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Anexo 1 

Indicadores de qualidade utilizados para medir o desempenho dos serviços e a 

cobertura rádio 

1. Cobertura Rádio – disponibilidade das infraestruturas rádio GSM, UMTS e LTE;

2. Acessibilidade do Serviço de Voz – probabilidade de sucesso no estabelecimento de chamadas;

3. Rácio de Terminação de Chamadas de Voz – probabilidade de uma chamada, depois de

estabelecida com sucesso, se manter ativa durante um período de tempo, terminando de forma

normal, ou seja, de acordo com a vontade do utilizador;

4. Tempo de Estabelecimento de Chamadas de Voz – período de tempo que a rede demora a

estabelecer a comunicação, após o envio correto do pedido (número de telefone de destino);

5. Qualidade de Áudio – percetibilidade da conversação durante uma chamada de voz;

6. Rácio de Terminação de Sessões de Dados – probabilidade de uma sessão de utilização do

serviço – transferência de ficheiros, navegação na Internet ou youtube video streaming – ser

estabelecida e decorrer com sucesso, ou seja, manter-se ativa durante a totalidade do período

predefinido para transferência de ficheiros, permitir a transferência da totalidade da página web ou

a reprodução completa de conteúdos multimédia;

7. Velocidade de Transferência de Dados – quantifica a velocidade média de transferência de

dados durante uma sessão de transferência de ficheiros;

8. Duração de Transferência de Página web – quantifica o tempo médio necessário para a

transferência de uma página web;

9. Tempo até Início de Visualização de Conteúdos – período de tempo que decorre entre o pedido

de um conteúdo multimédia e o início da visualização da primeira imagem, do mesmo conteúdo,

no equipamento terminal de utilizador, numa sessão youtube video streaming;

10. Duração das Interrupções – agrega a duração de todas as interrupções ou paragens na

reprodução (freezing) ocorridas durante uma sessão de youtube video streaming;

11. Qualidade de Vídeo – quantifica a qualidade visual da comunicação, durante uma sessão youtube

video streaming;

12. Resolução de Vídeo – quantifica o número médio de píxeis da imagem durante a reprodução de

vídeo, de uma sessão youtube video streaming;

13. Latência de Transmissão de Dados – quantifica o tempo necessário para que um pacote de

informação viaje desde o equipamento de utilizador até ao Servidor de Conteúdos ou vice-versa.




