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1. Introdução 

Uma das atribuições da ANACOM é “proteger os direitos e interesses dos consumidores e 

demais utilizadores finais” e a uma das suas prioridades estratégicas consiste em “garantir 

e proteger os direitos dos utilizadores e dos cidadãos”1. 

Por esta razão, a ANACOM recolhe informação sobre os utilizadores de comunicações 

eletrónicas, os serviços utilizados por estes e o nível de satisfação com os mesmos. 

Esta informação é recolhida fundamentalmente através de inquéritos de natureza amostral. 

Os principais resultados dos vários inquéritos realizados são publicados de forma 

autónoma no sítio da ANACOM na Internet e na publicação anual Sector das 

Comunicações. 

O presente relatório sintetiza a informação recolhida sobre os utilizadores finais dos 

serviços de comunicações eletrónicas no segmento residencial e empresarial. Apresenta-

se igualmente a informação disponível sobre os cidadãos e entidades que não subscrevem 

serviços de comunicações eletrónicas. 

Para cada um dos segmentos de utilizadores indicados, identificaram-se as características 

e o perfil dos utilizadores, o tipo e nível de utilização dos vários serviços, o nível de 

satisfação com os serviços prestados, os motivos da eventual insatisfação, a eventual 

existência de reclamações e a mudança de prestador de serviços de comunicações 

eletrónicas, quando esta ocorreu. No caso dos cidadãos e entidades que não subscrevem 

serviços de comunicações eletrónicas identificou-se o seu perfil e as eventuais barreiras à 

adesão aos serviços. 

Os serviços considerados são os seguintes: 

• Serviço Telefónico em local Fixo (STF); 

• Serviço de Acesso à Internet (SAI), que é segmentado em Banda Larga Fixa (BLF) 

e Banda Larga Móvel (BLM). Por sua vez, distingue-se a BLM entre ofertas de 

acesso à Internet no telemóvel e ofertas de acesso à Internet através de Tablet/PC; 

• Serviço de TV por subscrição (STVS ou TVS); 

                                                

1 Cf. http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=383661. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=383661
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• Serviço Telefónico Móvel (STM). 

São também levadas em conta todas as formas de comercialização de serviços: 

• Serviços oferecidos isoladamente (single play ou stand-alone); 

• Serviços oferecidos em pacote (multiple Play ou multi-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), e a combinação 

de serviços em cada pacote (p.ex. STF+BLF, STF+BLF+TVS ou 

STF+STM+BLF+BLM+STVS). 

Na elaboração deste relatório recorreu-se, principalmente, às seguintes fontes de 

informação: 

 Barómetro de Telecomunicações Marktest (BTC)2. A data de referência da 

informação deste inquérito é o trimestre móvel que termina em dezembro de 2015, 

exceto nos casos indicados; 

 Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas 

Famílias3 do INE. O período de referência da informação é o primeiro trimestre de 

2015; 

 Information and Communication Technologies in households and by individuals4 da 

Comissão Europeia, referente ao primeiro trimestre de 2015; 

 

                                                
2  O Barómetro Telecomunicações (BTC) é um estudo regular da Marktest para o sector das 

telecomunicações.  

O universo do Barómetro de Telecomunicações ─ Rede Fixa é composto pelos lares de Portugal 
Continental e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. Mensalmente é recolhida uma amostra 
proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo.  

O universo do Barómetro de Telecomunicações – Rede Móvel é composto pelos indivíduos com 10 e mais 
anos residentes em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, em que 
mensalmente é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo, 
correspondendo a 1350 entrevistas por mês. 

3  O Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias (IUTICF) é um 
inquérito anual. O universo é constituído pelos agregados familiares residentes em Portugal com pelo 
menos um indivíduo com idade entre 16 e 74 anos. A dimensão da amostra é de 7.414 agregados 
domésticos. O período de referência da informação é o momento da entrevista para os dados relativos 
aos agregados domésticos, e o primeiro trimestre de 2015 para os dados referentes a pessoas. A amostra 
foi dimensionada e estratificada por NUTS II de forma a produzir estimativas representativas para Portugal 
e para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.  

4  Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias (IUTICF) realizado 
pelos institutos nacionais de estatística da U.E. e harmonizado e compilado pelo Eurostat. 
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 E-Communications and Telecom Single Market Household Survey5 da Comissão 

Europeia. A última vaga disponível deste inquérito foi recolhida durante janeiro de 

2014; 

 Inquérito à utilização das Comunicações Eletrónicas pelas PME, de dezembro de 

20146, promovido pela ANACOM; 

 Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas 

Empresas 2015 (IUTICE)7 do INE; 

 Information and Communication Technologies in enterprises 20158, da Comissão 

Europeia. 

 

Em apêndice pode ser consultada detalhadamente a informação utilizada neste relatório. 

 

                                                
5  Inquérito da Comissão Europeia que cobre a população com 15 ou mais anos de cada um dos estados 

membros da UE28. O trabalho de campo foi realizado pelo consórcio entre TNS political & social, TNS UK 
e TNS opinion. Trata-se de um inquérito presencial (CAPI) e, no caso de Portugal, tem uma amostra de 
1034 agregados familiares. A última vaga disponível deste inquérito foi recolhida durante janeiro de 2014. 
A publicação data de março 2014 (Special Eurobarometer 414/Wave EB81.1.). 

6  Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2010, 2012 e 2014. O universo 

destes estudos são as PME (médias, pequenas e microempresas) com sede em Portugal cuja atividade 
económica se enquadra numa das seguintes secções e grupos de códigos CAE (Rev. 3): C, F, G, H, I, J, 
K, L, M e N. A amostra foi definida aleatoriamente e estratificada por região (NUT II), sector de atividade e 
dimensão da empresa. Foram realizadas 3000 entrevistas em 2014 (2503 em 2010 e 2559 em 2012), 
garantindo-se uma margem de erro absoluta máxima de 1,8 em 2014 (2 em 2010 e 1,9 em 2012). O trabalho 
de campo de 2014 foi realizado pela empresa Spirituc (em 2010 foi efetuado pela GFK Metris e em 2012 
pela TNS Euroteste). As entrevistas foram realizadas telefonicamente, com recurso ao sistema CATI 
(Computer Assisted Telephone Interviewing) e o trabalho de campo realizou-se entre os meses de 

novembro e dezembro. Os resultados foram ponderados recorrendo a ponderadores calculados pela 
respetiva empresa de trabalho de campo. Estes permitiram ajustar os resultados obtidos a totais conhecidos 
de variáveis auxiliares (NUTS II, sector de atividade e dimensão da empresa) com o objetivo de corrigir 
distorções observadas na amostra. 

7  O Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas (IUTICE) é um 
inquérito anual. A dimensão da amostra foi de 3294 empresas 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 2014, as 
atividades financeiras). O período de referência da informação é o ano de 2015 para a generalidade das 
variáveis. 

8  Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas (IUTICE) realizado 
pelos institutos nacionais de estatística da U.E. e harmonizado e compilado pelo Eurostat. 
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2. Síntese 

 Identificaram-se três perfis residenciais de utilização dos serviços de comunicações 

eletrónicas, através de análise de clusters: 

 o primeiro grupo é constituído sobretudo por utilizadores dos cinco serviços em 

análise (STF+STM+BLF+BLM+STVS9), representando 40 por cento dos indivíduos 

analisados. Estes utilizadores caraterizam-se por pertencer a famílias mais 

numerosas (4 ou mais indivíduos), de classe social13 média a alta e da zona da 

Grande Lisboa14. São essencialmente indivíduos entre os 25 e os 44 anos, com níveis 

de escolaridade secundária ou superior) e que estão na situação de trabalhadores 

(quadros superiores/médios, técnicos especializados, pequenos proprietários e 

empregados dos serviços/comércio/administrativos) ou são estudantes; 

 no segundo grupo, encontram-se sobretudo utilizadores de quatro serviços 

(STF+STM+BLF+STVS), utilizadores exclusivos de serviços móveis (STM+BLM) e 

também utilizadores de outras conjugações de serviços menos habituais que incluem 

o serviço de acesso à Internet. Este grupo, que representa 35 por cento dos 

indivíduos analisados, carateriza-se por integrar famílias de maior dimensão (3 ou 

mais indivíduos), de classe social13 média baixa ou baixa apresentando maior 

propensão para residir no Litoral Norte14 do país. São indivíduos com idades entre os 

15 e os 24 anos ou entre os 45 e os 54 anos, com níveis de escolaridade intermédios 

(2º e 3º ciclos do ensino básico), e que estão na situação de estudantes, de 

trabalhadores (qualificados e não qualificados) ou de desemprego; 

 o terceiro grupo identificado utiliza um número mais reduzido de serviços de 

comunicações eletrónicas, privilegiando o serviço telefónico e excluindo o acesso à 

Internet (STM; STF;  STF+STM+STVS; STF+STM). Este grupo representa 25 por 

cento dos indivíduos analisados. Os integrantes deste grupo pertencem a agregados 

familiares de menor dimensão (um ou dois indivíduos), pertencem às classes 

sociais13 mais baixas e residem em lares com a presença de idosos localizados no 

Interior Norte14. Estes utilizadores são sobretudo reformados, apresentam idades 

iguais ou superiores a 65 anos e dispõem de um nível de escolaridade mais baixo 

(até ao 1º ciclo do ensino básico); 

                                                
9  STM ─ Serviço telefónico móvel, STF ─ Serviço telefónico em local fixo; BLM ─ Banda larga móvel; BLF 

─ Banda larga fixa; STVS – Serviço de televisão por subscrição. 
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 Pela primeira vez, a conjugação de cinco serviços STF+STM+BLF+BLM+STVS, não 

necessariamente adquiridos em pacote, passou a ser a mais frequente. No final de 2015 

era utilizada por 1/3 dos indivíduos com 15 ou mais anos (+9,1 pontos percentuais que 

no ano anterior). Durante 2015 este tipo de consumo teve um crescimento significativo 

na generalidade dos grupos sociodemográficos; 

 Registaram-se crescimentos significativos em 2015 no que respeita às seguintes ofertas 

e serviços: serviços em pacote (73 por cento dos lares, +3,5 pontos percentuais do que 

no ano anterior), banda larga fixa suportada em fibra ótica (40 por cento dos lares com 

BLF, +5,5 pontos percentuais), Internet no telemóvel (38 por cento dos indivíduos com 

15 ou mais anos, +10 pontos percentuais), a utilização de smartphones (67 por cento 

dos utilizadores de telemóvel, +14,3 pontos percentuais), serviços over-the-top (OTT), 

como instant messaging e chamadas de voz sobre Internet (71 e 49 por cento dos 

utilizadores de Internet, respetivamente, +5 pontos percentuais no 2º semestre de 2015 

em ambos os casos);  

 Os utilizadores residenciais dos serviços de comunicações eletrónicas revelaram-se 

satisfeitos com os serviços prestados (classificações entre 7,6 e 8,5 numa escala de 1 

a 10). No final de 2015, os utilizadores do STF e TVS foram os que registaram o maior 

nível de satisfação global com o prestador (8,5 e 8,4 pontos, respetivamente), 

ultrapassando os clientes do STM que habitualmente eram os mais satisfeitos (8,3 

pontos). Os clientes de serviços em pacote apresentaram um dos menores níveis de 

satisfação média (7,7) e revelaram a maior propensão para mudar de operador (6,6 por 

cento); 

 Os indivíduos mais propensos a estar “insatisfeitos”35 com os serviços de comunicações 

eletrónicas tendem a ter as seguintes características: quadros superiores ou médios, 

nível de escolaridade superior e idade intermédia. Pertencem também a famílias 

numerosas e são de classe social mais elevada; 

 De acordo com os dados do Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas de 

2014 dirigido às PME (micro, pequenas e médias empresas), da ANACOM, cerca de 

nove em cada 10 empresas utilizavam o STF, o STM e o SAI; 

A combinação de serviços STM+STF+BLM+BLF era a mais utilizada em todos os 

sectores analisados; 
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Os serviços OTT, nomeadamente o serviço de mensagens pela Internet (37,3 por cento 

das PME inquiridas) e o serviço de voz sobre a Internet (27,2 por cento), são também 

utilizados no segmento empresarial, embora com uma penetração mais reduzida do que 

no segmento residencial; 

Nesse mesmo período, a satisfação média das PME com os serviços de comunicações 

eletrónicas encontrava-se entre 7,3 e 7,9, numa escala de 1 a 10; 

Entre as PME, em 2014, o STF foi o serviço que apresentou a maior taxa de mudança 

de prestador (9,4 por cento). A mudança de prestador atingiu os níveis mais elevados 

até agora registados no caso do STM, SAIF e SAIM10; 

 A penetração do SAIF nas empresas portuguesas (com 10 ou mais pessoas ao serviço) 

era 1 ponto percentual superior à média dos países da UE28 (pela primeira vez nos 

últimos 5 anos), enquanto a penetração da BLM era 3 pontos percentuais superior à 

média. A aquisição de serviços de cloud computing nas grandes empresas em Portugal 

atingiu os 31 por cento em 2014 (-4 pontos percentuais do que a média da UE28); 

 De acordo com a CE, em janeiro de 2014 cerca de 6 por cento dos agregados familiares 

portugueses não dispunha de qualquer tipo de acesso ao serviço telefónico (quatro 

pontos percentuais acima da média UE28 e mais dois pontos percentuais do que no 

final de 2011). Portugal, Roménia e Eslováquia eram os países da UE28 com a maior 

percentagem de agregados sem serviço telefónico (fixo ou móvel); 

 A percentagem de indivíduos que nunca utilizou o serviço de acesso à Internet tem vindo 

a diminuir, atingindo 28 por cento em 2015, 12 pontos percentuais acima da média da 

UE28. Estas diferenças face à U.E. são ainda mais evidentes entre os indivíduos de 

idades mais avançadas (mais de 54 anos), com um nível de escolaridade baixo (até ao 

3º ciclo do ensino básico), em situação de reforma e com rendimentos mais baixos; 

 As principais barreiras à adesão aos serviços de comunicações eletrónicas são a falta 

de utilidade e a utilização de redes ou serviços alternativos, tanto no mercado residencial 

como no mercado empresarial. Acrescem ainda os custos associados no segmento 

residencial.  

                                                
10 SAIF – Serviço de acesso à Internet fixa; SAIM – Serviço de acesso à Internet móvel. 
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3. O consumidor residencial de comunicações eletrónicas 

Descreve-se de seguida o perfil do consumidor residencial de serviços de comunicações 

eletrónicas, a adesão aos vários serviços e o nível de satisfação com os serviços prestados. 

Para este efeito recorreu-se sobretudo ao Barómetro de Telecomunicações (BTC) 

desenvolvido pela Marktest – Marketing, Organização, Formação, Lda. (Marktest)2. São 

ainda utilizados dados de outros inquéritos, designadamente do INE (“Inquérito à Utilização 

de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias”3), e da Comissão 

Europeia (“Information and Communication Technologies in households and by 

individuals”4 e “E-Communications and Telecom Single Market Household Survey”5) 11. 

 

3.1 Tipologia dos consumidores residenciais 

Nesta secção descrevem-se os vários perfis dos consumidores residenciais dos serviços 

de comunicações eletrónicas, tendo em conta os serviços consumidos e as características 

sociodemográficas e económicas dos consumidores. 

 

                                                
11  O consumidor de referência é o agregado familiar residente no território nacional e em alojamento não 

coletivo quando se analisam individualmente os serviços STF, SAI, BLF e STVS, bem como os serviços em 
pacote. A análise dos serviços móveis individualmente (BLM e STM) e da penetração das várias 
combinações de serviços (não necessariamente integradas em pacote) incide sobretudo sobre o indivíduo 
residente em Portugal num alojamento privado.  

 O universo do BTC da Marktest e do E-Communications and Telecom Single Market Household Survey da 
Comissão Europeia incidem é constituído pelos indivíduos com 15 ou mais anos (à exceção do STM e da 
Internet no telemóvel que abrange os indivíduos com 10 ou mais anos no caso do BTC). O universo dos 
inquéritos do INE e Eurostat é constituído pelos indivíduos entre 16 e 74 anos. Segundo os dados mais 
recentes das estimativas anuais da população residente do INE, referentes a 2014, cerca de 9 por cento da 
população residente em Portugal tem idade inferior a 10 anos, 14 por cento idade inferior a 15 anos e cerca 
de 15 por cento idade inferior a 16 anos. 

 Para efeitos da análise das várias combinações de serviços (não necessariamente integradas em pacote) 
optou-se por considerar o indivíduo como unidade de análise na medida em que a utilização do STM e da 
BLM é efetuada ao nível do indivíduo. Desta forma, o acesso aos restantes serviços (serviço telefónico em 
local fixo, banda larga fixa e serviço de TV por subscrição) deve ser interpretado como a possibilidade de o 
indivíduo aceder aos respetivos serviços quando disponíveis no seu lar. 

 Os resultados apresentados com base no BTC da Marktest não contemplam os indivíduos que não dispõem 
de serviço telefónico, dado que esse inquérito é feito por via telefónica. O INE, com base no ICOR ─ 
Inquérito às Condições de Vida e Rendimentos, estima que em 2014 não havia telefone fixo ou móvel em 

2,5 por cento dos agregados familiares. 
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Através de análise de clusters12 foi possível identificar três consumidores-tipo de serviços 

de comunicações eletrónicas. Os grupos identificados apresentam as seguintes 

caraterísticas: 

 O primeiro grupo é constituído sobretudo por utilizadores dos cinco serviços em análise 

(STF+STM+BLF+BLM+STVS)9. Estes utilizadores caraterizam-se por pertencerem a 

famílias mais numerosas, de classe social13 média a alta (A/B/C1) e da zona da Grande 

Lisboa14. São essencialmente indivíduos entre os 25 e os 44 anos, com níveis de 

escolaridade superiores (ensinos secundário e superior) e que estão na situação de 

                                                
12  Procedeu-se à criação de grupos – clusters – com comportamentos homogéneos entre si recorrendo ao 

método não hierárquico k-means, baseado na distância euclidiana e no critério centróide para a agregação 
das respostas. O anexo 2 da Situação das Comunicações de 2009 descreve detalhadamente a 
metodologia deste tipo de análise. 

13  A classe social é determinada de acordo com o nível de escolaridade e a profissão do indivíduo com maior 
rendimento no agregado familiar. A classe social A é a mais elevada e a classe social D a mais baixa. 
Consideram-se os seguintes grupos: Classe A: classe alta; Classe B: classe média alta; Classe C1: classe 
média; Classe C2: classe média baixa; Classe D: classe baixa. 

14  Classificado de acordo com a região Marktest:  

 Região da Grande Lisboa (Distrito de Lisboa - Concelhos de Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, 

Oeiras e Sintra; Distrito de Setúbal - Concelho de Almada e Seixal);  

 Região do Grande Porto (Distrito de Porto - Concelhos de Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto e Gaia; 

Distrito de Aveiro - Concelho de Santa Maria da Feira);  

 Região do Litoral Norte (Distrito de Aveiro - Com exceção dos concelhos de Arouca, Castelo de Paiva, 

Sever do Vouga e Vale de Cambra; Distrito de Braga - Concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, 
Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Vizela; Distrito de Coimbra - Concelhos de Cantanhede, Coimbra, 
Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Mira, Montemor-o-Velho e Soure; Distrito do Porto - Concelhos de 
Póvoa do Varzim, Santo Tirso, Trofa, Valongo e Vila do Conde; Distrito de Viana do Castelo - Concelhos 
de Caminha e Viana do Castelo);  

 Região do Litoral Centro (Distrito de Leiria - Com exceção dos concelhos de Alvaiázere, Ansião, 

Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e Pedrogão Grande; Distrito de Lisboa - Com exceção dos 
concelhos de Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Oeiras e Sintra; Distrito de Santarém - Com exceção dos 
concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Ferreira do Zêzere, Mação, Salvaterra 
de Magos e Sardoal; Distrito de Setúbal - Concelhos do Barreiro, Moita, Montijo, Sesimbra e Setúbal);  

 Região do Interior Norte (Distrito de Aveiro - Concelhos de Arouca, Castelo de Paiva, Sever do Vouga e 

Vale de Cambra; Distrito de Braga - Concelhos de Amares, Cabeceira de Bastos, Celorico de Bastos, Fafe, 
Póvoa do Lanhoso, Terras do Bouro, Vieira do Minho e Vila Verde; Distrito de Coimbra - Concelhos de 
Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa, Penacova, Penela, Tábua e Vila 
Nova de Poiares; Distrito de Bragança e Castelo Branco; Distrito da Guarda; Distrito de Leiria - Concelhos 
de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e Pedrogão Grande; Distrito do Porto - 
Concelhos de Amarante, Baião, Paços de Ferreira, Paredes, Felgueiras, Lousada, Marca de Canavezes e 
Penafiel; Distrito de Santarém - Concelhos de Ferreira do Zêzere, Mação e Sardoal; Distrito de Viana do 
Castelo - Com exceção dos concelhos de Caminha e Viana do Castelo; Distrito de Vila Real e Viseu);  

 Região do Sul (Distrito de Beja, Évora, Faro e Portalegre; Distrito de Santarém - Concelhos de Almeirim, 

Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche e Salvaterra de Magos; Distrito de Setúbal - Concelhos de 
Alcácer do Sal, Alcochete, Palmela, Grândola, Santiago do Cacém e Sines);  

 Região Autónoma da Madeira;  

 Região Autónoma dos Açores. 
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trabalhadores (quadros superiores/médios, técnicos especializados, pequenos 

proprietários e empregados dos serviços/comércio/administrativos) ou são estudantes. 

 

Este grupo representa 40 por cento dos indivíduos com 15 ou mais anos de idade; 

 

 No segundo grupo encontram-se sobretudo utilizadores de quatro serviços 

(STF+STM+BLF+STVS), utilizadores exclusivos de serviços móveis (STM+BLM), e 

também utilizadores de outras conjugações de serviços menos habituais que incluem o 

serviço de acesso à Internet. Este grupo carateriza-se por integrar famílias de maior 

dimensão, de classe social média baixa ou baixa (C2/D) apresentando maior propensão 

para residir no Litoral Norte do país. São indivíduos com idades entre os 15 e os 24 anos 

ou entre os 45 e os 54 anos, com níveis de escolaridade intermédios (2º e 3º ciclos), e 

que estão na situação de estudantes, trabalhadores (qualificados e não qualificados) ou 

desemprego. 

 

O peso deste grupo é de 35 por cento no total de indivíduos com 15 ou mais anos de 

idade; 

 

 o terceiro grupo identificado utiliza um número mais reduzido de serviços de 

comunicações eletrónicas, privilegiando o serviço telefónico (STM; STF+STM+STVS; 

STF+STM; STF). Os integrantes deste grupo pertencem a agregados familiares de 

menor dimensão (um ou dois indivíduos), pertencem às classes sociais C2/D e residem 

em lares com a presença de idosos localizados no Interior Norte. Estes utilizadores são 

sobretudo reformados, apresentam idades iguais ou superiores a 65 anos e dispõem de 

um nível de escolaridade mais baixo (até ao 1.º ciclo). 

Este grupo representa 25 por cento dos indivíduos com 15 ou mais anos. 

A tabela seguinte ilustra as principais caraterísticas dos três grupos, permitindo avaliar a 

incidência de cada caraterística no respetivo grupo, por comparação com a população total. 

No apêndice ao presente capítulo pode ainda ser consultada a taxa de penetração dos 

vários serviços, discriminada pelas diversas características sociodemográficas e 
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económicas aqui analisadas15,16 e as evoluções significativas ocorridas relativamente a 

anos anteriores.  Neste âmbito, sublinha-se que o nível de escolaridade é, entre as 

características analisadas, aquela que mais se relaciona com o tipo de serviços de 

comunicações eletrónicas que o indivíduo dispõe (V de Cramer de 0,305)17. Quanto maior 

o nível de escolaridade, maior é a propensão a consumir mais serviços, sobretudo os cinco 

serviços analisados (STF+STM+BLF+BLM+STVS). 

                                                
15 Ver apêndice: Caracterização do consumidor de serviços conjugados 
16 Ver apêndice: Caracterização do consumidor do serviço de acesso à Internet; Caracterização do consumidor 
do serviço de TV por subscrição; Caracterização do consumidor do serviço telefónico fixo; Caracterização do 
consumidor do serviço telefónico móvel. 

17 A escala de medida do coeficiente V de Cramer varia entre 0, ausência de associação, e 1, associação 
completa. Podem assumir-se os seguintes valores de referência: 0,2 a 0,39 – associação baixa; 0,4 a 0,69 
associação moderada; 0,7 a 0,89 associação alta; superior ou igual a 0,9 – associação muito alta. 

Este indicador foi selecionado devido ao tipo variáveis em questão (nominais), devido à escala de medida do 
indicador e devido ao facto da maioria das tabelas de contingência serem retangulares. 
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Tabela 1 – Perfil dos utilizadores de serviços de comunicações eletrónicas numa perspetiva integrada 

 
 

GRUPO 1 (40,1%) GRUPO 2 (34,6%) GRUPO 3 (25,3%) 

  
% 

grupo 
% 

global 
 

% 
grupo 

% 
global 

 
% 

grupo 
% 

global 

Conjugação 
de serviços 

STM+STF+BLM+BLF+STVS 51,2 33,2 STM+STF+BLF+STVS 26,5 23,3 STM 12,2 7,9 

   STM+BLM 8,9 6,0 STM+STF+STVS 24,5 7,9 

   Outras conjugações 14,0 12,2 STM+STF 15,5 5,0 

      STF 7,9 2,2 

Região Marktest Grande Lisboa 27,6 20,4 Litoral Norte 20,6 18,2 Interior Norte 25,1 20,1 

Dimensão 
familiar 

4 ou mais indivíduos 34,3 29,2 3 indivíduos 32,7 25,5 1 indivíduo 22,4 13,1 

      4 ou mais indivíduos 40,7 29,2 2 indivíduos 62,7 32,3 

Escalão etário 
25-44 anos 46,2 33,7 15-24 anos 19,9 12,8 55 ou mais anos 96,3 37,0 

      45-54 anos 25,4 16,6       

Nível de 
escolaridade 

Ensino secundário 47,9 30,4 2º ciclo EB 18,8 17,0 <= 1º ciclo EB 83,4 26,7 

Ensino superior 37,7 17,0 3º ciclo EB 32,2 17,2       

Situação 
na profissão  
e  condição 
perante 
o trabalho 

Quadros Superiores 8,3 3,4 Trabalhadores qualificados 26,7 15,3 Reformado 82,8 26,5 

Quadros médios 12,1 5,2 Trabalhadores não qualificados 24,3 11,2 Domésticas 5,9 3,9 

Técnicos especializados 7,5 3,3 Estudantes 13,0 8,7       

Pequenos proprietários 5,7 2,6 Desempregado 23,5 11,7       

Empregados dos Serviços/ Comércio/ 
Administrativos 

17,3 8,0             

Estudantes 10,5 8,7           

Classe social 
Classe A ou B 40,9 17,0 Classe C2 ou D 100,0 58,3 Classe C2 ou D 93,4 58,3 

Classe C1 59,0 24,8             

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos, com serviços de comunicações eletrónicas de voz (não tem em conta as não respostas). 

Nota1: Análise de clusters pelo método k-means com quatro classes. De acordo com a matriz de distância, os grupos que apresentam maiores distâncias são o 1 e 3 (2,019) e o 2 e 3 (1,654) 

Nota 2: As únicas variáveis que fazem parte do plano de estratificação da amostra de indivíduos referem-se ao sexo, ao escalão etário, ao distrito e à região Marktest, pelo que a informação 
proveniente das restantes desagregações tem um carácter meramente indicativo do perfil do utilizador de serviços numa perspetiva integrada.
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3.2 Serviços utilizados pelos consumidores residenciais 

Segundo o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, no final de 2015 cerca de 74,5 

por cento dos indivíduos com 15 ou mais anos dispunha de três ou mais serviços distintos 

de comunicações eletrónicas (não necessariamente adquiridos em pacote).  

Desde 2010, verifica-se um aumento do número médio de serviços por indivíduo, tendo a 

proporção que dispõe de quatro ou cinco serviços passado de 31,2 por cento, no final de 

2010, para cerca de 60 por cento, no final de 2015. A utilização de cinco serviços é a única 

que tem vindo a crescer significativamente (9,1 pontos percentuais no último ano).  

 

Gráfico 1 – Distribuição dos indivíduos pelo número de serviços de comunicações eletrónicas de que 

dispõem 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 a 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos com serviços de comunicações eletrónicas de voz (não tem em conta 

as não respostas). 

Nota 1: A posse do serviço BLM exclui os casos de indivíduos que acedem à Internet pelo telemóvel 
exclusivamente por Wi-Fi diferindo dos resultados divulgados pela Marktest. Os valores apresentados diferem 
de anteriores publicações por não incluírem agora os indivíduos que não sabem/não respondem qual a forma 
de acesso de Internet no telemóvel que utilizam (exclusivamente por Wi-Fi, exclusivamente pela rede do 

prestador, ambos). 

Nota 2: Todas as estimativas são fiáveis (coeficiente de variação inferior a 10 por cento). A seta com orientação 

ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo face ao período homólogo e a seta com 
orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa. Para maior detalhe, ver apêndice 
no final do capítulo. 
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Pela primeira vez, a conjugação de cinco serviços STF+STM+BLF+BLM+STVS9, não 

necessariamente adquiridos em pacote, passou a ser a mais frequente. No final de 2015 

era utilizada por 1/3 dos indivíduos com 15 ou mais anos. 

A utilização de cinco serviços STM+STF+BLM+BLF+STVS teve um crescimento 

significativo durante 2015 na generalidade dos grupos sociodemográficos analisados, 

tendo sido ainda mais expressivo, em termos relativos, entre os grupos com menor 

propensão à utilização deste tipo de consumo (dimensão familiar mais baixa, idades mais 

avançadas, nível de escolaridade mais baixo, situação de desemprego ou reforma e classe 

social mais baixa). [Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo]. 

A combinação dos serviços STF+STM+BLF+STVS passou da primeira para a segunda 

posição (23,3 por cento, -7,2 pontos percentuais do que no ano anterior). 

A utilização do STM em exclusivo e as modalidades STF+STM+STVS, STM+BLM e 

STF+STM são também relativamente populares, com frequências entre 5 e 8 por cento. 

As restantes combinações registaram frequências inferiores a 3 por cento e, na 

esmagadora maioria dos casos apresentaram, em 2015, valores estatisticamente 

semelhantes ou inferiores aos verificados no ano anterior. 
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Tabela 2 – Penetração dos serviços e combinações de serviços 

 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 

STF+STM+BLF+BLM+TVS 12,5  13,7 16,8  24,1  33,2  

STF+STM+BLF+TVS 18,3  31,7  31,8 30,5 23,3  

STM 12,8  6,7  8,3  7,6 7,9 

STF+STM+TVS 8,5 10,0 9,7 8,4 7,9 

STM+BLM 9,5 4,7  4,7 5,3 6,0 

STF+STM 7,5 6,6 6,2 5,8 5,0 

STM+TVS 4,6 3,4 3,1 2,2*  2,3* 

STF 5,4 4,0 3,5 2,9 2,2*  

STM+BLM+TVS 4,3 3,1 2,4* 2,0* 1,8* 

STF+TVS 1,8* 1,8* 2,0* 1,5* 1,5* 

STM+BLF+BLM+TVS 2,5* 1,2* 1,3* 1,7* 1,5* 

STM+BLF+TVS 3,3 3,5 2,1*  1,3*  1,1* 

STF+STM+BLF 1,6* 2,5* 2,5* 1,8*  1,1*  

STF+STM+BLM 1,8*  1,8* 1,4* 1,1* 1,1* 

STF+STM+BLM+TVS 2,4* 2,6* 1,6*  1,3* 0,9* 

Outras conjugações 3,3 2,8 2,5* 2,4* 3,2  

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 a 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos com serviços de comunicações eletrónicas de voz (não tem em 

conta as não respostas). 

Nota 1: A posse do serviço BLM exclui os casos de indivíduos que acedem à Internet pelo telemóvel 

exclusivamente por Wi-Fi diferindo dos resultados divulgados pela Marktest. Os valores apresentados 
diferem de anteriores publicações por não incluírem agora os indivíduos que não sabem/não respondem 
qual a forma de acesso de Internet no telemóvel que utilizam (exclusivamente por Wi-Fi, exclusivamente 
pela rede do prestador, ambos 

Nota 2: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, 
sendo também influenciada pelo valor da própria estimativa (ex.: para uma dimensão amostral fixa, a 
fiabilidade medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 
momento t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente 
significativa, através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e 
independentes, considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

 

A mesma fonte permite concluir que a grande maioria dos indivíduos que dispõem de 

serviço de acesso à Internet no lar utiliza igualmente o STM (98,3 por cento), o STVS (85,6 

por cento) e o STF (84 por cento) – não necessariamente em pacote. 

De referir ainda que, no final de 2015, 91,3 por cento dos indivíduos com STVS tinham STF 

(+1,2 pontos percentuais que no ano anterior).  
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 Apresenta-se de seguida a informação disponível sobre cada um dos serviços de 

comunicações eletrónicas. 

 

3.3 Evolução da penetração dos serviços de comunicações eletrónicas 

Segundo o Barómetro de Telecomunicações (BTC) da Marktest a presença do serviço 

telefónico móvel entre os indivíduos com 10 ou mais anos atingiu os 95 por cento no 4º 

trimestre de 2015. O serviço telefónico fixo encontrava-se disponível em cerca de 80 por 

cento dos lares, seguindo-se o serviço de TV por subscrição (STVS) com uma penetração 

de 76 por cento e o serviço de acesso à Internet (SAI) com 74 por cento, nesse mesmo 

período. 

O STVS e o SAI foram os que mais cresceram, em termos de penetração no segmento 

residencial, nos últimos anos. 
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Gráfico 2 – Penetração dos serviços de comunicações eletrónicas no mercado residencial 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012 a 4T2015 

Base: STM ─ Indivíduos com 10 ou mais anos; STF, SAI e STVS ─ Lares com serviços de comunicações 

eletrónicas de voz (não tem em conta as não respostas). 

Nota: Todas as estimativas são fiáveis (coeficiente de variação inferior a 10 por cento). A seta com orientação 

ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo face ao período homólogo. Para maior 
detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

De referir que o aumento da penetração dos vários serviços de comunicações em 2015 

ocorreu sobretudo entre os consumidores pertencentes a grupos com menor propensão 

para dispor dos serviços, como se pode verificar no quadro seguinte. [Para maior detalhe, 

ver apêndice no final do capítulo]. 

A penetração de STM, SAI e STVS aumentou sobretudo nos grupos de classe social mais 

baixa e famílias isoladas (1 indivíduo). O grupo com menores níveis de escolaridade 

registou os maiores aumentos na penetração do STM e SAI. 
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Tabela 3 – Grupos com crescimento significativo na penetração de algum serviço de comunicações 

eletrónicas durante 2015 

 

STM SAI STVS 

% 
Var. 

 anual (p.p) 
% 

Var.  
anual (p.p) 

% 
Var. anual 

(p.p) 

Total 95,0 +0,6 74,2  +3,7 75,8 +2,0 

Classe social média baixa/baixa  92,7  +1,7 61,9  +5,6 68,9  +3,3 

Família com 1 indivíduo 93,7  +8,1 53,6  +10,0 59,9  +6,5 

Família com 2 indivíduos : : 64,4  +5,7 : : 

Inferior ou igual ao 1º ciclo do EB 86,4  +4,3 34,4  +5,2 : : 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4.º trimestre de 2015 

Base: STM - Indivíduos com 10 ou mais anos com serviços de comunicações eletrónicas de voz pertencente 

ao respetivo grupo; SAI e STVS – Lares com serviços de comunicações eletrónicas de voz pertencente ao 
respetivo grupo (não tem em conta as não respostas). 

Nota: Todas as estimativas são fiáveis (coeficiente de variação inferior a 10 por cento). A seta com orientação 

ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo face ao período homólogo. Para maior 
detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

3.3.1 Penetração do serviço de acesso à Internet: banda larga fixa e banda larga 

móvel (Internet no telemóvel e Tablet/PC) 

Também segundo o BTC da Marktest, no final de 2015 o serviço de acesso à Internet em 

banda larga fixa (BLF) encontrava-se disponível em 64 por cento dos lares. A penetração 

do serviço de acesso às Internet em banda larga móvel (BLM) era de 46 por cento entre 

os indivíduos com 15 ou mais anos e aumentou consideravelmente em 2015 (+9,5 pontos 

percentuais).  
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Gráfico 3 – Penetração dos serviços de banda larga fixa e banda larga móvel 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 a 4T2015 

Base: BLM ─ Indivíduos com 15 ou mais anos; BLF ─ Lares com serviços de comunicações eletrónicas de voz 

(não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Todas as estimativas são fiáveis (coeficiente de variação inferior a 10 por cento). A seta com orientação 

ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo face ao período homólogo.  

Nota 2: A posse do serviço BLM exclui os casos de indivíduos que acedem à Internet pelo telemóvel 

exclusivamente por Wi-Fi diferindo dos resultados divulgados pela Marktest. Para maior detalhe, ver apêndice 
no final do capítulo. 

Nota 3: Em fevereiro de 2015, o BTC mudou algumas questões no seu questionário, sendo necessário algumas 

reservas na comparação da variável BLM com anos anteriores.   

 

Como se pode constatar no gráfico seguinte, a maioria dos inquiridos subscrevia 

simultaneamente o serviço de acesso fixo e o serviço de acesso móvel à Internet em banda 

larga (49,5 por cento, +12,1 pontos percentuais que no ano anterior). A utilização exclusiva 

de BLF entre clientes do serviço de acesso à Internet em banda larga era de 37,1 por cento. 

No caso do serviço de acesso à Internet em BLM, este valor era de 13,4 por cento. 
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Gráfico 4 – Distribuição dos indivíduos com serviço de acesso à Internet em banda larga, por tipo de 

acesso 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos com serviço de comunicações eletrónicas de voz e com Internet em 

banda larga (não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Os clientes de BLM e BLM no telemóvel excluem os casos de indivíduos que acedem à Internet pelo 

telemóvel exclusivamente por Wi-Fi diferindo dos resultados divulgados pela Marktest. Não se incluem os 
indivíduos que não sabem/não respondem qual a forma de acesso de Internet no telemóvel (exclusivamente 
por Wi-Fi, exclusivamente pela rede do prestador, ambos). 

Nota 2: Em fevereiro de 2015, o BTC mudou algumas questões no seu questionário, sendo necessário algumas 

reservas na comparação desta variável com anos anteriores.   

Nota 3: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente 
significativo face ao período homólogo e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição 
estatisticamente significativa. Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

Estima-se ainda que no final de 2015 cerca de 38,1 por cento dos indivíduos com 15 ou 

mais anos tinha BLM no telemóvel (+10 pontos percentuais que no ano anterior) e 19 por 

cento acedia à BLM através de outros equipamentos como tablet/PC (+1,9 pontos 

percentuais que no ano anterior). 
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Gráfico 5 – Penetração de BLM através de telemóvel e através de outros equipamentos (tablet/PC) 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012 a 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos (não inclui as não respostas) 

Nota 1: Todas as estimativas são fiáveis (coeficiente de variação inferior a 10 por cento). A seta com orientação 

ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo face ao período homólogo e a seta com 
orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa.  

Nota 2: A posse do serviço BLM através de telemóvel exclui os casos de indivíduos que acedem à Internet 

pelo telemóvel exclusivamente por Wi-Fi diferindo dos resultados divulgados pela Marktest. Para maior detalhe, 
ver apêndice no final do capítulo. 

Nota 3: Em fevereiro de 2015, o BTC mudou algumas questões no seu questionário, sendo necessário algumas 

reservas na comparação da variável BLM com anos anteriores.   

Nota 4: BLM através de outros equipamentos (tablet/PC) - esta designação é da responsabilidade da 

ANACOM. A Marktest designa esta categoria por banda larga móvel, incluindo na mesma a “placa móvel USB”. 

 

No final de 2015, quase 60 por cento dos clientes de BLM subscrevia exclusivamente o 

serviço de Internet no telemóvel (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 – Distribuição dos indivíduos que têm banda larga móvel por equipamento de acesso 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos com serviço de comunicações eletrónicas de voz e com banda larga 

móvel (não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Os clientes de BLM e BLM no telemóvel excluem os casos de indivíduos que acedem à Internet pelo 
telemóvel exclusivamente por Wi-Fi diferindo dos resultados divulgados pela Marktest. Não se incluem os 
indivíduos que não sabem/não respondem qual a forma de acesso de Internet no telemóvel (exclusivamente 
por Wi-Fi, exclusivamente pela rede do prestador, ambos). 

Nota 2: Em fevereiro de 2015, o BTC mudou algumas questões no seu questionário, sendo necessário algumas 

reservas na comparação desta variável com anos anteriores.   

Nota 3: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente 
significativo face ao período homólogo e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição 
estatisticamente significativa. Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

Nota 4: BLM através de outros equipamentos (tablet/PC) - esta designação é da responsabilidade da 

ANACOM. A Marktest designa esta categoria por banda larga móvel, incluindo na mesma a “placa móvel USB”. 

 

 

De referir que, de acordo com o “Estudo sobre a substituibilidade entre banda larga fixa e 

banda larga móvel”18, promovido pela ANACOM, 68,1 por cento dos inquiridos considera a 

BLF complementar da BLM através de telemóvel. Por outro lado, uma ligeira maioria (50,6 

por cento vs 49,4 por cento) considera que a BLF e a BLM através de Tablet/PC são 

substitutas. 

                                                
18 Vd. página 135, figura 79, disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1378677#.Vss1Gk-
O670. 
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Perfil do utilizador do serviço de acesso à Internet em banda larga fixa suportado em 

fibra ótica (FTTH/B) 

 

A utilização da BLF suportada em fibra ótica tem vindo a crescer nos últimos anos. De 

acordo com a perceção do utilizador, no final de 2015, entre os consumidores que 

dispunham de BLF, cerca de 40 por cento dos lares dispunham de um acesso suportado 

em fibra ótica (+5,5 pontos percentuais do que no final do ano anterior a esse).  

 

Gráfico 7 – Utilizadores residenciais do serviço de acesso Internet em BLF sobre fibra ótica 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 a 4T2015 
 

Bases: Total de lares com serviço de comunicações eletrónicas de voz que dispõem de Internet fixa (não 

tem em conta as não respostas). 

Nota: Todas as estimativas são fiáveis (coeficiente de variação inferior a 10 por cento). A seta com orientação 

ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo face ao período homólogo. Para maior 
detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

Procedeu-se à identificação do perfil sociodemográfico e económico do consumidor de 

FTTH/B com base na estimação de um modelo econométrico de escolha discreta – logit19 

recorrendo, para o efeito, aos microdados do Barómetro de Telecomunicações da Marktest. 

                                                
19  Este tipo de modelo permite identificar de forma integrada os fatores que distinguem os agregados 

familiares com acesso de fibra ótica. A variável dependente é uma variável binária que pode tomar o valor 
“1” no caso de o lar dispor de acesso à Internet fixa sobre fibra ótica ou “0” no caso contrário. A unidade 
de observação considerada é o lar e a amostra é constituída pela totalidade de lares com acesso fixo à 
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Da análise efetuada conclui-se que20: 

 as famílias que residem nos grandes centros urbanos (Grande Lisboa e Grande 

Porto14) têm maior propensão para dispor do serviço de BLF através de fibra ótica. 

Este resultado é influenciado pelo facto da BLF em fibra ótica não se encontrar 

disponível em todo o território, de forma homogénea; 

 em 2015 a condição perante o trabalho revelou-se diferenciadora na caracterização 

deste tipo de consumo: os quadros superiores, os técnicos especializados e os 

pequenos proprietários são mais propensos a dispor de BLF suportada em fibra ótica; 

 tal como seria de esperar tendo em conta o tipo de ofertas disponíveis, os lares que 

dispõem de BLF em fibra ótica têm maior propensão para ter os serviços em pacote, 

destacando-se as ofertas mais utilizadas: tripla STF+TVS+BLF, quíntupla 

STF+TVS+BLF+BLM+STM e quádrupla STF+TVS+BLF+STM. 

Face ao ano anterior, destacam-se alguns grupos sociodemográficos que aumentaram 

significativamente a subscrição de ofertas suportadas em de fibra ótica, designadamente21: 

 as famílias que residem no Litoral Norte14; 

 os respondentes de idades mais avançadas (superior ou igual a 55 anos) e com um 

nível de escolaridade inferior ou igual ao 1º ciclo do ensino básico ou 3º ciclo do 

ensino básico; 

 e, sobretudo, os respondentes na situação de pequenos proprietários. 

 

3.3.2 Penetração do Internet: Portugal Vs U.E. 

O “Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias” 

do INE relativo ao 1º trimestre de 2015 confirma que o nível de penetração SAI entre os 

agregados familiares em Portugal é de cerca de 70 por cento. No caso do serviço de acesso 

à Internet em banda larga fixa, o nível de penetração é de cerca de 61 por cento. 

                                                
Internet (2 328 entrevistas). Enquanto variáveis explicativas, consideraram-se as variáveis discretas da 
região Marktest (ver nota anterior), classe social, escalão etário, sexo, nível de escolaridade, condição 
perante o trabalho, dimensão familiar e tipo de ofertas multiple play. Na nota de rodapé 65 da Situação 
das Comunicações de 2011 descreve-se de forma mais detalhada a metodologia utilizada (modelo logit). 

20  Esta análise é da responsabilidade da ANACOM, com base nos dados do 4º trimestre de 2015. 

21  Ver apêndice: Caracterização do consumidor do serviço de acesso à Internet. 
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Gráfico 8 – Percentagem de agregados familiares com acesso à Internet, banda larga, banda larga fixa 

e banda larga móvel 

 

Unidade: % 

Fonte: INE/Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias, 2011 a 2015; Recolha efetuada no primeiro 
trimestre de cada ano. 

Base: Agregados domésticos residentes no território nacional e em alojamentos não coletivos, com pelo menos 

um indivíduo entre os 16 e os 74 anos. 

 

A penetração do serviço de acesso à Internet entre os agregados familiares portugueses 

encontra-se abaixo da média da UE28 em cerca de 13 pontos percentuais (registam-se 

igualmente diferenças significativas no que respeita ao serviço de acesso à Internet em 

banda larga fixa). 

 

Gráfico 9 – Penetração do serviço de acesso à Internet, banda larga, banda larga fixa e banda larga 

móvel nos agregados familiares, 2015, Portugal e UE28 

Unidade: % 

Fonte: Eurostat, European ICT survey: "Information and Communication Technologies in households and by individuals" (2015); Recolha 
efetuada no primeiro trimester de 2015. 

Base: Agregados domésticos residentes no território nacional e em alojamentos não coletivos, com pelo menos 

um indivíduo entre os 16 e os 74 anos. 
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Esta diferença resulta em parte do perfil do (não) utilizador da Internet em Portugal. É entre 

os grupos com menor propensão à utilização do serviço de acesso à Internet que a 

diferença face à U.E é mais significativa: 

 Entre a população reformada (e em outras situações de inatividade) Portugal encontra-

se bastante abaixo da média da UE28 na utilização do serviço de acesso à Internet    

(-21 pontos percentuais). 

Por outro lado, a percentagem de utilizadores de Internet entre os indivíduos com um 

nível de escolaridade até ao 3.º ciclo é 10 pontos percentuais inferior à média da U.E. 

Pelo contrário, entre a população com um nível de habilitações literárias mais alto 

(sobretudo com o ensino secundário) Portugal destaca-se por estar bastante acima da 

média da UE28 (+13 pontos percentuais). 

 

Tabela 4 – Percentagem de indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizaram Internet nos 

últimos 3 meses, Portugal e UE28 

 

2014 2015 

PT UE28 
Desvio 
face à 

UE28 (p.p) 
PT UE28 

Desvio 
face à 

UE28 (p.p) 

Nível de escolaridade       

Até ao 3.º ciclo 44,7 55 -10 49,0 59 -10 

Ensino secundário 94,4 82 12 95,6 83 13 

Ensino superior 96,7 96 1 98,4 96 2 

Condição perante o trabalho       

Empregado 77,9 89 -11 80,9 90 -9 

Desempregado 65,0 74 -9 67,0 77 -10 

Estudante 99,5 98 2 99,5 98 2 

Reformado e outros inativos 25,8 50 -24 32,3 53 -21 

 

Unidade: % 

Fonte: INE/Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias, 2014 e 2015; Eurostat, European ICT 
survey: "Information and Communication Technologies in households and by individuals" (2014 e 2015); Recolha efetuada no primeiro trimestre 
de 2014 e no primeiro trimestre de 2015. 

Base: Indivíduos entre os 16 e os 74 anos. 

Nota: A informação relativa a Portugal encontra-se arredondada às décimas por resultar da informação 

publicada pelo INE. A informação da UE28, +por ser publicada pelo Eurostat, está arredondada às unidades. 
Neste sentido, o desvio face à UE28 considerou o valor de Portugal arredondado à unidade. 
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Acresce que Portugal é o país da U.E. com a maior proporção de população com 

habilitações literárias iguais ou inferiores ao 3.º ciclo; 

 São também os indivíduos dos grupos etários mais altos que mais contribuem para a 

diferença de Portugal face à média da UE28. Entre os indivíduos com 55 e 64 anos a 

diferença atinge -24 pontos percentuais, enquanto no escalão mais jovem, a penetração 

em Portugal é mesmo superior à média; 

 

Gráfico 10 – Percentagem de indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizaram Internet nos 

últimos 3 meses, Portugal e UE28 

 

Unidade: %  

Fonte: INE/Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias, 2015; Eurostat, European ICT survey: 
"Information and Communication Technologies in households and by individuals" (2015); Recolha efetuada no primeiro trimestre do ano. 

Base: Indivíduos entre os 16 e os 74 anos. 

Nota: Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

Adicionalmente, entre os países da U.E., Portugal é o 4.º país com a maior proporção 

de população com idade superior a 45 anos; 

 De entre as famílias de mais baixos rendimentos - 1º e 2º quartis -, Portugal encontra-

se 19 e 22 pontos percentuais abaixo da média da UE28, respetivamente, valores 

significativamente superiores aos registados nos restantes quartis. 
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Gráfico 11 – Agregados domésticos com ligação à Internet em casa, por quartis de rendimento, Portugal 

e UE28 

 

Unidade: % 

Fonte: Eurostat, European ICT survey: Information and Communication Technologies in households and by individuals, 2015 

Base: Total de agregados familiares. 

Nota: Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

Como Portugal é o 7.º país da U.E. com maior taxa de risco de pobreza22, o peso dos 

escalões de rendimento com mais baixa penetração em Portugal é superior à média da 

U.E.; 

 De entre os indivíduos que vivem sozinhos e as famílias constituídas por dois adultos 

sem crianças, a diferença entre a penetração do serviço de acesso à Internet em 

Portugal e a média da UE28 é de -21 e -25 pontos percentuais, respetivamente. No 

caso dos agregados com crianças, a diferença é de -3 pontos percentuais; 

 

 

 

 

 

                                                
22 Segundo o Eurostat, EU statistics on income and living conditions (EU-SILC), 2014. 
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Tabela 5 – Agregados domésticos com ligação à Internet em casa, por composição familiar, Portugal e 

UE28 

 

2014 2015 

PT UE28 
Desvio 

face UE28 
(p.p) 

PT UE28 

Desvio 
face UE28 

(p.p) 

Agregados sem crianças 55,7 76 -20 61,9 78 -16 

  1 adulto sem crianças 39,8 68 -28 48,4 69 -21 

  2 adultos sem crianças 46,6 77 -30 54,0 79 -25 

  3 ou mais adultos sem crianças 83,2 90 -7 86,2 92 -6 

Agregados com crianças 88,0 94 -6 91,9 95 -3 

  1 adulto com crianças 87,3 91 -4 90,3 92 -2 

  2 adultos com crianças 87,9 95 -7 92,1 95 -3 

  3 ou mais adultos com crianças 88,5 92 -3 92,0 94 -2 

 

Unidade: % 

Fonte: INE/Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias, 2014 e 2015; Eurostat, European ICT 
survey: "Information and Communication Technologies in households and by individuals" (2014 e 2015); Recolha efetuada no primeiro trimestre 
do ano. 

Base: Agregados domésticos residentes no território nacional e em alojamentos não coletivos, com pelo menos 

um indivíduo entre os 16 e os 74 anos. 

Nota: A informação relativa a Portugal encontra-se arredondada às décimas por resultar da informação 

publicada pelo INE. A informação da UE28, por ser publicada pelo Eurostat, está arredondada às unidades. 
Neste sentido, o desvio face à UE28 considerou o valor de PT arredondado à unidade. 

 

 

3.3.3 Utilização de serviços telefónicos no lar: STF + STM 

 

Segundo o Barómetro de Telecomunicações (BTC) da Marktest, de entre os indivíduos que 

dispunham de acesso ao serviço telefónico no final de 2015, cerca de 73,9 por cento tinham 

os dois tipos de acesso (STF e STM), 21,3 por cento utilizavam apenas o STM e 4,9 por 

cento utilizavam apenas o STM. Os valores apurados são semelhantes aos registados em 

2014. 
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Gráfico 12 – Posse do serviço telefónico por tipo de acesso 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 a 4T2015. 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos com acesso ao serviço telefónico (não tem em conta as não 

respostas). 

Nota 1: Todas as estimativas são fiáveis (coeficiente de variação inferior a 10 por cento). A precisão das 

estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo também influenciada pelo valor da 
própria estimativa (ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade medida pelo coeficiente de variação 
é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 
momento t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa 
entre esses dois momentos. 

 

Segundo o inquérito da Comissão Europeia E-Communications and Telecom Single Market 

Household Survey de janeiro de 2014, entre os indivíduos com 15 ou mais anos com o 

serviço telefónico, a utilização conjunta do STM e do STF em Portugal era ligeiramente 

inferior à média da UE28 (61 por cento contra 63 por cento). No entanto, face ao ano 

anterior, Portugal foi o país da UE que registou o maior crescimento relativo da utilização 

conjunta destes dois tipos de serviço de voz (+5 pontos percentuais). 
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Gráfico 13 – Posse do serviço telefónico por tipo de acesso, Portugal e UE28 

 

Unidade: % 

Fonte: E-Communications and Telecom Single Market Household Survey, Special Eurobarometer 414/Wave EB81.1 – TNS Opinion & Social; 
Trabalho de campo: janeiro 2014; Publicação CE: março de 2014. 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos com o serviço telefónico fixo ou o serviço telefónico móvel. 

Nota: Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

Perfil do utilizador de smartphone 

No final do ano em análise, a penetração de smartphones atingiu os 66,7 por centro entre 

os utilizadores de telemóvel com 10 ou mais anos. Este valor tem vindo a aumentar nos 

últimos anos, tendo o maior aumento registado, até à data, ocorrido em 2015 (+14,3 pontos 

percentuais). 

 

Gráfico 14 – Penetração de smartphones no mercado residencial 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012 a 4T2015 
 

Bases: Indivíduos com 10 ou mais anos com serviço STM (não inclui as não respostas). 

Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente 
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significativo face ao período homólogo  e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição 
estatisticamente significativa. Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

O facto de o indivíduo aceder ao STM através de um smartphone encontra-se 

moderadamente associado à sua idade, à condição perante o trabalho e ao nível de 

escolaridade (coeficiente de V Cramer17 de 0,524, 0,470 e 0,467 respetivamente, no 4.º 

trimestre de 2015).  

A maioria dos utilizadores de smartphone pertence aos escalões etários entre os 15 e os 

34 anos e aos níveis escolaridade mais elevados (ensino secundário e superior). 

 

Gráfico 15 – Percentagem de indivíduos que dispõem do STM através de um smartphone por nível de 
escolaridade e escalão etário 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015. 
 

Base: Indivíduos com 10 ou mais anos que dispõem de telemóvel segundo a respetiva característica (não 

inclui as não respostas). 

Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente 
significativo face ao período homólogo  e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição 
estatisticamente significativa. Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 
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Verificou-se uma subida significativa na posse de smartphone em todas as categorias 

analisadas, tendo sido mais expressiva nos grupos etários de 10 a 14 anos e 45 a 54 anos 

e entre os indivíduos com o 2º ciclo do ensino básico23. 

Por outro lado, a penetração dos smartphones é maior entre os estudantes e entre os 

indivíduos pertencentes a agregados familiares de classes sociais mais elevadas24. 

 

Gráfico 16 – Percentagem de indivíduos que dispõem do STM através de smartphones por classe 
social e condição perante o trabalho 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Indivíduos com 10 ou mais anos que dispõem de telemóvel segundo a respetiva característica (não 

inclui as não respostas). 

Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente 
significativo face ao período homólogo  e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição 
estatisticamente significativa. Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

3.3.4 Utilização residencial de serviços over-the-top (OTT) 

O inquérito do Eurostat "Information and Communication Technologies in households and 

by individuals" indica que, no início de 2015, a percentagem de indivíduos que efetuaram 

                                                
23 Para maior detalhe, ver apêndice: Caracterização do consumidor do serviço telefónico móvel 
24 O acesso ao STM através de um smartphone apresenta um grau de associação reduzida com a classe social 
do indivíduo (coeficiente de V Cramer de 0,284). 
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chamadas de voz ou de vídeo pela Internet25 (entre os indivíduos com idade entre 16 e 74 

anos e que utilizaram Internet nos primeiros três meses) rondava os 37 por cento (valor 

idêntico à média da UE28).  

Embora a utilização destes serviços tenha tido um impulso em 2012 e 2013, em 2015 

manteve-se estável. 

 

Gráfico 17 – Evolução da percentagem de utilizadores do serviço de acesso à Internet que efetuaram 

chamadas de voz ou de vídeo pela Internet, Portugal e UE28 

 

Unidade: %. 

Fonte: Eurostat, European ICT survey: "Information and Communication Technologies in households and by individuals" 
(2014 e 2015); Recolha efetuada no primeiro trimestre do ano. 

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

 

De acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, entre os utilizadores de 

Internet com 15 ou mais anos, a utilização de chamadas de voz pela Internet foi de 49 por 

cento no 4º trimestre de 2015. Os serviços instant messaging e de vídeo online são ainda 

mais utilizados (71 e 68 por cento dos utilizadores de Internet utilizava estes serviços, 

respetivamente). Durante 2015, e segundo esta fonte, registou-se um aumento na 

utilização dos serviços instant messaging e chamadas de voz pela Internet, entre os 

utilizadores do serviço de acesso à Internet. 

                                                
25 Chamadas de voz ou de vídeo pela Internet efetuadas entre janeiro e março do respetivo ano (exclui as 

chamadas para fins profissionais). 
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Gráfico 18 – Serviços over-the-top (OTT) utilizados pelos clientes de Internet 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 2T2015 e 4T2015. 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos residentes em lares com acesso à Internet e que utilizam Internet 

Nota 1: Todas as estimativas são fiáveis (coeficiente de variação inferior a 10 por cento). A precisão das 

estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo também influenciada pelo valor da 
própria estimativa (ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade medida pelo coeficiente de variação 
é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 

momento t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa 
entre esses dois momentos. 

 

 

Restringindo a análise aos utilizadores de telemóvel com 10 ou mais anos, a utilização de 

chamadas de voz pela Internet e dos serviços instant messaging registam um crescimento 

nos últimos trimestres. As chamadas de voz pela Internet atingiram os 22 por cento no 4º 

trimestre de 2015 e os serviços de instant messaging, os mais utilizados, atingiram os 39 

por cento26.  

 

 

                                                
26 A pergunta no inquérito refere-se aos “serviços que costuma utilizar através do telemóvel”. 
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Gráfico 19 – Evolução da percentagem de utilizadores de telemóvel que utilizam serviços OTT 

(chamadas de voz e messaging) 

 

Unidade: %. 

Fonte: ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 2T2013 - 4T2015. 

Base: Indivíduos com 10 ou mais anos com telemóvel. 

Nota: Todas as estimativas são fiáveis (coeficiente de variação inferior a 10 por cento). A precisão das 

estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo também influenciada pelo valor da própria 
estimativa (ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade medida pelo coeficiente de variação é tanto 
menor quanto menor for o valor da estimativa). 

 

 

Segundo o “Estudo sobre Serviços de Aplicações e Conteúdos (Over-The-Top – OTT)” 

promovido recentemente pela ANACOM27, os principais motivos para a utilização destes 

serviços prendem-se com a facilidade de acesso (sendo apenas necessário uma ligação à 

Internet) e com as funcionalidade inerentes, acrescendo ainda o “número de pessoas que 

já estão ligadas ao serviço” no caso do serviço de instant messaging. 

Entre os inquiridos, o Skype foi a marca mais utilizada em chamadas de voz/vídeo pela 

Internet e o Facebook Messenger na utilização do serviço instant messaging. Globalmente 

o tempo médio despendido na utilização destes serviços é superior aos fins de semana, 

especialmente no período das 19h às 7h. 

                                                
27 Este estudo apresenta um grupo de análise do lado da procura. Para o efeito realizou-se um inquérito junto 
dos utilizadores de Internet através de computador e/ou telemóvel inteligente/tablet com idade superior ou igual 
a 16 anos. Efetuou-se uma amostragem probabilística selecionada a partir de um painel online, o qual conta 
com cerca de 100000 utilizadores de Internet em Portugal. Foram realizadas 5367 entrevistas online de acordo 
com a distribuição da população de utilizadores de Internet. O trabalho de campo foi realizado entre o dia 8 de 
setembro e 3 de outubro de 2015. A análise apresentada resulta deste inquérito. 
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Este estudo registou ainda uma maior satisfação média na utilização de serviços instant 

messaging (8,3 pontos) do que na utilização de chamadas de voz/vídeo pela Internet (7,7 

e 7,6 pontos). As “quebras de ligação” foi um dos principais motivos de insatisfação na 

utilização de todos os serviços OTT analisados. No caso específico das chamadas de 

voz/vídeo pela Internet acresce ainda a “qualidade do serviço /qualidade dos resultados de 

busca” e no caso dos serviços de instant messaging destacou-se também o “delay na 

transmissão de dados”. 

A grande maioria destes serviços é utilizada de forma gratuita e os seus utilizadores 

manifestaram não estar dispostos a pagar por eles.  

 

Perfil do consumidor de serviços over-the-top (OTT) 

Procedeu-se à identificação do perfil sociodemográfico e económico do consumidor de 

alguns serviços OTT (utilizadores de chamadas de voz pela Internet e utilizadores de 

instant messaging) entre os utilizadores de Internet, com base na estimação de um modelo 

econométrico de escolha discreta – logit28 recorrendo, para o efeito, aos microdados do 

Barómetro de Telecomunicações da Marktest relativos ao 4º trimestre de 2015. 

Da análise efetuada conclui-se que29: 

 os indivíduos com mais serviços, sobretudo os cinco serviços 

STM+STF+BLF+BLM+STVS, têm maior propensão para utilizarem os serviços OTT 

(tanto instant messaging como chamadas pela Internet); 

 

                                                

28   Este tipo de modelo permite identificar de forma integrada os fatores que distinguem os utilizadores de 
serviços como “chamadas de voz pela Internet” e “instant messaging” entre os utilizadores de Internet. A 
variável dependente é uma variável binária que pode tomar o valor 1 no caso de o indivíduo utilizar o 
respetivo serviço OTT ou 0 no caso contrário. A unidade de observação considerada é o indivíduo com 
15 ou mais anos residente em lares com acesso à Internet e que utilizam Internet (2360 entrevistas 
excluindo as não respostas). Enquanto variáveis explicativas consideraram-se as variáveis discretas da 
região Marktest, classe social, escalão etário, nível de escolaridade, condição perante o trabalho, 
dimensão familiar, tipo de ofertas multiple play, combinação de BLF e BLM, existência de BLM no 
telemóvel, número de serviços, combinação de serviços e combinação de BLM tablet/PC e BLM no 
telemóvel. Na nota de rodapé 65 da Situação das Comunicações de 2011 descreve-se de forma mais 
detalhada a metodologia utilizada (modelo logit). 

29  Esta análise é da responsabilidade da ANACOM. 
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Gráfico 20 – Serviços de CE utilizados pelos principais utilizadores de serviços over-the-top (OTT)  

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos residentes em lares com acesso à Internet e que utilizam Internet 

de acordo com os serviços em causa (não inclui as não respostas) 

Nota: Todas as estimativas são fiáveis (coeficiente de variação inferior a 10 por cento). Para maior 

detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

 os indivíduos com Internet no telemóvel também registaram uma elevada propensão 

para a utilização destes dois serviços; 

 

 o escalão etário30 é a característica sociodemográfica que mais diferencia os 

indivíduos no que respeita à utilização de serviços OTT. Os mais jovens são mais 

propensos à utilização destes serviços, destacando-se o grupo com menos de 35 

anos no caso das chamadas pela Internet e o grupo com menos de 45 anos no caso 

dos serviços instant messaging; 

 

 

                                                
30 Também através da análise do coeficiente V de Cramer se pode verificar que entre as variáveis de 
caracterização sociodemográfica analisadas o escalão etário é a que mais se associa à utilização dos serviços 
over-the-top (coeficiente V de Cramer de 0,321 na utilização de serviços de Instant Messaging e 0,196 na 
utilização de chamadas de voz pela Internet). 
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Gráfico 21 – Percentagem de utilizadores de Internet que utilizam serviços OTT (chamadas de voz e 

messaging) por escalão etário 

 

Unidade: %. 

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 2T2013 - 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos residentes em lares com acesso à Internet e que utilizam Internet de 

acordo com os serviços em causa (não inclui as não respostas) 

Nota: Todas as estimativas são fiáveis (coeficiente de variação inferior a 10 por cento). Para maior detalhe, ver 

apêndice no final do capítulo. 

 

 no caso da utilização de chamadas pela Internet, os indivíduos das classes sociais 

mais elevadas são mais propensos à utilização deste serviço, facto que estará 

correlacionado com o nível de escolaridade e literacia digital destes indivíduos. 

 [Para maior detalhe, consultar o apêndice no final do capítulo31.] 

 

Sublinha-se que entre os mais jovens (16 a 24 anos), Portugal se encontra acima da média 

da UE28 na utilização de chamadas de voz ou vídeo entre os utilizadores de Internet (+4 

pontos percentuais). 

A diferença face à U.E também é mais significativa entre os estudantes e indivíduos com 

maior nível de escolaridade (com o ensino secundário e superior). As diferenças variam 

entre + 6 e + 4 pontos percentuais. 

                                                
31 Apêndice: Caracterização do consumidor de serviços over-the-topover-the-top. 
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Tabela 6 – Percentagem de utilizadores de Internet que efetuaram chamadas de voz ou vídeo pela 

Internet, por escalão etário, nível de escolaridade e condição perante o trabalho, Portugal e UE28 

 

2014 2015 

PT UE28 
Desvio 
face à 

UE28 (p.p) 
PT UE28 

Desvio 
face à 

UE28 (p.p) 

Escalão etário       

   16 a 24 anos 53 49 4 52 48 4 

   25 a 34 anos 43 44 -1 41 44 -3 

   35 a 44 anos 32 36 -4 34 36 -2 

   45 a 54 anos 30 29 1 30 30 0 

   55 a 64 anos 29 29 0 33 29 4 

   65 a 74 anos 34 27 7 28 28 0 

Nível de escolaridade             

Até ao 3.º ciclo 31 33 -2 29 32 -3 

Ensino secundário 39 33 6 40 34 6 

Ensino superior 46 45 1 48 44 4 

Condição perante o trabalho             

Empregado 36 36 0 35 36 -1 

Desempregado 29 35 -6 35 34 1 

Estudante 59 54 5 58 54 4 

Reformado e outros inativos 30 29 1 30 30 0 

 

Unidade: % 

Fonte: Eurostat, European ICT survey: "Information and Communication Technologies in households and by individuals" (2014 e 2015); Recolha 
efetuada no primeiro trimestre do ano. 

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

de acordo com a respetiva característica. 

 

3.4 Ofertas em pacote 

As ofertas em pacote tornaram-se a forma preferencial de aquisição de serviços de 

comunicações eletrónicas, justificando-se assim uma análise específica sobre esta 

realidade. 
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3.4.1 Utilização residencial de pacotes de serviços 

De acordo com os dados do Barómetro de Telecomunicações da Marktest, no final de 2015, 

73 por cento dos agregados familiares portugueses com serviço telefónico11 utilizava 

serviços em pacote, mais 3,5 pontos percentuais do que no ano anterior. 

 

Gráfico 22 – Evolução da taxa de adesão a ofertas em pacote multiple play no segmento residencial 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 2T2009 a 4T2015 

Base: Total de lares com serviço telefónico (não tem em conta as não respostas). 

Nota: Todas as estimativas são fiáveis (coeficiente de variação inferior a 10 por cento). A seta com orientação 

ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo face ao período homólogo e a seta com 
orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa. Para maior detalhe, ver apêndice 
no final do capítulo.  

 

De acordo com a CE, no início de 2014, Portugal apresentava uma taxa de adesão a ofertas 

em pacote multiple play superior à média da UE28 em cerca de 4 pontos percentuais (no 

final de 2009, Portugal encontrava-se 4 pontos percentuais abaixo da média da UE27). 
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Gráfico 23 – Taxa de adesão a ofertas em multiple play na UE28 (segmento residencial) 

 

Unidade: % 

Fonte: Cálculos ANACOM, com base em: E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 335, 381 e 396 / Wave EB72.5, 
EB76.4 e EB79.1 – TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: novembro/dezembro 2009; dezembro 2011 e fevereiro/março 2013; Publicação 
Eurostat: outubro 2010, junho 2012 e agosto 2013 e E-Communications and Telecom Single Market Household Survey, Special Eurobarometer 
414/Wave EB81.1 – TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: janeiro 2014; Publicação CE: março de 2014 

Base: Total de lares. 

Nota 1: Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

Nota 2: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo face ao 

período homólogo e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente 
significativa.  

 

Tipos de pacote 

O pacote de serviços mais utilizado é o triplo (STF+TVS+BLF). No final de 2015, 

representava 36,9 por cento dos lares com ofertas em pacote. Seguem-se as modalidades 

quíntupla (STF+TVS+BLF+BLM+STM) com 22,9 por cento e quádrupla 

(STF+TVS+BLF+STM) com 17,1 por cento.  

As novas modalidades em pacote com STM estão cada vez mais presentes. As duas 

modalidades de pacotes com serviços móveis (STF+TVS+BLF+BLM+STM e 

STF+TVS+BLF+STM) representavam 40 por cento dos lares que optaram pelos serviços 

em pacote. 
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Gráfico 24 – Distribuição do tipo de ofertas em multiple play no segmento residencial  

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015. 

Base: Total de lares com serviço de CE de voz e com serviços em pacote (não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável.  

Nota 2: Estes dados diferem dos resultados divulgados pela Marktest por razões metodológicas associadas à 

BLM. Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

 

Penetração dos pacotes, por serviço 

No final de 2015, de entre os que subscreviam o serviço de BLF, 98 por cento eram clientes 

de uma oferta em pacote multiple play, entre os que dispunham do STVS, 92 por cento 

aderiram a este tipo de ofertas e, entre os que subscreviam o STF, 88 por cento tinham 

este tipo de ofertas. Entre os indivíduos com 15 ou mais anos que dispunham do BLM a 

incidência de ofertas em pacote com serviços fixos atingiu uma penetração de 43 por cento 

e entre os que dispunham de STM a penetração atingiu os 35 por cento. 

A propensão para dispor de uma oferta triple/quadruple/quintuple play é relativamente 

maior entre os clientes de BLF. Cerca de 90 por cento dos clientes de BLF tinham uma 

oferta triple/quadruple/quintuple play. 

As ofertas quintuple play são relativamente mais utilizadas entre os clientes de BLM. 
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Gráfico 25 – Utilização dos serviços integrados em pacote no segmento residencial 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015. 

Base: STF, TVS, BLF: Total de lares que dispõem do respetivo serviço de comunicações eletrónicas (não inclui 

as não respostas); STM, BLM: Total de indivíduos com 15 ou mais anos que dispõem do respetivo serviço (não 
inclui as não respostas) 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável.  

Nota 2: Estes dados diferem dos resultados divulgados pela Marktest por razões metodológicas associadas à 

BLM. Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo.  

 

 

No início de 2014, na UE28, a esmagadora maioria dos pacotes de serviços (91 por cento) 

incluía o SAI. Em Portugal, o serviço mais representado nos pacotes de serviços era, nessa 

data, o STVS (98 por cento). Na U.E., este serviço estava presente em 54 por cento dos 

pacotes.  

Em Portugal, a presença do STF nos pacotes de serviços era ligeiramente superior à média 

da UE. No caso do STM, e apesar do crescimento verificado na subscrição desse serviço 

incluído em ofertas multiple play, em Portugal existe menor propensão para o mesmo estar 

integrado em pacote, face à média da UE. 
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Gráfico 26 – Serviços incluídos nas ofertas multiple play na UE28 (segmento residencial) 

 

Unidade: % 

Fonte: E-Communications and Telecom Single Market Household Survey, Special Eurobarometer 414/Wave EB81.1 – TNS Opinion & Social; 
Trabalho de campo: janeiro 2014; Publicação CE: março de 2014 

Base: Total de lares que dispõem de ofertas em pacote multiple play. 

Nota: Questão de escolha múltipla. 

 

3.4.2 Caraterização do consumidor de serviços em pacote 

De acordo com a informação do 4.º trimestre de 2015 do Barómetro de Telecomunicações 

da Marktest, e recorrendo à análise de clusters12, foi possível identificar dois grupos de 

utilizadores residenciais de pacotes multiple play. Por um lado, existe um grupo de 

utilizadores que não recorre ao serviço multiple play ou que apenas dispõe do STF e STVS 

conjugado ou não com o STM. Por outro, existe um segundo grupo constituído por aqueles 

que dispõem de ofertas multiple play com os três serviços fixos conjugados, ou não, com 

os serviços móveis STM e BLM (STF+BLF+STVS e STF+STM+BLF+BLM+STVS). 

Estes grupos apresentam os seguintes perfis sociodemográficos: 

 O grupo 1 (sem serviços em pacote, utilizador double play STF+STVS ou utilizador 

triple play STF+STVS+STM) tem um peso de 32,4 por cento dos lares e é constituído 

por agregados familiares que tendem a ser de menor dimensão, com idosos, de 

classe social mais baixa e a residir na região Interior Norte. Os indivíduos que 

integram estes agregados pertencem a grupos etários mais elevados e apresentam 
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níveis de escolaridade mais baixos. Tendem, igualmente, a fazer parte do grupo dos 

reformados;  

 O grupo 2 (pacotes com três serviços fixos combinados, ou não, com serviços 

móveis) tem um peso de 67,6 por cento dos lares e é integrado por agregados 

familiares mais numerosos, pertencentes à classe social média a alta e residentes na 

Grande Lisboa. Existe uma maior tendência para os indivíduos destes agregados 

serem jovens ou adultos em idade ativa, com níveis de escolaridade mais elevados 

e na situação de trabalhador, estudante ou desempregado. 

 

Tabela 7 – Perfil dos utilizadores residenciais de serviços multiple play 

 

GRUPO 1 GRUPO 2 

Não utilizador de multiple play  
ou utilizador STF+STVS ou 

STF+STVS+STM (32,4%) 

Utilizador de pacotes com os três serviços 
fixos conjugados ou não com serviços 

móveis (67,6%) 

 
grupo 

(%) 
global

(%) 
 

grupo 
(%) 

global 
(%) 

Serviços 
 em pacote 

Nenhum 41,0 27,2 STF+STVS+BLF 33,0 26,9 

STF+STVS 17,4 6,9 STF+STVS+BLF+BLM+STM 22,0 16,7 

STF+STVS+STM 5,9 2,2    

Região Interior Norte 22,9 19,3 Grande Lisboa 23,1 21,9 

Dimensão familiar Até 2 indivíduos 87,0 53,0 3 ou mais indivíduos 63,1 47,0 

Escalão etário 55 ou mais anos 91,4 39,6 Menos de 55 anos 85,5 60,4 

Nível de 
escolaridade 

Até ao 1.º ciclo do 
EB 

74,8 26,9 Ensino secundário e superior 64,9 47,3 

Condição perante 
o trabalho 

Reformado 77,0 28,2 Empregado 67,4 49,2 

      Estudante 11,3 7,6 

      Desempregado 14,1 11,3 

Classe social C2/D 85,1 57,7 A/B/C1 55,6 42,3 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4.º trimestre de 2015 

Base: Total de lares com serviços de comunicações eletrónicas de voz (não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Análise de clusters pelo método k-means com duas classes. Os dois grupos identificados apresentam 

uma distância de 1,598. 

Nota 2: A maioria das variáveis caraterizadoras utilizadas nesta análise não faz parte dos grupos de 

estratificação da amostra de lares (distrito e região Marktest), pelo que a respetiva informação terá um carácter 
meramente indicativo do perfil do utilizador de pacotes multiple play. 

Nota 3: Classe A: classe alta; Classe B: classe média alta; Classe C1: classe média; Classe C2: classe média 

baixa; Classe D: classe baixa. 
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De entre as caraterísticas sociodemográficas e económicas acima mencionadas, 

destacam-se o nível de escolaridade e a classe social, que são aquelas que se encontram 

estatisticamente mais associadas à utilização, ou não, de serviços em pacote e às diversas 

modalidades existentes (V de Cramer entre 0,210 e 0,273).  

 

3.5 Nível de satisfação dos consumidores residenciais com os serviços prestados, 

reclamações e mudança de prestador 

Em termos globais, os utilizadores residenciais dos serviços de comunicações eletrónicas 

revelaram-se satisfeitos com os serviços prestados (classificações entre 7,6 e 8,5 numa 

escala de 1 a 10).  

Os utilizadores do STF e TVS foram os que registaram o maior nível de satisfação global 

com o prestador (8,5 e 8,4 pontos, respetivamente) e o maior aumento face ao ano anterior, 

ultrapassando o nível de satisfação dos clientes de STM que habitualmente eram os mais 

satisfeitos (8,3 pontos). Seguem-se os consumidores de BLF (7,8) e os utilizadores de 

serviços em pacote (7,7). A BLM (tablet/PC) continua a registar a classificação mais baixa 

(7,6) de satisfação. 
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Gráfico 27 – Nível médio de satisfação com cada um dos serviços 

 

Unidade: escala de 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito) 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2014 e 4T2015. 

Base: Pacote de serviços, STF, BLF, TVS - Total de lares com o respetivo serviço; BLM tablet/PC - Total 

de indivíduos com 15 ou mais anos com BLM tablet/PC; STM - Total de indivíduos com 10 ou mais anos 
com STM (não inclui as não respostas). 

Nota 1: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo face ao 

período anterior e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente 
significativa. Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo específico de cada serviço. 

Nota 2: BLM tablet/PC - esta designação é da responsabilidade da ANACOM. A Marktest designa esta 

categoria por banda larga móvel, incluindo na mesma a “placa móvel USB”. 

 

 

Os indivíduos que utilizam um número mais reduzido de serviços, nomeadamente o STF 

ou o STM exclusivamente ou em conjunto, ou não, com o STVS (grupo 3)32, manifestaram 

maior satisfação com todos os serviços que dispõem (à exceção da BLM através de 

tablet/PC) atribuindo-lhes uma classificação entre 8,0 e 8,8 pontos. 

Os utilizadores dos cinco serviços (grupo 1) apresentaram um nível de satisfação mais 

baixo em todos os serviços disponíveis (entre 7,5 e 8,3 pontos). 

 

 

 

 

                                                
32 Ver secção 3.1 para maior detalhe sobre o perfil dos grupos (clusters). 
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Gráfico 28 – Nível médio de satisfação com os serviços de comunicações eletrónicas de que o 

indivíduo dispõe, pela tipologia de consumidores residenciais 

 

Unidade: escala de 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito) 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos, com serviços de comunicações eletrónicas de voz (não tem em 

conta as não respostas). 

Nota 1: Ver secção 3.1 para maior detalhe sobre o perfil dos grupos (clusters). 

Nota 2: BLM tablet/PC - esta designação é da responsabilidade da ANACOM. A Marktest designa esta 

categoria por banda larga móvel, incluindo na mesma a “placa móvel USB”. Para maior detalhe, ver apêndice 
no final do capítulo. 

 

No final de 2015, os clientes residenciais de serviços em pacote manifestaram um nível de 

satisfação de 7,7 pontos (numa escala de 1, totalmente insatisfeito, a 10, totalmente 

satisfeito). Foram sobretudo os clientes das modalidades double play (STF+TVS), triple 

pay (STF+TVS+STM)33 e quadruple play (STF+TVS+BLF+STM) que manifestaram um 

nível de satisfação significativamente superior (entre 7,9 e 8,2 pontos). 

O nível de satisfação mais baixo refere-se ao pacote double play STF+BLF (7,0 pontos). 

 

                                                
33 Esta combinação de serviços em pacote tem um nível de satisfação médio superior às restantes modalidades 
com um nível de confiança de somente de 90 por cento (dada a pequena dimensão amostral associada), 
segundo o teste de igualdade entre médias. 
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Gráfico 29 – Nível de satisfação médio dos clientes residenciais com os pacotes multiple play 

 

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito) 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4.º trimestre de 2015 

Base: Total de lares com o respetivo pacote de serviços (não tem em conta as não respostas). 

Nota: Estes dados diferem dos resultados divulgados pela Marktest por razões metodológicas associadas à 

BLM. Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

 

Na generalidade, não existem diferenças estatisticamente significativas na satisfação 

média entre os serviços integrados em pacote e os mesmos serviços fora de um pacote. 
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Gráfico 30 – Nível de satisfação médio dos clientes residenciais dos serviços de CE dentro e fora de 

pacote de serviços 

 

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito) 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4.º trimestre de 2015 

Base: STF, TVS, BLF: Total de lares clientes do respetivo serviço (não tem em conta as não respostas); BLM 

(tablet/PC); STM: indivíduos com 15 ou maios anos clientes do respetivo serviço (não tem em conta as não 
respostas);  

Nota 1: BLM (tablet/PC) - esta designação é da responsabilidade da ANACOM. A Marktest designa esta 

categoria por banda larga móvel, incluindo na mesma a “placa móvel USB”. 

Nota 2: Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

3.5.1 Satisfação dos consumidores com preços, velocidade, apoio ao cliente e 

cobertura 

De acordo com os resultados do Barómetro de Telecomunicações da Marktest, um dos 

fatores que suscita uma menor satisfação dos consumidores face aos serviços é o preço34 

(classificação entre 6,6 e 7,8 pontos). 

No final de 2015, a satisfação dos consumidores de serviços em pacote com os preços era 

globalmente inferior à dos restantes dos serviços (7,1 pontos), destacando-se pela negativa 

os utilizadores do pacote quintuple play (6,6 pontos). 

                                                
34 Segundo o “estudo sobre a substituibilidade entre banda larga fixa e banda larga móvel”, promovido pela 
ANACOM (Vd. página 60, disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1378677#.Vss1Gk-O670) 
a formação de preços é muito semelhante entre os vários operadores, Os preços são definidos pelos seguintes 
critérios: custo do serviço / rentabilidade, preço dos concorrentes e comparações internacionais. 
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De entre os clientes de pacotes de serviços, destacam-se ainda os consumidores do 

pacote double play STF+TVS que registaram o maior nível de satisfação com os preços 

(7,9 pontos). 

 

Gráfico 31 – Satisfação média dos clientes residenciais com os preços dos serviços praticados pelos 

prestadores 

 

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito) 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Pacote de serviços, STF, TVS - Total de lares com o respetivo serviço fora de pacote / pacote de 
serviços; BLM tablet/PC - Total de indivíduos com 15 ou mais anos com BLM tablet/PC fora de pacote; 

STM - Total de indivíduos com 10 ou mais anos com STM fora de pacote (não inclui as não respostas) 

Nota 1: Estes dados diferem dos resultados divulgados pela Marktest por razões metodológicas associadas à 

BLM. Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

Nota 2: BLM (tablet/PC) - esta designação é da responsabilidade da ANACOM. A Marktest designa esta 

categoria por banda larga móvel, incluindo na mesma a “placa móvel USB”. 

 

O serviço de apoio ao cliente apresentava melhores níveis de satisfação (entre 7,4 e 8,6 

pontos) do que os preços. 
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Eram também os clientes dos serviços em pacote que, no final de 2015, estavam menos 

satisfeitos com o apoio ao que lhes era prestado, sobretudo os utilizadores do pacote 

quintuple play (7,5 pontos). 

Entre os utilizadores sem pacote de serviços destacavam-se os clientes do STF como os 

mais satisfeitos com o apoio ao cliente e entre os utilizadores de pacotes de serviços 

destacavam-se os clientes do STF+TVS+STM (8,6 e 8,3 pontos, respetivamente). 

 

Gráfico 32 – Satisfação média dos clientes residenciais com o serviço de apoio ao cliente do seu 

prestador 

 

Unidades: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito) 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015. 

Base: Pacote de serviços, STF, TVS - Total de lares com o respetivo serviço fora de pacote / pacote de 

serviços; STM - Total de indivíduos com 10 ou mais anos com STM fora de pacote (não inclui as não 
respostas). 

Nota 1: Estes dados diferem dos resultados divulgados pela Marktest por razões metodológicas associadas à 

BLM. Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

Nota 2: BLM (tablet/PC) - esta designação é da responsabilidade da ANACOM. A Marktest designa esta 

categoria por banda larga móvel, incluindo na mesma a “placa móvel USB”. 
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No Gráfico 33 apresentam-se os valores da satisfação com a qualidade da TVS, que é dos 

parâmetros melhor avaliados pelos consumidores, com a velocidade da Internet e com a 

cobertura das redes móveis. 

 

Gráfico 33 – Satisfação média dos consumidores com a qualidade de serviço TVS, velocidade de 

ligação à Internet e cobertura das redes móveis 

 

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito) 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015. 

Base: BLF, TVS - Total de lares com o respetivo serviço; BLM tablet/PC - Total de indivíduos com 15 ou 

mais anos com o serviço; STM - Total de indivíduos com 10 ou mais anos com o serviço (não inclui as 
não respostas). 

Nota 1: BLM (tablet/PC) - esta designação é da responsabilidade da ANACOM. A Marktest designa esta 

categoria por banda larga móvel, incluindo na mesma a “placa móvel USB”. 

Nota 2: Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

 

3.5.2 Perfil do consumidor menos satisfeito 

Analisa-se de seguida o perfil dos indivíduos menos satisfeitos com os serviços de 

comunicações eletrónicas35. 

No final de 2015, eram 19,8 por cento dos indivíduos com 15 ou mais anos que se 

encontravam “insatisfeitos” com os serviços disponíveis. 

                                                
35 Considera-se que o indivíduo está “insatisfeito” quando avalia pelo menos um dos serviços de comunicações 
eletrónicas de que dispõe (STF, STM, BLF, BLM tablet/PC ou STVS) abaixo de 6 pontos (numa escala de 1 a 
10, onde 1 é “totalmente insatisfeito” e 10 “totalmente satisfeito”). 
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Observa-se uma maior propensão para a insatisfação com os serviços de comunicações 

eletrónicas por parte dos indivíduos com um nível de escolaridade superior, idade 

intermédia (35 – 44 anos), em situação de trabalho sobretudo em quadros superiores ou 

médios, bem como quando pertencentes a famílias mais numerosas e de classe social 

mais elevada36. 

 

Gráfico 34 – Percentagem de indivíduos “insatisfeitos” com os serviços de comunicações eletrónicas, 

segundo os principais grupos mais insatisfeitos 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4.º trimestre de 2015. 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos com serviços de comunicações eletrónicas de acordo com a respetiva 

característica (não inclui as não respostas). 

Nota 1: Apresentam-se somente os grupos cujas proporções são significativamente superiores ao total 

de acordo com o teste de duas amostras para proporções.  

Nota 2: Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

Pelo contrário, os indivíduos mais idosos (65 ou mais anos), de nível de escolaridade mais 

baixo, reformados ou domésticas e de classe social mais baixa apresentam com uma 

                                                
36  Referem-se aos grupos de caracterização sociodemográfica cujas proporções são significativamente 

superiores ao total de acordo com o teste de duas amostras para proporções. Para maior detalhe, ver 
apêndice no final do capítulo. 
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menor propensão para a “insatisfação” para com os serviços de comunicações 

eletrónicas37. 

 

Gráfico 35 – Percentagem de indivíduos “insatisfeitos” com os serviços de comunicações eletrónicas, 

segundo principais grupos menos insatisfeitos 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4.º trimestre de 2015. 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos com serviços de comunicações eletrónicas de acordo com a respetiva 

característica (não inclui as não respostas). 

Nota 1: Apresentam-se somente os grupos cujas proporções são significativamente inferiores ao total de 

acordo com o teste de duas amostras para proporções.  

Nota 2: Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

Procedeu-se ainda à caracterização do perfil do consumidor “insatisfeito” com base na 

estimação de um modelo econométrico de escolha discreta – logit38, recorrendo para o 

                                                
37  Referem-se aos grupos de caracterização sociodemográfica cujas proporções são significativamente 

inferiores ao total de acordo com o teste de duas amostras para proporções. Para maior detalhe, ver 
apêndice no final do capítulo. 

38   Este tipo de modelo permite identificar de forma integrada os fatores que distinguem os utilizadores 
“insatisfeitos” entre o total de utilizadores de CE. A variável dependente é uma variável binária que pode 
tomar o valor 1 no caso de o indivíduo estar “insatisfeito” ou 0 no caso contrário. A unidade de observação 
considerada é o indivíduo com 15 ou mais anos (3292 entrevistas excluindo as não respostas). Enquanto 
variáveis explicativas consideraram-se as variáveis discretas da região Marktest, classe social, escalão 
etário, nível de escolaridade, condição perante o trabalho, dimensão familiar, tipo de ofertas multiple play, 
número de serviços e combinação de serviços. Na nota de rodapé 65 da Situação das Comunicações de 
2011 descreve-se de forma mais detalhada a metodologia utilizada (modelo logit). 
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efeito aos microdados do Barómetro de Telecomunicações da Marktest relativos ao 4º 

trimestre de 2015. 

Da análise efetuada39 conclui-se que: 

 De entre as variáveis sociodemográficas e económicas analisadas, o escalão etário é 

a única variável que explica a “insatisfação” dos clientes com os serviços de 

comunicações eletrónicas: os indivíduos de idade intermédia têm maior propensão 

para estarem insatisfeitos; 

 o número de serviços também explica o nível de insatisfação dos clientes com os 

serviços de comunicações eletrónicas. Quantos mais serviços os indivíduos dispõem 

maior é a propensão para “insatisfação”. 

 

3.5.3 Reclamações 

Segundo os dados do Barómetro de Telecomunicações da Marktest, no final de 2015 cerca 

de 17 por cento dos indivíduos com 10 ou mais anos referiram ter efetuado alguma 

reclamação sobre serviços de comunicações eletrónicas nos últimos 6 meses40.  

Registou-se uma diminuição estatisticamente significativa desta taxa durante 2015. 

                                                
39  Esta análise é da responsabilidade da ANACOM. 

40  O grupo de questões sobre reclamações foi introduzido pela primeira vez no BTC da Marktest em fevereiro 
de 2015. A questão original sobre reclamações foi: “Nos últimos 6 meses, apresentou alguma reclamação 
sobre algum serviço de telecomunicações?” 
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Gráfico 36 – Taxa de reclamações 

 

Unidades: %. 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 1T2015 a 4T2015. 

Base: Total de indivíduos com 15 ou mais anos. 

Nota: Todas as estimativas são fiáveis (coeficiente de variação inferior a 10 por cento). A precisão das 

estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo também influenciada pelo valor da própria 
estimativa (ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade medida pelo coeficiente de variação é tanto 
menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Estas reclamações incidiram sobretudo sobre o STVS (49,2 por cento) e de BLF (45,2 por 

cento). 

Gráfico 37 – Distribuição das reclamações por serviço 

 

Unidade: %. 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos que apresentaram reclamação sobre algum serviço de 

telecomunicações, nos últimos 6 meses (não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Questão de escolha múltipla 

Nota 2: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, 
sendo também influenciada pelo valor da própria estimativa (ex.: para uma dimensão amostral fixa, a 
fiabilidade medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 3: BLM (tablet/PC) - esta designação é da responsabilidade da ANACOM. A Marktest designa esta 

categoria por banda larga móvel, incluindo na mesma a “placa móvel USB”. 
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As reclamações sobre o STVS estavam na sua maioria relacionadas com a qualidade da 

imagem e com problemas técnicos, como a avaria da box. 

No serviço de BLF, as reclamações estavam sobretudo relacionadas com a qualidade do 

sinal/cobertura (má qualidade ou falha de rede). 

 

Tabela 8 – Principais motivos de reclamações por serviço (TOP2) 

Serviço Motivos de reclamações 4T2015 

STVS 
  

Má qualidade de imagem/sinal da TV 25,3 * 

Problemas técnicos/avaria da box 20,7 * 

BLF 
  

Má qualidade sinal/cobertura de internet 29,1 

Falha de rede/Serviços deixaram de funcionar 21,5 * 

STF 
Problemas técnicos/avaria do telefone fixo 28,3 * 

Falha de rede/Serviços deixaram de funcionar 21,6 * 

Telemóvel (voz e dados) 
Outros motivos 21,0 * 

Erro na faturação 16,7 * 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos que apresentaram reclamação sobre cada um dos serviços. 

Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, 
sendo também influenciada pelo valor da própria estimativa (ex.: para uma dimensão amostral fixa, a 
fiabilidade medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

 

Os clientes dos serviços para os quais se registaram mais reclamações (STVS e BLF) 

foram igualmente os que indicar terem ficado mais satisfeitos com a resolução da 

reclamação. 
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Gráfico 38 – Nível médio de satisfação com a resolução das reclamações efetuadas 

 

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito) 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015. 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos que apresentaram reclamação sobre cada um dos serviços (não tem 

em conta as não respostas). 

Nota: BLM (tablet/PC) - esta designação é da responsabilidade da ANACOM. A Marktest designa esta 

categoria por banda larga móvel, incluindo na mesma a “placa móvel USB”. 

 

3.5.4 Mudança de prestador  

Observa-se uma correlação entre os níveis de satisfação e a intenção de mudança de 

operador nos diversos serviços de comunicações eletrónicas. 

Os serviços cujos clientes atribuíram um maior nível médio de satisfação são os que tinham 

uma percentagem mais elevada de clientes sem qualquer intenção de mudança de 

prestador. 
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Gráfico 39 – Nível médio de satisfação e intenção em não mudar de prestador por parte dos clientes 

residenciais de cada serviço 

 

Unidades: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito); % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Lares com o respetivo serviço; STM: indivíduo com 10 ou mais anos; BLM (tablet/PC): indivíduo 

com 15 ou mais anos 

Nota: BLM (tablet/PC) - esta designação é da responsabilidade da ANACOM. A Marktest designa esta 

categoria por banda larga móvel, incluindo na mesma a “placa móvel USB”. 

 

Os clientes de serviços em pacote eram aqueles que revelavam maior propensão para 

mudar de prestador (6,6 por cento). Os clientes do STM apresentavam os maiores níveis 

de inércia. 
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Gráfico 40 – Intenção de mudança de prestador por parte dos clientes residenciais de cada serviço 

 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Lares com o respetivo serviço; STM: indivíduo com 10 ou mais anos; BLM (tablet/PC): indivíduo 

com 15 ou mais anos; 

Nota 1: A escala de resposta original é: 1, «Vai mudar de certeza», a 10, «Não vai mudar de certeza» 

Nota 2: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo.  

Nota 3: BLM (tablet/PC) - esta designação é da responsabilidade da ANACOM. A Marktest designa esta 

categoria por banda larga móvel, incluindo na mesma a “placa móvel USB”. 

 

No que respeita à mudança de prestador de STM, durante 2013 e 2014 registou-se um 

aumento significativo (atingindo 9,1 por cento em 2014). Em 2015, a taxa de mudança de 

prestador diminuiu, ficando próxima dos valores de 2013 (5,8 por cento). 
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Gráfico 41 – Taxa de mudança de prestador de acesso ao STM no último ano pelos clientes com 10 ou 
mais anos 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 - 4T2015      

Base: Total de indivíduos com 10 ou mais anos, com acesso ao serviço telefónico móvel. 

Nota 1: Refere-se à mudança de prestador durante o último ano. 

Nota 2: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente 
significativo face ao período homólogo  e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição 
estatisticamente significativa. Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

O principal fator que motiva a mudança de prestador no STM continuou a ser «os preços 

mais baixos». A «conjugação dos serviços em pacote» passou para segundo lugar, tirando 

relevância ao motivo «amigos/familiares ligados à mesma rede». Esta situação resulta, em 

parte, do aumento da oferta do STM integrado em pacote de serviços e, por sua vez, da 

diminuição do efeito rede causada pela eliminação da diferença entre tarifas on-net/off-net 

nesse tipo de ofertas. 
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Gráfico 42 – Motivos de mudança de prestador do STM (TOP 5) 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Indivíduos com 10 ou mais anos com acesso ao serviço telefónico móvel que alguma vez já mudaram 

de prestador. 

Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente 
significativo face ao período homólogo  e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição 
estatisticamente significativa. Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

De acordo com o inquérito da Comissão Europeia E-Communications and Telecom Single 

Market Household Survey, relativo ao início de 2014, a mudança de prestador ocorrida em 

2013 em Portugal foi superior à média da U.E. em todos os serviços, com exceção do STM, 

destacando-se a diferença face à média no caso da TVS (11 pontos percentuais). 

Nos lares com SAI, cerca de 13 por cento mudaram de prestador durante 2013 (+4 pontos 

percentuais que a média da UE28). 
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Gráfico 43 – Taxa de mudança de prestador no último ano por serviço, Portugal e UE28 

 

Unidade: %        

Fonte: E-Communications and Telecom Single Market Household Survey, Special Eurobarometer 414/Wave EB81.1 – TNS Opinion & Social; 
Trabalho de campo: janeiro 2014; Publicação CE: março de 2014. 

Base: Lares com o respetivo serviço. 
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4. O utilizador empresarial de comunicações eletrónicas 

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

comunicações eletrónicas. 

O tecido empresarial português é composto maioritariamente por microempresas (96,4 por 

cento). As pequenas empresas representam 3,1 por cento do tecido empresarial, enquanto 

as médias empresas representam 0,5 por cento e as grandes empresas 0,1 por cento41,42. 

No que diz respeito às micro, pequenas e médias empresas (PME) a fonte da informação 

que se apresenta de seguida resulta do Inquérito ao Consumo das Comunicações 

Eletrónicas – PME, de dezembro de 20146.  

Recorreu-se ainda ao “Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da 

Comunicação nas Empresas” (IUTICE)7, da autoria do INE. Este inquérito apresenta 

informação relativa ao ano de 2015 e abrange as empresas com 10 ou mais pessoas ao 

serviço, sendo possível analisar especificamente as grandes empresas. 

Sempre que possível, apresentam-se comparações internacionais, com base no inquérito 

“Information and Communication Technologies in enterprises”8 promovido pela CE.  

 

4.1 Penetração dos serviços no segmento empresarial 

Como se poderá verificar nas secções seguintes, o nível de utilização dos vários serviços 

pelas empresas em Portugal é relativamente elevado. 

 

                                                
41 Sistema de contas integradas das empresas, INE, 2013. 

42 Consideram-se, neste contexto, os seguintes conceitos: microempresas ─ empresas com menos de 10 
pessoas ao serviço; pequenas empresas – empresas com 10 a 49 pessoas ao serviço; médias empresas 
– empresas com 50 a 249 pessoas ao serviço; grandes empresas – 250 ou mais pessoas ao serviço..  
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4.1.1 Penetração por serviço 

De acordo com o Inquérito à utilização dos serviços de comunicações eletrónicas pelas 

PME, da ANACOM, no final de 2014 a penetração do STF, STM e do SAI entre as PME 

situava-se entre os 89 e os 94 por cento. 

 

Gráfico 44 – Penetração dos serviços nas PME 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2010, 2012, 2014. 

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao serviço (não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os 
momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente 
significativa entre os dois momentos. Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

Nota 2: STF - serviço telefónico fixo; STM - serviço telefónico móvel; SAI - serviço de acesso à Internet; 

SAIF - serviço de acesso fixo à Internet; SAIM - serviço de acesso móvel à Internet; STVS - serviço de TV 
por subscrição.  

 

No que respeita em particular à penetração do SAI, e tendo em conta os resultados do 

“Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas”, 

publicado pelo INE, em 2015 cerca de 98 por cento das empresas com 10 ou mais pessoas 

ao serviço dispunham do SAI. 

A maioria destas empresas dispunha de um acesso à Internet em banda larga. BLF era 

utilizada por 94 por cento destas empresas e BLM por 68 por cento (+11 pontos percentuais 

e +29 pontos percentuais desde 2011, respetivamente). 
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Gráfico 45 – Penetração do serviço de acesso à Internet, banda larga, BLF e BLM nas empresas com 

10 ou mais pessoas ao serviço 

Unidade: % 

Fonte: INE, “Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas” (2011 a 2015). 

Base: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço com acesso à Internet (não inclui o Sector 

Financeiro). 

 

A penetração do SAI nas empresas portuguesas era um ponto percentual superior à média 

dos países da UE28 (pela primeira vez nos últimos cinco anos), enquanto a penetração da 

BLM era três pontos percentuais superior à média. 

 

Gráfico 46 – Penetração do SAI, banda larga, BLF e BLM  nas empresas com 10 ou mais pessoas ao 

serviço, 2015, Portugal e UE28 

Unidade: % 

Fonte: Eurostat, Information and Communication Technologies in enterprises, 2015. 

Base: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o Sector Financeiro). 
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Tabela 9 – Subscrição do serviço de acesso à Internet pelas empresas com 10 ou mais pessoas ao 

serviço no contexto da UE 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

UE28 (%) 95 95 96 97 97 

Portugal (%) 95 95 96 97 98 

Ranking PT na UE28 17º 18º 17º 16º 10º 

Desvio face média UE28 (p.p) 0 0 0 0 +1 

Unidade: %, p.p. 

Fonte: Eurostat, Information and Communication Technologies in enterprises, 2015. 

Base: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o Sector Financeiro). 

 

 

 

4.1.2 Penetração do serviço de circuitos alugados e das redes privativas 

Segundo os resultados do Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas pelas 

PME, da ANACOM, os circuitos alugados e o serviço de gestão de redes privativas foram 

pouco utilizados pelas empresas inquiridas em 2014 (4,4 e 4,0 por cento, respetivamente). 

  

Gráfico 47 – Utilização de circuitos alugados e redes privativas pelas empresas 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014 

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao serviço 

Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. 
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De acordo com as empresas inquiridas, estes serviços são sobretudo utilizados para 

armazenamento, acesso, partilha e transmissão de dados e recursos informáticos, quer ao 

nível da organização interna da empresa (i.e. acesso a 

hardware/software/extranet/Internet/servidor/datacenter, comunicações dentro da 

empresa, faturação/contabilidade, gestão de stocks e clientes, segurança/vigilância, 

serviço externo/teletrabalho, relações entre a sede e restantes estabelecimentos ou 

sucursais/filiais), quer nas suas relações com o exterior (i.e. pagamentos, relações com 

fornecedores e clientes). 

 

4.1.3 Penetração de acordo com o sector de atividade 

O consumo de serviços de comunicações eletrónicas difere consoante o sector de 

atividade em que a empresa se insere43. Estas diferenças encontram-se associadas à 

própria natureza das atividades desenvolvidas. 

A penetração do serviço telefónico em local fixo atingiu valores superiores a 93 por cento 

na generalidade dos sectores, em 2014. A exceção era o sector da «construção» no qual 

a penetração do STF era de 84,5 por cento (cresceu 14,5 pontos percentuais desde 2012).  

Situação semelhante ocorreu no caso do SAIF, com penetrações próximas de 90 por cento 

em todos sectores, enquanto o sector da «construção» apresentou uma penetração de 

85,3 por cento (cresceu 12,4 pontos percentuais desde 2012). 

No entanto, o sector da construção registou a taxa de penetração mais elevada, tanto no 

caso do STM (96,6 por cento), como no caso da SAIM (62 por cento). Destacava-se, assim, 

dos restantes sectores que apresentavam penetrações próximas de 90 por cento no caso 

do STM, e entre 50 e 55 por cento no caso do SAIM.  

A TVS era subscrita sobretudo pelos «outros serviços»44 (34 por cento), onde se integra a 

atividade de «alojamento, restauração e similares». 

                                                
43  Segundo o teste do qui-quadrado observa-se uma associação entre o subsector de atividade e o tipo de 

consumo integrado de serviços. O indicador V de Cramer apresenta um valor de 0,242. 
44  Os «outros serviços» incluem as seguintes secções: H (transportes e armazenagem), I (alojamento, 

restauração e similares), J (atividades de informação e de comunicação), K (atividades financeiras e de 
seguros), L (atividades imobiliárias), M (atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares) e N 
(atividades administrativas e dos serviços de apoio). 
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Gráfico 48 – Posse de serviços por sector de atividade 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014 

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao serviço, de acordo com o sector de atividade 

em causa (não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. Não se apresenta no gráfico as combinações não fiável (#). 

Nota 2: STF - Serviço telefónico fixo; STM - Serviço telefónico móvel; SAIF – Serviço de acesso à Internet fixa; 

SAIM – Serviço de acesso à Internet móvel; STVS – TV por subscrição. 

 

 
 

Em particular no que respeita ao SAI, na maioria dos sectores considerados, a penetração 

da Internet entre as empresas portuguesas era muito elevada encontrando-se nos 

primeiros lugares da classificação da UE28. As exceções eram os sectores da indústria 

transformadora e da construção que, embora apresentassem taxas de penetração 

elevadas (98 por cento), encontravam-se na 11ª e 13ª posições da classificação, 

respetivamente.  

O subsector «restauração e similares» era o que registava menor penetração de acesso à 

Internet em Portugal, de acordo com o inquérito do Eurostat. 
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Tabela 10 – Penetração da Internet, BLF e BLM nas empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço por 

sector de atividade, 2015 

 

Acesso à Internet 
Acesso à banda 

larga fixa 
Acesso à banda 

larga móvel 
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C – Indústrias transformadoras 97 97,7 11º 92 92 18º 65 63 16º 

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

98 100 1º 94 95 13º 72 84 8º 

F – Construção 97 97,6 13º 93 94 13º 70 67 17º 

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

97 100 1º 93 96 12º 62 70 10º 

H – Transportes e armazenagem  97 100 1º 91 96 11º 66 : : 

I – Alojamento, restauração e similares n.d. 91,3 : : : : : : : 

    I55 - Alojamento 99 100 1º 95 98 9º 52 61 10º 

J – Atividades de informação e de 
comunicação 

99 100 1º 98 100 1º 83 96 3º 

L – Atividades imobiliárias 97 100 1º 94 98 8º 63 : : 

M – Atividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares 

98 100 1º 96 100 1º 75 : : 

N – Atividades administrativas e dos 
serviços de apoio 

96 100 1º 92 98 2º 67 87 4º 

Total  97 98,1 10º 93 94 15º 65 68 12º 

Unidade: % 
 

Fonte: Eurostat, European ICT survey: "Information and Communication Technologies in enterprises", 2015; INE, “Inquérito à Utilização de 
Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas” (2015) 

Base: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço (não inclui o Sector Financeiro) 

Nota: Atividades económicas de acordo com CAE Rev. 3. 
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4.1.4 Penetração de acordo com a dimensão empresarial 

Em 2014, a dimensão da empresa encontra-se positivamente associada à maior utilização 

dos serviços, embora essa relação tenha uma intensidade baixa45.  

Verifica-se que as pequenas e médias empresas (10 a 249 pessoas ao serviço) 

apresentam, em média, as penetrações mais elevadas para a generalidade dos serviços. 

A diferença entre a penetração dos serviços nas microempresas e nas pequenas e médias 

empresas é maior no caso do SAI, em particular no caso do SAIM, tal como já ocorria em 

2012. 

 

Gráfico 49 – Penetração de serviços por dimensão da empresa 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014 

Base: Total de empresas de acordo com a dimensão empresarial (não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. 

Nota 2: STF - Serviço telefónico fixo; STM - Serviço telefónico móvel; SAIF – Serviço de acesso à Internet fixa; 

SAIM – Serviço de acesso à Internet móvel; STVS – TV por subscrição. 

 

 

De acordo com o critério dimensão da empresa, a penetração do SAI em Portugal 

encontrava-se acima da média da U.E. 

                                                
45  Segundo o teste do qui-quadrado observa-se uma associação entre o tipo de consumo integrado de 

serviços e a dimensão da empresa. Porém, essa associação apresenta uma intensidade baixa 
(coeficiente V de Cramer de 0,206). 
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Tabela 11 – Penetração da Internet, BLF e BLM nas empresas por dimensão empresarial, 2015 

 
Acesso à Internet 

Acesso à banda 
larga fixa 

Acesso à banda 
larga móvel 

UE28 Portugal UE28 Portugal UE28 Portugal 

Microempresas 

 (1-9 pessoas ao serviço) 
: 78 : 72 : 44 

Pequenas empresas 

 (10-49 pessoas ao serviço) 
96 98 92 93 61 64 

Médias empresas 

 (50-249 pessoas ao serviço) 
99 100 97 99 80 83 

Grandes empresas 

 (250 ou mais pessoas ao serviço) 
100 100 99 100 92 96 

Unidade: % 
 

Fonte: Eurostat, European ICT survey: "Information and Communication Technologies in enterprises", 2015; INE, “Inquérito à Utilização de 
Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas” (2015). 

Base: Empresas de acordo com a dimensão amostral (não inclui o Sector Financeiro). 

 

 

4.2 Utilização conjunta dos serviços pelas empresas 

 

Cerca de 53 por cento das PME utilizavam 4 ou 5 serviços de comunicações eletrónicas 

(+7,8 pontos percentuais do que em 2012). 

 

A combinação de serviços (individualizados ou em pacote)46 mais usual e que mais cresceu 

entre as PME (+9,3 pontos percentuais) era STF + STM + BLF + BLM. O segundo tipo de 

combinação com maior crescimento (+4,9 p.p.) foi a utilização dos cinco serviços 

(STF+STM+BLF+BLM+STVS). 

De referir que a utilização exclusiva do serviço telefónico (STF e/ou STM) nas empresas 

portuguesas com menos de 250 trabalhadores tem vindo a diminuir nos últimos anos (23 

por cento no final de 2010, 10 por cento no final de 2012 e 6 por cento em 2014). 

 

                                                
46 Os serviços de comunicações eletrónicas considerados para esta análise são os seguintes: serviço telefónico 
móvel (STM); serviço telefónico fixo (STF); banda larga fixa (BLF); banda estreita fixa (BEF); banda larga móvel 
(BLM) e serviço de TV por subscrição (STVS). 
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Tabela 12 – Penetração dos serviços e combinações de serviços nas PME 

 2010 2012 2014 

  STF+STM+BLF+BLM 15,6 29,3  38,6  

  STF+STM+BLF 23,7 23,2 25,2  

  STF+STM+BLF+BLM+STVS 3,0 * 3,2 * 8,1  

  STF+BLF 4,3 3,3 * 4,6  

  STF+STM+BLF+STVS 4,0 3,8 4,0 

  STM+BLM     1,5 * 2,3 *  2,6 * 

  STF      8,9 2,2 *  2,4 * 

  STF+STM 7,3 4,4  2,0 *  

  STF+BLF+STVS  1,0 * 0,7 * 1,9 *  

  STM 6,9 3,4 *  1,8 *  

  STF+STM+BEF+BLM 4,9 7,7  1,6 *  

  STF+STM+BEF 7,8 6,0  1,4 *  

  STF+STM+BLM 2,4 * 3,1 * 1,4 *  

  Outras conjugações 9,6 7,4  4,4 *  

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2010, 2012 e 2014. 

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao serviço (não tem em conta as não respostas). 

Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente 
significativo face ao período anterior  e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição 
estatisticamente significativa.  

 

Por sector de atividade, a combinação de serviços STM+STF+BLM+BLF, a mais utilizada 

entre as PME, apresentava uma penetração acima da média em todos os sectores 

destacando-se o sector da «construção» (48,5 por cento). A exceção era o ramo «outros 

serviços», no qual se assistiu a uma diminuição deste tipo de utilização (-6,4 pontos 

percentuais desde o final de 2012), aumentando, em contrapartida, o consumo do conjunto 

de cinco serviços no qual se incluía o serviço de STVS.  
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Gráfico 50 – Combinações de serviços nas PME por sector de atividade 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014 

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao serviço, de acordo com o sector de atividade 

em causa (não tem em conta as não respostas). 

Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. Não se apresenta no gráfico as combinações não fiável (#). A seta com 
orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo face ao período anterior  e 
a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa. Para maior 
detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 
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Gráfico 51 – Análise de correspondência entre o consumo integrado de serviços e o sector de 

atividade 

 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014 

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao serviço, de acordo com o sector de atividade 

em causa (não tem em conta as não respostas). 

Nota: Os dois eixos representados explicam 97,9 por cento da inércia total. Todas as categorias são 

explicadas pelos dois eixos em mais de 82 por cento, excetuando-se «indústria transformadora», com 77 
por cento. 
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Gráfico 52 – Combinações de serviços nas PME por dimensão empresarial 

 

Unidade: % 

Fonte: ICP-ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014. 

Base: Total de empresas de acordo com a dimensão empresarial (não tem em conta as não respostas). 

Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem sinalética) Estimativa 
fiável. Não se apresenta no gráfico as combinações não fiável (#). A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento 
estatisticamente significativo face ao período anterior  e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição 
estatisticamente significativa. Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

4.3 Utilização de novos serviços de informação e comunicações e grau de 

substituibilidade face aos serviços tradicionais 

No que respeita à utilização de novas tecnologias e serviços de informação e 

comunicações, em 2014 destacam-se sobretudo os serviços OTT, nomeadamente o 

serviço de mensagens pela Internet (37,3 por cento das PME inquiridas) e o serviço de voz 

sobre a Internet (27,2 por cento). Cerca de 11,4 por cento das PME inquiridas recorrem ao 

cloud computing. 
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Tabela 13 – Utilização de outros serviços pelas PME 

 2014 

Serviço de voz sobre Internet (ex: Skype, Viber) 27,2 

Serviço de mensagens pela Internet (ex: Skype, Viber, WhatsApp, Twiter, Facebook) 37,3 

Serviços de computação em nuvem (cloud computing) 11,4 

Serviço de alojamento de site 43,5 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014 

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao serviço 

Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável.  

 

Numa escala de 1 (não existe substituibilidade) a 10 (total substituibilidade), os inquiridos 

consideravam que grau de substituibilidade entre serviços OTT e serviços tradicionais na 

sua empresa era de 5,5 e de 5,2, respetivamente no caso da voz móvel e da voz fixa. 

 

Gráfico 53 – A utilização de serviços de voz ou mensagens pela Internet vieram substituir a utilização 

dos serviços tradicionais … 

 

Unidade: %; escala 1 (discorda totalmente) a 10 (concorda totalmente)   

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014 

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao serviço 

Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável.  
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A aquisição de serviços de cloud computing nas grandes empresas em Portugal atingiu os 

31 por cento em 2014 (-4 p.p. que a média da UE28), segundo o módulo especial “cloud 

computing” disponibilizado pelo Eurostat relativo a 2014. 

 

Gráfico 54 – Aquisição de serviços de computação em nuvem na Internet (cloud computing), 2014, 

Portugal e UE28 

Unidade: % 

Fonte: Eurostat, European ICT survey: "Information and Communication Technologies in enterprises", Special module 2014: Cloud computing 

Base: Base: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço com acesso à Internet (não inclui o Sector 

Financeiro) 

 

Os serviços de cloud computing mais utilizados eram sobretudo os menos sofisticados: 

correio eletrónico, software de escritório e armazenamento de ficheiros. 

 

Tabela 14 – Serviços de cloud computing comprados pela empresa, 2014, Portugal 

 UE28 Portugal 
Desvio face 
UE28 (p.p) 

Correio eletrónico 13 10 -3 

Software de escritório (ex. processadores de texto, cálculo, etc) 7 5 -2 

Arquivo de banco de dados da empresa 8 4 -4 

Armazenamento de ficheiros 10 6 -4 

Software de aplicação de contabilidade ou finanças 6 4 -2 

Gestão de relacionamento com os clientes (software de 
aplicação CRM para a gestão de informação sobre clientes) 

4 2 -2 

Possibilidade de executar o software da própria empresa 3 4 1 

Unidade: % 

Fonte: Eurostat, European ICT survey: "Information and Communication Technologies in enterprises", Special module 2014: Cloud computing. 

Base: Empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço com acesso à Internet (não inclui o Sector 

Financeiro) 
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4.4 Forma de subscrição dos serviços: serviços individualizados e ofertas em 

pacote 

O principal tipo de ofertas subscritas pelas PME são ofertas multiple play ou em pacote. A 

penetração deste tipo de ofertas tem vindo a crescer substancialmente. Os pacotes eram 

utilizados por 87,9 por cento das PME (+17,2 pontos percentuais que em 2012). 

 

Gráfico 55 – Evolução da taxa de adesão a ofertas em pacote multiple play no segmento empresarial 

(PME) 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2007, 2010, 2012 e 2014. 

Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao serviço. 

Nota: Todas as estimativas são fiáveis (coeficiente de variação inferior a 10 por cento). A seta com orientação 

ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo face ao período homólogo e a seta com 
orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa. 
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Gráfico 56 – Taxa de adesão a ofertas em pacote multiple play no segmento empresarial (PME) por 

modalidade 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014. 

Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao serviço (não tem em conta as não respostas). 

Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente 
significativo face ao período homólogo e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição 
estatisticamente significativa. 

 

Cerca de 27,2 por cento das empresas com pacotes multiple play dispunha da oferta 

quadruple play (STM+STF+BLM+BLF), que foi também a que mais cresceu nos últimos 

dois anos (+15,1 pontos percentuais). 

O pacote STF+BLF desceu para 2.º lugar (20,6 por cento das PME com pacotes multiple 

play). 
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Gráfico 57 – Distribuição do tipo de ofertas em pacote multiple play no segmento empresarial 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2012 e 2014 

Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao serviço e com serviços em pacote (não tem em conta 

as não respostas). 

Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente 
significativo face ao período homólogo e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição 
estatisticamente significativa. Para maior detalhe, ver o apêndice no final do capítulo. 
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Os «outros serviços»47 caraterizavam-se por utilizarem pacotes de serviços que integram 

o STVS (STM+STF+BLM+BLF+TVS, STF+BLF+TVS e STM+STF+BLF+TVS). 

 

Gráfico 58 – Ofertas de pacote em multiple play no segmento empresarial (PME) por sector de 

atividade 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014. 

Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao serviço. 

Nota 1: Os mínimos apresentados têm em conta somente as estimativas fiáveis e aceitáveis, podendo existir 

valores ainda mais baixos associados às estimativas não fiáveis (#), cujo coeficiente de variação é superior ou 
igual a 25 por cento. 

Nota 2: Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

Não se registavam diferenças significativas entre microempresas e pequenas e médias 

empresas no que respeita à subscrição da generalidade das modalidades de pacote de 

serviços.  

 

 

                                                
47  Os «outros serviços» incluem as seguintes secções: H (transportes e armazenagem), I (alojamento, 

restauração e similares), J (atividades de informação e de comunicação), K (atividades financeiras e de 
seguros), L (atividades imobiliárias), M (atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares) e N 
(atividades administrativas e dos serviços de apoio). 
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4.5 Nível de satisfação dos utilizadores empresariais e reclamações 

No final de 2014, a satisfação média das PME com os serviços de comunicações 

eletrónicas encontrava-se, consoante os serviços, entre 7,3 e 7,9 numa escala de 1 (muito 

insatisfeito) a 10 (muito satisfeito). 

 

Tabela 15 – Nível médio de satisfação com o serviço prestado pelo operador de cada um dos serviços 

de comunicações eletrónicas das PME 

Conjugação de serviços 

(não necessariamente 
integrados em pacote)46 

Serviços 
em pacote 

Serviços fora de pacote 

STF SAIF STM SAIM 

STM+STF+BLM+BLF 7,4 7,8 7,5 7,8 7,9 

STM+STF+BLF 7,5 7,7 7,3 7,8 ─ 

STM+STF+BLM+BLF+TVS 7,3 # # 7,8 7,9 

STF+BLF 7,2 # # ─ ─ 

STM+STF+BLF+TVS 7,2 # # 7,8 ─ 

STM+BLM 7,5 ─ ─ # # 

STF ─ 7,9 ─ ─ ─ 

Outras conjugações 7,3 7,2 # 7,6 7,9 

Total 7,4 7,6 7,3 7,8 7,9 

Unidade: escala de 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito) 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014. 

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao serviço, de acordo com a respetiva conjugação 

de serviços (não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Nenhuma das médias é estatisticamente diferente da média total de cada coluna. 

Nota 2: As margens de erro absolutas das médias numa escala de 1 a 10 não ultrapassam os 0,5 pontos 

absolutos. Não se divulgam as médias com dimensão amostral inferior a 30 unidades. 

Nota 3: STF - Serviço telefónico fixo; STM - Serviço telefónico móvel; SAIF – Serviço de acesso à Internet fixa; 

SAIM – Serviço de acesso à Internet móvel; STVS – TV por subscrição. 

 

 

 

As empresas tenderam a efetuar mais reclamações sobre os serviços existentes em pacote 

(28,6 por cento) do que fora de pacote. 
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Tabela 16 – Satisfação com os serviços prestados e reclamações - comparação entre os serviços de 

comunicações eletrónicas 

 
Reclamações junto 

do prestador em 
2014 (%) 

 

Nível de 
satisfação média 

com o prestador 
(escala 1 a 10) 

Serviços em pacote 28,6 Serviços em pacote 7,38 

Serviços fixos fora de pacote 
(STF ou SAIF) 

18,1 * 
STF fora de pacote      7,63 

SAIF fora de pacote       7,31 

Serviços móveis fora de pacote 
(STM ou SAIM) 

6,7 * 
STM fora de pacote      7,79 

SAIM fora de pacote      7,94 

Unidade: %; escala de 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito) 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014. 

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao serviço que possuem o respetivo serviço (não 

se incluem as não respostas). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas relativas a proporções: (#) Estimativa não fiável; (*) 

Estimativa aceitável; (sem sinalética) Estimativa fiável. As margens de erro absolutas das médias numa 
escala de 1 a 10 não ultrapassam os 0,1 pontos absolutos. 

Nota 2: STF - Serviço telefónico fixo; STM - Serviço telefónico móvel; SAIF – Serviço de acesso à Internet fixa; 

SAIM – Serviço de acesso à Internet móvel; STVS – TV por subscrição. 

 

 

Não se registam diferenças estatisticamente significativas no nível de satisfação por tipo 

de pacote de serviço. 
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Gráfico 59 – Nível de satisfação médio dos clientes empresariais com os pacotes em multiple play 

 

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito) 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014. 

Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao serviço e que dispõem do respetivo pacote de serviços (não 

tem em conta as não respostas). 

Nota: A precisão absoluta das respostas não é superior a 0,5 pontos. 

 

4.6 Estrutura da oferta, motivos de escolha do prestador, mudança de prestador e 

portabilidade do número 

O Grupo PT apresentava as quotas de clientes mais elevadas entre as PME (Gráfico 60). 

A liderança do Grupo PT era mais evidente nos serviços fixos, embora as suas quotas 

nestes serviços apresentassem uma trajetória decrescente. 

O Grupo NOS encontrava-se na segunda posição no que respeita aos serviços fixos e 

serviços em pacote. 

A Vodafone era o 2.º maior prestador de serviços móveis e aquele que mais tinha crescido 

nos serviços fixos.  
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Gráfico 60 – Percentagem de utilizadores dos serviços por prestador 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014. 

Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao serviço que dispõem do respetivo serviço (não inclui as não 

respostas) 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas relativas a proporções: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa 

aceitável; (sem sinalética) Estimativa fiável.  

Nota 2: A seta com orientação ascendente indica um aumento estatisticamente significativo entre os momentos 

t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa 

Nota 3: Questão de escolha múltipla nos serviços STM e SAIM.  

Nota 4: STF - Serviço telefónico fixo; STM - Serviço telefónico móvel; SAIF – Serviço de acesso à Internet fixa; 

SAIM – Serviço de acesso à Internet móvel; STVS – TV por subscrição. 

 

Tabela 17 – Percentagem de utilizadores dos serviços por prestador 

 

Serviços 
em 

pacote 
STM STF SAIM SAIF 

2014 2012 2014 2012 2014 2012 2014 2012 2014 

Grupo PT 56,8 40,8 43,5 66,1 56,6  39,7 43,1 61,0 57,6  

Grupo NOS / 
Optimus/ 
Grupo ZON  

21,9 22,1 18,2  27,0 23,6  28,8 18,5  26,7 23,3  

Vodafone 19,7 45,5 38,6  9,2 18,4  35,0 39,2  8,9 * 17,7  

Outros 1,6 * 1,1* 0,4* 3,9* 1,5* # # 5,1 * 1,5 *  

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014. 
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Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao serviço que dispõem do respetivo serviço (não inclui as não 

respostas). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas relativas a proporções: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa 

aceitável; (sem sinalética) Estimativa fiável.  

Nota 2: A seta com orientação ascendente indica um aumento estatisticamente significativo entre os momentos 

t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa 

Nota 3: Questão de escolha múltipla nos serviços STM e SAIM.  

Nota 4: STF - Serviço telefónico fixo; STM - Serviço telefónico móvel; SAIF – Serviço de acesso à Internet fixa; 

SAIM – Serviço de acesso à Internet móvel; STVS – TV por subscrição. 

 

Os “preços mais baixos” eram o principal motivo para a escolha do prestador, em todos os 

serviços (entre 45,2 por cento no SAIF e 50,5 por cento no SAIM). 

 

Gráfico 61 – Motivos de seleção do prestador por serviço (TOP3) 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014 

Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao serviço que dispõem do respetivo serviço  

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas relativas a proporções: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa 

aceitável; (sem sinalética) Estimativa fiável.  

Nota 2: Questão de escolha múltipla e de resposta espontânea 

Nota 3: STF - Serviço telefónico fixo; STM - Serviço telefónico móvel; SAIF – Serviço de acesso à Internet fixa; 

SAIM – Serviço de acesso à Internet móvel; STVS – TV por subscrição. 
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então registados no caso do STM (8,5 por cento, +2 pontos percentuais), SAIF (8,9 por 

cento, +2,6 pontos percentuais) e SAIM (7 por cento, + 3,9 pontos percentuais). 

Gráfico 62 – Taxa de mudança de prestador nas PME 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2010, 2012 e 2014 

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao serviço que possuem o respetivo serviço (não 

se incluem as não respostas) 

Nota 1: Todas as estimativas são fiáveis. A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento 
estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma 
diminuição estatisticamente significativa. Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

Nota 2: STF - Serviço telefónico fixo; STM - Serviço telefónico móvel; SAIF – Serviço de acesso à Internet fixa; 

SAIM – Serviço de acesso à Internet móvel. 

 

 

Cerca de 14 por cento das PME inquiridas ponderaram mudar de prestador, sobretudo os 

clientes do SAIM. O principal motivo para não o terem feito tem a ver sobretudo com a 

existência de “contrato de fidelização com o prestador atual” (65,1 por cento) e com facto 

de “não existirem melhores ofertas no mercado” (13,1 por cento). 
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Gráfico 63 – Mudança de prestador de prestador por serviço 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014. 

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao serviço que possuem o respetivo serviço (não 

se incluem as não respostas). 

Nota 1: Todas as estimativas são fiáveis. A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento 

estatisticamente significativo entre 2012 e 2014 e a seta com orientação descendente traduz uma 
diminuição estatisticamente significativa. Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

Nota 2: No total consideram-se todas as empresas que têm resposta na respetiva categoria em pelo 

menos um serviço. 

Nota 3: STF - Serviço telefónico fixo; STM - Serviço telefónico móvel; SAIF – Serviço de acesso à Internet fixa; 

SAIM – Serviço de acesso à Internet móvel. 

 

 

 

A maioria das empresas (98 por cento) disse ter sido informada sobre a duração do período 

de fidelização durante as negociações. Por outro lado, 17 por cento referiu “não saber da 

existência de penalizações” por rescisão antecipada ou terem tomado “conhecimento após 

o contrato assinado”. 

 

A avaliação do processo de mudança de prestador pelas PME foi de 6,3 numa escala de 

1 “muito difícil” a 10 “muito fácil”. 

 

A maioria das empresas que disseram ter mudado de prestador STF e no STM em 2014 

utilizou o serviço de portabilidade do número (89 por cento e 87 por cento respetivamente). 

 

De acordo com os resultados do inquérito, o processo de portabilidade do número demorou 

um dia útil para 44 por cento dos clientes no caso do STF e para 49 por cento no caso do 

STM. 
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5. O não utilizador de serviços de comunicações eletrónicas 

 

Nesta secção quantifica-se o número de não utilizadores de serviços voz e de Internet e a 

eventual adesão futura destes aos serviços em causa. De seguida, identificam-se as 

principais barreiras à adesão aos serviços e procura descrever-se as características dos 

não utilizadores.  

 

Sempre que possível distingue-se entre o segmento residencial e o segmento empresarial. 

 

5.1 A proporção de não utilizadores de serviços de comunicações eletrónicas e a 

intenção de adesão futura 

 

O INE estima que, em 2014, 2,5 por cento dos agregados familiares não subscreviam o 

STF ou o STM.  

 

Gráfico 64 – Percentagem de agregados familiares que não dispõem de STF ou STM 

 

Unidade: % 

Fonte: INE, ICOR - Inquérito às Condições de Vida e Rendimentos, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. 

Base: Total de lares. 

Nota: A questão em causa é: “Diga, por favor, se estão disponíveis para o agregado ou para algum indivíduo 
do agregado os seguintes equipamentos/ serviços: Telefone (fixo ou telemóvel)?” 
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De acordo com a CE, em janeiro de 2014 cerca de 6 por cento dos agregados familiares 

portugueses não dispunha de qualquer tipo de acesso ao STF (4 pontos percentuais acima 

da média UE28 e mais 2 pontos percentuais do que no final de 2011). Portugal, a Roménia 

e a Eslováquia eram os países da UE28 com a maior percentagem de agregados sem 

serviço telefónico. 

 

Gráfico 65 – Taxa de não utilização do serviço telefónico, UE28 

 

Unidade: % 

Fonte: E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 335 e 381/Wave EB72.5 e EB76.4 – TNS Opinion & Social; Trabalho de 
campo: novembro/dezembro 2009 e dezembro 2011; Publicação CE: outubro 2010 e junho 2012; E-Communications and Telecom Single 
Market Household Survey, Special Eurobarometer 414/Wave EB81.1 – TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: janeiro 2014; Publicação 
CE: março de 2014 

Base: Total de lares. 

Nota: * Informação igual para todos os períodos em análise. 

 

Por outro lado, a percentagem de indivíduos que nunca utilizaram Internet tem vindo a 

diminuir, atingindo 28 por cento em 2015 (+12 pontos percentuais do que média da UE28)4. 
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Gráfico 66 – Percentagem de indivíduos que nunca utilizaram a Internet 

 

Unidade: % 

Fonte: Eurostat, European ICT survey: "Information and Communication Technologies in households and by individuals" (2007 a 2015); Recolha 
efetuada no primeiro trimestre do ano,. 

Base: Indivíduos entre os 16 e os 74 anos. 
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Entre os potenciais clientes do STM, 12,6 por cento manifestaram interesse em aderir a 
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Gráfico 67 – Intenção de adesão aos serviços de comunicações eletrónicas no mercado residencial 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 a 4T2015. 

Base: Lares sem o respetivo serviço; STM: Indivíduos com 10 ou mais anos sem telemóvel. 

Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente 
significativo face ao período homólogo  e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição 
estatisticamente significativa. Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo. 

 

Também no mercado empresarial a maioria dos potenciais clientes dos serviços de 

comunicações eletrónicas não tenciona vir a aderir a estes serviços nos próximos tempos. 

Cerca de 88 por cento das empresas inquiridas sem rede móvel (STM ou SAIM) nunca 

tiveram acesso a este tipo de rede e cerca de 85 por cento não manifestou qualquer 

interesse em vir a tornar-se cliente. 

No caso da rede fixa (STF ou SAIF), cerca de 85 por cento das empresas inquiridas sem 

rede fixa nunca tiveram acesso a este tipo de rede e cerca de 91 por cento não manifestou 
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Gráfico 68 – Intenção de adesão aos serviços de comunicações eletrónicas no mercado empresarial 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014. 

Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao serviço sem os respetivos serviços. 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. 

Nota 2: STF - Serviço telefónico fixo; STM - Serviço telefónico móvel; SAIF – Serviço de acesso à Internet fixa; 

SAIM – Serviço de acesso à Internet móvel; STVS – TV por subscrição. 
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Os principais motivos apresentados para não aderir aos serviços de comunicações 
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Tabela 18 – Barreiras à utilização dos serviços (TOP3) 

 
 % 

SAI fixa 
Base: Lares com o serviço de comunicações eletrónicas 
de voz que possuem apenas outro tipo de Internet que não 
fixa 

Não tem necessidade 18,2* 

Prefere móvel / precisa ter mobilidade 13,1* 

Mais caro / custos 11,9* 

STVS 
Base: Total de lares com serviço de comunicações 
eletrónicas de voz sem o serviço de TV por subscrição 

É muito cara / dificuldades económicas 28,4  

Não é necessário / não é essencial 24,4  

Não quer / não gosta / não tem interesse 13,0 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 (SAI fixa, STVS) e 3T2015 (STM). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável.  

Nota 2: Não se apresentam as barreiras à utilização do STM dado que tem uma dimensão amostral baixa 

referindo-se, por sua vez, a estimativas não fiáveis. A partir de 2015 o BTC deixou de recolher as barreiras à 
utilização do serviço de acesso à Internet. 

 

 

De acordo com o Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas – PME, de 

dezembro de 2014, as empresas não indicam barreiras de natureza institucional, 

tecnológica, estrutural ou comportamental à adesão aos serviços. 

De facto, no mercado empresarial os principais motivos indicados pelas empresas para 

não aderirem aos serviços são a utilização de redes ou serviços alternativos e a falta de 

utilidade/interesse dos serviços. 

De entre as empresas inquiridas sem rede móvel (STM ou SAIM), cerca de 37 por cento 

referem «não precisar / não ter necessidade de comunicar por esta via», cerca de 23 por 

cento indicam que «utilizam o telemóvel pessoal para fazer chamadas» e 17 por cento 

recorrem alternativamente ao STF. 

De entre as empresas que não têm contratado a rede fixa, cerca de 44 por cento indica 

que a principal razão para não o fazer é «não precisar ou não ter necessidade de comunicar 

por esta via». A «utilização de telemóvel» é o segundo motivo para as empresas não 

utilizarem os serviços de rede fixa (40 por cento). 
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Tabela 19 – Principais barreiras à utilização dos serviços no mercado empresarial 

  % 

Rede móvel  
Base: Empresas com 
menos de 250 pessoas ao 
serviço e sem o STM ou 
Internet móvel 

Não precisam ou não têm necessidade de comunicar por esta via 37,3 

Utilizam o telemóvel pessoal para fazer chamadas 23,0* 

Utilizam o serviço telefónico fixo para fazer chamadas 16,6* 

Rede fixa 

Base: Empresas com 
menos de 250 pessoas ao 
serviço e sem o STF ou 
Internet fixa 

Não precisa ou não tem necessidade de comunicar por esta via 43,5 

Utilizam telemóvel para fazer chamadas 40,4 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014. 

Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. 

 

5.3 Características do não utilizador de comunicações eletrónicas 

 

A probabilidade dos lares constituídos por um indivíduo não disporem do serviço telefónico 

(fixo ou móvel) é o dobro da média nacional: cerca de 12 por cento dos indivíduos que 

vivem sozinhos não dispunham do serviço telefónico (face a 3 por cento na média da 

UE28). 

Gráfico 69 – Lares sem serviço telefónico pela dimensão do agregado familiar 

 

Unidade: % 

Fonte: E-Communications and Telecom Single Market Household Survey, Special Eurobarometer 414/Wave EB81.1 – TNS Opinion & Social; 
Trabalho de campo: janeiro 2014; Publicação CE: março de 2014 

Base: Total de lares. 

3
1 1 1

12

3
1

3
Média 

UE28: 2%

Média PT: 6%

0

2

4

6

8

10

12

14

1 indivíduo 2 indivíduos 3 indivíduos 4 ou + indivíduos

UE28 PT



 107/158 

 

Regista-se ainda uma maior tendência para os indivíduos de idades mais avançadas nunca 

terem utilizado o SAI. Esta situação é também mais evidente no caso de Portugal: mais de 

metade dos indivíduos com 55-64 anos nunca utilizaram a Internet (face a 28 por cento na 

média da UE28)4. 

 

Gráfico 70 – Percentagem de indivíduos que nunca utilizaram a Internet por escalão etário 

 

Unidade: % 

Fonte: Eurostat, European ICT survey: "Information and Communication Technologies in households and by individuals" (2015); Recolha 
efetuada no primeiro trimestre do ano. 

Base: Indivíduos de acordo com o respetivo escalão etário. 
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ou em situação de reforma que nunca utilizaram o SAI é elevada (46 por cento e 63 por 
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Gráfico 71 – Percentagem de indivíduos que nunca utilizaram a Internet por nível de escolaridade e 

condição perante o trabalho 

 

Unidade: % 

Fonte: Eurostat, European ICT survey: "Information and Communication Technologies in households and by individuals" (2015); Recolha 
efetuada no primeiro trimestre do ano. 

Base: Indivíduos de acordo com o respetivo nível de escolaridade ou condição perante o trbalho 

 

Da mesma forma, os agregados com rendimentos mais baixos registam uma maior 

propensão para a não utilização do SAI. Mais de metade dos indivíduos com rendimentos 

mais baixos (1º quartil) nunca utilizaram a Internet. É igualmente neste grupo que a 

diferença face à média da EU28 é mais acentuada (+21 pontos percentuais). 

 

Gráfico 72 – Percentagem de indivíduos que nunca utilizaram a Internet por quartis de rendimento 

 

Unidade: % 

Fonte: Eurostat, European ICT survey: "Information and Communication Technologies in households and by individuals" (2015); Recolha 
efetuada no primeiro trimestre do ano. 

Base: Indivíduos de acordo com o respetivo quartil de rendimento. 
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Apêndice ─ O utilizador de comunicações eletrónicas 

 

Penetração dos serviços 

 

Tabela 20 – Distribuição dos indivíduos pelo número de serviços de comunicações eletrónicas que 

dispõem 

 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 

1 serviço 17,9  10,7  11,8 10,5 10,1 

2 serviços 23,6 17,1  16,6 15,4 15,4 

3 serviços 20,7  21,9 19,1  15,7  14,6 

4 serviços 24,8  36,6  35,7 34,2 26,7  

5 serviços 13,0  13,7 16,8  24,1  33,2  

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 a 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos, com serviços de comunicações eletrónicas de voz (não tem em conta 

as não respostas). 

Nota 1: A posse do serviço BLM exclui os casos de indivíduos que acedem à Internet pelo telemóvel 

exclusivamente por Wi-Fi diferindo dos resultados divulgados pela Marktest. Os valores apresentados diferem 
de anteriores publicações por não incluírem agora os indivíduos que não sabem/não respondem qual a forma 
de acesso de Internet no telemóvel que utilizam (exclusivamente por Wi-Fi, exclusivamente pela rede do 
prestador, ambos 

Nota 2: Significado da sinalética das estimativas48: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 
momento t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 

através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

Nota 4: Os serviços de comunicações eletrónicas considerados para esta análise são os seguintes: serviço 

telefónico móvel (STM); serviço telefónico fixo (STF); banda larga fixa (BLF); banda larga móvel (BLM) e serviço 
de TV por subscrição (STVS). 

 

 

                                                
48  Recorre-se ao coeficiente de variação enquanto indicador de avaliação do erro de amostragem, tendo por 

base a variância do estimador «proporção» de uma amostragem aleatória simples. Considera-se a 
seguinte classificação: estimativa fiável quando o coeficiente de variação é inferior a 10 por cento; 
estimativa aceitável quando o coeficiente de variação é superior ou igual a 10 por cento e inferior a 25 por 
cento; estimativa não fiável quando o coeficiente de variação é superior ou igual a 25 por cento. 
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Tabela 21 – Penetração dos serviços de comunicações eletrónicas no mercado residencial 

 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 

STF 65,0 78,0  78,0 80,0   80,0 

STM 92,0 92,8 93,6 94,4 95,0 

SAI 64,6 68,1  66,4 70,5   74,2   

   BLF 43,9 55,8   56,2 60,5  64,1  

   BLM 34,4 28,3   29,5  36,5  46,0  

STVS 62,5 72,6  71,6 73,8   75,8 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 a 4T2015 

Base: STM ─ Indivíduos com 10 ou mais anos; BLM ─ Indivíduos com 15 ou mais anos; STF, SAI, BLF e STVS 

─ Lares com serviços de comunicações eletrónicas de voz (não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 
momento t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 
através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 
 

Nota 3: Houve uma mudança na forma de inquirição da temática Acesso à Internet a partir de março de 2012, 

sendo necessárias algumas reservas na elaboração de análises evolutivas, sobretudo nos serviços de BLF e 
BLM. 

Nota 4: A posse do serviço BLM exclui os casos de indivíduos que acedem à Internet pelo telemóvel 
exclusivamente por Wi-Fi diferindo dos resultados divulgados pela Marktest. Os valores apresentados diferem 
de anteriores publicações por não se incluírem os indivíduos que não sabem/não respondem qual a forma de 
acesso de Internet no telemóvel que utilizam (exclusivamente por Wi-Fi, exclusivamente pela rede do prestador, 
ambos). 
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Tabela 22 – Posse do serviço telefónico por tipo de acesso, UE28 

 

Fev-mar. 2013 (EB79.1) Jan. 2014 (EB81.1) 

STF+STM 
Apenas 

STF 
Apenas 

STM 
STF+STM 

Apenas 
STF 

Apenas 
STM 

UE28  65 7 28 62 6 32 

BE Bélgica 63 7 30 66 5 29 

BG Bulgária 43 9 49 36 6 58 

CZ 
República 
Checa 

18 1 81 15 0 85 

DK Dinamarca 49 3 47 48 3 49 

DE Alemanha 81 10 9 83 8 9 

EE Estónia 41 4 55 36 3 61 

IE Irlanda 59 3 38 57 3 40 

EL Grécia 72 11 17 75 9 16 

ES Espanha 68 9 23 68 6 26 

FR França 79 11 10 79 9 12 

HR Croácia 72 12 16 74 8 18 

IT Itália 65 4 31 53 4 43 

CY Chipre 71 4 25 65 5 30 

LV Letónia 35 1 64 27 1 72 

LT Lituânia 32 3 65 27 3 70 

LU Luxemburgo 88 2 10 85 2 13 

HU Hungria 44 7 48 40 5 55 

MT Malta 89 7 4 89 6 5 

NL 
Países 
Baixos 

80 6 14 81 5 14 

AT Áustria 40 5 55 35 4 61 

PL Polónia 32 7 61 23 7 69 

PT Portugal 56 12 32 61 6 33 

RO Roménia 36 6 58 39 7 54 

SI Eslovénia 71 7 22 72 5 23 

SK Eslováquia 20 3 77 19 2 79 

FI Finlândia 13 2 85 13 2 85 

SE Suécia 94 4 2 95 3 2 

UK Reino Unido 78 7 15 76 6 18 

Unidade: % 

Fonte: Cálculos ANACOM, com base em: E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 396/Wave EB79.1 – TNS Opinion & 
Social; Trabalho de campo: fevereiro/março 2013; Publicação CE: agosto 2013; E-Communications and Telecom Single Market Household 
Survey, Special Eurobarometer 414/Wave EB81.1 – TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: janeiro 2014; Publicação CE: março de 2014 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos com serviço telefónico. 
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Tabela 23 – Penetração de banda larga móvel por tipo de equipamento no mercado residencial 

 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 

BLM através de telemóvel 10,0 17,2  28,1  38,1  

BLM através de outros equipamentos (tablet/PC) 22,9 18,3  17,1 19,0  

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012 a 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos (não inclui as não respostas) 

Nota 1: Não se apresenta informação anterior a 2012, dado que se verificaram alterações na forma de 

inquirição (alteração do questionário em março de 2012). 

Nota 2: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 
momento t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 
através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

Nota 4: A posse do serviço BLM exclui os casos de indivíduos que acedem à Internet pelo telemóvel 
exclusivamente por Wi-Fi diferindo dos resultados divulgados pela Marktest. Os valores apresentados diferem 
de anteriores publicações por não se incluírem os indivíduos que não sabem/não respondem qual a forma de 
acesso de Internet no telemóvel que utilizam (exclusivamente por Wi-Fi, exclusivamente pela rede do prestador, 
ambos). 

Nota 5: BLM através de outros equipamentos (tablet/PC) - esta designação é da responsabilidade da 

ANACOM. A Marktest designa esta categoria por banda larga móvel, incluindo na mesma a “placa móvel USB”. 
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Tabela 24 – Distribuição dos clientes residenciais de banda larga pelo tipo de acesso/equipamento 

 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 

Distribuição dos clientes de banda larga 

Base: Total de indivíduos com 15 ou mais anos e com serviço de comunicações eletrónicas de voz, clientes de banda 
larga (não tem em conta as não respostas). 

   Apenas BLF 58,0 56,2 48,9  37,1  

   Apenas BLM 18,1 15,1  13,7 13,4 

   BLF+BLM 23,8 28,8  37,4  49,5  

Distribuição dos clientes de BLM por tipo de equipamento de acesso 

Base: Total de indivíduos com 15 ou mais anos e com serviço de comunicações eletrónicas de voz, clientes de BLM 
(não tem em conta as não respostas e os indivíduos que acedem à Internet pelo telemóvel exclusivamente por Wi-Fi). 

   Apenas tablet/PC 64,4 41,5  23,1  16,0  

   Apenas telemóvel 19,2 37,9  53,1  58,9  

   Tablet/PC e telemóvel 16,4 20,6  23,8 25,1  

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012 a 4T2015 

Nota 1: Não se apresenta informação anterior a 2012, dado que se verificaram alterações na forma de 

inquirição (alteração do questionário em março de 2012). 

Nota 2: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 3: Para este efeito considerou-se a unidade de análise indivíduo por se estar a analisar o serviço de BLM. 

Assim, o indivíduo dispõe de BLM caso tenha indicado que acede a esse serviço mediante telemóvel ou 
tablet/PC e dispõe de BLF caso o seu lar disponha desse serviço. 

Nota 4: Os clientes de BLM e BLM no telemóvel excluem os casos de indivíduos que acedem à Internet pelo 
telemóvel exclusivamente por Wi-Fi diferindo dos resultados divulgados pela Marktest. Os valores 

apresentados diferem de anteriores publicações por não incluírem agora os indivíduos que não sabem/não 
respondem qual a forma de acesso de Internet no telemóvel que utilizam (exclusivamente por Wi-Fi, 
exclusivamente pela rede do prestador, ambos). 

Nota 5: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo face ao 

período homólogo e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 
através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

Nota 4: Tablet/PC - esta designação é da responsabilidade da ANACOM. A Marktest designa esta categoria 

por banda larga móvel, incluindo na mesma a “placa móvel USB”. 
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Tabela 25 – Adesão a ofertas em pacote no mercado residencial 

 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 

Adesão a ofertas em pacote multiple play 48,4  61,7  63,8 69,6  73,2  

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011- 4T2015  

Base: Total de lares com serviço de CE de voz (não inclui as não respostas). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).   

Nota 2: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os 
momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 
através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento.  

 

Tabela 26 – Distribuição das ofertas em pacote por modalidade no mercado residencial 

 4T2015 

STF+TVS+BLF 36,9 

STF+TVS+BLF+BLM+STM 22,9 

STF+TVS+BLF+STM 17,1 

STF+TVS 9,4 

STF+TVS+STM 3,1 * 

STF+BLF 2,8 * 

TVS+BLF 2,3 * 

STF+TVS+BLF+BLM 2,2 * 

Outras conjugações 3,4 * 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015  

Base: Total de lares com serviço de CE de voz e com serviços em pacote (não inclui as não respostas). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).   

Nota 2: Neste contexto a ANACOM considera que o serviço BLM inclui o acesso à Internet através de telemóvel 

e/ou acesso através de tablet/PC. A posse do serviço BLM exclui ainda os casos de indivíduos que acedem à 
Internet pelo telemóvel exclusivamente por Wi-Fi. Não se incluem os indivíduos que não sabem/não respondem 
qual a forma de acesso de Internet no telemóvel (exclusivamente por Wi-Fi, exclusivamente pela rede do 
prestador, ambos). 

Nota 3: Em fevereiro de 2015 o BTC mudou algumas questões no seu questionário incluindo os serviços que 

integravam o pacote de serviços. Segundo o método agora utilizado, conforme descrito na nota anterior, não é 
possível efetuar uma análise histórica.   
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Tabela 27 – Distribuição das ofertas em pacote por modalidade no mercado residencial 

 STF TVS BLF STM BLM 

Sem o serviço em pacote 12,4 7,8 2,3 65,2 57,1 

Com o serviço em pacote 87,6 92,2 97,7 34,8 42,9 

  STF+TVS+BLF 33,7 35,6 42,2 : : 

  STF+TVS+BLF+BLM+STM 20,9 22,1 26,1 17,4 36,5 

  STF+TVS+BLF+STM 15,6 16,5 19,5 12,9 : 

  STF+TVS 8,6 9,1 :  : : 

  STF+TVS+STM 2,8 * 3,0 * :  2,1 * : 

  STF+BLF 2,5 * :  3,1 * : : 

  TVS+BLF :  2,2 * 2,6 * : : 

  STF+TVS+BLF+BLM 2,0 * 2,1 * 2,5 * : 3,3 * 

  Outras conjugações 1,5 * 1,7 * 1,7 * 2,4 * 3,0 * 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015  

Base: STF, TVS, BLF: Total de lares que dispõem do respetivo serviço de comunicações eletrónicas (não inclui 
as não respostas); STM, BLM: Total de indivíduos com 15 ou mais anos que dispõem do respetivo serviço (não 
inclui as não respostas) 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).   

Nota 2: Neste contexto a ANACOM considera que o serviço BLM inclui o acesso à Internet através de telemóvel 

e/ou acesso através de tablet/PC (esta designação é da responsabilidade da ANACOM. A Marktest designa 
esta categoria por banda larga móvel, incluindo na mesma a “placa móvel USB”). A posse do serviço BLM 
exclui ainda os casos de indivíduos que acedem à Internet pelo telemóvel exclusivamente por Wi-Fi diferindo 
dos resultados divulgados pela Marktest. Não se incluem os indivíduos que não sabem/não respondem qual a 
forma de acesso de Internet no telemóvel (exclusivamente por Wi-Fi, exclusivamente pela rede do prestador, 

ambos).  

Nota 3: Em fevereiro de 2015 o BTC mudou algumas questões no seu questionário incluindo os serviços que 

integravam o pacote de serviços. Segundo o método agora utilizado, conforme descrito na nota anterior, não é 
possível efetuar uma análise histórica.   
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Tabela 28 – Taxa de adesão a ofertas em pacote multiple play na UE27 (segmento residencial) 

 
nov.-dez. 2009 

(EB72.5) 
dez. 2011 
(EB76.4) 

fev.-mar. 2013 
(EB79.1) 

jan. 2014 
(EB81.1)49 

UE UE27/UE28 38 43  45  46 

LU Luxemburgo 40 54  68  58 

NL Países Baixos 60 64  66  75 

SI Eslovénia 46 60  63  63 

FR França 51 60  63  64 

BE Bélgica 39 61  62  70 

MT Malta 47 57  60  58 

DK Dinamarca 53 49  56  51 

DE Alemanha 41 49  55  61 

SE Suécia 43 51  54  55 

HU Hungria 36 46  52  48 

UK Reino Unido 40 44  51  54 

EE Estónia 52 53  50  50 

PT Portugal 34 49  50  50 

EL Grécia 34 37  45  49 

LV Letónia 24 37  45  44 

RO Roménia 36 45  45  47 

ES Espanha 42 31  42  46 

CY Chipre 34 37  41  38 

AT Áustria 37 40  38  33 

IE Irlanda 27 32  37  35 

BG Bulgária 18 24  37  35 

LT Lituânia 25 27  34  29 

PL Polónia 25 28  25  21 

CZ República Checa 19 24  23  23 

SK Eslováquia 31 28  21  22 

FI Finlândia 13 18  20  26 

HR Croácia    49  54 

IT Itália 21 30  19  21 

Unidade: % 

Fonte: Cálculos ANACOM, com base em: E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 335, 381 e 396 / Wave EB72.5, 
EB76.4 e EB79.1 – TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: novembro/dezembro 2009; dezembro 2011 e fevereiro/março 2013; Publicação 
Eurostat: outubro 2010, junho 2012 e agosto 2013 e E-Communications and Telecom Single Market Household Survey, Special Eurobarometer 
414/Wave EB81.1 – TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: janeiro 2014; Publicação CE: março de 2014 

Base: Total de lares. 

Nota: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os 
momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 

                                                
49 Para 2014, os dados para a UE27 referem-se à média da UE28, acrescentando a Croácia. 
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através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

 

Caracterização do consumidor de serviços conjugados 

 

Tabela 29 – Consumo de serviços de comunicações eletrónicas de acordo com a região Marktest 

Consumo integrado  

de serviços 
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STF+STM+BLF+BLM+TVS 46  37 29  33  23  31  31* 40*  33  

STF+STM+BLF+TVS 24  28  23  24 18  23  34* 29* 23  

STM 7*  7* 9* 7* 10* 10* # # 8 

STF+STM+TVS 6*  6* 9* 10* 9* 7* # # 8 

STM+BLM 4* # 8* 7* 8* # # # 6 

STF+STM 2* # 5* 4* 10* 5* # # 5 

STM+TVS 2* # # # # # # # 2* 

STF # # # # 6* # # # 2*  

Outras conjugações 8* 11* 13* 12*  16 15* # # 12 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos, com serviços de comunicações eletrónicas de voz de acordo com a 

sua região Marktest (não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 

4T2014 e o 4T2015 e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 
através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

Nota 3: As proporções sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em linha) de acordo com 

o teste de duas amostras para proporções. No tom claro, destacam-se as proporções superiores e no tom 
escuro, as proporções inferiores. 

Nota 4: A posse do serviço BLM exclui os casos de indivíduos que acedem à Internet pelo telemóvel 
exclusivamente por Wi-Fi diferindo dos resultados divulgados pela Marktest. Não se incluem os indivíduos que 
não sabem/não respondem qual a forma de acesso de Internet no telemóvel (exclusivamente por Wi-Fi, 

exclusivamente pela rede do prestador, ambos). 
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Tabela 30 – Consumo de serviços de comunicações eletrónicas de acordo com a dimensão do 

agregado familiar 

Consumo integrado de 
serviços 

1 

indivíduo 

2 
indivíduos 

3 
indivíduos 

4 ou mais 
indivíduos 

Total 

STF+STM+BLF+BLM+TVS 14*  24  42  44  33  

STF+STM+BLF+TVS 16* 23  26  24  23  

STM 18* 8* 5* 5* 8 

STF+STM+TVS 14* 14  5* # 8 

STM+BLM 9* 4* 5* 7* 6 

STF+STM 10* 8* 2* 2* 5 

STM+TVS # 3* 2* # 2* 

STF # 4* # # 2*  

Outras conjugações 12* 10 12  15 12 

Total 100 100 100 100 100 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos, com serviços de comunicações eletrónicas de voz de acordo com a 

dimensão familiar em que o indivíduo se insere (não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral, fixa a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: As proporções sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em linha) de acordo com 

o teste de duas amostras para proporções. No tom claro, destacam-se as proporções superiores e no escuro, 
as proporções inferiores. 

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 

4T2014 e o 4T2015 e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 
através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

Nota 4: A estratificação da amostra de indivíduos considera o escalão etário, o sexo, o distrito e a região 

Marktest. Neste sentido, qualquer desagregação por outra variável caraterizadora tem um carácter meramente 
indicativo do perfil do utilizador. 

Nota 5: A posse do serviço BLM exclui os casos de indivíduos que acedem à Internet pelo telemóvel 

exclusivamente por Wi-Fi diferindo dos resultados divulgados pela Marktest. Não se incluem os indivíduos que 
não sabem/não respondem qual a forma de acesso de Internet no telemóvel (exclusivamente por Wi-Fi, 
exclusivamente pela rede do prestador, ambos). 
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Tabela 31 – Consumo de serviços de comunicações eletrónicas por escalão etário 

Consumo integrado  

de serviços 

15-24 
anos 

25-34 
anos 

35-44 
anos 

45-54 
anos 

55-64 
anos 

65 ou 
mais 
anos 

Total 

STF+STM+BLF+BLM+TVS 51  52  42  32  23  11*  33  

STF+STM+BLF+TVS 19  17  23  29  27  24 23  

STM # 5* 8* 11* 14* 7* 8 

STF+STM+TVS # # # 5* 10* 24 8 

STM+BLM 10* 11* 11* 5* # # 6 

STF+STM # # # # 8* 14 5 

STM+TVS # # # 4* 4* # 2* 

STF # # # # # 8*  2*  

Outras conjugações 17* 13*  13* 11* 9* 11* 12 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos, com serviços de comunicações eletrónicas de voz de acordo com a 

idade do respondente (não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: As proporções sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em linha) de acordo com 

o teste de duas amostras para proporções. No tom claro, destacam-se as proporções superiores e no tom 
escuro, as proporções inferiores. 

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 

4T2014 e o 4T2015 e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 
através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

Nota 4: A posse do serviço BLM exclui os casos de indivíduos que acedem à Internet pelo telemóvel 
exclusivamente por Wi-Fi diferindo dos resultados divulgados pela Marktest. Não se incluem os indivíduos que 
não sabem/não respondem qual a forma de acesso de Internet no telemóvel (exclusivamente por Wi-Fi, 
exclusivamente pela rede do prestador, ambos). 
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Tabela 32 – Consumo de serviços de comunicações eletrónicas de acordo com o nível de 

escolaridade 

Consumo integrado  

de serviços  

Inferior ou 
igual ao 1.º 

ciclo EB 

2.º ciclo 
EB 

3.º ciclo 
EB 

Ensino 
secundário 

Ensino 
superior 

Total 

STF+STM+BLF+BLM+TVS 7*  20*  32  48  56  33  

STF+STM+BLF+TVS 18 29  30  24  21  23  

STM 15 13* 8* 3* # 8 

STF+STM+TVS 22 6* 4* 2* # 8 

STM+BLM 2* 7* 7* 8* 8* 6 

STF+STM 14 6* # # # 5 

STM+TVS 4* # 3* # # 2* 

STF 7*  # # # # 2*  

Outras conjugações 12 13* 13* 13 11* 12 

Total 100 100 100 100 100 100 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos, com serviços de comunicações eletrónicas de voz de acordo com o 

nível de escolaridade do respondente (não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: As proporções sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em linha) de acordo com 

o teste de duas amostras para proporções. No tom claro, destacam-se as proporções superiores e no tom 
escuro, as proporções inferiores. 

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 

4T2014 e o 4T2015 e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 
através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

Nota 4: A estratificação da amostra de indivíduos considera o escalão etário, o sexo, o distrito e a região 

Marktest. Neste sentido, qualquer desagregação por outra variável caraterizadora tem um carácter meramente 
indicativo do perfil do utilizador. 

Nota 5: A posse do serviço BLM exclui os casos de indivíduos que acedem à Internet pelo telemóvel 
exclusivamente por Wi-Fi diferindo dos resultados divulgados pela Marktest. Não se incluem os indivíduos que 
não sabem/não respondem qual a forma de acesso de Internet no telemóvel (exclusivamente por Wi-Fi, 

exclusivamente pela rede do prestador, ambos). 
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Tabela 33 – Consumo de serviços de comunicações eletrónicas de acordo com a condição perante o 

trabalho 

Consumo integrado de 
serviços 

A 
trabalhar 

Desempre-
gados 

Reformados Estudantes Domésticas Total 

STF+STM+BLF+BLM+TVS 44  26  12  55  # 33  

STF+STM+BLF+TVS 21  27 26 22* 26* 23  

STM 7 13* 8* # # 8 

STF+STM+TVS 2* 4* 21 # 18* 8 

STM+BLM 8 10* # 7* # 6 

STF+STM 1* 5* 13 # # 5 

STM+TVS 2* # 3* # # 2* 

STF # # 7*  # # 2*  

Outras conjugações 12 11*  10 15* 20*  12 

Total 100 100 100 100 100 100 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos, com serviços de comunicações eletrónicas de voz de acordo com a 

condição perante o trabalho do respondente (não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: As proporções sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em linha) de acordo com 

o teste de duas amostras para proporções. No tom claro, destacam-se as proporções superiores e no escuro, 
as proporções inferiores. 

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 

4T2014 e o 4T2015 e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 
através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

Nota 4: A estratificação da amostra de indivíduos considera o escalão etário, o sexo, o distrito e a região 

Marktest. Neste sentido, qualquer desagregação por outra variável caraterizadora tem um carácter meramente 
indicativo do perfil do utilizador. 

Nota 5: A posse do serviço BLM exclui os casos de indivíduos que acedem à Internet pelo telemóvel 
exclusivamente por Wi-Fi diferindo dos resultados divulgados pela Marktest. Não se incluem os indivíduos que 
não sabem/não respondem qual a forma de acesso de Internet no telemóvel (exclusivamente por Wi-Fi, 

exclusivamente pela rede do prestador, ambos). 
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Tabela 34 – Consumo de serviços de comunicações eletrónicas de acordo com a classe social 

Consumo integrado 

 de serviços  

A/B – Alta  

ou média alta 
C1 – Média 

C2/D – Média 
baixa/baixa 

Total 

STF+STM+BLF+BLM+TVS 56  45  22  33  

STF+STM+BLF+TVS 23  24  23  23  

STM # 5* 11 8 

STF+STM+TVS # 4* 12 8 

STM+BLM 7* 7* 6 6 

STF+STM # # 8 5 

STM+TVS # # 3* 2* 

STF # # 3*  2*  

Outras conjugações 10* 12 13 12 

Total 100 100 100 100 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos, com serviços de comunicações eletrónicas de voz de acordo com a 

sua classe social (não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: As proporções sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em linha) de acordo com 

o teste de duas amostras para proporções. No tom claro, destacam-se as proporções superiores e no escuro, 
as proporções inferiores. 

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 

4T2014 e o 4T2015 e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 
através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

Nota 4: A estratificação da amostra de indivíduos considera o escalão etário, o sexo, o distrito e a região 

Marktest. Neste sentido, qualquer desagregação por outra variável caraterizadora tem um carácter meramente 
indicativo do perfil do utilizador. 

Nota 5: A posse do serviço BLM exclui os casos de indivíduos que acedem à Internet pelo telemóvel 
exclusivamente por Wi-Fi diferindo dos resultados divulgados pela Marktest. Não se incluem os indivíduos que 
não sabem/não respondem qual a forma de acesso de Internet no telemóvel (exclusivamente por Wi-Fi, 
exclusivamente pela rede do prestador, ambos). 
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Caracterização do consumidor do serviço de acesso à Internet 

 

Tabela 35 – Posse de ligação à Internet pelos agregados domésticos, por NUTS II 

 2012 2013 2014 2015 

Norte 58,0 59,5 63,2 66,9 

Centro 55,2 56,1 59,1 65,9 

Lisboa 71,9 72,6 73,1 79,2 

Alentejo 48,8 51,7 54,4 61,2 

Algarve 60,7 61,8 65,1 69,1 

R. A. dos Açores 64,1 66,3 70,2 75,9 

R. A. da Madeira 60,5 64,1 67,1 74,0 

Total 61,0 62 64,9 70,2 

Unidade: % 

Fonte: INE/Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias, 2012 a 2015; Recolha efetuada no primeiro 
trimestre do ano. 

Base: Agregados domésticos residentes no território nacional e em alojamentos não coletivos, com pelo menos 

um indivíduo entre os 16 e os 74 anos. 
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Tabela 36 – Agregados domésticos com ligação à Internet em casa, por quartis de rendimento e 

tipologia familiar, Portugal e UE28 

 

2014 2015 

PT UE28 
Desvio 

face UE28 
(p.p) 

PT UE28 

Desvio 
face UE28 

(p.p) 

Total 64,9 81 -16 70,2 83 -13 

Quartis de rendimento       

   1º quartil 36 60 -24 43 62 -19 

   2º quartil 50 76 -26 56 78 -22 

   3º quartil 79 89 -10 83 90 -7 

   4º quartil 94 97 -3 95 97 -2 

Tipologia familiar       

   Agregados sem crianças 55,7 76 -20 61,9 78 -16 

     1 adulto sem crianças 39,8 68 -28 48,4 69 -21 

     2 adultos sem crianças 46,6 77 -30 54,0 79 -25 

     3 ou mais adultos sem crianças 83,2 90 -7 86,2 92 -6 

   Agregados com crianças 88,0 94 -6 91,9 95 -3 

     1 adulto com crianças 87,3 91 -4 90,3 92 -2 

     2 adultos com crianças 87,9 95 -7 92,1 95 -3 

     3 ou mais adultos com crianças 88,5 92 -3 92,0 94 -2 

 

Unidade: % 

Fonte: INE/Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias, 2014 e 2015; Eurostat, European ICT 
survey: "Information and Communication Technologies in households and by individuals" (2014 e 2015); Recolha efetuada no primeiro trimestre 
do ano. 

Base: Agregados domésticos residentes no território nacional e em alojamentos não coletivos, com pelo menos 

um indivíduo entre os 16 e os 74 anos. 

Nota: A informação relativa a Portugal (tipologia familiar) encontra-se arredondada às décimas por resultar da 

informação publicada pelo INE. A informação da UE28, por ser publicada pelo Eurostat, está arredondada às 
unidades. Neste sentido, o desvio face à UE28 considerou o valor de PT arredondado à unidade. 
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Tabela 37 – Percentagem de indivíduos que utilizaram Internet nos últimos 3 meses por escalão 

etário, nível de escolaridade e condição perante o trabalho, Portugal e UE28 

 

2014 2015 

PT UE28 
Desvio 

face UE28 
(p.p) 

PT UE28 

Desvio 
face UE28 

(p.p) 

Total 64,6 78 -13 68,6 79 -10 

Escalão etário       

   16 a 24 anos 98,4 96 2 99,3 96 3 

   25 a 34 anos 92,2 93 -1 94,9 94 1 

   35 a 44 anos 82,9 88 -5 87,5 89 -1 

   45 a 54 anos 58,9 80 -21 64,6 82 -17 

   55 a 64 anos 36,2 63 -27 42,0 66 -24 

   65 a 74 anos 22,6 42 -19 27,2 45 -18 

Nível de escolaridade       

   Até ao 3.º ciclo 44,7 55 -10 49,0 59 -10 

   Ensino secundário 94,4 82 12 95,6 83 13 

   Ensino superior 96,7 96 1 98,4 96 2 

Condição perante o trabalho       

   Empregado 77,9 89 -11 80,9 90 -9 

   Desempregado 65,0 74 -9 67,0 77 -10 

   Estudante 99,5 98 2 99,5 98 2 

   Reformado e outros inativos 25,8 50 -24 32,3 53 -21 

 

Unidade: % 

Fonte: INE/Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias, 2014 e 2015; Eurostat, European ICT 
survey: "Information and Communication Technologies in households and by individuals" (2014 e 2015); Recolha efetuada no primeiro trimestre 
do ano. 

Base: Indivíduos entre os 16 e os 74 anos. 

Nota: A informação relativa a Portugal encontra-se arredondada às décimas por resultar da informação 

publicada pelo INE. A informação da UE28, por ser publicada pelo Eurostat, está arredondada às unidades. 
Neste sentido, o desvio face à UE28 considerou o valor de PT arredondado à unidade. 
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Tabela 38 – Penetração do SAI residencial por classe social e dimensão familiar 

 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 

Total 64,6  68,1  66,4 70,5  74,2  

Classe social 

   A/B ─ Alta/média alta 88,4 93,9  93,8 97,0    94,9 

   C1 ─ Média 78,8  83,5  83,7 85,0 88,4  

   C2/D ─ Média baixa/baixa 48,3 51,8  50,7 56,3  61,9  

  V Cramer 0,366 0,366 0,394 0,355 0,327 

Estrutura familiar − número de indivíduos no lar 

   1 indivíduo 38,6 46,5  42,7 43,6 53,6  

   2 indivíduos 48,5 49,9 54,4  58,7  64,4  

   3 indivíduos 78,0  82,3  81,6 87,4  86,6 

   4 ou mais indivíduos 82,6 85,8  85,4 89,5  90,7 

  V Cramer 0,368 0,377 0,352 0,387 0,325 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 - 4T2015 

Base: Total de lares com serviço de comunicações eletrónicas de voz de acordo com caraterística em 

causa (não tem em conta as não respostas). 

 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, 
sendo também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a 
fiabilidade medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: As proporções sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em coluna) de 

acordo com o teste de duas amostras para proporções. No tom claro, destacam-se as proporções 
superiores e no tom escuro, as proporções inferiores. 

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os 
momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente 

significativa, através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e 
independentes, considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

Nota 4: O serviço de Internet integra o acesso fixo e/ou móvel no lar. 

Nota 5: A estratificação da amostra de lares considera o distrito e a região Marktest. Neste sentido, 

qualquer desagregação por outra variável caraterizadora tem um caráter meramente indicativo do perfil 
do utilizador. 
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Tabela 39 – Utilizadores residenciais do SAI sobre fibra ótica 

 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 

Percentagem de lares com SAI sobre 
FO (entre clientes com Internet fixa) 

18,7 23,5  28,6   34,9  40,4  

Região Marktest 

   Grande Lisboa 27,1 39,0  48,5  57,4   60,5 

   Grande Porto 35,4 40,7 42,9 52,9  54,4 

   Litoral Norte 8,3 * 13,3 *  14,1 * 22,8  37,4  

   Litoral Centro 16,0 * 16,0 * 21,8 * 26,5 32,3 

   Interior Norte 8,9 * 9,1 * 15,3 *  16,3 * 22,1* 

   Sul 10,3 * 18,0 *  11,7 * 19,9 *  22,3* 

   Região Autónoma da Madeira # # 25,1 * 24,7 * 26,6* 

   Região Autónoma dos Açores # #  # # 29,0* 

V Cramer 0,252 0,302 0,338 0,356 0,311 

Nível de escolaridade 

   Inferior ou igual ao 1.º ciclo do EB # 15,8 * 14,5 * 20,5 * 32,5  

   2.º ciclo do EB 19,9 * 12,7 * 12,5 * 27,3 *  25,2* 

   3.º ciclo do EB 13,6 * 21,8  24,7 27,3 37,7  

   Ensino secundário 19,4 25,9  31,3  38,1  41,7 

   Ensino superior 22,5 26,6 38,7  45,1  50,1 

V Cramer 0,087 0,102 0,186 0,174 0,143 

Escalão etário 

   15-24 anos 20,1 * 23,4 26,4 33,0 36,2 

   25-34 anos 16,4 * 22,3  31,4 39,8  40,2 

   35-44 anos 18,7 * 22,7 32,0 37,0 43,4 

   45-54 anos 20,3 * 23,0 27,0 36,1  41,3 

   55-64 anos 17,1 * 26,5 *  29,7 29,1 39,9  

   65 ou mais anos 22,8 * 25,9 * 21,6 * 31,5  40,0  

V Cramer 
Não há 

associação 
Não há 

associação 
Não há 

associação 
0,074 

Não há 
associação 

Condição perante o trabalho 

Quadros superiores 24,1 * 32,8 * 42,4 * 48,5 55,7 

Quadros médios 18,9 * 29,5 *  44,8  42,0 48,5 

Técnicos especializados 21,8 * 22,2 * 39,7 *  44,4 * 53,5 

Pequenos proprietários # #  # # 48,5*  

Empregados dos serviços/comércio 18,9 * 26,9  36,9  38,7 48,3  

Trabalhadores qualificados 13,3 * 19,4 *  22,3 * 31,6  40,7  

Trabalhadores não qualificados 20,4 * 18,1 * 18,0 * 36,7  32,0 

Reformado (inclui desempregados até 
4T2012) 

17,9 * 23,9  25,3 31,8 38,6  

Estudante 20,9 * 24,0 * 26,8 * 34,4 34,5 

Desempregado : : 25,0 * 30,3 37,1 

Outro inativo # #  # # # 

V Cramer 
Não há 

associação 
0,111 0,188 0,130 0,159 

(continua) 
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(continuação) 

 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 

Percentagem de lares com SAI sobre 
FO (entre clientes com Internet fixa) 

18,7 23,5  28,6   34,9  40,4  

Classe social 

   A/B ─ Alta/média alta 24,9 30,2  42,2  46,0 50,8 

   C1 ─ Média 17,9 24,1  30,7  37,1  44,6  

   C2/D ─ Média baixa/baixa 14,1 * 18,4  18,9 27,2  32,6  

  V Cramer 0,111 0,113 0,209 0,161 0,156 

Género 

   Masculino 19,6 25,7  29,4 36,0  43,4  

   Feminino 17,6 21,2 27,8 33,7  37,4 

V Cramer 
Não há 
associação 

0,053 
Não há 
associação 

Não há 
associação 

0,062 

Estrutura familiar ─ número de indivíduos no lar 

   1 indivíduo 18,1 * 22,5 * 24,1 * 38,5  42,2 

   2 indivíduos 21,6 26,8 32,4  36,2 43,7  

   3 indivíduos 19,0 20,0 29,4  36,3  41,2 

   4 ou mais indivíduos 16,7 24,4  25,3 31,5  35,5 

  V Cramer 
Não há 
associação 

0,062 0,070 
Não há 
associação 

0,069 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 - 4T2015 

Base: Total de lares com serviço de comunicações eletrónicas de voz que dispõem de Internet fixa (não tem 

em conta as não respostas). 

 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa. a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: As proporções sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em coluna) de acordo 

com o teste de duas amostras para proporções. No tom claro, destacam-se as proporções superiores e no tom 
escuro, as proporções inferiores. 

Nota 3: A estratificação da amostra de lares considera o distrito e a região Marktest. Neste sentido, qualquer 

desagregação por outra variável caraterizadora tem um carácter meramente indicativo do perfil do utilizador. 

Nota 4: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os 
momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 
através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

 

 



  

 

  130/158 

 

Caracterização do consumidor do serviço de TV por subscrição 

Tabela 40 – Percentagem de agregados familiares com o STVS, Portugal e regiões Marktest 

 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 

Portugal 62,5  72,6  71,6 73,8  75,8 

  Grande Lisboa 75,6  87,8  87,8 88,4 84,6  

  Grande Porto 75,6  84,9  81,9 77,8 83,4 

  Litoral Norte 56,7  66,9  64,5 68,9 72,2 

  Litoral Centro 64,8  74,1  69,1 72,9 78,8  

  Interior Norte 44,3  52,9  53,1 57,9 60,4 

  Sul 57,8 71,0  69,2 71,8 74,7 

  R. A. da Madeira 85,6 85,9 92,6 93,3 84,7 

  R. A. dos Açores 83,2 90,2 85,8 81,9 92,1 

V Cramer 0,252 0,283 0,281 0,241 0,210 

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma 
diminuição estatisticamente significativa, através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, considerando um nível de 
confiança de 95 por cento.      

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 - 4T2015  

Base: Total de lares com serviço de comunicações eletrónicas de voz de acordo com a sua região Marktest 

(não tem em conta as não respostas) 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: As proporções sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em coluna) de acordo 

com o teste de duas amostras para proporções. No tom claro, destacam-se as proporções superiores e no tom 
escuro, as proporções inferiores.   

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os 

momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 
através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento.  
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Tabela 41 – Penetração do STVS residencial por classe social, estrutura familiar e nível de 

escolaridade 

 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 

Total 62,5  72,6  71,6 73,8  75,8 

Classe social 

 A/B ─ Alta/média alta  79,8 84,8  85,7 89,9  88,3 

 C1 ─ Média 68,9  79,9  81,9 81,5 83,1 

 C2/D ─ Média baixa/baixa 52,7  64,9  62,9 65,6 68,9  

  V Cramer 0,226 0,192 0,227 0,226 0,193 

Estrutura familiar ─ número de indivíduos no lar 

 1 indivíduo 41,7  56,2  58,5 53,4 59,9  

 2 indivíduos 57,4 67,4  68,4 72,0  74,3 

 3 indivíduos 68,4  79,3  78,1 81,3 83,0 

 4 ou mais indivíduos 72,0  79,5  78,6 81,7 81,5 

  V Cramer 0,204 0,184 0,158 0,215 0,179 

Nível de escolaridade do respondente 

 Inferior ao 1.º ciclo EB 21,3 * 36,9 *  39,2 40,5 45,9 

 1.º ciclo EB 46,1  57,1  58,0 59,5 62,9 

 2.º ciclo EB 59,3  69,4  65,5 69,5 69,5 

 3.º ciclo EB 67,4  77,2  74,0 74,8 78,9 

 Ensino secundário 69,6  80,6  81,0 81,7 84,3 

 Ensino superior 76,6 82,4  84,1 89,0  85,2 

  V Cramer 0,288 0,275 0,223 0,246 0,230 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 - 4T2015 

Base: Lares com serviço de comunicações eletrónicas de voz de acordo com a caraterística em causa (não 

tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: As proporções sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em coluna) de acordo 

com o teste de duas amostras para proporções. No tom claro destacam-se as proporções superiores e no 
escuro as proporções inferiores. 

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os 
momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 

através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

Nota 4: A estratificação da amostra de lares considera o distrito e a região Marktest. Neste sentido, qualquer 

desagregação por outra variável caraterizadora tem um carácter meramente indicativo do perfil do utilizador. 
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Caracterização do consumidor do serviço telefónico fixo 

 

Tabela 42 – Penetração do STF residencial por classe social, estrutura familiar, escalão etário e nível 

de escolaridade 

 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 

Total 65,0  78,0  78,0 80,0  80,0 

Classe social 

   A/B ─ Alta/média alta 69,8  81,7  82,9 86,1 85,8 

   C1 ─ Média 65,6  79,8  79,4 80,2 82,0 

   C2/D ─ Média baixa/baixa 62,9  75,9  75,9 78,1 77,3 

  V Cramer 0,055 0,060 0,065 0,073 0,083 

Dimensão familiar 

   1 indivíduo 50,0 64,3  73,8  64,3  65,4 

   2 indivíduos 67,2 79,8  80,1 83,1  82,4 

   3 indivíduos 65,1  77,5  77,4 81,5  84,2 

   4 ou mais indivíduos 68,8  82,3  77,6  83,0  81,6 

  V Cramer 0,122 0,130 0,050 0,162 0,156 

Escalão etário do respondente 

   15 - 24 anos 64,6  79,3  72,3  77,5 78,6 

   25 - 34 anos 53,7 71,3  72,1 76,6 76,3 

   35 - 44 anos 56,8  69,2  70,1 71,0 72,7 

   45 - 54 anos 63,6  76,4  75,2 77,4 75,7 

   55 - 64 anos 71,0 81,6  80,6 82,0 79,7 

   65 ou mais anos 86,2 91,2  90,8 89,9 91,3 

  V Cramer 0,228 0,184 0,188 0,163 0,167 

Nível de escolaridade do respondente 

   Inferior ao 1.º ciclo EB 74,7 87,4  87,9 85,1 82,2 

   1.º ciclo EB 70,1  80,0  78,5 80,4 78,8 * 

   2.º ciclo EB 50,9 68,7  66,3 70,0 72,8 

   3.º ciclo EB 60,1  72,3  73,0 78,9  78,7 

   Ensino secundário 64,9  80,2  79,8 79,2 81,6 

   Ensino superior 69,1  79,6  82,4 85,7 83,0 

  V Cramer 0,126 0,109 0,121 0,100 0,069 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 - 4T2015 

Base: Lares com serviço de comunicações eletrónicas de voz de acordo com a caraterística em causa 

(não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, 
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sendo também influenciada pelo valor da própria estimativa (ex.: para uma dimensão amostral fixa, a 
fiabilidade medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: As proporções sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em coluna) de 

acordo com o teste de duas amostras para proporções. No tom claro, destacam-se as proporções 
superiores e no tom escuro, as proporções inferiores.  

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os 
momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente 

significativa, através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e 
independentes, considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

Nota 4: A estratificação da amostra de lares considera o distrito e a região Marktest. Neste sentido, 

qualquer desagregação por outra variável caraterizadora tem um carácter meramente indicativo do perfil 
do utilizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  134/158 

 

Caracterização do consumidor do serviço telefónico móvel 

Tabela 43 – Percentagem de indivíduos com 10 ou mais anos com acesso ao STM segundo as 

caraterísticas sociodemográficas 

 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 

Total 92,0 92,8 93,6 94,4 95,0 

Escalão etário      

   10-14 anos 90,3  89,9 93,9 90,2 92,4 

   15-24 anos 98,6 99,0 98,7 98,7 98,5 

   25-34 anos 99,5 99,3 99,8 99,8 99,8 

   35-44 anos 99,1 98,8 99,1 99,5 99,1 

   45-54 anos 97,3 97,3 98,5 98,3 97,5 

   55-64 anos 91,2 92,9 94,1 94,5 94,2 

   65 ou mais anos 69,9 73,4 78,0  82,2  85,5 

  V-Cramer 0,401 0,371 0,341 0,293 0,243 

Classe social          

   A/B ─ Alta/média alta  97,7 97,6 99,2  99,1 98,0 

   C1 ─ Média 96,3 97,5 97,8 98,9 97,9 

   C2/D ─ Média baixa/baixa 88,5 89,3 90,1 91,0 92,7  

  V-Cramer 0,153 0,158 0,168 0,171 0,118 

Nível de escolaridade          

   Inferior ou igual ao 1.º ciclo EB 77,3 76,7 80,9  82,1 86,4  

   2.º ciclo EB 95,9 96,4 95,5 95,5 95,0 

   3.º ciclo EB 97,2 98,8  98,2 98,5 97,4 

   Ensino secundário 98,5 98,6 99,2 99,3 98,5 

   Ensino superior 99,1 98,7 99,7 99,8 99,8 

  V-Cramer 0,406 0,461 0,459 0,381 0,295 

Condição perante o trabalho          

   Trabalhador 98,4 99,0 98,7 99,2 99,0 

   Reformados/pensionistas 81,4 84,9  82,3 84,4 87,2 

   Estudantes 95,2  95,3 96,7 94,9 95,7 

   Domésticas 83,7 78,4 85,7 92,9 87,2 

   Desempregados     99,2 96,1  97,4 

  V-Cramer 0,284 0,268 0,298 0,262 0,230 

Região Marktest          

   Grande Lisboa 95,3 95,9 96,6 97,3 97,8 

   Grande Porto 93,1  93,6 94,7 96,4 96,8 

   Litoral Norte 92,2 93,9 91,8 94,8  95,0 

   Litoral Centro 93,9 95,0 95,6 93,4 95,9 

   Interior Norte 88,6 86,7 90,4  90,5 91,0 

   Sul 90,3 93,6 92,8 94,5 95,7 

   Madeira 93,4 93,8 95,3 93,8 88,1 

   Açores 84,6  92,4 94,3 96,4 93,0 

  V-Cramer 0,096 0,129 0,096 0,101 0,115 

Unidade: % 
Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 - 4T2015 
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Base: Indivíduos com 10 ou mais anos com serviço de comunicações eletrónicas de voz de acordo com a 

caraterística em causa (não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a 
fiabilidade medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: As proporções sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em coluna) de acordo 

com o teste de duas amostras para proporções. No tom claro, destacam-se as proporções superiores e no 
tom escuro, as proporções inferiores.   

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os 
momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 

através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

Nota 4: A estratificação da amostra de indivíduos considera o escalão etário, o sexo, o distrito e a região 

Marktest. Neste sentido, qualquer desagregação por outra variável caraterizadora tem um carácter 
meramente indicativo do perfil do utilizador.   
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Tabela 44 – Posse de smartphone pelos clientes do STM 

 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 

Total 33,2 42,7  52,4  66,7  

Escalão etário     

   10-14 anos 40,9 57,5  76,2  95,8  

   15-24 anos 49,2 71,5  82,2  95,4  

   25-34 anos 44,8 62,5  76,5  89,6  

   35-44 anos 39,0 50,4  64,0  77,8  

   45-54 anos 26,3 32,0  40,9  59,4  

   55-64 anos 19,6 26,0  27,3 44,9  

   65 ou mais anos 7,6 * 13,0 *  17,8  27,4  

  V-Cramer 0,301 0,404 0,481 0,524 

Classe social     

   A/B ─ Alta/média alta  45,7 59,6  71,6  86,1  

   C1 ─ Média 39,2 53,2  62,7  78,2  

   C2/D ─ Média baixa/baixa 26,2 31,9  40,8  55,0  

  V-Cramer 0,171 0,245 0,261 0,284 

Nível de escolaridade         

   Inferior ou igual ao 1.º ciclo EB 9,4 * 12,9  15,6 27,5  

   2.º ciclo EB 30,5 41,0  47,0 71,3  

   3.º ciclo EB 31,8 44,5  53,3  70,0  

   Ensino secundário 44,2 55,9  66,8  80,7  

   Ensino superior 46,6 59,1  73,3  86,3  

  V-Cramer 0,291 0,353 0,414 0,467 

Condição perante o trabalho         

   Trabalhador 39,9 51,4  61,0  77,3  

   Reformados/pensionistas 18,1 15,7 20,5  30,1  

   Estudantes 44,8 64,7  79,0  94,8  

   Domésticas 12,9 * 17,0 * 14,1 * 38,4*  

   Desempregados :  39,4 50,3  63,6  

  V-Cramer 0,241 0,347 0,399 0,470 

Região Marktest         

   Grande Lisboa 40,2 50,7  57,7  73,5  

   Grande Porto 36,9 41,1 58,2  68,5  

   Litoral Norte 31,1 41,3  52,5  65,4  

   Litoral Centro 30,0 44,1  52,1  67,5  

   Interior Norte 29,2 38,4  44,5  60,5  

   Sul 30,5 34,7 47,8  63,4  

   Madeira 46,7 * 53,3 * 64,3 66,1 

   Açores 30,1 * 39,6 * 49,4 * 69,4  

  V-Cramer 0,099 0,107 0,105 0,093 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012 - 4T2015 

Base: Indivíduos com 10 ou mais anos clientes do STM de acordo com a caraterística em causa (não tem 

em conta as não respostas). 
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Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a 
fiabilidade medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: As proporções sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em coluna) de acordo 

com o teste de duas amostras para proporções. No tom claro, destacam-se as proporções superiores e no 
tom escuro, as proporções inferiores.   

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os 
momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 
através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

Nota 4: A estratificação da amostra de indivíduos considera o escalão etário, o sexo, o distrito e a região 

Marktest. Neste sentido, qualquer desagregação por outra variável caraterizadora tem um carácter 
meramente indicativo do perfil do utilizador.   
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Caracterização do consumidor de serviços over-the-top 

 

Tabela 45 – Utilização de serviços over-the-top (OTT) pelos clientes de Internet e que a utilizam 

 

Chamadas de voz 
através aplicação 

VOIP 

  Serviços de 
Instant Messaging 

Total 48,8 70,6 

Classe social    

   A/B ─ Alta/média alta  57,8 72,8 

   C1 ─ Média 51,3 72,2 

   C2/D ─ Média baixa/baixa 42,4 68,3 

  V Cramer 0,126 0,046 

Escalão etário     

   15-24 anos 64,8 88,2 

   25-34 anos 54,0 82,5 

   35-44 anos 48,4 72,9 

   45-54 anos 38,5 59,4 

   55-64 anos 37,7 50,4 

   65 ou mais anos 37,5 45,7 

 V Cramer 0,196 0,321 

Nível de escolaridade     

   Inferior ou igual 1.º ciclo EB 34,4 * 46,5 

   2.º ciclo EB 33,4 * 61,2 

   3.º ciclo EB 41,4 70,3 

   Ensino secundário 52,1 74,1 

   Ensino superior 58,8 75,4 

  V Cramer 0,171 0,173 

Condição perante o trabalho     

   Quadros superiores 60,8 79,1 

   Quadros médios 55,8 73,0 

   Técnicos especializados 62,4 81,7 

   Pequenos proprietários 47,2 * 63,8 

   Empreg. dos serviços/comér.  /administ. 50,8 76,9 

   Trab. qualificados/especializados 44,0 69,7 

   Trab. não qualif./não especializados 42,1 68,0 

   Reformados 37,1 45,1 

   Estudantes 64,8 88,6 

   Domésticas 37,8 * 60,0 * 

   Desempregados 43,8 70,9 

V Cramer 0,185 0,265 
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(continuação) 

 

Chamadas de voz 
através aplicação 

VOIP 

  Serviços de 
Instant Messaging 

Total 48,8 70,6 

Região    

   Grande Lisboa 52,3 73,5 

   Grande Porto 43,7 71,5 

   Litoral Norte 43,3 70,0 

   Litoral Centro 48,2 68,4 

   Interior Norte 49,9 68,6 

   Sul 51,9 68,1 

   Madeira 55,5 * 78,5 

   Açores 56,2 * 71,6 

V Cramer 0,078 0,052 

Conjugação de BLF/BLM     

   BLM+BLF 60,0 81,3 

   Apenas BLF 39,3 59,3 

   Apenas BLM 36,2 61,8 

V Cramer 0,217 0,235 

Conjugação de BLM no telemóvel vs tablet/PC     

   Telemóvel + tablet/PC 58,1 80,8 

   Apenas tablet/PC 38,2 57,5 

   Apenas telemóvel 58,4 81,8 

   Não tem BLM 38,4 59,7 

V Cramer 0,198 0,246 

BLM através de telemóvel   

   Não  38,3 59,2 

   Sim 58,3 81,5 

V-Cramer 0,198 0,246 

Número de serviços CE   

  2 serviços 35,7 63,7 

  3 serviços 38,6 59,0 

  4 serviços 40,8 61,7 

  5 serviços 60,6 81,6 

V-Cramer 0,223 0,221 

Unidade: %  

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos residentes em lares com acesso à Internet e que utilizam Internet 

Nota 1: São exemplos de chamadas de voz através de aplicações VOIP o Skype e o Viber, e de serviços de 
Instant Messaging (IM), as aplicações What’sApp, o Imo, MSN Messenger e o Facebook Messenger.  
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Nota 2: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 3: As proporções sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em coluna) de acordo 

com o teste de duas amostras para proporções. No tom claro, destacam-se as proporções superiores e no 
tom escuro, as proporções inferiores.  

Nota 4: A estratificação da amostra de indivíduos considera o escalão etário, o sexo, o distrito e a região 

Marktest. Neste sentido, qualquer desagregação por outra variável caraterizadora tem um carácter 
meramente indicativo do perfil do utilizador. 
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Tabela 46 – Percentagem de utilizadores de Internet que efetuaram chamadas de voz ou vídeo pela 

Internet por quartis de rendimento, escalão etário, nível de escolaridade e condição perante o 

trabalho, Portugal e UE28 

 

2014 2015 

PT UE28 
Desvio 

face UE28 
(p.p) 

PT UE28 

Desvio 
face UE28 

(p.p) 

Total 37 37 0 37 37 0 

Quartis de rendimento             

   1º quartil 35 34 1 31 33 -2 

   2º quartil 33 34 -1 32 33 -1 

   3º quartil 34 35 -1 35 34 1 

   4º quartil 42 42 0 40 43 -3 

Escalão etário             

   16 a 24 anos 53 49 4 52 48 4 

   25 a 34 anos 43 44 -1 41 44 -3 

   35 a 44 anos 32 36 -4 34 36 -2 

   45 a 54 anos 30 29 1 30 30 0 

   55 a 64 anos 29 29 0 33 29 4 

   65 a 74 anos 34 27 7 28 28 0 

Nível de escolaridade             

   Até ao 3.º ciclo 31 33 -2 29 32 -3 

   Ensino secundário 39 33 6 40 34 6 

   Ensino superior 46 45 1 48 44 4 

Condição perante o trabalho             

   Empregado 36 36 0 35 36 -1 

   Desempregado 29 35 -6 35 34 1 

   Estudante 59 54 5 58 54 4 

   Reformado e outros inativos 30 29 1 30 30 0 

 

Unidade: % 

Fonte: Eurostat, European ICT survey: "Information and Communication Technologies in households and by individuals" (2014 e 2015); Recolha 
efetuada no primeiro trimestre do ano. 

Base: Indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizaram Internet nos primeiros 3 meses do ano de 

acordo com a respetiva característica 

Nota: A informação relativa a Portugal encontra-se arredondada às décimas por resultar da informação 

publicada pelo INE. A informação da UE28, por ser publicada pelo Eurostat, está arredondada às unidades. 
Neste sentido, o desvio face à UE28 considerou o valor de PT arredondado à unidade. 
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Níveis de Satisfação 

Tabela 47 – Satisfação global dos clientes residenciais com os serviços de comunicações eletrónicas 

prestados pelo prestador 

 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 

Satisfação média 

  STF 8,1  8,0 8,1 8,0 8,5  

  STVS 7,8  8,1  8,1 8,2 8,4  

  STM 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

  BLF 7,9 7,7  7,8 7,8 7,8 

  Pacote de serviços :  :  7,7 7,8 7,7 

  BLM (tablet/PC) 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 

Incidência de clientes menos satisfeitos (<=5 pontos) (%) 

  STF 10,8  11,1 11,3 11,4 9,0  

  STVS 9,8 9,2 10,1 10,1 7,9  

  STM 6,4  6,9 6,8 8,3  7,9 

  BLF 9,9  12,1  12,3 14,3 13,8 

  Pacote de serviços :  :  13,4 11,5 14,0 

  BLM (tablet/PC) 18,3 13,4  15,8 14,0 14,2 

Unidades: %, escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito) 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 - 4T2015 

Base: STF, STVS, BLF, Pacote de serviços: Lares com o respetivo serviço; BLM tablet/PC - Total de indivíduos 
com 15 ou mais anos com BLM tablet/PC; STM - Total de indivíduos com 10 ou mais anos com STM (não inclui 

as não respostas) 

Nota 1: As margens de erro absolutas das médias numa escala de 1 a 10 são inferiores ou iguais a 0,19. 

Nota 2: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável.  

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os 
momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 
através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

Nota 4: BLM tablet/PC - esta designação é da responsabilidade da ANACOM. A Marktest designa esta 

categoria por banda larga móvel, incluindo na mesma a “placa móvel USB”. 
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Tabela 48 – Nível médio de satisfação com o serviço prestado pelo operador de cada um dos serviços 

de comunicações eletrónicas de que o indivíduo dispõe 

 STM STF BLF 
BLM 

tablet/
PC 

STVS 

C
o

n
s
u
m

o
 i
n

te
g

ra
d

o
 d

e
 s

e
rv

iç
o
s
 

STM+STF+BLM+BLF+STVS 8,2 8,4 7,8 7,7 8,3 

STM+STF+BLF+STVS 8,4 8,4 7,7   8,4 

STM 8,3         

STM+STF+STVS 8,6 8,9     8,8 

STM+BLM 7,9     7,5   

STM+STF 8,5 8,8       

STM+STVS 8,7       8,6 

STF   8,6       

Outras conjugações 8,3 8,3 7,6 7,5 8,3 

Grupos 
(clusters) 

Grupo 1  8,1 8,3 7,7 7,5 8,1 

Grupo 2 8,4 8,4 7,8 7,8 8,5 

Grupo 3 8,7 8,8 8,0 7,7 8,8 

Total 8,3 8,5 7,8 7,6 8,4 

Unidade: escala de 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito) 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos, com serviços de comunicações eletrónicas de voz de acordo com a 

respetiva combinação de serviços (não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Ver secção 3.1 para maior detalhe sobre o perfil dos grupos (clusters). 

Nota 2: As médias sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em coluna) de acordo com 

o teste de igualdade entre médias. No tom claro, destacam-se as médias superiores e no tom escuro, as médias 
inferiores. 

Nota 3: As margens de erro absolutas das médias numa escala de 1 a 10, não ultrapassam os 0,86 pontos 

absolutos. 

Nota 4: Os resultados da linha total podem diferir de outros já apresentados por diferir na base de análise. 

Nota 5: A posse do serviço BLM exclui os casos de indivíduos que acedem à Internet pelo telemóvel 

exclusivamente por Wi-Fi diferindo dos resultados divulgados pela Marktest. Não se incluem os indivíduos que 
não sabem/não respondem qual a forma de acesso de Internet no telemóvel (exclusivamente por Wi-Fi, 
exclusivamente pela rede do prestador, ambos). 
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Tabela 49 – Nível de satisfação médio com o serviço prestado em pacotes 

  
Pacote 

de 
serviços 

STF TVS BLF STM 
BLM  

tablet/PC 

Sem o serviço em pacote : 8,5 8,2 8,1 8,3 7,5 

Com o serviço em pacote 7,7 8,5 8,4 7,7 8,3 7,7 

   STF+TVS+BLF 7,6 8,2 8,2 7,7 : : 

   STF+TVS+BLF+BLM+STM 7,7 8,5 8,3 7,8 8,2 7,7 

   STF+TVS+BLF+STM 7,9 8,6 8,6 7,8 8,5 : 

   STF+TVS 8,2 8,9 8,9 : : : 

   STF+TVS+STM 8,2 9,1 8,9 : 8,8 : 

   STF+BLF 7,0 7,8 : 7,1 : : 

   TVS+BLF 7,3 : 8,0 7,7 : : 

   STF+TVS+BLF+BLM 7,7 8,5 8,3 7,6 : 7,7 

   Outras conjugações 7,8 8,5 8,1 7,7 8,0 6,8 

Total 7,7 8,5 8,4 7,8 8,3 7,6 

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito) 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4.º trimestre de 2015 

Base: Pacote de serviços, STF, TVS, BLF: Total de lares de acordo com a posse dos respetivos serviços de 

comunicações eletrónicas e modalidade de pacote (não tem em conta as não respostas); STM, BLM 
(tablet/PC): Total de indivíduos com 15 ou mais anos com os respetivos serviços e modalidade de pacote. 

Nota 1: O total em linha refere-se à satisfação média com o respetivo serviço, independentemente de este 

estar inserido em pacote.  

Nota 2: As médias sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em coluna) de acordo com 

o teste de igualdade entre médias. No tom claro, destacam-se as médias superiores e no tom escuro, as médias 
inferiores. 

Nota 3: As margens de erro absolutas das médias numa escala de 1 a 10 são todas iguais ou inferiores a 1 

ponto absoluto. 

Nota 4: Neste contexto a ANACOM considera que o serviço BLM inclui o acesso à Internet através de telemóvel 

e/ou acesso através de tablet/PC. A posse do serviço BLM exclui ainda os casos de indivíduos que acedem à 
Internet pelo telemóvel exclusivamente por Wi-Fi. Não se incluem os indivíduos que não sabem/não respondem 
qual a forma de acesso de Internet no telemóvel (exclusivamente por Wi-Fi, exclusivamente pela rede do 
prestador, ambos). 

Nota 5: Em fevereiro de 2015 o BTC mudou algumas questões no seu questionário incluindo os serviços que 

integravam o pacote de serviços. Segundo o método agora utilizado, conforme descrito na nota anterior, não é 
possível efetuar uma análise histórica.   
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Tabela 50 – Satisfação dos clientes residenciais com os preços e o serviço de apoio ao cliente do 

prestador, 4T2015 

 Preços Apoio ao cliente 

Pacote de serviços 7,1 7,7 

  STF+TVS+BLF 7,1 7,7 

  STF+TVS+BLF+BLM+STM 6,6 7,5 

  STF+TVS+BLF+STM 7,0 7,8 

  STF+TVS 7,9 8,1 

  STF+TVS+STM 7,3 8,3 

  STF+BLF 6,6 7,4 

  TVS+BLF 7,5 7,8 

  STF+TVS+BLF+BLM 7,0 7,5 

  Outras conjugações 7,4 7,6 

Serviços fora de pacote 7,1 7,7 

   STF 7,8 8,6 

   STVS 7,7 8,1 

   BLM (tablet/PC) 7,2 : 

   STM 7,6 8,2 

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito) 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: STF, STVS, BLF, Pacote de serviços: Lares com o respetivo serviço; BLM tablet/PC - Total de indivíduos 
com 15 ou mais anos com BLM tablet/PC; STM - Total de indivíduos com 10 ou mais anos com STM (não inclui 

as não respostas) 

Nota 1: A partir de 2015 o nível de satisfação com os preços e com o serviço de apoio aos clientes passou a 

ser inquirido para os clientes de serviços em pacote e individualmente para os clientes de cada um dos serviços 
fora de pacote. Por este motivo não se apresenta informação histórica. A partir de 2015 o BTC permite ainda 
considerar a Internet no telemóvel enquanto um serviço BLM no âmbito da análise dos serviços em pacote. 
Estes indicadores foram determinados com base nesse conceito. 

Nota 2: BLM tablet/PC - esta designação é da responsabilidade da ANACOM. A Marktest designa esta 

categoria por banda larga móvel, incluindo na mesma a “placa móvel USB”. 
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Tabela 51 – Percentagem de indivíduos “insatisfeitos” com os serviços de comunicações eletrónicas 

que dispõem pelas principais características sociodemográficas 

 %   % 

Total 19,8  Total 19,8 

Escalão etário   Classe social  

   15-24 anos 19,5     A/B ─ Alta/média alta  23,6 

   25-34 anos 23,0     C1 ─ Média 21,3 

   35-44 anos 23,0     C2/D ─ Média baixa/baixa 18,0 

   45-54 anos 22,4    V Cramer 0,055 

   55-64 anos 19,8  Dimensão familiar   

   65 ou mais anos 12,9    1 indivíduo 16,9 * 

 V Cramer 0,097    2 indivíduos 18,4 

Nível de escolaridade      3 indivíduos 19,4 

   Inferior ou igual 1.º ciclo EB 14,7    4 ou mais indivíduos 23,0 

   2.º ciclo EB 16,2 *   V-Cramer 0,0549 

   3.º ciclo EB 22,7  Região   

   Ensino secundário 20,4    Grande Lisboa 18,8 

   Ensino superior 25,2    Grande Porto 17,1 * 

  V Cramer 0,095    Litoral Norte 19,4 

Condição perante o trabalho     Litoral Centro 20,3 

   Quadros superiores 27,8 *   Interior Norte 20,6 

   Quadros médios 28,6 *   Sul 23,5 

   Técnicos especializados 23,6 *   Madeira # 

   Pequenos proprietários 20,2 *   Açores 21,9 * 

   Empreg. dos serviços/comér.  /administ. 22,3 *    V-Cramer 0,045 

   Trab. qualificados/especializados 22,8    

   Trab. não qualif./não especializados 20,8 *    

   Reformados 14,6    

   Estudantes 22,1 *    

   Domésticas 11,6 *    

   Desempregados 17,9 *    

V Cramer 0,110    

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos com serviços de comunicações eletrónicas de acordo com a respetiva 

característica (não inclui as não respostas) 

Nota 2: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 
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Nota 3: As proporções sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em coluna) de acordo 

com o teste de duas amostras para proporções. No tom claro, destacam-se as proporções superiores e no 
tom escuro, as proporções inferiores.  

Nota 4: A estratificação da amostra de indivíduos considera o escalão etário, o sexo, o distrito e a região 

Marktest. Neste sentido, qualquer desagregação por outra variável caraterizadora tem um carácter 
meramente indicativo do perfil do utilizador. 

Nota 5: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os 

momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 
através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento.  

 

 

Mudança de prestador 

Tabela 52 – Intenção de mudança de prestador nos próximos três meses pelos clientes residenciais 

 
Serviços em 

pacote 

Serviços fora de pacote 

STF 
BLM 

Tablet/PC 
STVS STM 

Evidencia intenção de mudar de prestador 
nos próximos três meses (1 a 4) 

6,6 # 4,8 * # 3,2 * 

Indecisão (5 a 9 e Ns/Nr) 22,0 23,4 30,9 21,1 * 16,0 

Não tem qualquer intenção de mudar de 
prestador nos próximos três meses (10) 

71,4 75,3 64,3 75,9 80,8 

Unidade: %   

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2015 

Base: Lares com o respetivo serviço; STM: indivíduo com 10 ou mais anos; BLM (tablet/PC): indivíduo com 15 

ou mais anos; 

Nota 1: A escala de resposta original é: 1, «Vai mudar de certeza», a 10, «Não vai mudar de certeza» 

Nota 2: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. Para maior detalhe, ver apêndice no final do capítulo.  

Nota 3: A partir de 2015 a intenção de mudança de prestador passou a ser inquirido junto dos clientes de 

serviços em pacote e individualmente para os clientes de cada um dos serviços fora de pacote. Por este motivo 
não se apresenta informação histórica. 

Nota 4: BLM tablet/PC - esta designação é da responsabilidade da ANACOM. A Marktest designa esta 

categoria por banda larga móvel, incluindo na mesma a “placa móvel USB”. 
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Tabela 53 – Taxa de mudança de prestador do STM e motivos associados 

 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 

Taxa de mudança de prestador  
Base: Indivíduos com 10 ou mais anos com acesso ao STM (não tem em conta as não respostas). 

   Taxa de mudança de prestador  
    (em alguma vez no tempo) 

18,1 20,8  25,3  28,7  31,7  

   Taxa de mudança de prestador  
    (no último ano) 

1,9 * 1,8 * 5,9  9,1  5,8  

Motivo de mudança de prestador  
Base: Indivíduos com 10 ou mais anos com acesso ao STM que já mudaram de prestador alguma vez. 

   Preços mais baixos 25,3  29,1 30,6 32,8 33,9 

   Conjugação de serviços/pacote ─ ─ 6,8 * 13,6  15,3 

   Amigos/familiares ligados a esta rede 33,7 34,6 25,4  19,4  9,9  

   Insatisfação com o operador anterior ─ ─ 3,9 * 5,3 * 8,5  

   Maior área de cobertura 10,3 * 8,0 * 6,9 * 5,7 * 6,2 * 

   Melhor qualidade/serviço ─ ─ ─ ─ 3,6 * 

   Decisão da empresa/motivos profissionais 6,4 * 5,7 * 5,1 * 3,4 * 3,3 * 

   Mudança de telemóvel 4,8 * 2,6 *  3,4 * 2,7 * 2,6 * 

   Operador ofereceu cartão ─ ─ ─ ─ 2,5 * 

   Melhores regalias  # 2,4 * 2,2 * 1,7 * 1,8 *  

   Má assistência/serviço deficiente 6,8 * 7,6 * 2,1 *  2,1 *  # 

   Oferta de telemóvel de outra rede 3,3 1,4  1,8  #  # 

   Outros motivos 7,7 * 6,5 * 5,5 * 4,8 * 5,7 * 

   [Ns/Nr] 4,0 5,9 8,8 10,2 9,1 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 a 4T2015 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: A questão sobre «motivos» é de escolha múltipla e de resposta espontânea. 

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 
momento t-1 e t e a seta para baixo traduz uma diminuição estatisticamente significativa entre esses dois 
momentos. 

Nota 4: Houve uma mudança na forma de inquirição desta temática a partir de março de 2012, sendo 

necessárias algumas reservas na elaboração de análises evolutivas.   
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Barreiras à utilização dos serviços 

Tabela 54 – Motivos para não ter acesso à Internet fixa em casa 

 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 

Não tem necessidade 44,5  36,5  37,6 28,6  18,2 *  

Prefere móvel/precisa ter mobilidade 21,6  22,2 16,7 *  13,7 * 13,1 * 

Mais caro/custos 9,0 * 17,5  20,5 21,1 11,9 *  

Não quer/não tem interesse ─ ─ ─ 6,6 * 10,5 * 

Não tem cobertura/acessos/cabos ─ 4,5 * 7,4 * 5,5 * 9,3 *  

Passa pouco tempo em casa ─ ─ ─ ─ 8,8 * 

Não tem rede fixa 4,6 *  #  # # # 

Tem computador portátil 4,1 *  #  # # # 

[Outro] 8,3 * 12,1 *  7,5 *  7,5 * 6,7 * 

[NS/NR] 8,8 6,0 8,0 10,6 19,0 * 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 a 4T2015 

Base: Lares com o serviço de comunicações eletrónicas de voz que possuem apenas outro tipo de Internet 

que não fixa. 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.; para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: Questão de escolha múltipla e de resposta espontânea. 

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os 
momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 

através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 
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Tabela 55 – Motivos para não subscrever o STVS no segmento residencial 

 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 

É muito caro/dificuldades económicas 30,6  28,4 37,6  35,2 28,4  

Não é necessário/não é essencial 19,5  31,8  25,3  20,3   24,4  

Não quer/não gosta/não tem interesse 19,4  13,8   11,3 16,1  13,0 

Vê pouca televisão 13,2  11,6 9,7 8,8 * 12,7  

Passa pouco tempo em casa 6,3 *  3,5 *  2,7 * 4,5 *  6,1 * 

Não tem/tem pouca cobertura na zona de 
residência 

1,7 *  # 2,3 * 1,8 * 2,7 * 

A decisão é de outra pessoa 1,9 *  2,1 * # # 2,2 * 

Mudaram de casa há pouco tempo/ vão 
mudar 

#  # # # # 

[Outro] 7,0  3,8 *  3,2 * 4,6 * 6,6 * 

[Ns/Nr] 4,5 7,2 9,3 11,4 7,3 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 a 4T2015 

Base: Total de lares com serviço de comunicações eletrónicas de voz e sem acesso ao serviço de TV por 

subscrição. 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: Questão de escolha múltipla e de resposta espontânea. 

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os 
momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 
através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 
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Tabela 56 – Intenção de adesão aos serviços de comunicações eletrónicas pelos clientes residenciais 

 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 

Serviço telefónico fixo      

   Vai aderir de certeza ou talvez venha a aderir 4,6* 3,6* 4,7* 7,6*  9,2* 

   Não vai aderir de certeza 93,2  95,7  93,5 90,8 88,2 

   [Ns/Nr] 2,2 0,7 1,7 1,6 2,5 

Serviço de acesso à Internet      

   Vai aderir de certeza  2,6* 2,9* 3,5* 3,3* 5,7 

Serviço de TV por subscrição      

   Vai aderir de certeza 4,8* 1,4*  3,8*  4,4* 6,0* 

Serviço telefónico móvel      

   Vai aderir de certeza ou talvez venha a aderir 8,8* 6,4* 9,3* 13,4* 12,6* 

   Não vai aderir de certeza 88,8 90,1 86,8 76,3  80 

   [Ns/Nr] 2,4 3,5 3,9 10,3 7,4 

Unidade: %   

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 a 4T2015 

Base: Lares sem o respetivo serviço; STM: Indivíduos com 10 ou mais anos sem telemóvel 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável.  

Nota 2: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os 
momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 
através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 
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Empresas 

Tabela 57 – Penetração dos serviços nas PME 

 2010 2012 2014 

STF 90,3  92,3  93,5 

STM 81,8  89,7  89,3 

SAI 76,1  89,2  93,3  

   SAIF 71,0 83,2  88,9  

   SAIM 32,2 48,6  54,5 

STVS 13,1  10,9  15,7 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2012 e 2014 

Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao serviço e com serviços em pacote (não inclui as não 

respostas). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).   

Nota 2: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os 
momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 
através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. Em 2010 não se apresenta esta sinalética nos serviços 
SAI fixa e SAI móvel porque na vaga anterior não se fazia diferenciação entre o serviço de acesso à Internet 
fixo e móvel. 

Nota 3: STF - serviço telefónico fixo; STM - serviço telefónico móvel; SAI - serviço de acesso à Internet; 

SAIF - serviço de acesso fixo à Internet; SAIM - serviço de acesso móvel à Internet; STVS - serviço de TV 
por subscrição.  
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Tabela 58 – Distribuição das ofertas em pacote por modalidade no mercado empresarial 

 2012 2014 

STF+STM+BLF+BLM 12,1  27,2  

STF+BLF 40,7  20,6  

STF+STM+BLF 12,3  20,1  

STM+STF+BLM+BLF+STVS # 6,2  

STF+BLF+STVS 15,1  5,8  

STM+STF+BLF+ STVS 1,1 * 3,1 *  

STM+BLM 20,4  2,7 *  

Outras conjugações 17,3 14,4  

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2012 e 2014 

Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao serviço e com serviços em pacote (não inclui as não 

respostas). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, sendo 
também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).   

Nota 2: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os 
momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 

através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

Nota 3: Dado que existem empresas com mais de um pacote de serviços, a distribuição por tipo de oferta 

refere-se a uma questão de escolha múltipla. Em 2014 não se registaram empresas com mais do que um 
pacote de serviços. 

Nota 4: Os serviços de comunicações eletrónicas considerados para esta análise são os seguintes: serviço 

telefónico móvel (STM); serviço telefónico fixo (STF); banda larga fixa (BLF); banda estreita fixa (BEF); banda 
larga móvel (BLM) e serviço de TV por subscrição (STVS). 
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Tabela 59 – Penetração dos serviços de comunicações eletrónicas entre as PME de acordo com a 

dimensão empresarial, sector de atividade e NUTS II, 2014 

 STF STM SAIF SAIM STVS 

Total 93,5 89,3 88,9  54,5  15,7  

Dimensão empresarial 

   Microempresas  92,1 87,3 86,8  50,7  15,8  

   Pequenas e médias empresas 99,4  97,4 97,2  69,7  15,1  

V Cramer 0,118 0,130 0,132 0,152 0,008 

Sector de atividade 

   Indústria transformadora (C) 94,6 91,3  88,1  50,7  7,0* 

   Construção (F) 84,5  96,6 85,3  62,0  4,8* 

   Comércio (G) 96,9 87,6  90,1  52,6  2,1*  

   Outros serviços 92,8  88,0 89,1 55,4 34,0  

V Cramer 0,151 0,095 
Não há 

associação 
0,064 0,408 

Região NUTS II      

   Norte 93,8 90,1 90,3  52,9  12,5  

   Centro 92,9 89,8 88,8  50,0 13,3 

   Lisboa 93,3 88,1 87,3 59,0 19,3  

   Sul 93,9 91,0 87,7 56,7 17,8* 

   Regiões autónomas 96,5 85,0 91,5 52,3 22,6* 

V Cramer Não há associação 0,070 0,090 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014 

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao serviço. 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas não depende somente da dimensão amostral, 
sendo também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.; para uma dimensão amostral fixa, 
a fiabilidade medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: As proporções sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em coluna) de 

acordo com o teste de duas amostras para proporções. No tom claro, destacam-se as proporções 
superiores e no tom escuro, as proporções inferiores. 

Nota 3: STF - serviço telefónico fixo; STM - serviço telefónico móvel; SAIF - serviço de acesso fixo à 

Internet; SAIM - serviço de acesso móvel à Internet; STVS - serviço de TV por subscrição.  
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Tabela 60 – Consumo integrado de serviços de comunicações eletrónicas de acordo com o sector 

de atividade 

Consumo integrado  

de serviços 

Indústria 
transformador

a (C) 

Construção 
(F) 

Comércio 
(G) 

Outros 
serviços 

Total 

STM+STF+BLM+BLF 39,7  48,5  46,8  28,1  38,6  

STM+STF+BLF 32,2 24,7 28,7 19,7 25,2  

STM+STF+BLM+BLF+TVS # # # 18,7  8,0  

STF+BLF # # 7,3 *  3,8 * 4,6  

STM+STF+BLF+TVS  # # # 8,5 * 4,0  

STM+BLM # 5,3 * # 3,1 *  2,6 * 

STF # # 3,2 *  2,0 * 2,4 * 

Outras conjugações 14,8 *  16,2 *  12,0  16,2  14,5  

Total 100 100 100 100 100 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014 

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao serviço de acordo com o respetivo sector de 

atividade (não tem em conta as não respostas. 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável.  

Nota 2: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 2012 

e o 2014 e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, através 
do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

Nota 3: As proporções sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em linha) de acordo 

com o teste de duas amostras para proporções. No tom claro, destacam-se as proporções superiores e no 
tom escuro, as proporções inferiores. 

Nota 4: Os serviços de comunicações eletrónicas considerados para esta análise são os seguintes: serviço 

telefónico móvel (STM); serviço telefónico fixo (STF); banda larga fixa (BLF); banda estreita fixa (BEF); banda 
larga móvel (BLM) e serviço de TV por subscrição (STVS). 
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Tabela 61 – Consumo integrado de serviços de comunicações eletrónicas de acordo com a dimensão 

empresarial 

Consumo integrado  

de serviços 
Microempresa 

Pequena e média 
empresa 

Total 

STM+STF+BLM+BLF 34,7  54,2  38,6  

STM+STF+BLF 25,8  22,6 25,2  

STM+STF+BLM+BLF+TVS 7,5  10,1 *  8,1  

STF+BLF 5,6 *   # 4,6  

STM+STF+BLF+TVS 4,2 3,2 * 4,0 

STM+BLM 3,2 *  # 2,6 * 

STF 2,9 *  # 2,4 * 

Outras conjugações 16,1  8,3 *  14,6  

Total 100 100 100 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014 

Base: Total de empresas de acordo com a respetiva dimensão (não tem em conta as não respostas. 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável.  

Nota 2: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 2012 

e o 2014 e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, através 
do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

Nota 3: As proporções sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em linha) de acordo 

com o teste de duas amostras para proporções. No tom claro, destacam-se as proporções superiores e no 
tom escuro, as proporções inferiores. 

Nota 4: Os serviços de comunicações eletrónicas considerados para esta análise são os seguintes: serviço 

telefónico móvel (STM); serviço telefónico fixo (STF); banda larga fixa (BLF); banda estreita fixa (BEF); banda 
larga móvel (BLM) e serviço de TV por subscrição (STVS). 
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Tabela 62 – Perfil dos utilizadores empresariais de serviços em pacote 

 
Sem 

pacote 
STM+STF+
BLM+BLF 

STF+BLF 
STM+STF+

BLF 
STM+STF+BLM

+BLF+TVS 
STF+BLF

+TVS 
STM+STF+
BLF+ TVS 

STM+BLM 
Outras 

conjugações 

Regiões NUTS II 

   Norte 11,2 25,3 19,1 19,4 3,5 * 5,5 * 2,3 * 2,6 * 11,2 

   Centro 13,9 20,1 20,8 19,6 4,1 * 4,6 * 2,3 1,5 13,1 * 

   Lisboa 12,1 25,7 15,9 14,6 7,9 * 5,5 * 2,6 * 2,6 * 13,1 

   Sul 10,7 * 24,3 * 14,1 * 18,3 * 6,9 *  #  #  # 15,4 * 

   Regiões Autónomas  # 18,1 * 22,1 * 14,4 *  #  #  #  # # 

Dimensão empresarial 

   Microempresa 12,1 23,6 17,4 18,6 5,2 5,1 2,8 * 2,7 * 12,5 

   Pequenas e médias empresas 11,9 * 25,1 20,9 14,3 * 6,2 * 5,1 *  #  # 13,1 * 

Sector de atividade 

   Indústria transformadora 11,0 * 21,9 23,6 21,9  # 6,0 *  #  # 12,6 * 

   Construção 17,1 * 32,9 10,6 * 20,9 *  #  #  #  # 10,9 * 

   Comércio 10,7 29,8 23,2 21,0  #  #  #  # 13,4 

   Outros serviços 12,2 17,0 13,7 12,2 13,8 9,1 7,0 * 2,5 * 12,5 

Total 12,1 23,9 18,1 17,7 5,4 5,1 2,7 * 2,4 * 12,6 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2014 

Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao serviço (não tem em conta as não respostas). 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem sinalética) Estimativa fiável. A precisão das estimativas 

não depende somente da dimensão amostral, sendo também influenciada pelo valor da própria estimativa (por ex.: para uma dimensão amostral fixa, a fiabilidade 
medida pelo coeficiente de variação é tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). 

Nota 2: As proporções sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para proporções. No 

tom claro destacam-se as proporções superiores e no escuro, as proporções inferiores.  



  

 

  158/158 

 

Tabela 63 – Mudança de prestador dos clientes empresariais (PME) 

 2010 2012 2014 

Serviço telefónico fixo 

   Mudança durante o respetivo ano 10,2 8,5 9,4 

   Ponderou mudar mas não mudou 7,0 14,0  12,6  

Serviço telefónico móvel    

   Mudança durante o respetivo ano 5,9 6,5 8,5  

   Ponderou mudar mas não mudou 12,2 20,7  13,0  

Serviço de acesso à Internet fixa    

   Mudança durante o respetivo ano 7,8 6,3 8,9  

   Ponderou mudar mas não mudou 6,1 11,5  13,6  

Serviço de acesso à Internet móvel    

   Mudança durante o respetivo ano 4,1 * 3,1 * 7,0  

   Ponderou mudar mas não mudou 5,5 * 12,5  13,1 

Unidade: %. 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo das Comunicações Eletrónicas, PME, dezembro 2010, 2012, 2014  

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao serviço e com o respetivo serviço. 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem 

sinalética) Estimativa fiável. 

Nota 2: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os 
momentos t-1 e t e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa, 
através do teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, 
considerando um nível de confiança de 95 por cento. 

 

 


