

Operador Com Sinal de Rede Sem Sinal de Rede

MEO 99,8% 0,2%

NOS 100,0% 0,0%

VODAFONE 99,9% 0,1%

S/Sinal 2G 3G 4G 5G S/Sinal 2G 3G 4G 5G S/Sinal 2G 3G 4G 5G

Nº Amostras 18 162 2077 4632 2241 4 0 168 2790 6223 6 4 2129 4650 2372

Nível Médio (dBm) -- -77 -78 -97 -96 -- 0 -102 -99 -98 -- -107 -78 -99 -97

Nível Máximo (dBm) -- -50 -44 -73 -64 -- -114 -79 -66 -69 -- -107 -39 -66 -66

Nível Mínimo (dBm) -- -109 -120 -132 -129 -- -50 -120 -140 -140 -- -107 -119 -140 -137

Desvio Padrão -- 18 13 9 12 -- 0 10 11 10 -- 0 13 12 13

VODAFONENOS

Nível de Sinal

MEO
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A qualificação dos níveis de sinal foi definida conforme a Tabela 3. 

Tabela 3 – Tabela de classificação de Qualidade de Sinal 

  
(*) RSSI – Received Signal Strength Indicator; ** RSCP – Received Signal Code Power; *** RSRP – Reference Signal Received Power 

 

Os resultados de qualidade sinal obtidos em função dos níveis de sinal recebidos nos dispositivos móveis, estão 

apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Tabela de Qualidade de Sinal por Operador e por Tecnologia 

 

Na Figura 3, verifica-se que os registos classificados com qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável” perfazem um total de 

96,1% na MEO, 95,2% na NOS, e 94,4% na Vodafone. 

Figura 3 - Gráficos de Qualidade de Sinal por Operador

 

 

Muito Boa

Boa

Aceitável

Má

Muito Má

Inexistente

Cobertura           

(Qualidade de sinal)
2G 3G 4G / 5G

 -75 dBm ≤ RSSI

 -125 dBm ≤ RSRP < -115 dBm

RSSI < -105 dBm RSCP < -115 dBm RSRP < -125 dBm

Sem sinal de rede

 -105 dBm ≤ RSSI < -95 dBm

 -85 dBm ≤ RSCP  -95 dBm ≤ RSRP

 -85 dBm ≤ RSSI < -75 dBm  -95 dBm ≤ RSCP < -85 dBm  -105 dBm ≤ RSRP < -95 dBm

 -95 dBm ≤ RSSI < -85 dBm  -105 dBm ≤ RSCP < -95 dBm  -115 dBm ≤ RSRP < -105 dBm

 -115 dBm ≤ RSCP < -105 dBm

2G 3G 4G 5G 2G 3G 4G 5G 2G 3G 4G 5G

Muito Boa 0,9% 16,2% 25,2% 11,9% 0,0% 0,1% 11,1% 28,6% 0,0% 16,7% 19,8% 10,9%

Boa 0,5% 4,4% 18,4% 7,7% 0,0% 0,4% 10,4% 23,0% 0,0% 4,6% 16,7% 6,6%

Aceitável 0,2% 1,6% 5,1% 4,0% 0,0% 0,7% 7,3% 13,5% 0,0% 1,4% 10,9% 7,0%

Má 0,2% 0,4% 2,0% 0,7% 0,0% 0,4% 0,9% 2,2% 0,0% 0,4% 2,5% 1,3%

Muito Má 0,1% 0,2% 0,1% 0,4% 0,0% 0,3% 0,6% 0,4% 0,0% 0,3% 0,9% 0,2%

Inexistente

NOS VODAFONE

0,2% 0,0% 0,1%

Qualidade Rádio
MEO



 

6 

 

 

2.2      SERVIÇO DE VOZ 

Verificou-se que os níveis de Acessibilidade ao Serviço são de 100% em todos os operadores., conforme se mostra nas 

Tabela 5. 

Tabela 5 – Acessibilidade e terminação de chamadas por Operador

 

 

Na Figura 4 verifica-se que as chamadas concluídas com sucesso atingem os 99,1% na MEO e 98,2% na NOS e 

Vodafone.  

Figura 4 – Serviço de Voz por Operador
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2.3      SERVIÇO DE DADOS 

A Figura 5 evidencia que a disponibilidade do serviço, medida pela quantidade de testes NET.mede com sucesso, é de 

94,5% na MEO, 99,1% na NOS e 96,4% na Vodafone.  

Figura 5 - Rácio terminação de testes de velocidade de Internet por Operador

 

No que respeita ao desempenho do acesso à Internet, os testes demonstram que existem grandes variações, muito 

dependentes da qualidade sinal e da tecnologia de acesso rádio (Error! Reference source not found.). Existem outros 

fatores relevantes que influenciam este desempenho, não controláveis neste estudo, como são, por exemplo, o número 

de utilizadores ligados à mesma estação base ou o número de utilizadores que estão simultaneamente a aceder ao 

servidor que, para efeitos dos ensaios, se está a consultar/aceder. Relativamente às variáveis que estamos a analisar, 

normalmente, nos locais onde a qualidade do sinal é razoável e a tecnologia é LTE/NR (4G/5G) o resultado é majorado. 

Tabela 6 – Serviço de Dados por Operador 

 

Download Upload Download Upload Download Upload

Lançados 109 109 110 110 110 110

Concluidos 108 104 110 109 109 107

Falha 1 5 0 1 1 3

Velocidade Média [Mbps] 156,9 18,1 213,3 32,9 106,2 20,3

Velocidade Máxima [Mbps] 666,1 75,1 909,7 122 951,1 137,3

Velocidade Mínima [Mbps] 0,2 1,4 0,7 0,1 0,2 0,3

Desvio Padrão [Mbps] 179,8 15,1 241,6 30,5 208,2 30,5

>= 60 ms

[30;60[ ms

[15;30[ ms

< 15 ms

Concluidos

Falha

Média [ms]

Máxima [ms]

Mínima [ms]

Desvio Padrão [ms]

59,1%

38

3,6%0,9%2,8%

2535
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VODAFONENOSMEO
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a
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n
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66 62 363

22 13 15
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110110109

0,0%1,8%0,0%

00

69,1%29,4%
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Na Figura 6 verifica-se que os três operadores obtêm valores de latência similares, inferiores a 60 ms na grande maioria 

dos testes realizados. 

Figura 6 – Latência por Operador 

 

Em termos médios, os três operadores apresentam as velocidades de Download e de Upload que variam, 

respetivamente, entre os 213 e 106 Mbps e entre os 33 e 18 Mbps (Figura 7). 

Figura 7 – Velocidades Médias de Download e Upload por Operador
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Na Figura 8 evidencia-se que em pelo menos 28% dos testes realizados aos três operadores se atingem velocidades de 

Download superiores a 60 Mbps. 

Figura 8- Velocidade de Download por Operador 

 

Relativamente à velocidade de Upload, verifica-se que a MEO obteve velocidades superiores a 10 Mbps em 61,5%, a 

NOS em 71,6% e a Vodafone em 48,5%.  

Figura 9 - Velocidade de Upload por Operador 
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3 MAPAS DE PERCURSO / TESTES 

O resultado do estudo realizado é apresentado em mapas de cores (conforme legendas) para mais fácil identificação das 

condições associadas a cada local. 

3.1         COBERTURA REDE MÓVEL 

Nas Figura 10 a 12 identificam-se o percurso onde foram efetuadas as medições representando a qualidade da cobertura 

da rede, por operador. 

O troço entre Portela - Trofa é o que apresenta menos bons valores de qualidade de cobertura, atingindo níveis de 

qualidade de Aceitável e “Má”. 

A cobertura dos três operadores não apresenta variações significativas ao longo do percurso efetuado.  

Figura 10 - Cobertura Rede Móvel MEO 
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Figura 11 - Cobertura Rede Móvel NOS

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

12 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 12 - Cobertura Rede Móvel Vodafone
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Na Figura 13, foi identificado, para cada ponto geográfico, o melhor nível de sinal entre os três operadores analisados 

(estudo teórico). Desta forma, pretende-se realçar que, caso estivesse disponível o “Roaming Nacional”, se teria uma 

cobertura agregada de melhor qualidade ascendendo aos 98,8% (níveis de qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável”). 

Figura 13 – Cobertura com o melhor sinal de todas as Redes Móveis Agregadas
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3.2      SERVIÇO DE VOZ 

Nas Figuras 14 a 16 são visualizadas as chamadas efetuadas, evidenciando-se que as “Perdidas” (não foi possível o 

estabelecimento da chamada) e as “Abandonadas” (chamadas que não foram concluídas com sucesso) que ocorreram 

nos locais cuja qualidade de acesso era pior. 

Figura 14 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel MEO 
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Figura 15 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel NOS

 

 



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel Vodafone 
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3.3      SERVIÇO DE DADOS 

De forma análoga aos resultados do serviço de voz, os testes do serviço de dados efetuados obtiveram piores resultados, 

nos locais onde os níveis de sinal de rede eram menores (Figuras 17 a 19).  

Figura 17 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel MEO  
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Figura 18 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel NOS 
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Figura 19 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel Vodafone 
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3.4      CASOS ESPECIAIS 

O desempenho do serviço de Voz e serviço de Dados de todos os operadores, ao longo de todo o troço do eixo ferroviário 

entre Porto e Guimarães apresenta os seus piores resultados entre a estação de Portela e a estação da Trofa, (Figura 

20). 

Figura 20 - Avaliação do desempenho de serviços móveis (piores troços) 

 

 

3.5      DESEMPENHO GLOBAL 

Na Figura 21 é indicada a classificação do desempenho global dos operadores para cada um dos serviços que foi objeto 

de estudo nesta campanha de medições. 

Figura 21 – Desempenho Global dos Operadores 

 
  

MEO NOS Vodafone

X X X Portela -  Trofa 

Serviço de Voz

Troços com  chamadas falhadas Troços realizados

(Porto > Guimarães > Porto)

MEO NOS Vodafone

X X X Portela -  Trofa 

Serviço de Dados
Troços com  testes falhados Troços realizados

(Porto > Guimarães > Porto)
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4 CONCLUSÕES 

Os principais resultados observados são detalhados no capítulo anterior destacando, de forma sucinta, o seguinte: 

1. Tendo por base a amostra recolhida, existe ausência de cobertura de rede em 99,8% de medições da MEO, em 

100% na NOS e em 99,9% na Vodafone. 

2. A qualidade da cobertura radioelétrica dos sistemas de comunicações móveis foi classificada em 6 níveis: 

“Inexistente”, "Muito Má”, “Má”, “Aceitável”, Boa” e “Muito Boa”, em função do nível de sinal recebido no dispositivo 

móvel. 

3. Agregando os registos de qualidade “Inexistente”, "Muito Má” e “Má”; estes perfazem um total de 4% na MEO e 

4,8% na NOS e 5,5% na Vodafone.  

4. No serviço de voz, os resultados apurados relativamente à acessibilidade (estabelecimento de chamada com 

sucesso) foram de 100% para todos os operadores. 

5. O rácio de terminação bem-sucedida de chamadas (as que se concretizaram e se concluíram com sucesso) foi de 

99,1% para a MEO e de 98,2% para a NOS e Vodafone. 

6. Em termos globais, do total de tentativas realizadas, todas as chamadas foram iniciadas, e apenas 1,5% resultaram 

em chamadas com quebra durante a conversação (“Perdidas”). 

7. No serviço de dados (banda larga móvel), na globalidade, os resultados revelaram que 96,7% dos testes foram 

concluídos com sucesso. Identificaram-se algumas falhas em zonas de pior nível de sinal, sendo também nesses 

locais onde ocorreram as mais baixas velocidades de transferência de dados. As taxas de sucesso de testes 

NET.mede (testes iniciados e concluídos1) foram de 94,5%, 99,1% e 96,4% respetivamente, para MEO, NOS e 

Vodafone. 

8. As velocidades médias de transferência de dados em Download/Upload foram, respetivamente, de 157/18 Mbps 

na MEO, 213/33 Mbps na NOS e 106/20 Mbps na Vodafone. Quanto à latência verificaram-se valores inferiores a 

60ms em 97,0% dos testes na MEO, 99% na NOS e em 96,0% na Vodafone. 

 

  Testes iniciados e concluídos – significa que foram realizados os 3 testes (Latência*, Download** e Upload***). 

* - Latência – Representa a quantidade de tempo (atraso) que uma requisição leva para ser concluída. 

** - Download - Transferência de dados de um servidor ou computador remoto para o computador local. 

*** - Upload - Enviar dados de um computador local para um computador ou servidor remoto. 
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1 ENQUADRAMENTO 

No âmbito do Estudo de Aferição da Qualidade de Serviço das Redes Móveis na ótica do Utilizador, solicitado pela (C.P.) 

Comboios de Portugal, nos dias 6 de abril, 9 e 10 de maio e 19 julho de 2022, foram realizadas campanhas de testes e 

medições. 

O objetivo foi o de avaliar o desempenho dos serviços de comunicações móveis terrestres e verificar os níveis de 

cobertura radioelétrica 2G, 3G, 4G e 5G dos sistemas de comunicações móveis dos operadores MEO - Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO), NOS Comunicações, S.A. (NOS) e Vodafone Portugal - Comunicações 

Pessoais, S.A. (Vodafone), na Linha do Minho IC – PORTO / VALENÇA. 

A amostra é constituída pelos resultados obtidos durante a realização do percurso por 4 vezes, a bordo dos respetivos 

comboios, tendo sido realizadas 696 chamadas de voz, 675 testes de velocidade da ligação à Internet e 56 042 registos 

de sinal rádio. 

Figura 1 – Percurso realizado 
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2 RESULTADOS 

2.1 COBERTURA RÁDIO - DISPONIBILIDADE DE SINAL DE REDE MÓVEL E TIPO DE TECNOLOGIA 

Tendo por base o total de medições efetuadas por cada operador, foi registada a indicação de rede inexistente em 0,1% 

das amostras na rede da MEO.  

Tabela 1 – Cobertura Rádio (Sinal de rede) 

 

Os resultados detalhados por operador e por tipo de tecnologia são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Cobertura Rádio (Níveis de sinal recebido nos dispositivos móveis) 

 

Na Figura 2, encontra-se a informação desagregada por operador e por tipo de tecnologia, verificando-se que a tecnologia 

4G é a mais registada na rede da MEO e a 5G na da NOS e Vodafone.  

Figura 2 – Gráficos de Tipo de Tecnologia utilizada por Operador

 

 

 
 

Registos

Operador Com Sinal de Rede

VODAFONE 100,0% 0,0%

Sem Sinal de Rede

MEO 99,9% 0,1%

NOS 100,0% 0,0%

S/Sinal 2G 3G 4G 5G S/Sinal 2G 3G 4G 5G S/Sinal 2G 3G 4G 5G

Nº Amostras 12 80 144 13498 4926 2 0 90 3618 14982 2 4 562 5562 12560

Nível Médio (dBm) -- -65 -91 -98 -93 -- 0 -103 -101 -98 -- -81 -91 -96 -99

Nível Máximo (dBm) -- -50 -68 -75 -74 -- -114 -65 -71 -66 -- -81 -57 -71 -66

Nível Mínimo (dBm) -- -99 -120 -128 -120 -- -50 -119 -140 -140 -- -81 -119 -140 -140

Desvio Padrão -- 19 12 7 10 -- 0 14 12 12 -- 0 14 12 13

Nível de Sinal

MEO NOS VODAFONE
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A qualificação dos níveis de sinal foi definida, conforme a Tabela 3. 

Tabela 3 – Tabela de classificação de Qualidade de Sinal

  
(*) RSSI – Received Signal Strength Indicator; ** RSCP – Received Signal Code Power; *** RSRP – Reference Signal Received Power 

 

Os resultados de qualidade sinal obtidos, em função dos níveis de sinal recebidos nos dispositivos móveis, estão 

apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Tabela de Qualidade de Sinal por Operador e por Tecnologia 

 

Na Figura 3, verifica-se que os registos classificados com qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável” perfazem um total 

de 98,4% na MEO, 94,4% na NOS, e 93,9% na Vodafone. 

 Figura 3 - Gráficos de Qualidade de Sinal por Operador

 

 

Muito Boa

Boa

Aceitável

Má

Muito Má

Inexistente

Cobertura           

(Qualidade de sinal)
2G 3G 4G / 5G

 -75 dBm ≤ RSSI  -85 dBm ≤ RSCP  -95 dBm ≤ RSRP

 -85 dBm ≤ RSSI < -75 dBm  -95 dBm ≤ RSCP < -85 dBm  -105 dBm ≤ RSRP < -95 dBm

 -95 dBm ≤ RSSI < -85 dBm  -105 dBm ≤ RSCP < -95 dBm  -115 dBm ≤ RSRP < -105 dBm

 -125 dBm ≤ RSRP < -115 dBm

RSSI < -105 dBm RSCP < -115 dBm RSRP < -125 dBm

Sem sinal de rede

 -105 dBm ≤ RSSI < -95 dBm  -115 dBm ≤ RSCP < -105 dBm

2G 3G 4G 5G 2G 3G 4G 5G 2G 3G 4G 5G

Muito Boa 0,3% 0,2% 31,5% 14,1% 0,0% 0,0% 7,3% 32,2% 0,0% 1,0% 16,0% 21,9%

Boa 0,0% 0,3% 32,0% 9,9% 0,0% 0,1% 5,4% 27,1% 0,0% 0,9% 8,3% 22,9%

Aceitável 0,1% 0,2% 7,7% 2,2% 0,0% 0,1% 5,1% 17,1% 0,0% 0,7% 3,9% 18,2%

Má 0,0% 0,1% 1,1% 0,3% 0,0% 0,1% 1,1% 2,4% 0,0% 0,2% 0,7% 3,1%

Muito Má 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 1,3% 0,0% 0,2% 0,9% 1,1%

Inexistente 0,1% 0,0% 0,0%

Qualidade Rádio
MEO NOS VODAFONE
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2.2      SERVIÇO DE VOZ 

Verificou-se que os níveis de Acessibilidade ao Serviço são de 98,3% na MEO, 98,7% quer para a NOS quer para a 

Vodafone, conforme se mostra na Tabela 5. 

Tabela 5 – Acessibilidade e terminação de chamadas por Operador 

 

Na Figura 4, verifica-se que as chamadas concluídas com sucesso atingem os 96,6% na MEO, 95,7% na NOS e 96,5% 

na Vodafone.  

Figura 4 – Serviço de Voz por Operador 

 

 

 

 

 

 

 

   

96,6%
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4

4

232

Acessibilidade do Serv iço

Rácio de Terminação de Chamadas

Falhadas no Estabelecimento

Chamadas Realizadas

Número de Chamadas Lançadas 

Móvel↔ Móvel

VODAFONE

Móvel↔ Móvel

NOS

Móvel↔ Móvel

MEO

98,7%

224

5

3

232

95,7%

98,7%

222

7

3

232

Falhadas Durante a Chamada

Com Terminação Normal

96,5%
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2.3 SERVIÇO DE DADOS 

A Figura 5 evidencia que a disponibilidade do serviço, medida pela quantidade de testes NET.mede com sucesso, é de 

94,7% na MEO, 97,8% na NOS e 96,4% na Vodafone.  

Figura 5 - Rácio terminação de testes de velocidade de Internet por Operador

 

No que respeita ao desempenho do acesso à Internet, os testes demonstram que existem grandes variações, muito 

dependentes da qualidade sinal e da tecnologia de acesso rádio (Error! Reference source not found.). Existem outros 

fatores relevantes que influenciam este desempenho, não controláveis neste estudo, como são, por exemplo, o número 

de utilizadores ligados à mesma estação base ou o número de utilizadores que estão simultaneamente a aceder ao 

servidor que, para efeitos dos ensaios, se está a consultar/aceder. Relativamente às variáveis que estamos a analisar, 

normalmente, nos locais onde a qualidade do sinal é razoável e a tecnologia é LTE/NR (4G/5G) o resultado é majorado. 

Tabela 6 – Serviço de Dados por Operador 

 



 

8 

 

 

 

 

Na Figura 6, verifica-se que os três operadores obtêm valores de latência similares, inferiores a 60 ms na grande maioria 

dos testes realizados. 

Figura 6 – Latência por Operador 

 
 

Em termos médios, os três operadores apresentam as velocidades de Download e de Upload que variam, 

respetivamente, entre os 188 e 116 Mbps e entre os 18 e 35 Mbps (Figura 7). 

Figura 7 – Velocidades Médias de Download e Upload por Operador
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Na Figura 8, evidencia-se que em pelo menos 35% dos testes realizados aos três operadores se atingem velocidades 

de Download superiores a 60 Mbps. 

Figura 8- Velocidade de Download por Operador 

 
 

Relativamente à velocidade de Upload, verifica-se que a MEO obteve velocidades superiores a 10 Mbps, em 63,4%, a 

NOS em 84,2% e a Vodafone em 72,7% (Figura 9).  

Figura 9 - Velocidade de Upload por Operador 
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3 MAPAS DE PERCURSO / TESTES 

O resultado do estudo realizado é apresentado em mapas de cores (conforme legendas) para mais fácil identificação das 

condições associadas a cada local. 

3.1      COBERTURA REDE MÓVEL 

Nas Figuras 10 a 12 identifica-se o percurso onde foram efetuadas as medições representando a qualidade da cobertura 

da rede, por operador. 

O troço entre Portela - Trofa é o que apresenta menos bons valores de qualidade de cobertura, atingindo níveis de 

qualidade de “Má” e Aceitável. 

A cobertura dos três operadores não apresenta variações significativas ao longo do trajeto efetuado. 

Figura 10 - Cobertura Rede Móvel MEO
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Figura 11 - Cobertura Rede Móvel NOS 
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Figura 12 - Cobertura Rede Móvel Vodafone
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Na Figura 13, foi identificado, para cada ponto geográfico, o melhor nível de sinal entre os três operadores analisados 

(estudo teórico). Desta forma, pretende-se realçar que, caso estivesse disponível o “Roaming Nacional”, se teria uma 

cobertura agregada de maior qualidade ascendendo aos 99,9% (níveis de qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável”). 

Figura 13 – Cobertura com o melhor sinal de todas as Redes Móveis Agregadas 
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3.2 SERVIÇO DE VOZ 

Nas Figuras 14 a 16 são visualizadas as chamadas efetuadas, evidenciando-se que as “Perdidas” (não foi possível o 

estabelecimento da chamada) e as “Abandonadas” (chamadas que não foram concluídas com sucesso) ocorreram nos 

locais cuja qualidade de acesso era pior. 

Figura 14 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel MEO
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Figura 15 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel NOS
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Figura 16 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel Vodafone 
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3.3 SERVIÇO DE DADOS 

De forma análoga aos resultados do serviço de voz, os testes do serviço de dados efetuados obtiveram piores resultados, 

nos locais onde os níveis de sinal de rede eram menores (Figuras 17 a 19). 

Figura 17 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel MEO 
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Figura 18 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel NOS
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Figura 19 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel Vodafone
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3.4      CASOS ESPECIAIS 

O desempenho do serviço de Voz e serviço de Dados de todos os operadores, ao longo de todo o troço do eixo ferroviário 

entre Porto e Valença apresenta os seus piores resultados entre a estação de Portela e a estação da Trofa (Figura 20). 

Figura 20 - Avaliação do desempenho de serviços móveis (piores troços) 

 

 

 

3.5      DESEMPENHO GLOBAL 

Na Figura 21, é indicada a classificação do desempenho global dos operadores para cada um dos serviços que foi objeto 

de estudo nesta campanha de medições. 

Figura 21 – Desempenho Global dos Operadores 

 

 

  

MEO NOS Vodafone

X X X Portela -  Trofa 

X X X Barcelos - Barroselas (túnel Tamel)

Serviço de Voz

Troços com  chamadas falhadas Troços realizados

(Porto > Valença > Porto)

MEO NOS Vodafone

X X X Portela -  Trofa 

X X X Barcelos - Barroselas (túnel Tamel)

Serviço de Dados
Troços com  testes falhados Troços realizados

(Porto > Valença > Porto)
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4 CONCLUSÕES 

Os principais resultados observados são detalhados no capítulo anterior destacando, de forma sucinta, o seguinte: 

1. Tendo por base a amostra recolhida, existe ausência de cobertura de rede em 99,9% de medições na MEO e de 

100% na NOS e Vodafone. 

2. A qualidade da cobertura radioelétrica dos sistemas de comunicações móveis foi classificada em 6 níveis: 

“Inexistente”, "Muito Má”, “Má”, “Aceitável”, Boa” e “Muito Boa”, em função do nível de sinal recebido no dispositivo 

móvel. 

3. Agregando os registos de qualidade “Inexistente”, "Muito Má” e “Má”; estes perfazem um total de 1,6% na MEO e 

5,6% na NOS e 6,1% na Vodafone.  

4. No serviço de voz, os resultados apurados relativamente à acessibilidade (estabelecimento de chamada com 

sucesso) foram de 98,3% na MEO, e de 98,7% na NOS e Vodafone. 

5. O rácio de terminação bem-sucedida de chamadas (as que se concretizaram e se concluíram com sucesso) foi de 

96,6% para a MEO, 95,7% e de 96,5% para a NOS e Vodafone. 

6. Em termos globais, do total de tentativas realizadas, 1,4% nem se iniciaram (“Falhadas”) e 2,3% resultaram em 

chamadas com quebra durante a conversação (“Perdidas”). 

7. No serviço de dados (banda larga móvel), na globalidade, os resultados revelaram que 96,3% dos testes foram 

concluídos com sucesso. Identificaram-se algumas falhas em zonas de pior nível de sinal, sendo também nesses 

locais onde ocorreram as mais baixas velocidades de transferência de dados. As taxas de sucesso de testes 

NET.mede (testes iniciados e concluídos1) foram de 94,7%, 97,8% e 96,4% para, respetivamente, MEO, NOS e 

Vodafone. 

8. As velocidades médias de transferência de dados em Download e Upload foram, respetivamente, de 134 e 18 

Mbps na MEO, 116 e 36 Mbps na NOS e, 189 e 31 Mbps na Vodafone. Quanto à latência verificaram-se valores 

inferiores a 60 ms em 98,7% dos testes da MEO, 99,1% da NOS e em 99,6% dos testes da Vodafone. 

 

  Testes iniciados e concluídos – significa que foram realizados os 3 testes (Latência*, Download** e Upload***). 

* - Latência – Representa a quantidade de tempo (atraso) que uma requisição leva para ser concluída. 

** - Download - Transferência de dados de um servidor ou computador remoto para o computador local. 

*** - Upload - Enviar dados de um computador local para um computador ou servidor remoto. 
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1 ENQUADRAMENTO 

No âmbito do Estudo de Aferição da Qualidade de Serviço das Redes Móveis na ótica do Utilizador, solicitado pela (C.P.) 

Comboios de Portugal, nos dias 3 de maio e 26 de julho de 2022, foram realizadas campanhas de testes e medições. 

O objetivo foi o de avaliar o desempenho dos serviços de comunicações móveis terrestres e verificar os níveis de 

cobertura radioelétrica 2G, 3G, 4G e 5G dos sistemas de comunicações móveis dos operadores MEO - Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A. (MEO), NOS Comunicações, S.A. (NOS) e Vodafone Portugal - Comunicações 

Pessoais, S.A. (Vodafone), na Linha do Norte IC – PORTO / LISBOA – STA. APOLÓNIA. 

A amostra é constituída pelos resultados obtidos durante a realização do percurso por 4 vezes, a bordo dos respetivos 

comboios, tendo sido realizadas 1 279 chamadas de voz, 1 248 testes de velocidade da ligação à Internet e 10 2873 

registos de sinal rádio. 

Figura 1 – Percurso realizado 
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2 RESULTADOS 

2.1       COBERTURA RÁDIO - DISPONIBILIDADE DE SINAL DE REDE MÓVEL E TIPO DE TECNOLOGIA 

Tendo por base o total de medições efetuadas por cada operador, foi registada a indicação de rede inexistente em 0,1% 

das amostras na NOS. 

Tabela 1 – Cobertura Rádio (Sinal de rede) 

 

Os resultados detalhados por operador e por tipo de tecnologia são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Cobertura Rádio (Níveis de sinal recebido nos dispositivos móveis) 

 

Na Figura 2 encontra-se a informação desagregada por operador e por tipo de tecnologia, verificando-se que a tecnologia 

4G é a mais registada nos três operadores e que todos os operadores disponibilizam 5G. 

Figura 2 – Gráficos de Tipo de Tecnologia utilizada por Operador 

 

 

 

Registos

Operador Com Sinal de Rede

VODAFONE 100,0% 0,0%

Sem Sinal de Rede

MEO 100,0% 0,0%

NOS 99,9% 0,1%

S/Sinal 2G 3G 4G 5G S/Sinal 2G 3G 4G 5G S/Sinal 2G 3G 4G 5G

Nº Amostras 8 1306 7405 13898 11650 23 184 437 14255 19386 12 242 9773 17776 6518

Nível Médio (dBm) -- -86 -80 -100 -95 -- -100 -101 -104 -98 -- -89 -83 -100 -97

Nível Máximo (dBm) -- -50 -39 -66 -66 -- -67 -67 -62 -63 -- -51 -41 -62 -63

Nível Mínimo (dBm) -- -112 -120 -128 -131 -- -113 -119 -140 -140 -- -113 -119 -140 -140

Desvio Padrão -- 12 12 9 10 -- 11 12 11 10 -- 15 14 11 14

Nível de Sinal

MEO NOS VODAFONE
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A qualificação dos níveis de sinal foi definida, conforme a Tabela 3. 

Tabela 3 – Tabela de classificação de Qualidade de Sinal 

  
(*) RSSI – Received Signal Strength Indicator; ** RSCP – Received Signal Code Power; *** RSRP – Reference Signal Received Power 

 

Os resultados de qualidade sinal obtidos, em função dos níveis de sinal recebidos nos dispositivos móveis, estão 

apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Tabela de Qualidade de Sinal por Operador e por Tecnologia 

 

Na Figura 3, verifica-se que os registos classificados com qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável” perfazem um total 

de 97,5% na MEO, 91,8% na NOS, e 92,4% na Vodafone. 

Figura 3 - Gráficos de Qualidade de Sinal por Operador

  

 

Muito Boa

Boa

Aceitável

Má

Muito Má

Inexistente

Cobertura           

(Qualidade de sinal)
2G 3G 4G / 5G

 -75 dBm ≤ RSSI  -85 dBm ≤ RSCP  -95 dBm ≤ RSRP

 -85 dBm ≤ RSSI < -75 dBm  -95 dBm ≤ RSCP < -85 dBm  -105 dBm ≤ RSRP < -95 dBm

 -95 dBm ≤ RSSI < -85 dBm  -105 dBm ≤ RSCP < -95 dBm  -115 dBm ≤ RSRP < -105 dBm

 -125 dBm ≤ RSRP < -115 dBm

RSSI < -105 dBm RSCP < -115 dBm RSRP < -125 dBm

Sem sinal de rede

 -105 dBm ≤ RSSI < -95 dBm  -115 dBm ≤ RSCP < -105 dBm

2G 3G 4G 5G 2G 3G 4G 5G 2G 3G 4G 5G

Muito Boa 0,6% 14,3% 13,5% 17,2% 0,0% 0,2% 8,9% 23,4% 0,2% 15,4% 18,9% 8,6%

Boa 1,3% 5,1% 17,5% 12,1% 0,0% 0,2% 12,8% 19,4% 0,2% 7,4% 16,8% 4,9%

Aceitável 1,2% 1,8% 8,5% 4,2% 0,1% 0,5% 14,3% 12,0% 0,1% 4,0% 12,1% 3,7%

Má 0,5% 0,3% 1,0% 0,4% 0,2% 0,3% 4,6% 1,7% 0,1% 1,4% 2,8% 1,4%

Muito Má 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 1,0% 0,2% 0,1% 0,3% 1,1% 0,4%

Inexistente 0,0% 0,1% 0,0%

Qualidade Rádio
MEO NOS VODAFONE



 

6 

 

 

2.2      SERVIÇO DE VOZ 

Verificou-se que os níveis de Acessibilidade ao Serviço são de 99,8% na MEO, 99,1% na NOS e, 100% na Vodafone, 

conforme se mostra nas Tabela 5. 

Tabela 5 – Acessibilidade e terminação de chamadas por Operador 

 

Na Figura4, verifica-se que as chamadas concluídas com sucesso atingem os 97,9% na MEO, 98,4% na NOS e 98,6% 

na Vodafone.  

Figura 4 – Serviço de Voz por Operador 
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2.3      SERVIÇO DE DADOS 

A Figura 5, evidencia que a disponibilidade do serviço, medida pela quantidade de testes NET.mede com sucesso, é de 

94,0% na MEO, 95,2% na NOS e 88,0% na Vodafone.  

Figura 5 - Rácio terminação de testes de velocidade de Internet por Operador 

 

No que respeita ao desempenho do acesso à Internet, os testes demonstram que existem grandes variações, muito 

dependentes da qualidade sinal e da tecnologia de acesso rádio (Error! Reference source not found.). Existem outros 

fatores relevantes que influenciam este desempenho, não controláveis neste estudo, como são, por exemplo, o número 

de utilizadores ligados à mesma estação base ou o número de utilizadores que estão simultaneamente a aceder ao 

servidor que, para efeitos dos ensaios, se está a consultar/aceder. Relativamente às variáveis que estamos a analisar, 

normalmente, nos locais onde a qualidade do sinal é razoável e a tecnologia é LTE/NR (4G/5G) o resultado é majorado. 

Tabela 6 – Serviço de Dados por Operador 
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Na Figura 6, verifica-se que os três operadores obtêm valores de latência similares, inferiores a 60 ms na grande maioria 

dos testes realizados. 

Figura 6 – Latência por Operador 

 

Em termos médios, os três operadores apresentam as velocidades de Download e de Upload que variam, 

respetivamente, entre os 65,4 e 97,4 Mbps e entre os 13,4 e 21,0 Mbps (Figura 7). 

Figura 7 – Velocidades Médias de Download e Upload por Operador 
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Na Figura 8, evidencia-se que em pelo menos 15,0% dos testes realizados aos três operadores se atingem velocidades 

de Download superiores a 60 Mbps. 

Figura 8- Velocidade de Download por Operador 

 

Relativamente à velocidade de Upload, verifica-se que a MEO obteve velocidades superiores a 10 Mbps, em cerca de 

50,1%, a NOS em 55,4% e a Vodafone em 37,1% (Figura 9).  

Figura 9 - Velocidade de Upload por Operador 
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3 MAPAS DE PERCURSO / TESTES 

O resultado do estudo realizado é apresentado em mapas de cores (conforme legendas) para mais fácil identificação das 

condições associadas a cada local. 

3.1       COBERTURA REDE MÓVEL 

Nas Figuras 10 a 12 identifica-se o percurso onde foram efetuadas as medições representando a qualidade da cobertura 

da rede, por operador. 

Os troços entre Pombal - Entroncamento e Entroncamento - Vila Franca de Xira são os que apresentam menos bons 

valores de qualidade de cobertura, atingindo níveis de qualidade de Aceitável. 

Também se constata que o operador MEO é aquele que, na generalidade, tem melhor qualidade ao longo do percurso. 

Figura 10 - Cobertura Rede Móvel MEO 
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Figura 11 - Cobertura Rede Móvel NOS 
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Figura 12 - Cobertura Rede Móvel Vodafone 
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Na Figura 13, foi identificado, para cada ponto geográfico, o melhor nível de sinal entre os três operadores analisados 

(estudo teórico). Desta forma, pretende-se realçar que, caso estivesse disponível o “Roaming Nacional”, se teria uma 

cobertura agregada de melhor qualidade ascendendo aos 99,2% (níveis de qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável”). 

Figura 13 – Cobertura com o melhor sinal de todas as Redes Móveis Agregadas 
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3.2      SERVIÇO DE VOZ 

Nas Figuras 14 a 16 são visualizadas as chamadas efetuadas, evidenciando-se as “Perdidas” (não foi possível o 

estabelecimento da chamada) e as “Abandonadas” (chamadas que não foram concluídas com sucesso) que ocorreram 

nos locais cuja qualidade de acesso era pior. 

Figura 14 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel MEO 
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Figura 15 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel NOS 
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Figura 16 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na Rede Móvel Vodafone 
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3.3      SERVIÇO DE DADOS 

De forma análoga aos resultados do serviço de voz, os testes do serviço de dados efetuados obtiveram piores resultados, 

nos locais onde os níveis de sinal de rede eram menores (Figuras 17 a 19). 

Figura 17 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel MEO 
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Figura 18 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel NOS 
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Figura 19 - Mapa de testes de dados efetuados na Rede Móvel Vodafone 
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3.4      CASOS ESPECIAIS 

O desempenho do serviço de Voz e serviço de Dados de todos os operadores, ao longo de todo o troço do eixo ferroviário 

entre Porto (Campanhã) e Lisboa (Sta. Apolónia) apresenta os seus piores resultados entre a estação de Pombal e a 

estação de Entroncamento (Figura 20).  

Figura 20 - Avaliação do desempenho de serviços móveis (piores troços) 

3.5      DESEMPENHO GLOBAL 

Na Figura 21, é indicada a classificação do desempenho global dos operadores para cada um dos serviços que foi objeto 

de estudo nesta campanha de medições. 

Figura 21 – Desempenho Global dos Operadores 

MEO NOS Vodafone

X X X Pombal - Emtroncamento

x X X Entroncamento - Santarém

Serviço de Voz

Troços com  chamadas falhadas Troços realizados

(Porto > Lisboa > Porto)

MEO NOS Vodafone

X X X Pombal - Emtroncamento

X X X Entroncamento - Santarém

X X X Santarém - VF de Xira

Troços com  testes falhados Troços realizados

(Porto > Lisboa > Porto)

Serviço de Dados
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4 CONCLUSÕES 

Os principais resultados observados são detalhados no capítulo anterior destacando, de forma sucinta, o seguinte: 

1. Tendo por base a amostra recolhida, existe ausência de cobertura de rede em 100% de medições na MEO e

Vodafone, e 99,9% na NOS.

2. A qualidade da cobertura radioelétrica dos sistemas de comunicações móveis foi classificada em 6 níveis:

“Inexistente”, "Muito Má”, “Má”, “Aceitável”, Boa” e “Muito Boa”, em função do nível de sinal recebido no dispositivo

móvel.

3. Agregando os registos de qualidade “Inexistente”, "Muito Má” e “Má”; estes perfazem um total de 2,5% na MEO e

8,3% na NOS e 7,7% na Vodafone.

4. No serviço de voz, os resultados apurados relativamente à acessibilidade (estabelecimento de chamada com

sucesso) foram de 99,8% para a MEO, 99,1% para a NOS e de 100% para a Vodafone.

5. O rácio de terminação bem-sucedida de chamadas (as que se concretizaram e se concluíram com sucesso) foi de

97,9% para a MEO, 98,4% para a NOS e 98,6% para a Vodafone.

6. Em termos globais, do total de tentativas realizadas, 0,4% nem se iniciaram (“Falhadas”) e 1,3% resultaram em

chamadas com quebra durante a conversação (“Perdidas”).

7. No serviço de dados (banda larga móvel), na globalidade, os resultados revelaram que 92,4% dos testes foram concluídos

com sucesso. Identificaram-se algumas falhas em zonas de pior nível de sinal, promovendo baixas velocidades de

transferência de dados. As taxas de sucesso de testes NET.mede (testes iniciados e concluídos1) foram de 94,0%, 95,2% e

88,0% respetivamente, para MEO, NOS e Vodafone.

8. As velocidades médias de transferência de dados em Download e Upload foram, respetivamente, de 96 e 13 Mbps

na MEO, 97 e 21 Mbps na NOS e, 65 e 15 Mbps na Vodafone, sendo de destacar a existência de grande variação

dos valores observados, fortemente dependente dos locais onde foram realizados os testes. Quanto à latência

verificaram-se valores inferiores a 60 ms em 94,4% dos testes da MEO, 96,6% da NOS e em 90,4% dos testes da

Vodafone.

  Testes iniciados e concluídos – significa que foram realizados os 3 testes (Latência*, Download** e Upload***). 

* - Latência – Representa a quantidade de tempo (atraso) que uma requisição leva para ser concluída.

** - Download - Transferência de dados de um servidor ou computador remoto para o computador local. 

*** - Upload - Enviar dados de um computador local para um computador ou servidor remoto. 
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