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Sumário Executivo 

79 prestadores a operar no 

segmento não residencial e 

49 de forma exclusiva  

No final de 2021, estavam presentes três entidades de 

dimensão relevante no mercado não residencial de 

comunicações eletrónicas em Portugal: MEO, Grupo NOS 

e Vodafone. Para além destas entidades, existiam mais de 

74 entidades de menor dimensão que ofereciam serviços 

de comunicações eletrónicas retalhistas no segmento não 

residencial e que operavam em segmentos geográficos ou 

ofereciam serviços específicos, das quais 49 atuavam 

exclusivamente neste segmento, com destaque para 

Onitelecom, Dialoga, BLU, AR Telecom, Colt Telecom e 

Vonage. 

MEO lidera nos clientes não 

residenciais 

Entre os principais prestadores de serviços de 

comunicações eletrónicas 1 , a MEO detinha a quota de 

assinantes mais elevada de voz fixa (54,1%), Internet fixa 

(49,7%), TVS (52,7%), STM (38,5%) e ofertas 

comercializadas em pacote (50,1%) 2 . O Grupo NOS 

detinha a segunda quota mais elevada na TVS (29,3%) e 

no STF (24,6%) e a terceira maior no STM (23,6%) e na 

BLF (22,2%). A Vodafone foi o segundo maior prestador 

de STM (37,2%) e na BLF (26,5%) e o terceiro maior 

prestador de STF (17,4%) e na TVS (16,5%). 

 
 

1  As quotas dos serviços móveis e pacotes referem-se ao final do 1S2021 e incluem apenas os principais operadores de 
serviços de comunicações eletróncias. As quotas do STF, BLF e TVS referem-se ao final de 2021. 

2  STF – Serviço telefónico fixo; STM – Serviços telefónico móvel; BLF – Banda Larga Fixa; TVS – Serviço de distribuição 
de sinais de distribuição de TV por subscrição. 
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Características das ofertas 

comerciais não residenciais 

standardizadas semelhantes 

às das ofertas residenciais  

Entre as ofertas não residenciais recolhidas, a velocidade 

máxima de download da BLF era de 10 Gbps, sendo 

superior à velocidade máxima oferecida atualmente no 

segmento residencial (1 Gbps). No entanto, as 

características da generalidade das ofertas comerciais 

não residenciais assemelham-se às das ofertas 

residenciais.  

27% dos subscritores são 

não residenciais 

No final do 1S2021 os subscritores não residenciais dos 

principais serviços de comunicações eletrónicas 

representavam 27,4% do total de subscritores, enquanto 

os subscritores residenciais representavam 72,6%3. 

Por serviço, cerca de um quarto dos acessos ao STF eram 

referentes a utilizadores não residenciais, assim como 

15,5% dos utilizadores do SAI em local fixo, 10,8% do 

total de assinantes da TVS, 19,5% dos acessos móveis à 

Internet e 18,0% dos acessos móveis efetivamente 

utilizados. 

Os clientes não residenciais de redes de alta velocidade 

(RAV) representavam 14,7% do total de clientes e os 

subscritores de serviços comercializados em pacote não 

residenciais representavam 12,5% do total de 

subscritores em pacote. 

Outros serviços registaram um peso do segmento não 

residencial superior ao do residencial, como é o caso dos 

acessos móveis à Internet através de 

 
 

3  De acordo com a informação reportada pelos quatro principais prestadores de comunicações eletrónicas. 
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PC/tablet/pen/router (50,8%) e dos acessos Machine-to-

Machine - M2M (99,6%). 

Penetração da Internet foi 

de 84% entre as 

microempresas e de 96% 

entre as pequenas empresas 

Segundo a Comissão Europeia (CE), com base no 

inquérito amostral Information and Communication 

Technologies in Enterprises, em Portugal, a penetração 

de Internet entre as microempresas foi de 84% e no caso 

das pequenas empresas foi de 96%. A quase totalidade 

das médias e grandes empresas tinham acesso à Internet. 

Entre as empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço, a 

penetração de banda larga fixa foi de 95% (1 p.p. acima da 

média da UE27).  

A penetração de banda larga fixa em Portugal ficou acima 

da média da UE27 em quase todas as dimensões 

empresariais e na maioria dos sectores de atividade. 

Relativamente à banda larga móvel, cerca de 69% das 

empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço dispunham 

deste serviço, um valor inferior à média europeia (72%). 

Peso de acessos não 

residenciais muito 

diversificado 

geograficamente  

A proporção de utilizadores não residenciais dos 

principais serviços de comunicações eletrónicas varia 

consoante a localização geográfica. Em termos absolutos 

é visível um maior número de utilizadores não 

residenciais no litoral norte e centro do país. No entanto, 

no que se refere à proporção destes utilizadores no total, 

a dispersão geográfica é bastante diferente, atendendo à 

demografia e ao número de empresas existente em cada 

concelho. 

No que se refere aos acessos STF, no final de 2021 cerca 

de um em cada quatro concelhos de Portugal (44 em 308) 
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apresentaram uma proporção de utilizadores STF não 

residenciais acima da média nacional.  

Caso se considerem os acessos SAI, 177 concelhos (em 

308) registaram uma proporção de acessos não 

residenciais acima da média nacional. Considerando os 

clientes de redes de alta velocidade, este valor aumenta 

para 194 concelhos. 

Intensidade digital das 

empresas portuguesas 

abaixo da média da UE, 

exceto na utilização de 

tecnologias de inteligência 

artificial 

Em 2021, cerca de 62% das empresas portuguesas com 

10 ou mais pessoas ao serviço tinha página na Internet ou 

sítio próprio (-16 p.p. que a média da UE27), 59% das 

empresas utilizaram comunicações digitais como 

estratégia de ligação a clientes, fornecedores ou 

parceiros de negócios (-1 p.p. que a média da UE27), 35% 

das empresas adquiriram serviços cloud computing (-7 

p.p. que a média da UE27) e cerca de 10% das empresas 

referiram analisar big data (-3 p.p. que a média da UE27), 

23% das empresas utilizavam equipamentos Internet das 

Coisas (Internet of Things - IoT), i.e., dispositivos ou 

sistemas interconectados que podem ser monitorizados 

ou controlados remotamente através da Internet (-6 p.p. 

que a média da UE27). A exceção foi a utilização de 

tecnologias de Inteligência Artificial (17%), onde Portugal 

ficou na 2.ª posição no ranking da UE27, apenas 

ultrapassado pela Dinamarca.  

Cerca de 1 em cada 5 empresas portuguesas com 10 ou 

mais pessoas ao serviço registaram um Índice de 

Intensidade Digital “alto” ou “muito alto”. Portugal 

posicionou-se 1 p.p. abaixo da média da UE27. 
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Acessos fixos não 

residenciais com uma taxa de 

crescimento anual superior à 

verificada no segmento 

residencial 

Em 2021, o crescimento relativo do número de 

utilizadores do segmento não residencial foi superior ao 

verificado no segmento residencial nos principais 

serviços fixos.  

O número de acessos não residenciais do STF (1,3 

milhões) aumentou 3,0% face ao ano anterior (1,8% no 

caso dos acessos residenciais), do SAI em local fixo (668 

mil) aumentou 4,4% (3,6% nos acessos residenciais) e da 

TVS (471 mil) aumentou 5,4% (2,7% nos acessos 

residenciais). Os clientes não residenciais de serviços de 

alta velocidade (568 mil) aumentaram 11,4% em 2021 

(8,1% no caso dos clientes residenciais). 

Em 2021 registou-se um aumento da utilização de 

serviços mais avançados pelas empresas, embora de 

forma menos expressiva por comparação com os últimos 

5 anos. O número de clientes de Serviço de Transmissão 

de Dados (STD) aumentou 5% face ao ano anterior e o 

número de acessos de Elevada Qualidade alugados a 

clientes retalhistas aumentou 3,8%. 

79% dos acessos à Internet 

não residenciais são de alta 

velocidade 

Cerca de 79% dos acessos à Internet não residenciais4 

dispunham de velocidades de download iguais ou 

superiores a 30 Mbps e para 71% dos acessos a 

velocidade era de pelo menos 100 Mbps. Estas 

percentagens eram inferiores à percentagem de acessos 

residenciais com estas velocidades (93% e 86%, 

respetivamente). Cerca de 5% do total de acessos não 

 
 

4 De acordo com a informação reportada pelos quatro principais prestadores de comunicações eletrónicas no 1S2021. 
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residenciais dispunham de velocidades iguais ou 

superiores a 1 Gbps. 

Tráfego médio mensal 

superior no segmento não 

residencial (308 minutos de 

voz móvel, 54 minutos de voz 

fixa e 6,3 GB de Internet 

móvel) 

No 1S2021 o tráfego em minutos de comunicações de voz 

fixa de clientes não residenciais representava 40,5% do 

total, correspondendo, em média, a 54 minutos mensais 

por utilizador (mais 3 minutos que nos clientes 

residenciais) e a 2 minutos e 37 segundos por chamada 

(inferior aos 6 minutos e 17 segundos registados no 

segmento residencial). 

Um quarto do tráfego de voz móvel foi gerado por 

clientes não residenciais (23,1% dos minutos e 26,6% das 

chamadas) resultando num tráfego de voz médio mensal 

por acesso móvel de 308 minutos (mais 83 minutos que os 

clientes residenciais) e numa duração média por chamada 

de 3 minutos (inferior aos 3,6 minutos registados nos 

clientes residenciais). 

Clientes de STD 

registaram tráfego médio 

mensal de 1,3 TB  

O tráfego de Internet móvel gerado por acessos móveis 

de clientes não residenciais representava 24,1% do total 

do tráfego de Internet móvel (17,8% no tráfego apenas 

por telemóvel e 37,3% no tráfego através de 

PC/tablet/pen/router). Cada acesso móvel de clientes 

não residenciais gerou, em média, 6,3 GB de tráfego de 

Internet, enquanto os acessos de clientes residenciais 

geraram em média 4,8 GB.   

Os clientes de Serviços de Transmissão de Dados, 

suportados em outras tecnologias (Frame Relay, IP MPLS, 

Ethernet, etc.), tendencialmente empresas de maior 

dimensão, registaram um tráfego médio mensal de 1,3 TB 

em 2021, mais 27,4% que no ano anterior. 
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25% do total de receitas 

retalhistas resultam de 

serviços prestados a clientes 

não residenciais 

Entre janeiro de junho de 2021, as receitas retalhistas 

obtidas junto de clientes não residenciais dos principais 

dos serviços de comunicações eletrónicas5 atingiram 430 

milhões de euros, representado cerca de 25% do total de 

receitas de serviços prestados a clientes finais. 

Quase metade das receitas de clientes não residenciais 

resultou de serviços móveis (45% do total de receitas), 

seguindo-se as receitas dos serviços comercializados em 

pacote (27%) e as receitas de serviços fixos 

individualizados (26%). No segmento residencial esta 

distribuição foi significativamente diferente, 32%, 58% e 

9%, respetivamente. 

Em termos de receita média por utilizador, no caso dos 

pacotes de serviços, a receita média gerada por um 

utilizador não residencial foi superior à gerada pelos 

utilizadores residenciais (35,9 euros/mês face a 34,1 

euros/mês, respetivamente). 

No que se refere à distribuição por prestador das receitas 

retalhistas de clientes não residenciais dos principais dos 

serviços de comunicações eletrónicas, a MEO detinha a 

maior percentagem (39,5%), seguida da Vodafone 

(34,1%), do Grupo NOS (26,2%) e da NOWO (0,2%)5. Por 

tipo de serviço, a MEO registou a maior percentagem de 

receitas não residenciais nos serviços fixos (49,6%) e nos 

serviços em pacote (49,4%), e a Vodafone nos serviços 

móveis (47,3%). 

 

 
 

5 Receitas retalhistas reportadas pelos quatro principais prestadores de comunicações eletrónicas. Não inclui receitas 
de acessos de elevada qualidade e de serviços de transmissão de dados.  
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1 Introdução 

O presente relatório apresenta uma caracterização do segmento não residencial no que se refere 

à utilização e à oferta de serviços de comunicações eletrónicas em Portugal. Este segmento é 

constituído por todos os clientes que utilizem maioritariamente os serviços de comunicações 

eletrónicas como consumo intermédio das atividades económicas desenvolvidas. 

Importa referir que o tecido empresarial português é composto maioritariamente por 

microempresas (em 2020, 96,2% das empresas tinham menos de 10 pessoas ao serviço). As 

pequenas empresas representam 3,2% do tecido empresarial, enquanto as médias empresas 

representam 0,5% e as grandes empresas 0,1%. 

Neste contexto, embora existam serviços de comunicações eletrónicas específicos para o 

mercado empresarial, com características particulares em ofertas customizadas, muitas das 

empresas em Portugal recorrem a ofertas standardizadas, que incluem apenas os serviços 

tradicionais. 

Englobam-se neste conjunto, o serviço telefónico em local fixo (STF), os serviços móveis, que 

integram o serviço telefónico móvel (STM) e a banda larga móvel (BLM), o serviço de distribuição 

de sinais de TV por subscrição (TVS) e o serviço de acesso à Internet em local fixo (SAI em local 

fixo), nomeadamente a banda larga fixa (BLF). Estes serviços podem ser comercializados de forma 

isolada (single play), ou em pacote (multiple play), nas suas várias modalidades consoante o 

número de serviços integrados no pacote (double play, triple play, quadruple play ou quintuple 

play ou 2P, 3P, 4P e 5P).  

Nos serviços mais específicos, dirigidos ao mercado empresarial, sobretudo a empresas de maior 

dimensão, incluem-se, entre outros, o serviço de transmissão de dados (STD), o serviço acessos de 

elevada qualidade em local fixo, serviço de redes privativas virtuais (VPN) e serviço de transporte 

de voz em grupo fechado de utilizadores (GFU). 

No presente relatório explora-se ainda a utilização de novos serviços pelas empresas, como os 

serviços de computação em nuvem (cloud computing), a análise de grandes volumes de dados (Big 

Data), a utilização de tecnologias de Inteligência Artificial (IA) e a utilização de equipamentos IoT 

(Internet of Things).  
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Apresenta-se neste relatório informação do lado da oferta, nomeadamente sobre as empresas que 

prestam serviços no segmento não residencial, os serviços que serviços prestam, qual a estrutura 

da oferta e as ofertas que proporcionam.  

Do lado da procura, destaca-se a informação sobre as empresas que utilizam estes serviços, com 

maior relevância para o perfil setorial e regional da sua utilização, o tipo de utilização efetuado e a 

intensidade digital das empresas.  

Sempre que possível, é feito o paralelismo entre o mercado não residencial e o mercado 

residencial. 

A informação estatística presente neste relatório, maioritariamente referente a 2021, é 

constituída a partir de informação enviada pelos prestadores nacionais, de informação recolhida 

dos sites dos principais prestadores nacionais, e por informação do inquérito amostral da 

Comissão Europeia (CE), Information and Communication Technologies in Enterprises. 

 

2 Prestadores e estrutura da oferta 

No final de 2021, estavam presentes no mercado não residencial de comunicações eletrónicas em 

Portugal três entidades de dimensão relevante: MEO, Grupo NOS e Vodafone. Para além destas 

entidades, existiam 74 entidades de menor dimensão que operavam em segmentos geográficos 

específicos ou ofereciam serviços avançados. 

 

2.1 Prestadores com ofertas de serviços de comunicações 

eletrónicas dirigidas ao segmento não residencial 

No final de 2021, eram 79 as entidades que ofereciam serviços de comunicações eletrónicas 

retalhistas no segmento não residencial, das quais 49 atuavam exclusivamente neste segmento e 

20 dispunham simultaneamente de ofertas grossistas (Tabela 1). 

As entidades que disponibilizaram este tipo de ofertas comerciais encontram-se listadas em anexo 

na Tabela 29. 
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Tabela 1 – Número de entidades retalhistas em atividade no segmento não residencial – final de 2021 

 2021 

Prestadores retalhistas no segmento não residencial 79 

     (dos quais) exclusivamente no segmento não residencial 49 

     (dos quais) com ofertas grossistas 20 

Unidade: 1 prestador 

Fonte: ANACOM 

 

Entre as entidades retalhistas em atividade no final de 2021, no segmento não residencial, 

encontram-se: 

• os quatro maiores prestadores de comunicações eletrónicas, que dispunham de ofertas 

integradas e estavam presentes, genericamente, em todos os mercados e segmentos (MEO, 

Grupo NOS, Vodafone e NOWO); 

• empresas que se dedicam maioritariamente ao segmento empresarial (por exemplo, 

G9Telecom), ou de forma exclusiva (por exemplo, Onitelecom, Dialoga, BLU, AR Telecom, Colt 

Telecom, Vonage); 

• representantes de grupos internacionais de comunicações eletrónicas (por exemplo, Colt 

Telecom, Verizon); 

• prestadores de menor dimensão, maioritariamente ou exclusivamente empresariais, bem 

como prestadores com ofertas de serviços específicos, nomeadamente de transmissão de 

dados, circuitos alugados e redes privativas virtuais. 

Entre os prestadores retalhistas em atividade com ofertas no segmento não residencial, 41 

ofereciam o SAI em local fixo (19 dos quais exclusivamente no segmento não residencial), 31 

ofereciam o STF (21 apenas no segmento não residencial), 7 dispunham de ofertas de TVS e 5 

tinham ofertas de serviços móveis (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Número de entidades retalhistas em atividade no segmento não residencial por serviço – final de 2021 

 
SAI em local 

 fixo (1) 
STF  

(2) 
TVS  

(3) 
Serviços  

móveis (4) 
Outros 

serviços (5) 

Prestadores retalhistas  
no segmento não residencial 

41 31 7 5 26 

     (dos quais) exclusivamente  
     no segmento não residencial 

19 21 0 1 20 

Unidade: 1 prestador 

Fonte: ANACOM 

Notas: 

(1) SAI em local fixo – Serviço de acesso à Internet em local fixo, incluindo o acesso à Internet via satélite e a revenda do serviço de acesso à 
Internet 

(2) STF – Serviço telefónico em local fixo, incluindo revenda de tráfego telefónico de voz e serviço telefónico nómada 
(3) TVS – Serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição, incluindo o serviço de distribuição de televisão via satélite 
(4) Serviços móveis, inclui o serviço telefónico móvel (STM) e os serviços de acesso móvel à Internet (BLM) 
(5) Outros serviços: inclui serviços de transmissão de dados, serviço de circuitos alugados, serviço de dados, serviço de elevada qualidade em 

local fixo, serviço de redes privativas virtuais (VPN) e serviço de transporte de voz em grupo fechado de utilizadores (GFU). 

 

Outros serviços avançados, mais específicos deste segmento, como serviços de transmissão de 

dados, serviço de acessos de elevada qualidade em local fixo, serviço de redes privativas virtuais 

(VPN) e serviço de transporte de voz em Grupo Fechado de Utilizadores (GFU), eram oferecidos 

por 26 prestadores, 20 dos quais direcionados exclusivamente para o mercado não residencial. 

 

2.2 A estrutura da oferta 

No final do ano de 2021, entre os principais prestadores de serviços de comunicações eletrónicas 

do segmento não residencial, a MEO detinha a quota de assinantes não residenciais mais elevada 

na voz fixa (54,1%), Internet fixa (49,7%), TVS (52,7%) e STM (38,5% entre os principais 

prestadores e no 1S2021). O Grupo NOS detinha a segunda quota não residencial mais elevada na 

TVS (29,3%) e no STF (24,6%) e a terceira maior no STM (23,6% entre os principais prestadores e 

no 1S2021) e na BLF (22,2%). A Vodafone foi o segundo maior prestador não residencial de STM 

(37,2% entre os principais prestadores e no 1S2021) e na BLF (26,5%) e o terceiro maior prestador 

de STF (17,4%) e na TVS (16,5%). O quarto prestador com maior quota de assinantes não 

residencial foi a NOWO na maioria dos serviços (entre 0,7% e 0,8%) e a Dialoga no STF (1,3%) – 

vd. Tabela 3. 
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Tabela 3 – Distribuição de assinantes não residenciais pelos principais prestadores 

 

STF BLF TVS STM BLM 

BLM 
PC/pen
/tablet 

Multiple 
play 

Double 
play 

Tripl
e 

play 

Quintuple
/ 

Quadrupl
e play 

MEO 54,1 49,7 52,7 38,5 37,0 34,4 50,1 34,6 48,9 61,1 

Grupo NOS 24,6 22,2 29,3 23,6 25,7 40,2 24,5 19,5 28,1 24,6 

    NOS Comunicações 24,2 20,9 26,5 23,6 25,7 40,2 23,1 18,8 25,3 23,9 

    NOS Madeira 0,4 1,0 1,2 : : : 1,0 0,4 2,1 0,5 

    NOS Açores 0,1 0,3 1,5 : : : 0,4 0,3 0,7 0,1 

Vodafone 17,4 26,5 16,5 37,2 36,6 25,4 24,5 45,3 21,6 13,5 

Dialoga 1,3 : : : : : : : : : 

Onitelecom 1,0 0,5 : n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

AR Telecom 0,5 0,0 : : : : : : : : 

NOWO 0,5 0,8 0,7 0,7 0,8 : 1,0 0,6 1,4 0,9 

Outros Prestadores 0,6 0,5 0,7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM 

Nota 1: As quotas dos serviços móveis e pacotes referem-se ao final do 1S2021 e incluem apenas os principais operadores de serviços de comunicações 
eletróncias, identificando-se com (n.d. – não disponível) os prestadores sem a respetiva informação disponível. As quotas do STF, BLF e TVS 
referem-se ao final de 2021 e incluem todos os prestadores do serviço.  

Nota 2: STM – quotas de acessos móveis de clientes não residenciais com utilização efetiva (excluindo M2M); BLM – quotas de acessos móveis de 
clientes não residenciais com utilização efetiva do serviço de acesso à Internet em banda larga (excluindo M2M). 

 

 

Em comparação com o ano anterior, a Vodafone e a MEO reforçaram as suas quotas de assinantes 

não residenciais de serviços em local fixo entre 0,4 pontos percentuais (p.p.) e 1,7 p.p. e entre 0,3 

p.p. e 0,5 p.p., respetivamente. As quotas de assinantes do Grupo NOS diminuíram entre 0,7 p.p. e 

2,0 p.p. e as da NOWO diminuíram 0,1 p.p. 

No que diz respeito às ofertas não residenciais comercializadas em pacote, entre os principais 

prestadores, a MEO detinha, no final do 1S2021, o maior número de subscritores (50,1%), 

seguindo-se o Grupo NOS e Vodafone, ambos com uma quota de 24,5%, e a NOWO (1,0%). No 

caso específico dos pacotes 2P, a Vodafone detinha a quota mais elevada (45,3%).  
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3 Serviços e Ofertas 

Em termos históricos, os serviços procurados por clientes residenciais e não residenciais 

apresentavam algumas diferenças que se refletiam nas diferentes características das ofertas. Em 

particular, no que diz respeito aos clientes não residenciais do serviço telefónico fixo, estes 

recorriam mais a acessos RDIS e a tecnologias de suporte do acesso alternativas aos pares de 

cobre como, por exemplo, os acessos por FWA, feixes hertzianos ou acessos em fibra ótica.  

No 1.º trimestre de 2003, por exemplo, cerca de 97% dos acessos residenciais eram analógicos 

quando, no caso dos clientes não residenciais, eram apenas 44%6. Estas diferenças resultavam das 

diferentes necessidades dos clientes residenciais e não residenciais, sobretudo quanto ao volume 

de tráfego gerado/recebido e quanto ao número de acessos que pretendiam manter em 

simultâneo. Neste âmbito, os clientes não residenciais tendiam a privilegiar os acessos RDIS. 

Sem prejuízo, a evolução verificada no mercado nos últimos anos levou a que as ofertas 

atualmente disponíveis no mercado para clientes residenciais, nomeadamente assentes em 

tecnologias alternativas ao par de cobre, baseadas nomeadamente no cabo coaxial e na fibra ótica, 

tenham características que se aproximam dos requisitos exigidos pelos clientes não residenciais. 

Esta evolução permitiu a disponibilização às PMEs, de ofertas com caraterísticas que, até há pouco 

tempo, se encontravam sobretudo ao alcance do segmento dos grandes clientes empresariais7. 

Note-se, não obstante, que as ofertas dos operadores às grandes empresas apresentam, 

normalmente, características diferentes, constituindo ofertas integradas de soluções de 

telecomunicações de voz e dados, sistemas de informação, Internet, comércio 

eletrónico, outsourcing de redes, entre muitos outros. Assim, existem ofertas standardizadas para 

clientes residenciais e PMEs e ofertas customizadas para grandes clientes, com condições 

comerciais específicas. 

Adicionalmente, a forma de contratação de serviços por parte das grandes empresas e do Estado 

tende a ser por via de negociação ou de especificação das condições técnicas por parte do cliente 

 
 

6 Ver aqui para maior detalhe.   

7 Ver aqui para maior detalhe. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=99640
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=352389
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e não do fornecedor (e.g. concursos públicos). O serviço pós-venda tende a ser personalizado, 

havendo normalmente gestores específicos atribuídos.  

Por esse motivo, a análise nesta secção foca-se sobretudo nas ofertas que terão mais 

preponderância nas PMEs e microempresas. E apesar de ser expectável que parte significativa dos 

clientes não residenciais utilize ofertas destinadas aos clientes residenciais, em particular as 

microempresas e os profissionais liberais, que constituem a grande maioria das empresas 

portuguesas (em 2020, 96,2% das empresas tinham menos de 10 pessoas ao serviço), nesta secção 

serão apresentadas as características das ofertas destinas especificamente a clientes não 

residenciais.  

3.1 Principais características das ofertas  

No Anexo é possível verificar as ofertas recolhidas (Tabela 30 e seguintes)8 

No caso das ofertas individualizadas ou single play:  

• as mensalidades das ofertas de banda larga fixa recolhidas variavam entre 25 e 150 euros, 

com velocidades de download entre 40 Mbps e 10 Gbps. A oferta de 10 Gbps é superior à 

velocidade máxima oferecida atualmente no segmento residencial (1 Gbps); 

• as mensalidades das ofertas de TVS variavam entre 11,38 e 38,20 euros, enquanto o 

número de canais variava entre 20 e 120 canais; 

• as mensalidades das ofertas de STF variavam entre 5,00 e 30,90 euros;  

• as mensalidades das ofertas de STM variavam entre 6,10 e 89,99 euros, enquanto o 

tráfego de Internet incluído no tarifário variava entre 250 MB e tráfego ilimitado;  

• as mensalidades das ofertas de BLM através de PC/tablet variavam entre 8,90 e 44,90 

euros, enquanto o tráfego de Internet incluído no tarifário variava entre 7 GB o tráfego 

ilimitado.  

 
 

8  Foram recolhidas ofertas standardizadas da MEO, NOS, NOWO, Onitelecom e Vodafone em junho de 2022. Os 
valores considerados não têm em conta todas as opções disponíveis nos sites dos prestadores, não sendo por isso 
uma recolha exaustiva. Não são consideradas, por vezes, algumas funcionalidades, como as centrais telefónicas, 
todas as opções de velocidade de download da BLF, todas as opções de tráfego de Internet no telemóvel ou todas as 
opções de Internet em BLM através de PC/tablet. 
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Por outro lado, nas ofertas comercializadas em pacote: 

• as mensalidades das ofertas double play que incluíam BLF e STF variavam entre 18,29 e 

54,90 euros, enquanto as velocidades de download variavam entre 30 Mbps e 1 Gbps; 

• as mensalidades das ofertas double play que incluíam TVS e STF variavam entre 22,76 e 

26,82 euro, enquanto o número de canais variava entre 90 e 150 canais; 

• as mensalidades das ofertas triple play que incluíam BLF, TVS e STF variavam entre 22,36 

e 64,90 euros. As velocidades de download variavam entre 24 Mbps e 1 Gbps enquanto o 

número de canais variava entre 90 e 200 canais; 

• as mensalidades das ofertas triple play (3P) que incluíam BLF, STF e STM variavam entre 

24,39 e 99,90 euros. As velocidades de download variavam entre 24 Mbps e 1 Gbps, 

enquanto o tráfego de Internet móvel incluído no tarifário variava entre 1 GB e tráfego 

ilimitado; 

• a mensalidade das ofertas quadruple play (4P) que incluíam BLF, TVS, STF e STM variavam 

entre 28,46 e 109,90 euros. As velocidades de download e o número de canais, tal como 

nas ofertas 3P (BLF, TVS e STF), variavam entre 24 Mbps e 1 Gbps e 90 e 200 canais, 

respetivamente. Por sua vez, o tráfego de Internet móvel incluído no tarifário variava 

entre 1 GB e tráfego ilimitado; 

• a mensalidade das ofertas quintuple play (5P) que incluíam BLF, TVS, STF, STM e BLM 

através de PC/tablet variavam entre 58,53 e 93,81 euros. As velocidades de download e o 

número de canais variavam entre 24 Mbps e 1 Gbps e 110 e 200 canais, respetivamente. 

Por sua vez, o tráfego de Internet incluído no tarifário variava entre 5 GB e 10 GB no 

telemóvel e entre 15 GB e 60 GB para PC/tablet. 
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4 Utilizadores 

De acordo com a informação reportada pelos 

quatro principais prestadores de 

comunicações eletrónicas, no final do 1S2021 

os subscritores não residenciais dos principais 

serviços de comunicações eletrónicas 

representavam 27,4% do total de subscritores, 

enquanto os subscritores residenciais 

representavam 72,6%. 

Subscritores  
não residenciais  

representam 

27% 
do total de subscritores* 

 
* com base nos principais operadores de 

serviços de comunicações eletróncias 

 

 

4.1 Utilizadores por serviço 

Em 2021, a proporção de utilizadores não residenciais nos serviços fixos foi de 25,3% no STF, 

15,5% no SAI em local fixo e 10,8% na TVS.  Entre os clientes de redes de alta velocidade o peso do 

não residencial atingiu 14,7%, e entre os subscritores de serviços comercializados em pacote este 

peso foi ainda menor (12,5%) – vd. Tabela 4.  

Face ao ano anterior, registou-se um aumento do peso de utilizadores do segmento não 

residencial nos vários serviços fixos analisados (entre +0,1 p.p. e +0,4 p.p.).  

Tabela 4 – Peso do segmento não residencial nos serviços fixos 

  2020 2021  
Var. (p.p.) 

2020/2021  

Acessos do serviço telefónico fixo (STF) 25,0 25,3  0,2 

Acessos do serviço de acesso à Internet em local fixo (SAI) 15,4 15,5  0,1 

Clientes de redes de alta velocidade (RAV) 14,3 14,7  0,4 

Subscritores de pacotes de serviços n.d. 12,5 (1)  n.d. 

Acessos do serviço de distribuição de sinais de TV por 
subscrição (TVS) 

10,6 10,8  0,2 

Unidade: %, p.p. 

Fonte: ANACOM 

Nota 1: (1) Informação relativa ao 1S2021 e com base nos principais operadores de serviços de comunicações eletróncias 
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Nota 2: (n.d.) informação não disponível 

Relativamente ao tipo de oferta dos serviços comercializados em pacote no segmento não 

residencial, 39,7% dos subscritores tinham ofertas 4/5P e 34,5% ofertas 3P (Figura 1). O peso de 

subscritores com ofertas 2P no segmento não residencial (25,7% dos subscritores não 

residenciais) foi significativamente superior ao peso deste tipo de pacotes no segmento 

residencial (7,3%). 

Figura 1 – Distribuição dos subscritores de pacotes pelo tipo de oferta, segundo o segmento de cliente, 1S2021 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM 

Nota: Informação relativa aos quatro principais prestadores de comunicações eletrónicas. 

 

No que se refere aos serviços móveis, no final do 1S2021 os utilizadores empresariais 

representavam 24,8% do total de acessos móveis (Tabela 5). Caso se considerem os acessos 

móveis efetivamente utilizados, o peso do segmento não residencial seria inferior (18,0%), assim 

como nos acessos móveis à Internet (19,5%). 

Registaram um peso do segmento não residencial superior ao do residencial, os acessos móveis à 

Internet através de PC/tablet/pen/router (50,8%) e os acessos M2M (99,6%). 

Tabela 5 – Peso do segmento não residencial nos serviços móveis 

  1S2021 

Acessos móveis ativos 24,8 

      (dos quais) com utilização efetiva 18,0 

            Acessos móveis à Internet 19,5 

                  (dos quais) através de PC/tablet/pen/router 50,8 

Acessos M2M 99,6 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM 

Nota: Informação com base nos principais operadores de serviços de comunicações eletróncias 

7,3%

25,7%

40,2%

34,5%

52,4%

39,7%

Subscritores residenciais

Subscritores não
residenciais

pacotes 2P pacotes 3P pacotes 4/5P
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4.2 Distribuição geográfica dos utilizadores empresariais 

Apresenta-se nesta secção a distribuição geográfica dos utilizadores não residenciais dos serviços 

fixos de comunicações eletrónicas, destacando-se o número de acessos e o peso do segmento por 

concelho. 

A proporção de utilizadores não residenciais dos principais serviços varia consoante a localização 

geográfica. Em termos de valor absoluto é visível um maior número de utilizadores não 

residenciais no litoral norte e centro do país. No entanto, no que se refere à proporção destes 

utilizadores no total, a dispersão geográfica é bastante diferente, atendendo à demografia e ao 

número de empresas existente em cada concelho.  

No que se refere aos acessos STF, no final de 2021 cerca de um em cada quatro concelhos de 

Portugal (44 em 308) apresentaram uma proporção de utilizadores STF não residenciais acima da 

média nacional (25,3%) – vd. Figura 2. 

Lisboa, Corvo, Oeiras e Porto foram os concelhos com maior proporção de utilizadores não 

residenciais no STF, ultrapassando os 40%. Em oposição, os concelhos Moita, Santa Marta de 

Penaguião, Barreiro e Boticas registaram as menores proporções (abaixo dos 13%). 

Figura 2 ─ Número e percentagem de acessos STF não residenciais por concelho, final 2021 

   
Unidade 1 acesso não residencial, %. 

Fonte: ANACOM 
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Caso se considerem os acessos SAI em local fixo, o número de concelhos que registaram uma 

proporção de acessos SAI não residenciais acima da média nacional (15,5%) foi de 177 (em 308) – 

vd. Figura 3.  

Corvo, Macedo de Cavaleiros, Madalena, Aguiar da Beira e Pinhel foram os concelhos com maior 

proporção de acessos SAI não residenciais, ultrapassando os 25%. Em oposição, os concelhos 

Moita, Barreiro, Câmara de Lobos, Seixal e Amadora registaram as menores proporções (abaixo 

dos 10%). Note-se, no entanto, que esta proporção é fortemente impactada pelo número de 

habitantes em cada área geográfica9. 

 

Figura 3 ─ Número e percentagem de acessos SAI não residenciais por concelho, final 2021 

           

Unidade: 1 acesso não residencial, %. 

Fonte: ANACOM 

 

 
 

9  Os dois mapas constantes da Figura 33 são, na generalidade, opostos na expressão da sua representação (litoral vs 
interior). O mapa da direita, relativo ao peso do segmento, encontra maior percentagem de acessos não residenciais 
nos concelhos do interior, atendendo à necessidade de acesso à Internet por parte das empresas, pela sua eventual 
sobrevivência, nomeadamente proporcionando uma fundamental visibilidade da sua atividade, e por outro lado, 
pela existência de uma população mais envelhecida e, portanto, mais infoexcluída. 
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Considerando os clientes de redes de alta velocidade (RAV), passam para 194 os concelhos (em 

308) que registaram uma proporção de clientes não residenciais acima da média nacional (14,8%) 

– vd. Figura 4Error! Reference source not found.. De notar a maior proporção de clientes não 

residenciais no interior do país, em parte resultado da menor população existente nesses 

concelhos. 

 

Figura 4 ─ Número e percentagem de clientes RAV não residenciais por concelho, 1T2022 

       

 

Unidade 1 cliente não residencial, %. 

Fonte: ANACOM 

 

4.3 Perfil do utilizador empresarial 

Apresenta-se de seguida a informação disponível sobre os utilizadores empresariais de 

comunicações eletrónicas com base no inquérito amostral da Comissão Europeia (CE), 

Information and Communication Technologies in Enterprises, destacando-se a penetração do 

serviço de acesso à Internet por dimensão da empresa e por sector de atividade. 
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O tecido empresarial português é composto maioritariamente por microempresas (em 2020, 

96,2% das empresas tinham menos de 10 pessoas ao serviço). As pequenas empresas 

representam 3,2% do tecido empresarial, enquanto as médias empresas representam 0,5% e as 

grandes empresas 0,1%. 

 

Penetração da Internet por dimensão empresarial 

O nível de utilização de Internet pelas empresas 

em Portugal é relativamente elevado e a quase 

totalidade das empresas portuguesas dispõe de 

acesso à Internet.  

Em 2021 a penetração de Internet entre as 

microempresas portuguesas (até 9 pessoas ao 

serviço) foi de cerca de 84%, menos 2 p.p. que no 

ano anterior (Figura 5). 

84% 
das microempresas  

com acesso à Internet 
 

 

 

 

 

Figura 5 – Penetração do serviço de acesso à Internet nas microempresas (até 9 pessoas ao serviço) 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2017 a 2021. 

Nota 1: Total de microempresas  

Nota 2: A partir de 2020 a informação refere-se à percentagem de empresas cujas pessoas ao serviço têm acesso à Internet  

 

Entre as empresas com 10 ou mais pessoas, a penetração do serviço de acesso à Internet foi de 

97% em 2021 (Figura 6).  

 

81 82
89 86 84

100

2017 2018 2019 2020 2021
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Figura 6 – Penetração do serviço de acesso à Internet nas empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço 

Unidade: % 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas (2010, 2020 e 2021) 

Nota: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço com acesso à Internet (não inclui o sector financeiro) 

 

Por sua vez, a quase totalidade das médias e grandes empresas inquiridas em Portugal referiram 

disponibilizar acesso à Internet aos seus trabalhadores (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Percentagem de empresas que disponibilizam Internet aos seus trabalhadores por dimensão empresarial, 
Portugal e UE27, 2021 

 
UE27 

(%) 
Portugal 

(%) 
Ranking 

 
Desvio face 
à UE27 (p.p) 

Var. (p.p.) 
2020/2021  

Pequenas empresas 
 (10-49 pessoas ao serviço) 

98 96 19.º -2 0 

Pequenas e médias empresas  
(10-249 pessoas ao serviço) 98 96 20.º -2 -1 

Médias empresas 
 (50-249 pessoas ao serviço) 

99 99 17.º 0 -1 

Grandes empresas 
(250 ou mais pessoas ao serviço) 

100 99 22.º -1 0 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2021. 

Nota 1: Empresas de acordo com a dimensão empresarial (não inclui o sector financeiro). 

Nota 2: O ranking não inclui a Polónia por falta de informação. 

 

 

94 97 97

100

2010 2020 2021
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Quanto à banda larga fixa, esta foi utilizada por 

95% das empresas com 10 ou mais pessoas ao 

serviço (Figura 7). 

A penetração de banda larga fixa foi 1 p.p. 

superior à média europeia – vd. Figura 8. 

95% 
das empresas com 10 ou mais 

pessoas ao serviço  

com banda larga fixa 
 

 

Figura 7 – Penetração da banda larga fixa nas empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço 

Unidade: % 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas (2010 a 2021) 

Nota: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço com acesso à Internet (não inclui o sector financeiro) 

 

Figura 8 – Penetração de banda larga fixa nas empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço, Portugal e UE27 

 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2015 a 2021. 

Nota: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro). 
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100
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Quase todas as grandes empresas referiram aceder à Internet em banda larga fixa, tal como ocorre 

na UE. Nas pequenas e médias empresas a penetração atinge os 95%, valor superior à média 

europeia (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Penetração da banda larga fixa por dimensão empresarial, Portugal e UE27, 2021 

 
UE27 

(%) 
Portugal 

(%) 
Ranking 

 
Desvio face 
à UE27 (p.p) 

Var. (p.p.) 
2020/2021  

Pequenas empresas 
 (10-49 pessoas ao serviço) 

94 94 10.º 0 0 

Médias empresas 
 (50-249 pessoas ao serviço) 97 98 8.º +1 -1 

Pequenas e médias empresas  
(10-249 pessoas ao serviço) 

94 95 8.º +1 0 

Grandes empresas 
 (250 ou mais pessoas ao serviço) 

99 98 19.º -1 -1 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2021. 

Nota 1: Empresas de acordo com a dimensão empresarial (não inclui o sector financeiro). 

Nota 2: O ranking não inclui a Polónia por falta de informação. 

 

Relativamente à banda larga móvel, cerca de 69% das 

empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço 

dispunham deste serviço (Figura 9), sem alterações 

significativas desde 2014.  

69% 
das empresas com 10 ou mais 

pessoas ao serviço  

com banda larga móvel 

 

Figura 9 – Penetração da banda larga móvel nas empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço 

Unidade: % 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas, 2010 a 2021 

Nota 1: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço com acesso à Internet (não inclui o sector financeiro) 

Nota 2:  Em 2018, a questão relacionada com a penetração de banda larga móvel sofreu alterações, podendo afetar a análise evolutiva da série a partir 
deste ano. Até 2017 a questão era: “A empresa utiliza ligação móvel de banda larga, no acesso à Internet, através de equipamentos móveis 
utilizando tecnologia 3G ou superior?”, e a partir de 2018 alterou para “A empresa disponibiliza dispositivos portáteis que permitam o acesso à 
Internet através de ligação móvel de banda larga, para fins profissionais”. 

25

69

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



 

Serviços de Comunicações Eletrónicas -  Segmento Não Residencial 2021  

   
 
 

33 

Entre este tipo de empresas, a penetração da banda larga móvel foi inferior à média europeia (-3 

p.p.) – vd. Figura 10. 

 

Figura 10 – Penetração de banda larga móvel nas empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço, Portugal e UE27 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2018 a 2021 

Nota:  Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro). 

 

A utilização de banda larga móvel em Portugal varia com a dimensão empresarial, encontrando-se 

abaixo da média da UE27 em todas as dimensões. A penetração da banda larga móvel foi de 94% 

no caso das grandes empresas, de 82% no caso das médias empresas, de 65% entre as pequenas 

empresas e de 49% no caso das microempresas (Tabela 8).  

 

Tabela 8 – Penetração do serviço de acesso banda larga móvel nas empresas por dimensão empresarial, Portugal e 

UE27, 2021 

 
UE27 

(%) 
Portugal 

(%) 
Ranking 

 
Desvio face 
à UE27 (p.p) 

Var. (p.p.) 
2020/2021  

Microempresas 
 (até 9 pessoas ao serviço) 

: 49 : : +1 

Pequenas empresas 
 (10-49 pessoas ao serviço) 69 65 17.º -4 +2 

Médias empresas 
 (50-249 pessoas ao serviço) 

87 82 16.º -5 : 

Pequenas e médias empresas  
(10-249 pessoas ao serviço) 

72 68 17.º -4 +2 

Grandes empresas 
 (250 ou mais pessoas ao serviço) 

96 94 14.º -2 -1 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2021 

Nota:  Empresas de acordo com a dimensão empresarial (não inclui o sector financeiro). 

65 68 70 7267 67 67 69

2018 2019 2020 2021

UE28 (UE27) Portugal
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Penetração da Internet por sector de atividade 

Na maioria dos sectores analisados, entre 95% e 100% 

das empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço 

disponibilizavam Internet aos seus trabalhadores para 

fins profissionais. O sector com a penetração 

relativamente mais reduzida foi o «alojamento e 

restauração» (88%) – vd. Tabela 9. 

Entre os sectores analisados, os «transportes e 

armazenagem», as «atividades imobiliárias» e a 

«eletricidade» foram os que se situaram acima da 

média europeia. 

 

Alojamento e  
Restauração 

sector com  

penetração 
 de Internet  

mais baixa 

 

Tabela 9 – Percentagem de empresas que disponibilizam Internet aos seus trabalhadores por sector de atividade, 

Portugal e UE27, 2021 

 

 
UE27 

(%) 
Portugal 

(%) 
Ranking 

 
Desvio face 
à UE27 (p.p) 

Var. (p.p.) 
2020/2021  

C – Indústrias transformadoras 99 98 16.º -1 +2 

D+E – Eletricidade, gás, vapor, água quente 

e fria e ar frio. Captação, tratamento e 
distribuição de água; saneamento, gestão de 
resíduos e despoluição 

99 100 1.º +1 +2 

F – Construção 98 98 15.º 0 0 

G – Comércio por grosso e a retalho; 

reparação de veículos automóveis e motociclos 
99 97 21.º -2 -1 

H – Transportes e armazenagem  98 100 1.º +2 +3 

I – Alojamento, restauração e 
similares 

96 88 26.º -8 -3 

I55 - Alojamento 99 95 26.º -4 -3 

J – Atividades de informação e de 
comunicação 100 100 1.º 0 0 

L – Atividades imobiliárias 98 99 14.º +1 -1 

N – Atividades administrativas e dos 
serviços de apoio 

98 98 12.º 0 +2 

Total  98 97 18.º -1 0 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises (2021) 

Nota 1: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro) 

Nota 2: Atividades económicas de acordo com CAE Rev. 3. 

Nota 3: O ranking não inclui a Polónia por falta de informação. 
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No que respeita à penetração da banda larga 

fixa por sector de atividade, Portugal 

posicionou-se acima da média da UE27 na 

maioria dos sectores analisados, destacando-

se os «transportes», a «construção» e o 

«imobiliário» com desvios superiores a +2 

p.p. (Tabela 10). 

 

Penetração de  
banda larga fixa 

acima da média da UE  

na maioria dos sectores 

 

Tabela 10 – Penetração de banda larga fixa nas empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço por sector de atividade, 

Portugal e UE27, 2021 

 
UE27 

(%) 
Portugal 

(%) 
Ranking 

 
Desvio face 
à UE27 (p.p) 

Var. (p.p.) 
2020/2021  

C – Indústrias transformadoras 96 96 12.º 0 +1 

D+E – Eletricidade, gás, vapor, água quente 

e fria e ar frio. Captação, tratamento e 
distribuição de água; saneamento, gestão de 
resíduos e despoluição 

97 99 7.º +2 +1 

F – Construção 93 96 5.º +3 0 

G – Comércio por grosso e a retalho; 

reparação de veículos automóveis e motociclos 
95 95 16.º 0 -1 

H – Transportes e armazenagem  92 100 1.º +8 +3 

I – Alojamento, restauração e 
similares 

91 87 19.º -4 -3 

I55 - Alojamento 97 95 18.º -2 -3 

J – Atividades de informação e de 
comunicação 97 99 5.º +2 +2 

L – Atividades imobiliárias 96 99 7.º +3 -1 

N – Atividades administrativas e dos 

serviços de apoio 
92 94 8.º +2 -2 

Total  94 95 9.º +1 0 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises (2021) 

Nota 1: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro) 

Nota 2: Atividades económicas de acordo com CAE Rev. 3. 

Nota 3: O ranking não inclui a Polónia por falta de informação. 
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A penetração da banda larga móvel por 

sector de atividade variou entre 53%, no 

caso do sector “alojamento e 

restauração”, e 87% no caso do “sector da 

informação e comunicação” (Figura 11). 

 

Penetração de  
banda larga móvel 

mais baixa no sector  

“Alojamento e Restauração”  
e a que mais cresceu em  

2021 
 

Em comparação com o ano anterior, o maior crescimento registou-se no sector “alojamento e 

restauração” (9 p.p.). Em vários setores a penetração da BLM diminuiu, facto que poderá estar 

associado à pandemia da COVID-19. 

 

Figura 11 – Proporção de empresas com acesso à BLM por sector de atividade 

 

Unidade: % 

Fonte: INE, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas, 2021 

Nota:  Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço de acordo com o respetivo sector de atividade 

 

A penetração de banda larga móvel em Portugal encontrava-se próxima ou acima da média 

europeia na maioria dos sectores para os quais esta informação se encontra disponível – vd. 

Tabela 11. A exceção foi o sector da “Indústrias transformadoras”, onde Portugal apresentou uma 

penetração de banda larga móvel 7 p.p. abaixo da média de UE27. 
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Tabela 11 – Penetração de banda larga móvel nas empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço por sector de 

atividade, Portugal e UE27, 2021 

 
UE27 

(%) 
Portugal 

(%) 
Ranking 

 
Desvio face 
à UE27 (p.p) 

Var. (p.p.) 
2020/2021  

C – Indústrias transformadoras 72 65 18.º -7 +3 

D+E – Eletricidade e água 85 87 12.º +2 +2 

G – Comércio por grosso e a retalho 71 74 12.º +3 +5 

I – Alojamento e restauração 53 53 15.º 0 +9 

J – Atividades de informação e de 
comunicação 

86 87 11.º +1 0 

N – Atividades administrativas e dos 
serviços de apoio 

75 79 10.º +4 +8 

Total  72 69 17.º -3 +2 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2021 

Nota 1: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro) 

Nota 2: Atividades económicas de acordo com CAE Rev. 3. 

 

4.4 Caracterização da utilização empresarial 

Nesta secção apresenta-se a informação disponível sobre a utilização da Internet pelas empresas 

em Portugal, com base no inquérito da Comissão Europeia (CE), Information and Communication 

Technologies in Enterprises, nomeadamente, a disponibilização de página na Internet ou sítio 

próprio, a utilização de aplicações baseadas na Internet para conectar, criar e trocar conteúdos 

(social media) e o acesso remoto às TIC pelos trabalhadores da empresa. 

 

Página na Internet ou sítio próprio 

Em 2021, 62% das empresas com 10 ou mais 

pessoas ao serviço dispunha de página na 

Internet (sem alteração face ao ano anterior e 16 

p.p. abaixo da média da UE27) – vd. Tabela 12. 

A existência de uma página na Internet ou sítio 

próprio tende a aumentar com a dimensão da 

empresa.  

 

62%
 

das empresas com 

 página na Internet  
ou sítio próprio 
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Apenas 29% das microempresas possui página na Internet, 58% no caso das empresas com 10 a 

49 pessoas, 61% no caso das pequenas e médias empresas e 94% no caso das grandes empresas 

(encontrando-se estas últimas a par com a média da UE27). 

 

Tabela 12 – Utilização de website ou homepage pelas empresas, 2021, Portugal e UE27 

 
UE27 

(%) 
Portugal 

(%) 
Ranking 

 
Desvio face 
à UE27 (p.p) 

Var. (p.p.) 
2020/2021  

Microempresas 
 (0-9 pessoas ao serviço) 

: 29 : : -1 

Pequenas empresas 
 (10-49 pessoas ao serviço) 76 58 21.º -18 +1 

Pequenas e médias empresas 
 (10-249 pessoas ao serviço) 

78 61 21.º -17 0 

Grandes empresas  
 (250 ou mais pessoas ao serviço) 

94 94 13.º 0 -1 

Empresas com 10 ou mais pessoas ao 
serviço 

78 62 20.º -16 0 

Unidade: %, p.p. 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises (2021) 

Nota 1: Empresas de acordo com a dimensão empresarial (não inclui o sector financeiro). 

Nota 2: O ranking não inclui a Polónia por falta de informação. 

 

Os tipos de funcionalidades disponibilizadas com maior frequência nos sítios das empresas foram: 

«descrição dos produtos ou listas de preços» (81%) e «ligações ou referências a perfis de redes 

sociais» (57%) – vd. Figura 12.  A «possibilidade dos visitantes personalizarem os produtos ou 

serviços» foi a funcionalidade com maior crescimento face ao ano anterior. 
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Figura 12 ─ Tipo de funcionalidades disponibilizadas pelas empresas com página na Internet ou sítio próprio 

 

Unidade: % 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas (2020 e 2021). 

Nota: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço com página na Internet ou sítio próprio (não inclui o sector financeiro). 

 

Aplicações baseadas na Internet para conectar, criar e trocar conteúdos 

Em 2021, 59% das empresas utilizaram 

aplicações baseadas na Internet para conectar, 

criar e trocar conteúdos online com clientes, 

fornecedores ou parceiros de negócio (+9 p.p. 

nos últimos dois anos, o maior aumento desde 

que se recolhe esta informação) - vd. Figura 13. 
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 parceiros de negócios 
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Figura 13 – Utilização de comunicações digitais como estratégia de ligação a clientes, fornecedores ou parceiros de 

negócios pelas empresas 

 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises (2015 a 2021) 

Nota: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro) 

 

As empresas de maior dimensão foram as que mais utilizaram este tipo de aplicações (82% nas 

grandes empresas). As pequenas e médias empresas foram as que mais aumentaram a sua 

utilização no último ano (passou de 49% para 59%) – vd. Figura 14. 

 

Figura 14 – Utilização de comunicações digitais como estratégia de ligação a clientes, fornecedores ou parceiros de 

negócios pelas pequenas e médias empresas e grandes empresas 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises (2016 e 2021) 

Nota: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro) 

 

Portugal ficou abaixo da média da UE27 na utilização destes meios digitais de comunicação (-1 

p.p.) e em todas as dimensões empresariais analisadas (Tabela 13), ocupando a 13.ª posição no 

ranking da UE27, em 2021. 
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Tabela 13 – Utilização de meios digitais de comunicações (social media), 2021, Portugal e UE27 

 
UE27 

(%) 
Portugal 

(%) 
Ranking 

 
Desvio face 
à UE27 (p.p) 

Var. (p.p.) 
2019/2021  

Pequenas empresas 
 (10-49 pessoas ao serviço) 

57 57 13.º 0 +9 

Médias empresas 
 (50-249 pessoas ao serviço) 71 68 14.º -3 : 

Pequenas e médias empresas 
 (10-249 pessoas ao serviço) 

59 59 13.º 0 +10 

Grandes empresas  
 (250 ou mais pessoas ao serviço) 

84 82 18.º -2 +6 

Total (10 ou mais pessoas ao serviço) 60 59 13.º -1 +9 

Unidades: %, p.p. 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises (2021) 

Nota 1: Empresas de acordo com a dimensão empresarial (não inclui o sector financeiro). 

Nota 2: O ranking não inclui a Polónia por falta de informação. 

 

Entre os meios digitais de comunicação 

analisados (Tabela 14) destacaram-se 

sobretudo as redes sociais (58% das empresas 

com 10 ou mais pessoas ao serviço), e os sites 

de partilha de conteúdos multimédia (25%).  

Redes Sociais 
meio digital de comunicação  

mais utilizado 
 pelas empresas 

Foram também estes meios os que mais cresceram nos dois últimos anos (+9 e +12 p.p., 

respetivamente). No caso das redes sociais Portugal encontrava-se acima da média da UE27 (+1 

p.p.). 

 

Tabela 14 – Tipo de meios digitais de comunicação utilizados pelas empresas, 2021, Portugal e UE27 

 
UE27 

(%) 
Portugal 

(%) 
Ranking 

 
Desvio face 
à UE27 (p.p) 

Var. (p.p.) 
2019/2021  

Redes sociais (Facebook, LinkedIn, etc.) 57 58 13.º 1 +9 

Sites de partilha de conteúdo multimédia 29 25 16.º -4 +12 

Blogs ou microblogs da empresa 12 8 17.º -4 +1 

Ferramentas de partilha de conhecimento 
baseados em Wiki 

6 5 15.º -1 +1 

Unidades: %, p.p. 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises (2021) 

Nota 1: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro). 

Nota 2: O ranking não inclui a Polónia por falta de informação. 
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Em 2019, as empresas utilizaram as redes sociais sobretudo para desenvolver a sua imagem, 

comunicar com os clientes e recrutar pessoal (Tabela 15). 

 

Tabela 15 – Finalidade na utilização das redes sociais pelas empresas, 2019, Portugal e UE28 

 
UE27 

(%) 
Portugal 

(%) 
Ranking 

 
Desvio face 
à UE27 (p.p) 

Var. (p.p.) 
2017/2019  

Desenvolver a imagem da empresa ou 
comercializar produtos (ex.: produtos de 

publicidade ou de lançamento, etc.) 
86 81 19.º -5 -9 

Obter ou responder às opiniões ou 
perguntas dos clientes 55 56 12.º +1 -5 

Recrutar pessoal 54 52 18.º -2 +16 

Colaborar com os parceiros de negócios ou 
outras organizações (ex.: fornecedores, 

organizações não governamentais, autoridades públicas, 
serviços académicos, institutos de pesquisa, etc.) 

26 37 3.º +11 -3 

Envolver os clientes no desenvolvimento ou 
inovação de produtos ou serviços 

27 32 3.º 5 -13 

Trocar pontos de vista, opiniões ou 
conhecimentos dentro da empresa 

27 35 3.º +8 +4 

Unidades: %, p.p. 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises (2019) 

Nota: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço que utilizam redes sociais (não inclui o sector financeiro). 

 

Acesso remoto às TIC nas empresas 

Em 2020, entre 26% e 29% das empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço referiram ter 

aumentado a percentagem de trabalhadores com acesso remoto aos sistemas TIC (incluindo 

email) e entre 9% e 10% atribuíram esse aumento à pandemia de COVID-19 (Figura 15).  

A percentagem de empresas que referiram ter aumentado o número de reuniões à distância foi 

ainda maior (47%), sendo que 29% associou esse aumento à pandemia de COVID-19. 
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Figura 15 – Aumento do acesso remoto às TIC e a reuniões à distância devido à pandemia COVID-19 

 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises (2021) 

Nota: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro) 

 

 

5 Nível de utilização dos serviços 

Apresenta-se, de seguida, a evolução do número acessos, da velocidade de download das ofertas 

contratadas, do tráfego e das receitas no segmento não residencial. 

 

5.1 Evolução do número de acessos 

Em 2021, o crescimento em termos relativos registado nos utilizadores do segmento não 

residencial foi superior ao verificado no segmento residencial nos principais serviços fixos (Tabela 

16).  

 

 

 

9

10

29

16

14

17

4

2

1

Aumento do acesso remoto ao sistema de correio
eletrónico da empresa devido à pandemia COVID-19

Aumento do acesso remoto aos sistemas de TIC da
empresa (excepto correio eletrónico) devido à

pandemia COVID-19

Aumento do número de reuniões à distância conduzidas
pela empresa devido à pandemia COVID-19

Totalmente Parcialmente De algum modo



 

Serviços de Comunicações Eletrónicas -  Segmento Não Residencial 2021  

   
 
 

44 

Tabela 16 – Utilizadores residenciais e não residenciais, por serviços fixos 

 

2020 2021  

Var. (%) 
2020/ 
2021 

 
Var. (%) 

média anual 
2017/2021  

Var. (%) 
acumulada 
2017/2021 

Utilizadores residenciais 

SAI em local fixo 3 521 3 646  3,6  4,6  17,7 

STF 3 839 3 907  1,8  -  - 

TVS 3 780 3 882  2,7  -  - 

RAV 3 054 3 302  8,1  9,7  44,9 

Utilizadores não residenciais 

SAI em local fixo 640 668  4,4  6,0  26,0 

STF 1 282 1 321  3,0  -  - 

TVS 447 471  5,4  -  - 

RAV 510 568  11,4  15,0  75,0 

Unidade: 1000 utilizadores; % 

Fonte: ANACOM 

Nota 1: As variações apresentadas podem não corresponder aos valores constantes da tabela devido a arredondamentos. 

Nota 2: SAI em local fixo: serviço de acesso à Internet em local fixo; STF: Serviço telefónico fixo; TVS: Serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição; 
RAV: Redes de alta velocidade 

 

O número de acessos não residenciais do STF (1,3 milhões) aumentou 3,0% face ao período 

homólogo (acima do aumento de 1,8% registado no segmento residencial). 

O número de acessos não residenciais do SAI em local fixo (668 mil) aumentou 4,4% em relação 

ao período homólogo, enquanto o número de acessos residenciais aumentou 3,6%. No entanto, 

em 2021 o aumento dos acessos deste serviço, quer os não residenciais, quer os residenciais, foi 

inferior ao registado, em termos médios anuais, nos últimos 5 anos (6,0% e 4,6%, respetivamente). 

Os clientes não residenciais de serviços suportados em redes de alta velocidade (568 mil) 

aumentaram 11,4% em 2021, acima dos 8,1% registados no segmento residencial, embora inferior 

ao registado nos últimos 5 anos (+15%). 

A TVS foi o serviço com o menor número de acessos não residenciais (471 mil) e o que mais 

aumentou em termos relativos face ao ano anterior (5,4%). No segmento residencial o acréscimo 

anual foi inferior (2,7%). 
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A evolução do número total de 

acessos em local fixo não 

aparenta ter sido afetado pela 

pandemia da COVID-19 

iniciada em 2020, quer no 

segmento residencial quer no 

segmento não residencial 

(Figura 16). 

Os acessos não residenciais 

representaram 21% dos 

acessos fixos, a mesma 

proporção que existia antes 

da pandemia.  

Figura 16 – Evolução do número de acessos fixos (residenciais e não 

residenciais) 

Unidade: milhares de acessos 

Fonte: ANACOM  

Embora muitos clientes não residenciais procurem serviços padronizados, os clientes 

empresariais de maior dimensão necessitam, normalmente, de serviços mais avançados e fiáveis 

para ligar as suas unidades de negócios e (múltiplos) locais e permitir a comunicação interna entre 

os mesmos. A utilização destes serviços mais avançados pelas empresas também cresceu em 

2021. 

O número de clientes de Serviços de Transmissão de Dados (STD) suportados em outras 

tecnologias, como Frame Relay, IP MPLS, Ethernet, (32 mil) aumentou 5% face ao ano anterior, 

ainda assim inferior ao registado, em termos médios anuais, nos últimos 5 anos (Tabela 17). 

Tabela 17 – Clientes de Serviço de Transmissão de Dados suportados em outras tecnologias 

 

2020 2021  

Var. (%) 
2020/ 
2021 

 
Var. (%) 

média anual 
2017/2021  

Var. (%) 
acumulada 
2017/2021 

Clientes do Serviço de 
Transmissão de Dados 

  30 317       31 844       5,0   17,6   91,1 

Unidade: 1 cliente; % 

Fonte: ANACOM 

Nota: Serviços de transmissão de dados suportados nas tecnologias Frame Relay, IP MPLS, Ethernet, etc. 
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No que se refere aos Acessos de Elevada Qualidade, ou seja, acessos de comunicações eletrónicas 

que proporcionam uma capacidade de transmissão entre dois pontos terminais, de elevado nível 

de qualidade de serviço, o número de clientes (36 mil) aumentou 1,3% face ao ano anterior, inferior 

ao registado, em termos médios anuais, nos últimos 5 anos (Tabela 18).  

 

Tabela 18 – Clientes de Acessos de Elevada Qualidade  

 

2020 2021  

Var. (%) 
2020/ 
2021 

 
Var. (%) 

média anual 
2017/2021  

Var. (%) 
acumulada 
2017/2021 

Clientes de Acessos de Elevada 
Qualidade 

35 266 35 734   1,3   10,5   49,2 

Clientes de retalho 34 933 35 378   1,3   10,7   50,0 

       Clientes grossistas 333 356   6,9   -0,8   -3,0 

Unidade: 1 cliente; % 

Fonte: ANACOM 

Notas: Acessos de Elevada Qualidade: meios de uma rede pública de comunicações eletrónicas que proporcionam capacidade de transmissão entre dois 
pontos terminais com um elevado nível de qualidade de serviço e que sejam distinguíveis dos acessos disponibilizados no mercado de grande 
consumo: sem contenção e débito simétrico; com contenção (até 1:20) e débito simétrico ou assimétrico; sem contenção e débito assimétrico. 

 

Considerando o total de acessos de elevada qualidade alugados a clientes retalhistas (122 mil 

acessos, maioritariamente nacionais), o crescimento anual foi de 3,8% (Tabela 19). Nos últimos 5 

anos tinha sido, em média, de 9,3%.   

 

Tabela 19 –Acessos de Elevada Qualidade  

 

2020 2021  

Var. (%) 
2020/ 
2021 

 
Var. (%) 

média anual 
2017/2021  

Var. (%) 
acumulada 
2017/2021 

Acessos de Elevada Qualidade 
alugados a clientes retalhistas  

117 146 121 597  3,8  9,3  42,5 

Nacional 116 670 120 747  3,5  9,1  41,7 

       Internacional 476 850  78,6  60,5  564,1 

Acessos de Elevada Qualidade 
alugados a clientes grossistas 

10 585 9 533  -9,9  -11,5  -38,7 

       Nacional 10 196 9 147  -10,3  -12,2  -40,5 

       Internacional 389 386  -0,8  20,7  112,1 

Unidade: 1 acesso; % 

Fonte: ANACOM 

Notas: Acessos de Elevada Qualidade: meios de uma rede pública de comunicações eletrónicas que proporcionam capacidade de transmissão entre dois 
pontos terminais com um elevado nível de qualidade de serviço e que sejam distinguíveis dos acessos disponibilizados no mercado de grande 
consumo: sem contenção e débito simétrico; com contenção (até 1:20) e débito simétrico ou assimétrico; sem contenção e débito assimétrico. 
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5.2 Velocidades de acesso à Internet 

De acordo com a informação reportada pelos quatro principais prestadores de comunicações 

eletrónicas, no final do 1S2021, cerca de 79% dos acessos à Internet não residenciais dispunham 

de velocidades de download iguais ou superiores a 30 Mbps e para 71% essa velocidade era de 

pelo menos 100 Mbps. Estas percentagens eram inferiores às registadas em acessos residenciais 

(93% e 86%, respetivamente) – Vd. Figura 17. 

Cerca de 5% do total de acessos não residenciais dispunham de velocidades iguais ou superiores 

a 1 Gbps. 

Figura 17 – Distribuição dos acessos por velocidade de download (residenciais e não residenciais) 

 
Unidade: % 

Fonte: ANACOM 

Nota: Informação relativa ao 1S2021 e com base nos principais operadores de serviços de comunicações eletróncias. 

 

Caso se considere somente as empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço segundo o inquérito 

amostral da CE, Information and Communication Technologies in Households and by Individuals, 

em 2021, cerca de 95% das empresas com acesso à Internet em banda larga fixa contrataram 

velocidades de download máximas de pelo menos 30 Mbps (+20 p.p. do que a média da UE27) e 

18% de pelo menos 1 Gbps (+7 p.p. do que a média da UE27) – vd. Figura 18. 

 

7%
21%7%

8%

84%
65%

2% 5%

Acessos residenciais Acessos não residenciais

>= 1 Gbps

[100 Mbps; 1 Gbps[

[30 Mbps; 100 Mbps[

<30 Mbps



 

Serviços de Comunicações Eletrónicas -  Segmento Não Residencial 2021  

   
 
 

48 

Figura 18 – Distribuição das empresas com 10 ou mais pessoas ao SAI por escalões de velocidade máxima de 

download contratada de Internet fixa, Portugal e UE27 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises (2021) 

 

Figura 19 – Peso dos acessos à Internet (residenciais e não 

residenciais), por velocidade de download 

 
Unidade: % 

Fonte: ANACOM 

Nota: Informação relativa ao 1S2021 e com base nos principais operadores de 

serviços de comunicações eletróncias 

Cerca de 35% do total de acessos à 

Internet com velocidades inferiores a 

30 Mbps correspondiam a 

utilizadores não residenciais (Figura 

19). Esta percentagem diminui no caso 

dos intervalos de velocidade de 30 a 

100 Mbps e de 100 Mbps a 1 Gbps 

(17% e 12%, respetivamente).  

Nas velocidades mais elevadas, iguais 

ou superiores a 1 Gbps, os acessos não 

residenciais representavam 36% do 

total de acessos deste intervalo. 

 

5.3 Tráfego  

De acordo com a informação reportada pelos quatro principais prestadores de comunicações 

eletrónicas, no 1S2021 o tráfego em minutos de comunicações de voz fixa de clientes não 
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residenciais representava 40,5% do total, correspondendo, em média, a 54 minutos mensais por 

utilizador (mais 3 minutos que os clientes residenciais) – vd. Tabela 20. 

No segmento não residencial a duração média das chamadas de voz fixa foi de 2 minutos e 37 

segundos, inferior ao registado no segmento residencial (6 minutos e 17 segundos). 

 

Tabela 20 – Tráfego de voz fixa de utilizadores residenciais e não residenciais (1S2021) 

 

N.º de 
Chamadas 

N.º de 
minutos  

Peso do tráfego 
(minutos)  

por segmento 
(%)  

 
Tráfego 

médio 
mensal por 

utilizador 
(minutos)  

Duração 
média das 
chamadas 
(minutos) 

Utilizadores 
residenciais 

188 1 183  59,5  51  6,3 

Utilizadores não 
residenciais 

309 807  40,5  54  2,6 

Unidade: milhões de minutos e chamadas, % 

Fonte: ANACOM 

 

No que se refere ao tráfego de voz móvel, cerca de um quarto foi gerado por clientes não 

residenciais (23,1% dos minutos e 26,6% das chamadas). Os clientes residenciais, foram 

responsáveis por 76,9% dos minutos de voz móvel originados. 

O tráfego de voz médio mensal por acesso móvel não 

residencial durante o 1S2021 totalizou os 308 

minutos, mais 83 minutos que os clientes residenciais 

(225 minutos).  

No entanto, a duração média das chamadas móveis 

originadas nos clientes não residenciais (3 minutos) foi 

inferior à observada nos clientes residenciais (3,6 

minutos). 

Tráfego médio mensal  
por acesso móvel  

não residencial 

308  
minutos  

 
 

O tráfego de Internet móvel gerado por acessos móveis de clientes não residenciais representava 

24,1% do total do tráfego de Internet móvel. Considerando apenas o tráfego de Internet através do 

telemóvel, esta percentagem diminui para 17,8% e olhando somente para o tráfego gerado pelos 
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acessos à Internet através de PC/tablet/pen/router, a proporção associada aos clientes não 

residenciais aumenta para 37,3% (Figura 20). 

 

Figura 20 – Distribuição do tráfego de Internet de acessos móveis por segmento de cliente 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM 

Nota: Informação relativa aos quatro principais prestadores de comunicações eletrónicas 

 

Cada acesso móvel de clientes não residenciais gerou, em média, 6,3 GB de tráfego de Internet, 

um valor superior ao registado no segmento residencial (4,8 GB).  

Por tipo de equipamento, verifica-se que, o tráfego 

médio mensal de Internet através do telemóvel foi 

semelhante nos dois segmentos (3,8 GB no segmento 

não residencial e 3,7 GB no segmento residencial), 

enquanto o tráfego médio gerado através de PC/ 

tablet/pen/router foi substancialmente mais elevado 

no caso dos clientes residenciais (31,3 GB contra 18 

GB nos clientes não residenciais). 

Tráfego médio mensal de 
Internet móvel  

6,3 GB  
por acesso não residencial 

 
 

Os clientes de Serviços de Transmissão de Dados, suportados em outras tecnologias (Frame 

Relay, IP MPLS, Ethernet, etc.), tendencialmente empresas de maior dimensão, registaram um 

tráfego médio mensal de 1,3 TB em 2021, mais 27,4% que no ano anterior. 
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5.4 Receitas 

 

Figura 21 – Distribuição das receitas de clientes 

residenciais e não residenciais 

 
Unidade: % 

Fonte: ANACOM 

Nota: As receitas de serviços fixos incluem receitas individualizadas do STF, 
TVS e SAI e receitas de serviços integrados em pacote. Não incluem as 
receitas de acessos de elevada qualidade a clientes de retalho e de 
transmissão de dados. 

No que se refere aos serviços fixos, as 

receitas de clientes não residenciais 

representaram 20% do total de receitas 

retalhistas geradas por estes serviços 

(Figura 21). No caso das ofertas em pacote 

o peso foi mais baixo (13%), embora atinja 

36% no caso das ofertas 2P. 

As receitas de serviços móveis de clientes 

não residenciais apresentavam um peso 

superior (32% do total de receitas de 

serviços móveis). 

 

 
 

A distribuição das receitas retalhistas por serviço varia de acordo com o segmento do cliente.  

 
 

10  As receitas retalhistas de clientes não residenciais apresentadas neste relatório não incluem as receitas de acessos de elevada 
qualidade a clientes de retalho e de transmissão de dados. 

32% 20% 13%

Serviços móveis Serviços fixos Serviços em
pacote

Não residencial Residencial

De acordo com a informação reportada pelos 

quatro principais prestadores de comunicações 

eletrónicas, entre janeiro de junho de 2021, as 

receitas retalhistas de clientes não residenciais 

dos principais prestadores dos serviços de 

comunicações eletrónicas atingiram 430 milhões 

de euros10, representando cerca de um quarto do 

total de receitas de serviços prestados a clientes 

finais. 

 430  
milhões  

 

de euros nos clientes  
não residenciais 

(janeiro a junho 2021) 
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No 1S2021, quase metade das receitas de clientes não residenciais resultou de serviços móveis 

(45% do total de receitas11), superior ao registado no segmento residencial (32%) – vd. Figura 22.  

As receitas de serviços fixos individualizados também registaram um peso superior no segmento 

não residencial (26% face a 9% no segmento residencial), em oposição às receitas dos serviços 

comercializados em pacote (27% face a 58% no segmento residencial). 

 

Figura 22 – Distribuição das receitas retalhistas de clientes residenciais e não residenciais por serviço, 1S2021 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM 

Nota 1: As receitas de serviços fixos individualizados incluem receitas individualizadas do STF, TVS e SAI. Não incluem as receitas de acessos de elevada 

qualidade a clientes de retalho e de transmissão de dados. 

Nota 2: Informação relativa aos quatro principais prestadores de comunicações eletrónicas, 1S2021 

 

Em termos de receita média por utilizador, no caso dos pacotes de serviços, a receita média 

gerada por um utilizador não residencial foi superior à gerada pelos utilizadores residenciais (35,9 

euros/mês e 34,1 euros/mês, excluindo IVA, respetivamente) – Vd. Figura 23.  

A diferença é superior no caso das ofertas 4/5P, onde a receita média mensal por utilizador não 

residencial foi de 6,2 euros mais elevada do que a receita gerada por um utilizador residencial com 

os mesmos serviços. 

 

 
 

11  As receitas retalhistas de clientes não residenciais não incluem as receitas de acessos de elevada qualidade a clientes de retalho e 
de transmissão de dados. 
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Figura 23 – Receita média mensal de serviços comercializados em pacotes, por segmento de cliente  

 
Unidade: Euros (sem IVA incluído) 

Fonte: ANACOM 

Nota: Informação relativa aos quatro principais prestadores de comunicações eletrónicas, 1S2021 
 

 

Distribuição das receitas de clientes não residenciais por prestador 

No que se refere à distribuição por prestador das receitas retalhistas de clientes não residenciais 

dos principais dos serviços de comunicações eletrónicas, no 1S2021, a MEO detinha a maior 

percentagem (39,5%), seguida da Vodafone (34,1%), do Grupo NOS (26,2%) e da NOWO (0,2%) – 

vd. Error! Reference source not found..  

Por tipo de serviço, a MEO registou a maior percentagem de receitas não residenciais associadas 

aos serviços fixos (49,6%) e aos serviços em pacote (49,4%), e a segunda percentagem mais 

elevada nos serviços móveis (29,3%). O Grupo NOS foi o segundo prestador com maior 

percentagem nos serviços fixos (29,7%) e nos serviços em pacote (30,7%), sendo o terceiro 

prestador com maior percentagem nos serviços móveis (23,4%). A Vodafone registou a maior 

percentagem de receitas não residenciais nos serviços móveis (47,3%) e a terceira maior 

percentagem nos serviços fixos (20,2%).  A NOWO apresentou uma percentagem mais reduzida, 

0,4% nos serviços fixos e 0,8% nos serviços em pacote. 
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Tabela 21 – Distribuição de receitas de clientes não residenciais pelos principais prestadores (1S2021)1 

 

Total 
(principais 

serviços 
retalhistas) 

(3) 
Serviços 

móveis 
Serviços 

fixos (2) 
Multiple 

play 
Double 

play 
Triple 

play 

Quintuple/ 
Quadruple 

play 

MEO 39,5 29,3 49,6 49,4 33,5 46,2 55,5 

Vodafone 34,1 47,3 20,2 19,1 50,9 18,6 11,0 

Grupo NOS 26,2 23,4 29,7 30,7 14,6 34,0 33,0 

    NOS Comunicações 25,9 23,4 29,2 30,0 14,4 32,7 32,5 

    NOS Madeira 0,2 : 0,4 0,5 0,2 0,8 0,3 

    NOS Açores 0,1 : 0,2 0,3 0,0 0,5 0,2 

NOWO 0,2 0,0 0,4 0,8 1,0 1,2 0,5 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM 

Nota 1: As quotas referem-se ao final do 1S2021 e incluem apenas os principais operadores de serviços de comunicações eletróncias.  

Nota 2: As receitas de serviços fixos incluem receitas individualizadas do STF, TVS e SAI e receitas de serviços integrados em pacote.  

Nota 3: As receitas totais incluem outras receitas retalhistas não incluídas nas colunas específicas dos serviços. Não incluem as receitas de acessos de 

elevada qualidade a clientes de retalho e de transmissão de dados. 

 

 
 

 

6 Serviços avançados nas empresas 

Apresenta-se de seguida a informação disponível sobre a intensidade digital das empresas com 10 

ou mais pessoas ao serviço e a utilização de serviços avançados, de onde se destacam a aquisição 

de serviços de computação em nuvem (cloud computing), a análise de mega-dados (Big Data), a 

utilização de tecnologias de Inteligência Artificial (IA) e a utilização de equipamentos IoT (Internet 

of Things). Esta análise tem por base a informação do inquérito amostral da Comissão Europeia 

(CE), Information and Communication Technologies in Enterprises. 
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6.1 A intensidade digital das empresas 

Cerca de 1 em cada 5 empresas portuguesas com 

10 ou mais pessoas ao serviço apresentava um 

Índice de Intensidade Digital12 classificado como 

“alto” ou “muito alto” (no mínimo 7 pontos em 12) 

– vd. Figura 24. Portugal posicionou-se 1 p.p. 

abaixo da média da UE27. 

21% 
das empresas com um  

Índice de 
 Intensidade Digital  

“alto” ou “muito alto” 

 

Figura 24 – Índice de Intensidade Digital das empresas, 2021 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2021. 

Nota: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro) 

 

O Índice de Intensidade Digital das empresas tende a ser mais alto quanto maior a dimensão 

empresarial. Cerca de 8% das microempresas apresentavam níveis “alto” ou “muito alto”, 

passando para 17% nas pequenas empresas, 34% nas médias empresas e 59% nas grandes 

empresas (Figura 25). 

 
 

12 Índice de Intensidade Digi 

3

3
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Muito alto Alto Baixo Muito baixo
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Figura 25 – Índice de Intensidade Digital das empresas por dimensão empresarial, 2021 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2021. 

Nota: Não inclui o sector financeiro 

 

 

6.2 Serviços avançados utilizados pelas empresas 

Cloud computing 

Em 2021, cerca de 35% das empresas inquiridas 

adquiriram serviços cloud computing (mais 6 p.p. 

que no ano anterior, o maior aumento anual desde 

que se recolhe esta informação) – vd. Figura 26. 

Portugal ficou abaixo da média da UE27 na 

aquisição destes serviços (-7 p.p.).  

35% 
das empresas  

adquiriram serviços  

cloud computing  
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Figura 26 – Aquisição de serviços de computação em nuvem na Internet (cloud computing) 

Unidade: % 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas; 

Nota: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro) 

 

A penetração de serviços cloud computing tende a ser maior nas grandes empresas (71%) – vd. 

Figura 27.   

 

Figura 27 – Aquisição de serviços de computação em nuvem na Internet (cloud computing) por dimensão empresarial 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2020 e 2021. 

Nota: Não inclui o sector financeiro 

 

Por sector de atividade, destacam-se na aquisição de serviços cloud computing, as «Atividades de 

Informação e Comunicação» (73%), a «Eletricidade e Distribuição de água» (62%), e as «Atividades 

administrativas» (55%) – vd. Tabela 22. 
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No último ano, a aquisição destes serviços cresceu mais entre as empresas dos sectores 

«Atividades administrativas» e «Alojamento e Restauração», tendo aumentado face ao ano 

anterior 16 p.p. e 14 p.p., respetivamente. 

 

Tabela 22 – Aquisição de serviços de computação em nuvem na Internet (cloud computing) por sector de atividade 

 
UE27 

(%) 
Portugal 

(%) 
Ranking 

 
Desvio face 
à UE27 (p.p) 

Var. (p.p.) 
2020/2021  

C – Indústrias transformadoras 41 28 19.º -13 +5 

D+E – Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e 

ar frio. Captação, tratamento e distribuição de água; 
saneamento, gestão de resíduos e despoluição 

47 62 6.º +15 : 

F – Construção 33 19 20.º -14 : 

G – Comércio por grosso e a retalho; reparação de 

veículos automóveis e motociclos 41 37 17.º -4 +6 

I – Alojamento, restauração e similares 33 31 12.º -2 +14 

J – Atividades de informação e de 
comunicação 

77 73 14.º -4 : 

N – Atividades administrativas e dos serviços de 

apoio 
42 55 9.º +13 +16 

Total  42 35 17.º -7 +6 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises (2021) 

Nota 1: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro) 

Nota 2: Atividades económicas de acordo com CAE Rev. 3. 

Nota 3: O ranking não inclui a Polónia por falta de informação. 

 

O aumento anual que se registou na aquisição dos serviços de cloud computing pelas empresas 

com 10 ou mais pessoas ao serviço está em parte relacionado com as alterações decorrentes da 

pandemia de COVID-19. Cerca de 9% das empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço referiram 

que aumentaram o investimento em serviços de cloud computing devido à pandemia (Figura 28). 
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Figura 28 – Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço que aumentaram o investimento em serviços de cloud 

computing devido à pandemia COVID-19, por sector de atividade, 2021 

Unidade: % 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas, 2021 

Nota: O setor «Outros serviços» inclui a divisão 75 da secção M da CAE Rev3. Não inclui o sector financeiro. 

 

Os serviços de cloud computing mais utilizados continuaram a ser sobretudo os menos 

sofisticados: correio eletrónico (89%), armazenamento de ficheiros (71%) e software de escritório 

(61%) – vd. Tabela 23.  

A maioria dos serviços de cloud computing analisados são mais utilizados em Portugal do que na 

UE27. 
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Tabela 23 – Serviços de cloud computing adquiridos pela empresa 

 
UE27 

(%) 
Portugal 

(%) 
Ranking 

 
Desvio face 
à UE27 (p.p) 

Var. (p.p.) 
2020/2021  

Software (pelo menos um serviço) 94 97 7.º +3 : 

Correio eletrónico 79 89 2.º +10 +6 

Software de escritório 
(ex. processadores de texto, cálculo, etc.) 

61 61 16.º 0 +3 

Software de contabilidade e finanças 48 41 17.º -7 +1 

Software de aplicação de ERP 24 34 5.º +10 : 

Software CRM  
(gestão de informação clientes) 

27 26 13.º -1 -6 

Software de aplicação de segurança 59 66 7.º +7 : 

Infraestruturas (pelo menos um serviço) 75 76 13.º +1 : 

Arquivo de banco de dados da empresa 47 46 14.º -1 -1 

Armazenamento de ficheiros 68 71 10.º +3 +1 

Capacidade de computação 25 35 6.º +10 -1 

Plataformas 21 25 10.º +4 : 

Plataforma informática que fornece 
ambiente de hospedagem para aplicações 

21 25 10.º +4 : 

Unidades: %, p.p. 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2021. 

Nota 1: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço que adquiriram serviços cloud computing (não inclui o sector financeiro) 

Nota 2: O ranking não inclui a Polónia por falta de informação. 

 

Big Data 

Em 2020, cerca de 10,2% das empresas com 10 ou mais pessoas ao 

serviço referiram analisar mega-dados (Big Data), sendo mais 

expressivo nas grandes empresas (32,2%) e nas empresas do Sector 

de Informação e Comunicação (22,7%). Portugal encontrava-se 3 

p.p. abaixo da média da UE27 na análise deste tipo de dados pelas 

empresas.  

10% 
das empresas  

analisaram 

Big Data 
 

As empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço foram ainda questionadas sobre as fontes de 

dados utilizadas na análise Big Data. Cerca de 7% analisaram dados gerados a partir de meios de 
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comunicação digital (social media) 13 , 5% das empresas referiram analisar dados a partir da 

geolocalização de dispositivos portáteis14, e 3% referiram analisar dados da própria empresa a 

partir de sensores ou dispositivos inteligentes, como comunicações de máquina para máquina 

(M2M), sensores digitais, radiofrequência, etc. (Figura 29). 

A utilização destas fontes de dados em Portugal foi idêntica à média da UE27, à exceção da 

geolocalização de dispositivos portáteis (-2 p.p. que a média da UE27). 

 

Figura 29 – Proporção de empresas que analisam Big Data segundo a fonte de dados 

 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2020. 

Nota: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro) 

 

A utilização destas fontes de dados variou com a dimensão empresarial, destacando-se as grandes 

empresas na análise de dados da própria empresa a partir de sensores ou dispositivos inteligentes 

(21%) – vd. Figura 30. 

 

 
 

13  Ver Nota metodológica. 

14  Por exemplo, dispositivos portáteis que utilizam redes de telefonia móvel, ligações sem fio ou GPS. 
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Figura 30 – Proporção de empresas que analisa Big Data segundo a fonte de dados por dimensão empresarial 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2020. 

Nota: Empresas de acordo com a sua dimensão empresarial 

 

Destaca-se ainda o método de análise machine learning, como o mais utilizado por estas 

empresas (33,7%) – vd. Figura 31. 

 

Figura 31 – Proporção de empresas que analisam Big Data segundo o método de análise 

 

Unidade: % 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas (2020). 

Nota: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço que analisam Big Data (não inclui o sector financeiro) 

 

Os principais motivos que as empresas referiram para não analisar Big Data foram sobretudo a 

falta de recursos humanos, conhecimentos e competências (54,7%), a falta de fontes de dados para 

a análise (45,9%) e a relação custo benefício elevada (42,6%) – vd. Figura 32. 
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Figura 32 – Motivos para as empresas não analisarem Big Data 

Unidade: % 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas (2020). 

Nota: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço que não analisam Big Data (não inclui o sector financeiro) 

 

Inteligência artificial 

 

Em 2021, cerca de 17% das empresas com 10 ou 

mais pessoas ao serviço referiram utilizar alguma 

tecnologia de Inteligência Artificial (IA) 15  e 4% 

ponderaram fazê-lo (Figura 33 e Figura 34).  

17% 
das empresas  

utilizaram alguma tecnologia de 

Inteligência Artificial 
 

Portugal ocupou a 2.ª posição no ranking da UE27 na utilização de tecnologias IA, apenas 

ultrapassado pela Dinamarca.  

 

 
 

15  Inteligência Artificial – ver nota metodológica. 
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Figura 33 – Proporção de empresas que utilizaram alguma tecnologia de Inteligência Artificial, 2021, Portugal e UE27 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2021. 

Nota: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro) 

 
 

Nas grandes empresas a utilização destas tecnologias foi ainda mais expressiva (31%) – vd. Figura 

34. 

 

Figura 34 – Proporção de empresas segundo a utilização de alguma tecnologia de Inteligência Artificial, por dimensão 

empresarial 

 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2021. 

Nota: Total refere-se às empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro) 

 

O sector da «Informação e Comunicação» foi o que registou uma maior percentagem de empresas 

que utilizam tecnologias de Inteligência Artificial (33%) e o sector da «Construção» o que registou 

menor percentagem (10%) – vd. Figura 35. 
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Figura 35 – Proporção de empresas segundo a utilização de alguma tecnologia de Inteligência Artificial, por sector de 

atividade 

 

Unidade: % 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas (2021). 

Nota: Total refere-se às empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro) 

 

Entre as diversas tecnologias IA analisadas, destacam-se as tecnologias que analisam e 

processam linguagem escrita (text mining), que foram utilizadas por 10% das empresas com 10 ou 

mais pessoas ao serviço. Seguiram-se as tecnologias que identificam objetos ou pessoas através 

de imagens padronizadas: reconhecimento ou processamento de imagens (4%) – vd. Tabela 24. 
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Tabela 24 – Utilização de tecnologias de Inteligência Artificial pelas empresas, Portugal e UE27 

Tecnologias que … 
UE27 

(%) 
Portugal 

(%) 
Ranking 

 
Desvio face 
à UE27 (p.p) 

… analisam linguagem escrita (text mining) 3 10 1.º +7 

… convertem linguagem falada e formato legível por máquina 
(reconhecimento de voz) 2 2 6.º 0 

… geram linguagem escrita ou falada (criação de linguagem 
natural) 

1 1 11.º 0 

… identificam objetos ou pessoas através de imagens 
(reconhecimento ou processamento de imagens) 

2 4 2.º +2 

… permitem a aprendizagem automática por análise de dados 
(inclui deep learning) 

3 3 9.º 0 

… automatizam diferentes fluxos de trabalho ou auxiliam na 
tomada de decisão (automatização de processos robóticos 
baseada em software de Inteligência Artificial) 

3 3 6.º 0 

… permitem a movimentação física de máquinas através de 
decisões autónomas baseadas na observação do meio 
envolvente (robôs autónomos, veículos autónomos, drones 
autónomos) 

1 2 2.º +1 

Pelo menos uma tecnologia de Inteligência Artificial 8 17 2.º +9 

Pelo menos duas tecnologias de Inteligência Artificial 4 4 10.º 0 

Pelo menos três tecnologias de Inteligência Artificial 2 1 15.º -1 

Unidades: %, p.p. 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2021. 

Nota 1: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro) 

Nota 2: O ranking não inclui a Polónia por falta de informação. 

 

As empresas utilizam tecnologias de Inteligência Artificial sobretudo para marketing e vendas 

(39%), organização de processos administrativos (34%) e gestão de empresas (28%). Na UE27, as 

tecnologias de IA tendem a ser mais utilizadas na segurança das TIC (24% na UE27 e 25% em 

Portugal) – vd. Tabela 25. 
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Tabela 25 – Utilização de software ou sistemas de Inteligência Artificial pelas empresas segundo o propósito, Portugal 

e UE27 

 
UE27 

(%) 
Portugal 

(%) 
Ranking 

 
Desvio face 
à UE27 (p.p) 

Marketing ou vendas (ex.: chatbots baseados no processamento de 
linguagem natural para apoio ao cliente; perfis de clientes, otimização 
de preços, ofertas de marketing personalizadas, análise de mercado 
baseada em aprendizagem automática; etc.) 

22 39 3.º +17 

Processos de produção (ex.: ferramentas para classificar produtos 
ou encontrar defeitos em produtos com base na visão computacional; 
drones autónomos para tarefas de vigilância, segurança ou inspeção 
de produção; manutenção preditiva baseada em aprendizagem 
automática; trabalhos de montagem executados por robôs 
autónomos; etc.) 

20 22 14.º +2 

Organização de processos administrativos do negócio (ex.: 
assistentes de negócio virtuais baseados em aprendizagem 
automática e/ou processamento de linguagem natural; conversão de 
voz em texto com base no reconhecimento de voz para a elaboração 
de documentos; planeamento ou agendamento automático com base 
em aprendizagem automática; tradução automática; etc.) 

23 34 3.º +11 

Gestão de empresas (ex. aprendizagem automática para analisar 
dados e ajudar a fazer investimentos ou na tomada de outras decisões; 
previsão das vendas ou do negócio com base em aprendizagem 
automática; avaliação de risco baseada em aprendizagem automática; 
etc.) 

16 28 6.º +12 

Logística (ex. robôs autónomos para soluções de recolha e expedição 
em armazéns; otimização de rotas com base em aprendizagem 
automática; robôs autónomos para envio, rastreamento, distribuição e 
classificação de encomendas; drones autónomos para entrega de 
encomendas; etc.) 

10 10 16.º 0 

Segurança das TIC (ex. pré-seleção de candidatos, automação do 
recrutamento com base em aprendizagem mecânica; deteção e 
prevenção de ataques cibernéticos baseados em aprendizagem 
automática; etc.) 

24 25 13.º +1 

Gestão de recursos humanos ou recrutamento (ex. pré-seleção 
de candidatos, automação do recrutamento com base em 
aprendizagem mecânica; análise de perfil ou desempenho de 
funcionários com base em aprendizagem automática; chatbots 
baseados no processamento de linguagem natural para recrutar ou 
apoiar a gestão de recursos humanos; etc) 

9 15 6.º +6 

Unidades: %, p.p. 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2021. 

Nota 1: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro) que utilizaram pelo menos uma tecnologia de Inteligência Artificial 

Nota 2: O ranking não inclui a Polónia por falta de informação. 

 

A implementação das tecnologias IA é realizada maioritariamente através da aquisição de 

software ou sistemas comerciais prontos a utilizar (59%) ou de contratação a fornecedores 

externos (40%) – vd. Figura 36. 
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Figura 36 – Tipo de aquisição das tecnologias de Inteligência Artificial pelas empresas, 2021 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2021. 

Nota: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro) que utilizaram pelo menos uma tecnologia de Inteligência Artificial 

 

Os «custos elevados», a «falta de conhecimento adequado na empresa» e a «dificuldade com a 

disponibilidade ou a qualidade dos dados necessários» foram as principais barreiras à utilização 

das tecnologias IA pelas empresas que ponderaram fazê-lo (Figura 37). 

 

Figura 37 – Barreiras à utilização das tecnologias de Inteligência Artificial pelas empresas, 2021 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2021. 

Nota: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro) que ponderaram utilizar tecnologia de Inteligência Artificial 
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Equipamentos “Internet das Coisas” 

Em 2021, cerca de 23% das empresas portuguesas com 

10 ou mais pessoas ao serviço utilizavam equipamentos 

Internet das Coisas (Internet of Things - IoT), i.e., 

dispositivos ou sistemas interconectados que podem ser 

monitorizados ou controlados remotamente através da 

Internet16, mais 10 p.p. que no ano anterior. 

23% 
das empresas  

utilizavam equipamentos 

Internet das Coisas 
 

Portugal encontrava-se 6 p.p. abaixo da média da UE27 na utilização destas tecnologias, passando 

do 19.º lugar para o 16.º lugar no ranking da UE27 (Figura 38). 

 

Figura 38 – Utilização de dispositivos ou sistemas interconectados que podem ser monitorizados ou controlados 

remotamente através da Internet na UE27 

 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2021. 

Nota: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro). 

 
 

16  Por exemplo, “medidores, termostatos, lâmpadas, sistemas de alarme, detetores de fumo, fechos de segurança, 
câmaras "inteligentes", etc.; sensores, etiquetas de identificação por radiofrequência (RFID) ligadas a uma estação 
de base que permite a sua gestão através da Internet. Exclui detetores e sensores simples (ex.: de movimento, som, 
temperatura, fumo, etc.) e etiquetas RFID que não sejam monitorizadas ou controladas remotamente pela Internet.” 
(Cfr. Instrumento de notação do Inquérito à Utilização de Tecnologias de Informação e da Comunicação nas 
Empresas, 2021, INE). 
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Os equipamentos IoT foram sobretudo utilizados para “segurança das instalações” (86%), “gestão 

do consumo de energia” (32%), “gestão logística” (21%), “processos de produção” (19%), 

“monitorização das necessidades de manutenção” (18%) e “serviço ao cliente” (13%) – vd. Tabela 

26. 

Destaca-se o facto de Portugal ter ficado acima da média da UE na utilização de equipamentos de 

“segurança das instalações” (+14 p.p.), ocupando a 3.ª posição neste ranking. A percentagem de 

empresas portuguesas que utilizam a IoT para efeitos de “Gestão do consumo de energia” e 

“Processos de produção” foi também superior à média (+2 p.p. em ambos os casos). 

Tabela 26 – Finalidade dos dispositivos ou sistemas interconectados que podem ser monitorizados ou controlados 

remotamente através da Internet utilizados pelas empresas, Portugal e UE27, 2021 

 
UE27 

(%) 
Portugal 

(%) 

Rankin
g 

 
Desvio face 
à UE27 (p.p) 

Segurança das instalações (ex. sistemas de alarme, detetores de 
fumo, fechos de segurança, câmaras de segurança "inteligentes") 

72 86 3.º +14 

Gestão do consumo de energia (ex. medidores, termostatos, 
lâmpadas "inteligentes") 30 32 11.º +2 

Gestão logística (ex. sensores monitorizados/controlados pela 
Internet para localizar produtos ou veículos na gestão de armazéns) 

22 21 18.º -1 

Processos de produção (ex. sensores ou etiquetas RFID que são 
monitorizadas/controladas pela Internet e usadas para monitorizar 
ou automatizar o processo) 

17 19 10.º +2 

Monitorização das necessidades de manutenção (ex. 
sensores monitorizados/controlados pela Internet para monitorizar 
as necessidades de manutenção de máquinas ou veículos) 

24 18 21.º -6 

Serviço ao cliente (ex. câmaras ou sensores "inteligentes" 
controlados pela Internet para monitorizar as atividades dos 
clientes ou oferecer-lhes uma experiência de compra personalizada) 

13 13 19.º 0 

Outros fins 24 24 11.º 0 

Dois ou mais fins referidos 56 49 21.º -7 

Três ou mais fins referidos 28 22 21.º -6 

Unidade: %, p.p. 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2021. 

Nota:  Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço que utilizam dispositivos ou sistemas interconectados que podem ser monitorizados ou controlados 
remotamente através da Internet (não inclui o sector financeiro) 

 

A utilização destes dispositivos tende a ser maior à medida que aumenta a dimensão empresarial, 

encontrando-se acima da média no caso das médias empresas (35%), e das grandes empresas 

(46%). 
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Em comparação com o ano anterior, a utilização destes dispositivos cresceu em todos os estratos 

e sobretudo entre as médias empresas (+15 p.p.), e as grandes empresas (+12 p.p.) – vd. Figura 39. 

 

Figura 39 – Utilização de dispositivos ou sistemas interconectados que podem ser monitorizados ou controlados 

remotamente através da Internet por dimensão da empresa 

Unidade: % 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2020 e 2021. 

Nota: Empresas de acordo com a dimensão empresarial (não inclui o sector financeiro). 

 

Nas várias dimensões empresariais analisadas, Portugal encontrava-se abaixo da média europeia 

na utilização deste tipo de dispositivos (Tabela 27). 

Tabela 27 – Utilização de dispositivos interconectados que podem ser monitorizados remotamente através da 

Internet por dimensão da empresa, Portugal e UE27, 2021 

 
UE27 

(%) 
Portugal 

(%) 
Ranking 

 
Desvio face 
à UE27 (p.p) 

Var. (p.p.) 
2020/2021  

Microempresas  
   (0-9 pessoas ao serviço) 

: 10 : : +3 

Pequenas empresas 
 (10-49 pessoas ao serviço) 26 20 16.º -6 +9 

Médias empresas 
 (50-249 pessoas ao serviço) 37 35 14.º -2 +15 

Grandes empresas 
(250 ou mais pessoas ao serviço) 

48 46 13.º -2 +12 

Unidade: %, p.p. 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2021. 

Nota:  Empresas de acordo com a dimensão empresarial (não inclui o sector financeiro). 

23

10

20

35

46

13

7
11

20

34

Total (10 ou mais
pessoas ao serviço)

Microempresas
(0 a 9 pessoas ao

serviço)

Pequenas empresas
 (10 a 49 pessoas ao

serviço)

Médias empresas
(50 a 249 pessoas ao

serviço)

Grandes empresas
(250 ou mais pessoas

ao serviço)

2021

2020



 

Serviços de Comunicações Eletrónicas -  Segmento Não Residencial 2021  

   
 
 

72 

 

Por sector de atividade, a utilização de dispositivos interconectados monitorizados ou 

controlados remotamente pela Internet nos sectores “Eletricidade e Água” (41%), “Alojamento e 

Restauração” (30%) e “Comércio por grosso e a retalho” (28%) superou a média nacional. 

O sector “Alojamento e Restauração” foi o único que se encontrava acima da média da UE27 (+2 

p.p.) na utilização destes dispositivos (Tabela 28). 

 

Tabela 28 – Utilização de dispositivos ou sistemas interconectados que podem ser monitorizados ou controlados 

remotamente através da Internet por sector de atividade, Portugal e UE27, 2021 

 
UE27 

(%) 
Portugal 

(%) 
Ranking 

 
Desvio face 
à UE27 (p.p) 

C – Indústrias transformadoras 30 23 17.º -7 

D+E – Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio. 
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, 
gestão de resíduos e despoluição 

46 41 12.º -5 

F – Construção 26 11 24.º -15 

G – Comércio por grosso e a retalho; reparação de 
veículos automóveis e motociclos 

30 28 16.º -2 

H – Transportes e armazenagem  32 21 24.º -11 

I – Alojamento, restauração e similares 28 30 8.º +2 

N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio 24 20 15.º -4 

M – Atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares 25 16 22.º -9 

Total  29 23 16.º -6 

Unidade: %, p.p. 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in Enterprises, 2021. 

Nota 1:  Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o sector financeiro). 

Nota 2: Atividades económicas de acordo com CAE Rev. 3. 
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Nota metodológica 

  

Fontes 

Questionário trimestral sobre redes e serviços de 
comunicações eletrónicas 

Informação recolhida trimestralmente junto dos prestadores de comunicações 

eletrónicas de acordo com as especificações e definições constantes do anexo 2 do 

Regulamento sobre a prestação de informação de natureza estatísticas (Regulamento n.º 

255/2017 de 16 de maio de 2017). A data de referência da informação apresentada é 30-

06-2021 e 31-12-2021. A informação agora disponibilizada poderá ser objeto de revisões 

ou atualizações. 

Questionário Complementar 

Informação recolhida em questionário ad-hoc, junto dos principais prestadores de 

serviços de comunicações eletrónicas, no 1S2021. 

Tarifários disponíveis nos sites dos prestadores com 
ofertas não residenciais 

Tarifários disponíveis nos sites dos prestadores com ofertas não residenciais MEO, NOS, 

NOWO, Onitelecom e Vodafone em junho de 2022.  

Os valores considerados não têm em conta todas as opções disponíveis nos sites dos 

prestadores, não sendo por isso uma recolha exaustiva. Não são consideradas, por vezes, 

algumas funcionalidades como as centrais telefónicas, todas as opções de velocidade de 

download da BLF, todas as opções de tráfego de Internet no telemóvel ou todas as opções 

de Internet em BLM através de PC/tablet. 

Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e 
da Comunicação nas Empresas (INE) 

 

Inquérito anual promovido pelo INE. A dimensão da amostra foi 7.164 empresas com 10 

ou mais pessoas ao serviço em 2021 e o universo é constituído pelas empresas em 

Portugal com 10 ou mais pessoas ao serviço e com atividade económica principal na 

indústria transformadora, energia, construção, comércio e reparação, alojamento e 

restauração, transportes e comunicações, e outros serviços (excluindo as atividades de 

educação e de saúde e, a partir de 2015, as atividades financeiras e de seguros). O período 

de referência da informação é o ano de 2021 para a generalidade das variáveis. O período 

para resposta ao inquérito ocorreu entre março e junho de 2021. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409690
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409690
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Information and Communication Technologies in 
Enterprises (CE) 

 

Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas 

realizado pelos institutos nacionais de estatística da UE e harmonizado e compilado pelo 

Eurostat. 

  

Definições e notas 
Clientes não residenciais 

Todo o utilizador que utilize maioritariamente o serviço em causa como consumo 

intermédio da atividade económica desenvolvida. Incluem-se empresas, trabalhadores 

em nome individual e independentes, organizações não governamentais e organismos do 

sector público.  

Acessos móveis 

Vd. secção I.6 do anexo 2 e anexo 5 do Regulamento sobre a prestação de informação de 

natureza estatísticas (Regulamento n.º 255/2017 de 16 de maio de 2017).  

Com a entrada em vigor do regulamento n.º 255/2017, de 16 de maio de 2017, o número 

de acessos móveis efetivamente utilizados passou a excluir os acessos afetos a M2M. Os 

valores constantes deste relatório refletem esta alteração, podendo por isso ser 

diferentes dos valores publicados em relatórios anteriores. 

Acessos e clientes de serviços fixos 

 Vd. secções I.2 a I.4 e secção II, respetivamente, do anexo 2 do Regulamento sobre a 

prestação de informação de natureza estatísticas  (Regulamento n.º 255/2017 de 16 de 

maio de 2017). 

A partir do 1T2018, o número de acessos VoIP/VoB passou a contabilizar o número de 

canais de voz ou de sessões simultâneos(as) contratados(as) associados(as) ao serviço 

telefónico em local fixo. Até ao 4T2017 era contabilizado o número de acessos. 

Assinantes de TVS 

 Vd. secção I.5 do anexo 2 do Regulamento sobre a prestação de informação de natureza 

estatísticas (Regulamento n.º 255/2017 de 16 de maio de 2017). 

Não se consideraram, para efeitos de contabilização de assinantes e quotas, os serviços 

prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, os Governos 

Regionais, a ANACOM, a NOS Açores e a NOS Madeira e que visa garantir aos cidadãos 

dos arquipélagos o acesso gratuito aos canais generalistas de âmbito nacional bem como 

a gradual migração da tecnologia analógica para a digital. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409690
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409690
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409690
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409690
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Pacote de serviços e subscritores de pacotes de 
serviços – Subscritores e receitas 

Vd. secção II.2 e IV.I.6 do anexo 2 do Regulamento sobre a prestação de informação de 

natureza estatísticas (Regulamento n.º 255/2017 de 16 de maio de 2017). A partir de 

2018, a definição dos serviços que integram os pacotes foi alterada. A designada "Internet 

no telemóvel" que, até então, era classificada como banda larga móvel, passou a integrar 

os "serviços móveis - ofertas suportadas em telemóvel". As ofertas em pacote analisadas 

integram pelo menos um serviço de comunicações eletrónicas em local fixo. 

Tráfego de STF e SAI 

Vd. secções III. e III.2 do anexo 2 e anexo 5 do Regulamento sobre a prestação de 

informação de natureza estatísticas (Regulamento n.º 255/2017 de 16 de maio de 2017). 

Tráfego móvel 

Vd. secções III.4 e III.5 do anexo 2 e anexo 5 do Regulamento sobre a prestação de 

informação de natureza estatísticas (Regulamento n.º 255/2017 de 16 de maio de 2017). 

VoIP nómada 

Serviços de uso tipicamente nómada, i.e., suscetível de utilização em vários locais. Estes 

serviços são prestados com recurso à gama de numeração ''30''. Não inclui ofertas do tipo 

''Voz na Internet pública''. 

Receitas serviços 

Vd. secção IV do anexo 2 do Regulamento sobre a prestação de informação de natureza 

estatísticas (Regulamento n.º 255/2017 de 16 de maio de 2017). 

A partir de 2018, as receitas de serviços oferecidos em pacote excluem as receitas de 

consumos ou prestações adicionais não incluídas na assinatura, (por exemplo, aditivos 

para voz/dados/SMS, tráfego adicional não incluído na mensalidade, pacotes de canais e 

canais premium), as mensalidades de cartões móveis adicionais integrados em ofertas em 

pacote e as receitas individualizáveis associadas a distribuição/transmissão de serviços 

Over-the-Top (OTT), incluindo serviços audiovisuais a pedido, que são contabilizadas 

como receitas diretamente atribuíveis aos serviços em questão. 

A evolução das receitas de pacotes poderá eventualmente ser influenciada pelas 

alterações da contabilização resultantes da implementação da norma contabilística IFRS 

15. 

Alta velocidade 

Redes de alta velocidade são aquelas que permitem velocidades de download superiores 

a 30 Mbps. 

 

 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409690
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409690
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409690
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Banda larga 

Serviços de banda larga são aqueles permitem velocidades de download superiores a 144 

Kbps. 

Dimensão empresarial 

Microempresas: 1 a 9 pessoas ao serviço; Pequenas empresas: 10 a 49 pessoas ao serviço; 

Médias empresas: 50 a 249 pessoas ao serviço; Grandes empresas: 250 ou mais pessoas 

ao serviço. 

Serviço de Transmissão de Dados 

Serviços de transmissão de dados suportados nas tecnologias Frame Relay, IP MPLS, 

Ethernet, etc. Vd. anexo 6 do Regulamento sobre a prestação de informação de natureza 

estatísticas (Regulamento n.º 255/2017 de 16 de maio de 2017). 

Acessos de Elevada Qualidade 

Meios de uma rede pública de comunicações eletrónicas que proporcionam capacidade 

de transmissão entre dois pontos terminais com um elevado nível de qualidade de serviço 

e que sejam distinguíveis dos acessos disponibilizados no mercado de grande consumo: 

sem contenção e débito simétrico; com contenção (até 1:20) e débito simétrico ou 

assimétrico; sem contenção e débito assimétrico.  

Vd. anexo 6 do Regulamento sobre a prestação de informação de natureza estatísticas 

(Regulamento n.º 255/2017 de 16 de maio de 2017). 

Inteligência Artificial 

Segundo o INE: “Inteligência Artificial diz respeito a sistemas que utilizam tecnologias, 

tais como: mineração de texto (text mining), visão computacional, reconhecimento de voz, 

criação de linguagem natural, aprendizagem automática (machine learning), 

aprendizagem profunda (deep learning) para recolher e/ou utilizar dados para prever, 

recomendar ou decidir, com diferentes níveis de autonomia, a melhor ação para atingir 

objetivos específicos. 

Os sistemas de inteligência artificial podem ser unicamente baseados em software, ex.:  

− chatbots e assistentes de negócios virtuais com base no processamento de linguagem 

natural;  

− sistemas de reconhecimento facial baseados em sistemas de visão computacional ou 

reconhecimento de voz;  

− software de tradução automática;  

− análise de dados baseada em aprendizagem automática, etc. 

− ou incorporados em dispositivos, ex.:  

− robôs autónomos para automação do armazém ou de trabalhos de montagem da 

produção;  

− drones autónomos para vigilância da produção ou tratamento de encomendas, etc.” 

 

 

 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409690
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409690
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Índice de Intensidade Digital (IID)  

Índice desenvolvido pela Comissão Europeia, referindo-se a um indicador composto que 

recorre à avaliação de 12 variáveis das empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço:  

− Mais de 50% das pessoas ao serviço utiliza computador com acesso à Internet para 

fins do negócio;  

− Utiliza software para partilha eletrónica de informação (ERP) entre as diferentes 

áreas funcionais;  

− Velocidade máxima de download contratada para o acesso à Internet fixa de pelo 

menos 30 Mbps;  

− Vendas eletrónicas representam mais de 1% do volume de negócios e as vendas 

eletrónicas B2C representam mais de 10% do total;  

− Utilização de algum tipo de equipamento IoT;  

− Utilização de alguma aplicação social media;  

− Dispõe de software que permite a gestão de informação sobre clientes (CRM);  

− Adquiriu serviços cloud computing categorizados como intermédios ou sofisticados;  

− Utilização de tecnologias de Inteligência Artificial;  

− Aquisição de algum serviço cloud computing;  

− Vendas online que representam 1% do volume de negócios, 

− Utilização de duas ou mais aplicações de social media. 

 

  

 

 

 

 

Siglas e abreviaturas 

BLM Banda larga móvel SAI Serviço de Acesso à Internet 

CE Comissão Europeia STF Serviço Telefónico Fixo 

GB Gigabyte STM Serviço telefónico móvel 

TB Terabyte VoIP/VoB Voice-over-IP/ 

Voice-over-broadband 

IoT Internet of Things FWA Fixed Wireless Access 

IA Inteligência Artificial MPLS Multi Protocol Label  
Switching 

M2M Machine-to-machine VPN  Redes privativas virtuais 

OTT Over-the-top 2P Pacote com 2 serviços 

PME Pequenas e médias empresas 3P Pacote com 3 serviços 

RAV Redes de Alta Velocidade 4P Pacotes com 4 serviços 

STD Serviço de Transmissão de Dados 5P Pacote com 5 serviços 

GFU Grupo fechado de utilizadores 1S2021 Primeiro semestre de 2021 

 

Sinais convencionais 

 

% percentagem p.p. pontos percentuais 
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Anexo 

Tabela 29 – Entidades com ofertas retalhistas no segmento não residencial - final de 2021 

Designação 

Oferta retalhista 
Oferta 

grossista Segmento 
residencial 

Segmento não 
residencial 

ANA - Aeroportos de Portugal, S.A.  X  

AR Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A.  X X 

Ask4 Portugal Limited. X X  

Associação dos Municípios da Terra Quente Transmontana  X X 

Associação Porto Digital  X X 

AT&T - Serviços de Telecomunicações, Sociedade Unipessoal, Lda.  X  

Belgacom International Carrier Services  X X 

Bloomberg Finance L.P.  X  

BLU, S.A.  X  

Claranet Portugal, S.A.  X  

Cogent Communications Portugal, Lda.  X X 

COLT Technology Services, Unipessoal, Lda.  X X 

COMSAT - Serviços de Satélite, Lda.  X  

Cubic Telecom Limited X X  

Cyclop Net - Informática e Telecomunicações, Lda. X X  

Deutsche Telekom Global Business Solutions Iberia Slu - Sucursal em 
Portugal 

 X  

Devino Marketing, Lda.  X  

Dialoga - Servicios Interactivos, S.A.  X  

DIDWW Ireland Limited X X  

Emacom - Telecomunicações da Madeira, Unipessoal, Lda.  X X 

Equinix (Portugal) Data Centers, S.A.  X  

Evomedia Mobile, Unipessoal, Lda.  X  

Fleximédia - Serviços e Meios de Informação e Comunicação, Lda. X X  

G9Telecom, S.A. X X  

Gardunha Networks, Lda. X X  

Genesys Cloud Services B.V.  X  

Go4mobility - Tecnologia e Serviços para a Mobilidade, Lda.  X  

Gotelecom, S.A.  X  

Greenmill, Lda. X X  

Hoist Group Portugal, S.A.  X  

Indra - Sistemas Portugal, S.A.  X  

Infraestruturas de Portugal, S.A.  X  

Interfiber Networks, Lda.  X  

IP Telecom - Serviços de Telecomunicações, S.A.  X X 

IPVIP Consulting S.L.  X  

Kndrl Services Portugal, S.A.  X  

Lazer Telecomunicações, S.A. X X  

Leosat Portugal, Unipessoal Lda. X X X 

Let's Call - Comunicações, Lda.  X  
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Livin e Serviços, Lda. X X  

Lumen Technologies Iberia S.A.  X X 

MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. X X X 

Mog Technologies, Lda.  X  

Moneycall - Serviços de Telecomunicações, Lda.  X  

Nextweb - Prestação de Serviços na Área da Internet, Lda. X X  

NFON Iberia SL  X  

NOS Açores Comunicações, S.A. X X  

NOS Comunicações, S.A. X X X 

NOS Madeira Comunicações, S.A. X X  

NOWO Communications, S.A. X X X 

Onitelecom - Infocomunicações, S.A.  X X 

Oportunaltura - Telecomunicações, Lda. X X  

Orange Business Portugal, S.A.  X X 

Otnetvtel - Unipessoal, Lda. X X  

Panasonic Avionics Corporation X X  

Premium Net International, S.R.L.  X  

Prodevice - Serviços Informáticos, Unipessoal, Lda. X X  

Pure IP Ltd.  X  

Refinitiv Portugal Unipessoal, Lda.  X  

Rentelecom - Comunicações, S.A.  X X 

Repart - Sistemas de Comunicação de Recursos Partilhados, S.A.  X  

Satélite da Sabedoria - Serviços de Internet, Unipessoal, Lda. X X  

SemCabo - Soluções em Redes Informáticas, Lda. X X  

SkyDSL Europe B.V. X X  

Soracom Corporation, Ltd.  X X 

Starlink Internet Services Limited X X  

TATA Communications (Portugal) - Instalação e Manutenção de Redes, 
Lda. 

 X X 

Telefonica Global Solutions, S.L. Unipersonal, Sucursal em Portugal  X  

T-Mobile HotSpot GmbH X X  

Towerlink Portugal, S.A.  X X 

Truphone Limited X X  

Twilio Ireland Limited  X  

Verizon Portugal - Sociedade Unipessoal, Lda.  X  

Vivasat - Distribuição de Serviços de Telecomunicações, Unipessoal, Lda. X X  

Vodafone Enterprise Spain, S.L. - Sucursal em Portugal  X  

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. X X X 

Voipunify Telecom, Lda. X X  

Vonage Limited / Vonage B.V. (*)  X  

Voxbone, S.A.  X  

Fonte: ANACOM 
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Tabela 30 – Ofertas não residenciais de BLF single play 

 
Velocidade 

download (Mbps) 
Mensalidade 

(euros) 

NOS Net Plus 40 32 

NOS Net Plus 40 32 

ONI Fibra Negócios 2501 250 25 

ONI Fibra Negócios 5001 500 45 

ONI Fibra Negócios 10001 1000 65 

ONI Fibra Negócios 50001 5000 90 

ONI Fibra Negócios 100002 10000 150 

Unidade: Mbps, euros sem IVA 

Fonte: Sítio dos prestadores  

Nota 1: custo de instalação de 200 euros.   

Nota 2: custo de instalação de 300 euros 

 

 

Tabela 31 – Ofertas não residenciais de TVS single play 

 
Velocidade 

download (Mbps) 
Mensalidade 

(euros) 

MEO M1 TV Fibra 120 20,32 

MEO M1 TV Satélite1 20 11,38 

MEO M1 TV Satélite2 110 21,14 

MEO M1 TV Sport TV Satélite3 28 32,92 

MEO M1 TV Sport TV Satélite 98 38,2 

MEO M1 TV Fibra 120 20,32 

Unidade: número de canais, euros sem IVA 

Fonte: Sítio dos prestadores  

Nota 1: mensalidade de 15,85 a partir dos 24 meses  

Nota 2: mensalidade de 21,55 a partir dos 24 meses 

Nota 3: mensalidade de 25,61 a partir dos 24 meses 
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Tabela 32 – Ofertas não residenciais STF single play 

 Mensalidade (euros) 

MEO Telefone1 14,22 

MEO Acesso Básico RDIS 19,98 

MEO Linha PME (Acesso Básico RDIS) 29,95 

Voice Office (Central telefónica virtual) 19 

NOS Central Pro 20 

Vodafone Voz fixa Biz 10,65 

Vodafone One net (Funcionalidade Central Telefónica)2 16 

Vodafone Número Empresa Fixo ou Móvel2 20,6 

Vodafone Número Empresa Não Geográfico2 30,9 

Oni Circle Voice Extensão3 7,5 

Oni Circle Voice Extensão 5004 5 

Unidade: Mbps, número de cartões, GB, euros sem IVA 

Fonte: Sítio dos prestadores  

Nota 1: mensalidade de 10,15 euros nos primeiros 12 meses 

Nota 2 preço por utilizador 

Nota 3: mensalidade de 6,25 euros a partir da 8.ª extensão. Acresce o valor do aluguer do telefone fixo. 

Nota 4: Acresce o valor do aluguer do telefone fixo. 
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Tabela 33 – Ofertas não residenciais de STM single play 

 Minutos 

SMS 

Minutos e 
SMS 

Tráfego 
internet 
móvel 
(GB) 

Mensalidade 
(euros) 

MEO M Móvel 5G Ready 500 500   0,25 11,38 

MEO M Móvel 5G Ready 500 500   0,5 13,82 

MEO M Móvel 5G Ready 1000 1000   3 17,07 

MEO M Móvel 5G Ready 1000 1000   5 19,51 

MEO M Móvel 5G Ready 3500 3500   1 16,26 

MEO M Móvel 5G Ready 3500 3500   3 18,7 

MEO M Móvel 5G Ready 3500 3500   5 21,14 

MEO M Móvel 5G Ready 3500 3500   10 24,39 

MEO M Móvel 5G Ready 3500 3500   20 28,45 

MEO M Móvel 5G Ready 3500 3500   50 32,51 

MEO M Móvel Ilimitado 5G Ready ilimitado ilimitado   ilimitado 32,52 

MEO M Móvel Ilimitado 5G Ready ilimitado ilimitado   ilimitado 36,58 

NOS Sem limites ilimitado ilimitado   ilimitado 28,44 

NOS Sem limites Max ilimitado ilimitado   ilimitado 36,57 

NOS Plano 10 GB     10000 10 23,58 

NOS Plano 30 GB     10000 30 30 

NOS Plano 60 GB     10000 60 40 

NOS Plano 1 GB     800 1 14,63 

NOS Plano 2 GB     3000 2 16,26 

NOS Plano 5 GB     7000 5 20,33 

Vodafone Biz Standard1     5000 4 22,99 

Vodafone Biz Plus1     5000 6 26,99 

Vodafone Biz Max1     5000 12 31,99 

Vodafone Plus Infinity1     ilimitado ilimitado 33,99 

Vodafone Max Infinity1     ilimitado ilimitado 41,99 

Vodafone Prime Infinity1     ilimitado ilimitado 79,99 

NOWO2     5000 1 6,1 

NOWO2     5000 3 8,13 

NOWO2     5000 10 12,2 

NOWO2     5000 20 16,26 

Oni 1500     1 7,9 

Oni 10000     5 9,9 

Oni 10000     10 11,9 

Oni 10000     15 13,9 

Unidade: Mbps, número de canais, número de cartões, GB, euros sem IVA 

Fonte: Sítio dos prestadores  

Nota 1: mensalidade a partir do segundo cartão. No caso de ser adquirido apenas 1 cartão, acresce 10 euros à mensalidade.  

Nota 2: oferta da primeira mensalidade. 
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Tabela 34 – Ofertas não residenciais BLM através de PC/tablet single play 

 

Tráfego internet 
móvel PC/tablet 

(GB) 
Mensalidade 

(euros) 

MEO Internet 15GB 15 12,2 

MEO M Internet 30GB 30 16.26 

MEO Todo Tráfego Incluído ilimitado 24,39 

NOS 7 GB1 7 8,14 

NOS 15 GB2 15 12,2 

NOS 30 GB3 30 16,26 

NOS 60 GB 60 20,33 

NOS Internet Mobilidade Sem Limites ilimitado 24,39 

Vodafone 45 GB 45 14,9 

Vodafone 75 GB 75 19,9 

Vodafone Todo o tráfego incluído ilimitado 44,9 

Vodafone 10 GB 10 17,07 

Vodafone 30 GB 30 21,14 

Vodafone 60 GB 60 21,68 

Unidade: Mbps, número de cartões, GB, euros sem IVA 

Fonte: Sítio dos prestadores  

Nota 1: 15 GB para clientes NOS empresas. 

Nota 2: 30 GB para clientes NOS empresas. 

Nota 3: 60 GB para clientes NOS empresas. 
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Tabela 35 - Ofertas não residenciais double play (BLF+STF) 

 
Velocidade 

download (Mbps) 
Mensalidade 

(euros) 

Vodafone Net Voz First (BLF+STF) 30 21,05 

Vodafone Net Voz First (BLF+STF)  100 22,68 

Vodafone Net Voz First (BLF+STF)  1000 31,62 

Vodafone Net Voz Pro (BLF+STF)1 200 34,9 

Vodafone Net Voz Pro+ (BLF+STF) 1  500 39,9 

Vodafone Net Voz Top (BLF+STF) 1 1000 54,9 

NOS 2Pro fibra (BLF+STF) 100 22,76 

NOS 2Pro fibra (BLF+STF)  200 26 

NOS 2Pro fibra (BLF+STF)  500 28,44 

NOS 2Pro fibra (BLF+STF)  1000 31,7 

NOS 2Pro Express (BLF+STF) 40 22,76 

MEO M2 Net e Voz Fibra (BLF+STF) 100 22,76 

MEO M2 Net e Voz Fibra (BLF+STF) 1000 31,7 

MEO M2 Net e Voz ADSL (BLF+STF) 40 22,76 

NOWO 120 18,29 

NOWO1 250 20,32 

NOWO1 500 22,36 

NOWO1 1000 26,42 

Unidade: Mbps, euros sem IVA 

Fonte: sitio dos prestadores  

Nota 1: oferta da primeira mensalidade  

 

 

Tabela 36 – Ofertas não residenciais double play (TVS+STF) 

 Número de canais 
Mensalidade 

(euros) 

MEO M2 TV e Voz Fibra (TVS+STF) 150 26,82 

MEO M2 TV e Voz ADSL (TVS+STF) 150 26,82 

MEO M2 TV e Voz ADSL (TVS+STF) 110 26,42 

MEO M2 TV e Voz Fibra (TVS+STF) 150 26,82 

Unidade: número de canais, euros sem IVA 

Fonte: sitio dos prestadores  
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Tabela 37 – Ofertas não residenciais triple play (BLF+TVS+STF) 

 

Velocidade 
download 

(Mbps) 

Número de 
canais Mensalidade 

(euros) 

Vodafone First Light (BLF+TVS+STF) 30 100 25,12 

Vodafone First Plus (BLF+TVS+STF)1 200 140 30,81 

Vodafone First Gold (BLF+TVS+STF)1 1000 140 37,31 

Vodafone First Play (BLF+TVS+STF)1 500 140 34,06 

Vodafone First Play (BLF+TVS+STF)1 1000 140 37,31 

Vodafone Pro (BLF+TVS+STF)1 200 170 44,9 

Vodafone Pro+ (BLF+TVS+STF)1 500 170 49,9 

Vodafone Top (BLF+TVS+STF)1 1000 170 64,9 

NOS 3Pro Fibra (BLF+TVS+STF)1 200 150 30,89 

NOS 3Pro Fibra (BLF+TVS+STF)1 500 150 33,33 

NOS 3Pro Fibra (BLF+TVS+STF)1 1000 150 36,58 

NOS 3Pro Satélite (BLF+TVS+STF)  40 100 30,89 

NOS 3Pro Satélite (BLF+TVS+STF)  40 105 34,14 

MEO M3 Fibra (BLF+TVS+STF) 30 120 25,2 

MEO M3 Fibra (BLF+TVS+STF) 1 200 150 30,89 

MEO M3 Fibra  (BLF+TVS+STF) 1 500 150 33,33 

MEO M3 Fibra (BLF+TVS+STF) 1 1000 150 36,58 

MEO M3 Fibra (BLF+TVS+STF) 1 1000 200 60,97 

MEO M3 ADSL (BLF+TVS+STF) 1 24 150 30,89 

MEO M3 Satélite (BLF+TVS+STF) 1 110 90 30,89 

NOWO2 120 140 22,36 

NOWO2 250 140 24,39 

NOWO2 500 140 26,43 

NOWO2 1000 140 30,49 

Unidade: Mbps, número de canais, euros sem IVA 

Fonte: sitio dos prestadores  

Nota 1: oferta da primeira mensalidade. 

Nota 2: desconto de 50% nas primeiras 6 mensalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Serviços de Comunicações Eletrónicas -  Segmento Não Residencial 2021  

   
 
 

86 

Tabela 38 – Ofertas não residenciais triple play (BLF+STF+STM) 

 

Velocidade 
download 

(Mbps) 

Número de 
cartões 
móveis 

Tráfego 
internet 

móvel (GB) 
Mensalidade 

(euros) 

NOS 2PRO + Móvel (BLF+STF+STM) 200 1 4 41,46 

NOS 2PRO + Móvel (BLF+STF+STM) 500 1 10 43,89 

NOS 2PRO + Móvel (BLF+STF+STM) 500 4 30 66,5 

Vodafone Pro (BLF+STF+STM)1 200 1 ilimitado 59,9 

Vodafone Pro+ (BLF+STF+STM)1 500 1 ilimitado 64,9 

Vodafone Top (BLF+STF+STM)1 1000 1 ilimitado 99,9 

NOWO1 120 1 1 24,39 

NOWO1 120 1 3 26,42 

NOWO1 120 1 10 30,49 

NOWO1 120 1 20 34,55 

Unidade: Mbps, número de cartões, GB, euros sem IVA 

Fonte: sitio dos prestadores  

Nota 1: oferta da primeira mensalidade 
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Tabela 39 – Ofertas não residenciais quadruple play (BLF+TVS+STF+STM) 

 

Velocidade 
download 
(Mbps) 

Número 
de canais 

Número 
de 
cartões 
móveis 

Tráfego 
internet 
móvel 
(GB) 

Mensalidade 
(euros) 

MEO M4 Basic Fibra (BLF+TVS+STF+STM) 100 150 1 2 43,89 

MEO M4 Fibra (BLF+TVS+STF+STM) 200 200 1 4 47,15 

MEO M4 2 cartões Fibra (BLF+TVS+STF+STM) 500 200 2 10 51,21 

MEO M4 2 cartões Fibra (BLF+TVS+STF+STM) 1000 200 2 10 54,46 

MEO M4 Fibra (BLF+TVS+STF+STM) 500 200 1 10 49,59 

MEO M4 Fibra (BLF+TVS+STF+STM) 1000 200 1 10 52,84 

MEO M4 ilimitado Fibra (BLF+TVS+STF+STM) 200 200 1 ilimitado 56,9 

MEO M4 ilimitado Fibra (BLF+TVS+STF+STM) 500 200 1 ilimitado 59,34 

MEO M4 Top Fibra (BLF+TVS+STF+STM) 1000 200 1 ilimitado 81,29 

MEO M4 Basic ADSL (BLF+TVS+STF+STM) 24 150 1 2 43,89 

MEO M4 ADSL (BLF+TVS+STF+STM) 24 200 1 4 47,15 

MEO M4 ilimitado ADSL (BLF+TVS+STF+STM) 24 200 1 ilimitado 56,9 

MEO M4 Basic Satélite (BLF+TVS+STF+STM) 40 90 1 2 43,89 

MEO M4 Satélite (BLF+TVS+STF+STM) 40 110 1 4 47,15 

MEO M4 ilimitado Satélite 
(BLF+TVS+STF+STM) 

40 110 1 ilimitado 56,9 

NOS 4 Pro Fibra 200 180 1 4 47,15 

NOS 4 Pro Fibra 500 180 1 10 49,59 

NOS 4 Pro Fibra 1000 180 1 10 52,84 

NOS 4 Pro Fibra 200 180 4 20 69,75 

NOS 4 Pro Satélite2 40 100 1 4 47,15 

NOS 4 Pro Satélite2 40 100 1 10 48,77 

Vodafone Pro 200 170 1 ilimitado 69,9 

Vodafone Pro+ 500 170 1 ilimitado 74,9 

Vodafone top 1000 170 1 ilimitado 109,9 

Vodafone First Light 100 140 1 2 42,19 

Vodafone First Plus 200 170 1 4 47,07 

Vodafone First Play 500 170 1 10 50,32 

Vodafone First Family 500 170 3 40 73,09 

Vodafone First Infinity 200 170 1 ilimitado 56,83 

Vodafone First Infinity Gold 1000 170 1 ilimitado 64,96 

NOWO3 120 140 1 1 28,46 

NOWO4 120 140 1 3 30,49 

NOWO5 120 140 1 10 34,56 

NOWO6 120 140 1 20 38,62 

Unidade: Mbps, número de canais, número de cartões, GB, euros sem IVA 

Fonte: sitio dos prestadores  

Nota 1: todas as ofertas oferecem a primeira mensalidade, salvo indicação contrária. 

Nota 2: não oferece primeira mensalidade. 
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Nota 3: mensalidade de 17,28 euros durante os primeiros 6 meses. 

Nota 4: mensalidade de 19,31 euros durante os primeiros 6 meses. 

Nota 5: mensalidade de 23,38 euros durante os primeiros 6 meses. 

Nota 6: mensalidade de 27,44 euros durante os primeiros 6 meses. 

 

Tabela 40 – Ofertas não residenciais quintuple play (BLF+TVS+STF+STM-BLM) 

 

Velocidade 
download 
(Mbps) 

Número 
de 
canais 

Número 
de 
cartões 
móveis 

Tráfego 
internet 
móvel 
(GB) 

Tráfego 
internet 
móvel 
PC/tablet 
(GB) 

Mensalidade 
(euros) 

500 200 1 5 15 58,53 500 

1000 200 1 10 60 72,35 1000 

24 200 1 10 60 72,35 24 

24 110 1 5 15 58,53 24 

24 110 1 10 60 72,35 24 

500 200 1 5 15 58,53 500 

Unidade: Mbps, número de canais, número de cartões, GB, euros sem IVA 

Fonte: sitio dos prestadores  

Nota 1: todas as ofertas oferecem a primeira mensalidade. 

 

Tabela 41 –ofertas não residenciais dirigidas ao sector da restauração 

 

Velocidade 
download 
(Mbps) 

Número 
de 
canais 

Número 
de 
cartões 
móveis 

Tráfego 
internet 
móvel 
(GB) 

Tráfego 
internet 
móvel 
PC/tablet 
(GB) 

Inclui 
SportTV 

Inclui 
BTV 

Mensalidade 
(euros) 

MEO M3 Rest Fibra 
(BLF+TVS+STF) 

200 150        Sim Não 

MEO M3 Rest Fibra 
(BLF+TVS+STF) 500 150        Sim Não 

MEO M4 Rest Fibra 
(BLF+TVS+STF+STM) 

500 200 1 10    Sim Não 

MEO M5 Rest Start Fibra 
(BLF+TVS+STF+STM+BLM) 

500 200 1 5  15 Sim Sim 

MEO M5 Rest Giga Fibra 
(BLF+TVS+STF+STM+BLM) 

1000 200 1 10  60 Sim Sim 

MEO M3 Rest ADSL 
(BLF+TVS+STF) 

24 150        Sim Não 

MEO M4 Rest ADSL 
(BLF+TVS+STF+STM) 

24 200 1 6    Sim Não 

MEO M5 Rest Start ADSL 
(BLF+TVS+STF+STM+BLM) 

24 200 1 5  15 Sim Sim 

MEO M5 Rest Giga ADSL 
(BLF+TVS+STF+STM+BLM) 

24 200 1 10  60 Sim Sim 

MEO M3 Rest Satélite 
(BLF+TVS+STF) 

40 110        Sim Não 

MEO M4 Rest Satélite 
(BLF+TVS+STF+STM) 

40 110 1 6    Sim Não 

MEO M5 Rest Start Satélite 
(BLF+TVS+STF+STM+BLM) 

40 110 1 5  15 Sim Sim 

MEO M5 Rest Giga Satélite 
(BLF+TVS+STF+STM+BLM) 

40 110 1 10  60 Sim Sim 

Unidade: Mbps, número de canais, número de cartões, GB, euros sem IVA 

Fonte: sítio dos prestadores  

Nota 1: todas as ofertas incluem desconto na primeira mensalidade.
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