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I. Penetração dos serviços de comunicações electrónicas 

 
De acordo com o Inquérito ao Consumo 

dos Serviços de Comunicações 

Electrónicas realizado em Dezembro de 

2007, cerca de 90 por cento dos 

indivíduos portugueses com 15 ou 

mais anos que residem em alojamentos 

privados dispunham de telefone 

móvel, mais 2 pontos percentuais 

(p.p.) que no ano anterior (Dez. 2006). 

 

A percentagem de indivíduos que 

utilizava o serviço telefónico móvel 

através de equipamento 3G passou 

de 17 para 30 por cento num espaço de 

um ano (entre 2006 e 2007). 

 
Quadro 1 -  Evolução da posse de serviços de 

comunicações electrónicas 

: Informação não disponível. 

(1) Inquérito ao Consumo da Banda Larga, Jan. 2006 e Dez. 2006
  

Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Fev. 2006, Dez. 2006 e Dez. 2007   

 
Fev.
06 

Dez.
06 

Dez.
07 

Percentagem de indivíduos 
com … 

      

Serviço telefónico móvel 84 88 90 

Serviço telefónico móvel  
           em equipamento 3G 

12 17 30 

Percentagem de lares com ...     

 Serviço telefónico fixo 60 59 56 

 Serviço de Internet 35 (1) 40 (1) 51 

 Serviço de televisão pago : 43 51 

 Nenhum destes três serviços : : 13 

O serviço telefónico fixo estava disponível em 56 por cento dos lares portugueses. Embora 

seja o segundo serviço com maior utilização, tem evidenciado uma quebra ao longo do tempo. Face ao 

ano anterior registou-se uma descida de 3 p.p. 

Entre Dezembro de 2006 e de 2007, a 

posse de Internet foi a que registou 

um maior crescimento, seguindo-se a 

posse do serviço de televisão pago. 

Em Dezembro de 2007, cerca de 

metade dos lares portugueses 

dispunham destes serviços. 

O serviço de Internet fixo estava 

disponível em 40,4 por cento dos lares 

portugueses e o serviço de Internet 

móvel em 10,5 por cento.   Salienta-se 

que, de acordo com os resultados deste 

inquérito, a proporção de lares que 

dispõem em simultâneo de banda larga 

fixa e de banda larga móvel é bastante 

reduzida. 

 
Gráfico 1 -  Percentagem de lares com serviço de 

Internet fixo e móvel, 2007 
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Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações Electrónicas, 
Dez. 2007   
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As ofertas multiple play encontravam-se disponíveis em cerca de 17 por cento dos lares, 

prevalecendo a conjugação double play: Internet e televisão, que representava 48 por cento deste tipo 

de ofertas. O triple play era utilizado por 19 por cento dos lares com serviços em pacote. 

Gráfico 2 -  Posse de serviços de ofertas multiple play, 2007 
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Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações Electrónicas, Dez. 2007 

 

II. Satisfação global, reclamações e mudança de operador 

Os dados do presente inquérito demonstram que o serviço telefónico móvel se destacou dos 

restantes por apresentar as taxas de mudança de operador e de reclamações mais baixas (18,6 por 

cento e 13,2 por cento, respectivamente) e, consequentemente, o nível médio de satisfação mais 

elevado (3,16). 

 
Quadro 2 -  Comparação de indicadores dos serviços de comunicações electrónicas, 2007 

 

  
Taxa de 

penetração 
Satisfação 

global 
Taxa de 

reclamações 

Taxa de 
mudança de 

operador 

  %   Média (1)   %   %   

Serviço telefónico móvel 89,8 1º 3,16 1º 13,2 2º 18,6 1º 

Serviço telefónico fixo 56,2 2º 2,98 2º 12,2 1º 29,9 3º 

Serviço de Internet 50,6 4º 2,98 2º 30,4 4º 29,5 2º 

Serviço de televisão pago 50,9 3º 2,94 3º 25,2 3º :   
 

(1) Escala de 1 (Muito insatisfeito) a 4 (Muito satisfeito) 

: Informação não disponível 

Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações Electrónicas, Dez. 2007 

 

Foi no serviço de Internet que a taxa de reclamações foi mais elevada (30,4 por cento). 

Ainda que com uma taxa de reclamações inferior ao do serviço de Internet, o serviço de televisão 

pago foi de todos o que menos satisfez os consumidores (2,94). Já o serviço telefónico fixo 

apresentou a maior taxa de mudança de operador (29,9 por cento), logo seguido pelo serviço de 

acesso à Internet (29,5 por cento). 
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III. Perfil dos utilizadores residenciais 

De acordo com o inquérito em análise, 

quanto mais elevada a classe social do 

agregado familiar, maior a propensão 

para a adesão aos serviços de telefone 

móvel, Internet e televisão. Este 

efeito é especialmente evidente no 

serviço de Internet.  

Os três serviços referidos tiveram 

também uma maior adesão por parte dos 

lares de média dimensão (3 a 4 

indivíduos). Salienta-se a influência da 

presença de crianças no lar sobre a 

posse destes serviços, particularmente 

no que respeita ao serviço de Internet. 

O serviço telefónico fixo apresentou 

uma maior penetração nos lares de 

famílias de classes sociais mais baixas e 

nos lares compostos por dois indivíduos, 

nomeadamente naqueles sem a presença 

de crianças. 

Ao nível regional destacam-se Lisboa, 

Norte, Alentejo e Algarve com taxas de 

penetração do serviço telefónico móvel 

na casa dos 90 por 100 habitantes. A R. 

A. Açores é a única onde a penetração do 

serviço telefónico fixo ultrapassa 70 por 

100 habitantes. 

As únicas regiões onde a penetração da 

Internet ultrapassou os 50 por 100 

habitantes são Lisboa e Algarve. Refira-

se ainda que o serviço de televisão pago 

nas Regiões Autónomas apresenta 

penetrações próximas dos 80 por 100 

habitantes. 

 
Gráfico 3 -  Posse de serviços de comunicações 

electrónicas por Classe Social (1), 2007 (%) 
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(1) Determinada com base no nível de escolaridade e na ocupação do principal 
contribuinte para o agregado familiar. A classe social A corresponde aos níveis 
habilitacionais e profissionais mais elevados. 

Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações Electrónicas, Dez. 
2007       
 

Quadro 3 -  Posse de serviços de comunicações 
electrónicas por NUTS II e tipo de lar, 2007 

(%) 
 

  

Telefone 
Móvel 

Telefone 
Fixo 

Internet Televisão 

Região NUTS II         

Norte 91 45 48 43 

Centro 87 68 48 35 

Lisboa 93 54 58 69 

Alentejo 91 58 44 38 

Algarve 90 58 52 43 

R.A. Açores 82 71 43 78 

R.A. Madeira 88 54 46 80 

Número de indivíduos no lar     

1 80 51 34 39 

2 85 64 37 47 

3 93 53 62 58 

4 94 53 64 56 

5 ou mais 93 54 60 52 

Lar com crianças  96 45 60 57 

Lar sem crianças  87 61 47 48 

 
Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações Electrónicas, Dez. 
2007  



Inquérito ao consumo dos serviços de comunicações electrónicas – Dezembro de 2007 

 
- 4 - 

Algumas características do indivíduo, 

obtidas com base neste inquérito, 

permitem a construção do perfil do 

consumidor residencial de cada um dos 

serviços. 

 

Quanto mais velho é o indivíduo e menor 

o seu nível de habilitações, maior é a 

propensão para possuir o serviço 

telefónico fixo. Em oposição, quanto 

mais novo é o indivíduo e maior o seu 

nível de habilitações maior é a propensão 

para possuir telemóvel e Internet. 

 

A penetração do serviço de televisão 

pago é relativamente constante ao longo 

do ciclo de vida do indivíduo (à excepção 

da população idosa) e encontra-se 

associada a níveis de habilitações 

tendencialmente mais elevados, mas não 

tanto quanto o serviço de Internet. 

Gráfico 4 -  Posse de serviços de comunicações 
electrónicas por escalão etário e por habilitações 

literárias (1), 2007 (%) 
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(1) No caso dos serviços de telefone fixo, Internet e televisão 
considera-se a idade do indivíduo que respondeu ao questionário, ou 
seja, o representante do lar e o nível de habilitações do indivíduo que 
mais contribuiu para o rendimento do lar. No caso do serviço telefónico 
móvel considera-se o nível de habilitações do próprio indivíduo. 

 
Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Dez. 2007     
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IV. Outros resultados 

1. Serviço telefónico móvel 
 

1.1. Operadores e mudanças de operador 
Segundo este inquérito, um em cada cinco indivíduos com telemóvel tinham mais de um cartão 

activo (concretamente 21,3 por cento). No entanto, apenas 9,4 por cento dos indivíduos recorriam a 

mais de um operador distinto para aceder a este tipo de serviço.  

 

Mais de metade dos utilizadores do 

serviço telefónico móvel são clientes da 

TMN. Segue-se a Vodafone (40,4 por 

cento) e a Optimus (12,3 por cento). 

 

Há uma forte tendência (40,1 por cento) 

para que os clientes optem pelo 

operador que as pessoas com quem 

mais contactam utilizam. Este facto é 

mais evidente para os operadores com 

maior percentagem de utilizadores (TMN 

e Vodafone).  

Gráfico 5 -  Percentagem de utilizadores do 
serviço telefónico móvel por operador, 2007 (%) 
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Nota: Questão de resposta múltipla. 
 
Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Dez. 2007  

 

O inquérito em análise permitiu ainda estimar que quase 19 por cento dos clientes do serviço 

telefónico móvel já mudaram de operador. Observou-se que 46,2 por cento destes clientes tinha 

como anterior operador a TMN, 31,5 por cento a Optimus e 22,3 por cento a Vodafone.  

 
 



Inquérito ao consumo dos serviços de comunicações electrónicas – Dezembro de 2007 

 
- 6 - 

 

1.2. Satisfação e Reclamações 
Em média, numa escala de 1 (Muito insatisfeito) a 4 (Muito satisfeito), os consumidores residenciais do 

serviço telefónico móvel aumentaram ligeiramente o seu nível de satisfação face à qualidade 

global do serviço (3,09 em 2006 e 3,16 em 2007).  

Embora a percentagem de utilizadores 

insatisfeitos com a qualidade do serviço 

tenha aumentado ligeiramente, a 

percentagem de utilizadores 

residenciais “muito satisfeitos” 

aumentou ainda mais, traduzindo-se na 

melhoria média observada. 

Relativamente ao preço do serviço 

telefónico móvel em concreto, o nível 

médio de satisfação é inferior ao da 

qualidade global do serviço e idêntico ao 

valor registado em 2006 (2,78 em 2006 

e 2,80 em 2007). 

Gráfico 6 -  Evolução da qualidade do serviço 
móvel percebida pelos consumidores 

residenciais 
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Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Dez. 2006 e Dez. 2007 
 

 

A taxa de utilização da portabilidade 

do número manteve-se praticamente 

constante entre 2007 e 2006 (quase 5 

por cento dos utilizadores do serviço 

móvel). 

 

Já a taxa de desconhecimento da 

possibilidade de portabilidade era de 

37,8 por cento em Dezembro de 2007, 

evidenciando uma melhoria face ao 

período homólogo (menos 10,4 p.p.).  

 
 

Quadro 4 -  Evolução da mudança de operador de 
rede móvel e utilização da portabilidade do 

número  
    

  
Fev.
06 

Dez.
06 

Dez.
07 

Mudança de operador (%)    

Clientes que já mudaram 19,3 19,9 18,6 

Portabilidade do número (%)    

Clientes que utilizam o serviço 2,2 4,7 4,5 

Clientes que não utilizam o serviço 57,7 47,1 57,7 

Clientes que não conhecem o serviço 40,1 48,2 37,8 

Total 100 100 100 

 
Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Fev. 2006, Dez. 2006 e Dez. 2007  
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Estima-se que o observatório de 

tarifários do sítio do ICP – ANACOM 

apenas foi utilizado por cerca de 2,3 por 

cento dos clientes do serviço telefónico 

móvel. 

A percentagem de clientes que 

desconhece este serviço era de 80,1 

por cento, valor semelhante ao 

resultante do anterior inquérito. 

 
Quadro 5 -  Evolução do conhecimento e utilização 

do Observatório de Tarifários do serviço 
telefónico móvel (%) 

 

  Dez.06 Dez.07 

Conhece e já utilizou 3,0 2,3 

Conhece mas nunca utilizou 16,5 17,6 

Não conhece 80,5 80,1 

Total 100 100 

 
Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Dez. 2006 e Dez. 2007 

A taxa de reclamações do serviço 

telefónico móvel foi de 13,2 por cento 

em Dezembro de 2007. 

 

As principais razões que originaram 

essas reclamações dizem respeito a 

problemas técnicos (39,9 por cento) e a 

erros de facturação (30,2 por cento). 

 

Quadro 6 -  Motivos das reclamações efectuadas, 
2007 (%) 

 

Problemas técnicos (Voicemail, mensagens não    
enviadas, etc …) 39,9 

Erros de facturação 30,2 

Falhas de rede 17,0 

Condições contratuais 10,5 

Avarias do equipamento 4,0 

Outro assunto 4,5 

Ns / Nr 2,8 

Nota: Questão de resposta múltipla. 

Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Dez. 2007  

1.3. Equipamento 
Observou-se uma tendência para a 

redução da idade média dos 

equipamentos.  

 

Em Dezembro de 2007, quase 19,5 por 

cento dos clientes tinham telemóveis 

com menos de 6 meses (mais 2,1 p.p. 

que no ano anterior). 

Quadro 7 -  Evolução da antiguidade do 
equipamento (%) 

 

  Dez. 06 Dez. 07 

Menos de 6 meses 17,4 19,5 

6 a 12 meses 16,5 20,8 

1 a 2 anos 27,2 27,8 

Mais de 2 anos 38,9 31,9 

Total 100 100 

 
Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Dez. 2006 e Dez. 2007 
 

 

Em Dezembro de 2007, 33,2 por cento dos utilizadores do serviço telefónico móvel afirmaram dispor 

de um equipamento 3G, um acréscimo de 11 p.p. face ao período homólogo. Esta incidência 

corresponde a 29,9 por cento da população portuguesa com 15 ou mais anos. 
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Verificou-se uma maior tendência para 

que os utilizadores de telemóveis 3G 

recorram às funções mais usuais dos 

telemóveis (chamadas e envio de SMS), 

baixando significativamente, entre 2006 

e 2007, a utilização das funções vídeo 

chamadas, envio de MMS e 

downloads. 

 

Quadro 8 -  Evolução de alguns serviços utilizados 
com o telemóvel 3G (%) 

 
  Fev. 06 Dez.06 Dez.07 

Envio de MMS 63,9 47,0 28,0 

Acesso à Internet 12,8 24,9 22,5 

Acesso ao e-mail 14,1 12,9 7,8 

Vídeo Chamadas 26,6 21,7 6,1 

Downloads:       

Toques e imagens 35,3 19,7 : 

Músicas : : 9,3 

Vídeos : : 3,8 

Nota: Questão de resposta múltipla 

: Informação não disponível  

Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Fev. 2006, Dez. 2006 e Dez. 2007   
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2. Serviço telefónico fixo 

2.1. Operadores e mudanças de operador 
Dos lares que responderam ao Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações Electrónicas de 

Dezembro de 2007 e que dispunham do serviço telefónico fixo estima-se que 5,3 por cento eram 

clientes de mais de um operador.  

Dos lares que dispunham do serviço 

telefónico fixo, 72,7 por cento eram 

clientes do Grupo PT e 17,5 por cento 

do Grupo Sonaecom. 

 

O Grupo PT foi escolhido enquanto 

operador de rede fixa nomeadamente 

pelo facto do lar não poder aceder a 

outro operador na sua zona de 

residência, ou mesmo por 

desconhecimento das alternativas. 

 

A opção por outros operadores, que 

não o Grupo PT, estava associada a 

preços mais baixos, à melhor satisfação 

das necessidades específicas do 

consumidor, bem como à integração com 

o serviço de Internet. 

Gráfico 7 -  Percentagem de utilizadores do 
serviço telefónico fixo por operador, 2007 (%) 
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Nota: Questão de resposta múltipla. 
 
Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Dez. 2007 

 
 

Quadro 9 -  Principais motivos de selecção do 
operador, 2007 (%) 

 
Nota: Questão de resposta múltipla. 
 
Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Dez. 2007 

 

 PT Outros  

Único que existia na zona de residência 57,3 6,2 

O que melhor satisfazia as necessidades 12,0 23,3 

Não conhecia outro 10,9 1,6 

Preços mais baixos 5,8 48,5 

Pelo serviço de Internet 3,9 12,6 

Em Dezembro de 2007, 29,9 por cento dos clientes residenciais do serviço telefónico fixo referiram 

já ter mudado de operador. Note-se que 2/3 destes clientes tinham como anterior operador a PT.    
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O processo de mudança foi considerado fácil ou muito fácil por cerca de 70,6 por cento dos clientes 

que já o experimentaram. Opiniões contrárias tiveram 7,1 por cento dos clientes para quem o processo 

foi difícil ou muito difícil. 

 

2.2. Satisfação e reclamações 
Em média, numa escala de 1 (Muito 

má) a 4 (Muito boa), os consumidores 

do serviço telefónico fixo não variaram 

o seu nível de satisfação face à 

qualidade global do serviço (3,00 em 

2006 e 2,98 em 2007).  

 

Porém a percentagem de lares com uma 

apreciação negativa (má ou muito 

má) passou de 5,1 por cento em 2006 

para 8,8 por cento em 2007.  

 
Gráfico 8 -  Evolução da qualidade global do 
serviço fixo percebida pelos consumidores 
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Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Dez. 2006 e Dez. 2007 

 
 

 

Uma elevada percentagem de clientes 

que mudaram de operador recorreram à 

portabilidade do número, 

concretamente 73,1 por cento. 

A “insatisfação com os preços” 

continuou a ser o principal motivo para 

a mudança de operador de rede fixa 

(50,7 por cento em Dezembro de 2007), 

seguindo-se o facto de o novo operador 

não cobrar assinatura (19,1 por cento). 

 

 
Quadro 10 -  Evolução dos motivos de mudança de 

operador de rede fixa (%) 
  

 
Fev.
06 

Dez.
06 

Dez.
07 

Insatisfação com os preços 64,7 48,9 50,7 

O novo operador não cobra assinatura 6,0 19,0 19,1 

Insatisfação com a qualidade do serviço 4,0 5,6 6,6 

O operador anterior não oferecia um pacote 
com possibilidade de aceder à Internet e TV 

2,0 5,7 6,7 

Interesse em experimentar novos 
serviços/produtos 

8,1 9,9 5,8 

Outros motivos 14,1 8,7 9,0 

Ns / Nr 1,1 2,2 2,2 

Total 100 100 100 
 
Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações Electrónicas, 
Fev. 2006, Dez. 2006 e Dez. 2007  



Inquérito ao consumo dos serviços de comunicações electrónicas – Dezembro de 2007 

 
- 11 - 

Em Dezembro de 2007, a taxa de 

reclamações no serviço de rede fixa foi 

de 12,2 por cento, menos 1 p.p. que o 

verificado nos operadores de rede 

móvel. 

 

A “má qualidade do serviço ou 

avarias” justificaram 60,9 por cento 

dessas reclamações, seguindo-se os 

“erros de facturação” (24,8 por cento). 

 

 

 
Gráfico 9 -  Motivos das reclamações do serviço 

de rede fixa, 2007 (%) 
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Nota: Questão de escolha múltipla 

 
Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Dez. 2007 
 

 

2.3. Barreiras à utilização do serviço fixo 
No presente inquérito, 43,8 por cento dos lares inquiridos não possuíam telefone de rede fixa. 

Ainda assim, 8,4 por cento destes lares manifestou intenção de subscrever este serviço num 

prazo inferior a um ano (no período homólogo apenas 4,2 por cento tinha manifestado este tipo de 

intenção). 

 

À semelhança do que tem vindo a 

verificar-se em anos anteriores, as 

principais justificações para que o 

lar não disponha de telefone de 

rede fixa foram “Utiliza telemóvel”, 

“Não precisa do serviço telefónico 

fixo” e “não tem necessidade de 

comunicar em casa”. 

 

Quadro 11 -  Evolução da incidência dos motivos 
de não utilização do serviço telefónico fixo (%) 

 

 
Fev.
06 

Dez.
06 

Dez.
07 

Utiliza telemóvel / Não precisa do 
serviço telefónico fixo / Não tem 
necessidade de comunicar em casa 

65,7 77,1 67,2 

Prefere não pagar assinatura 16,5 19,5 19,9 

Demasiado dispendioso 4,2 0,0 7,7 

Outro 12,3 3,1 4,6 

Ns / Nr 1,3 0,3 0,7 

Total 100 100 100 
 

Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Fev.06, Dez.06 e Dez. 2007 
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3. Serviço de Internet 

3.1. Ligação à Internet e serviços utilizados 
Segundo os dados do presente inquérito, a percentagem de lares com ligação à Internet por banda 

estreita diminuiu significativamente entre Dezembro de 2006 e 2007, passando de 15,5 por cento 

para 3,0 por cento dos lares portugueses com Internet.  

Em Dezembro de 2007, as principais razões que motivaram a não utilização de banda larga 

foram: “Não tem interesse nisso” (23,3 por cento), “Está satisfeito com o acesso actual” (22,7 por 

cento) e “Não tem cobertura geográfica” (21,3 por cento). 

 

Os dados deste inquérito permitiram 

ainda estimar que quase 70 por cento 

dos clientes de Internet tinham 

conhecimento da possibilidade de 

efectuar chamadas através da 

Internet (VOIP).  

 

Porém, apenas 1 em cada 4 lares 

referiram ter o hábito de utilizar esta 

possibilidade. 

Gráfico 10 -  Conhecimento e utilização do 
serviço VOIP, 2007 (%) 

 

Conhece o 
serviço 
VOIP

69,2%

Não 
conhece o 

serviço 
VOIP

30,8%

É utilizado 
no lar

(23,5%)

Ninguém no
 lar utiliza
(76,5%)

 
Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Dez. 2007 
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3.2. Operadores e mudanças de operador 
Os dados do presente inquérito permitem observar que 79,8 por cento dos lares que dispunham de 

acesso à Internet eram clientes de operadores de Internet fixa e 20,7 por cento de operadores 

de Internet móvel. É de salientar que a adesão conjunta aos dois tipos de serviço de acesso Internet 

(fixo e móvel) é bastante diminuta. 

 

Dos lares com serviço de Internet 

fixo, 36,4 por cento tinha como 

operador o Grupo PT e 33,3 por cento o 

Grupo Zon. 

 

No mercado do serviço de Internet 

móvel, 39,6 por cento dos lares 

aderiram à Vodafone e 32,9 por cento à 

TMN. 

 
Quadro 12 -  Percentagem de utilizadores do 
serviço de Internet fixo de móvel por operador, 

2007 (%) 
 

Grupo PT 36,4 

Grupo Zon 33,3 

Cabovisão 14,4 

Grupo Sonaecom 13,5 

Outros 2,7 

Vodafone (3G) 39,6 

TMN (3G)  32,9 

OPTIMUS (Kanguru - 3G) 22,0 

Serviço de 
Internet fixo 

Radiomóvel (Zapp) 6,2 

 
Nota: Questão de resposta múltipla. 
 
Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Dez. 2007 

 

Em Dezembro de 2007, os lares portugueses que possuíam acesso à Internet apresentavam uma taxa 

de mudança de operador de Internet de 29,5 por cento.  

 

As mudanças de operador de Internet 

ocorreram maioritariamente no serviço 

de Internet fixo (89,3 por cento dos 

lares que mudaram de operador, 

tinham anteriormente um operador de 

serviço de Internet fixo), sendo o 

Grupo PT o que evidenciou uma maior 

percentagem de abandono por parte 

dos lares (52,7 por cento). 

 

De acordo com a informação agora 

recolhida, de entre os utilizadores 

da banda larga fixa que mudaram 

de operador, cerca de 3 em cada 10 

mudaram da banda larga fixa para 

a banda larga móvel. 

 
Quadro 13 -  Operadores de Internet anteriores à 

mudança, 2007 (%) 
 

Serviço de Internet fixo 89,3 

Grupo Zon 25,3 

Cabovisão 6,5 

Grupo PT 52,7 

Grupo Sonaecom 14,6 

Outros 0,9 

Total 100 

Serviço de Internet móvel 3,1 

Ns / Nr 7,6 

Total 100 

 
 
 

Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Dez. 2007 
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3.3. Satisfação e Reclamações 
Em Dezembro de 2007, cerca de 89 por 

cento dos lares portugueses 

encontravam-se satisfeitos com a 

qualidade geral do serviço de 

Internet. Em termos médios, o nível de 

satisfação com este serviço é igual ao 

apresentado anteriormente para o 

serviço telefónico fixo. 

 

Analisando especificamente a 

satisfação face à velocidade do 

serviço de Internet, observou-se uma 

descida no nível de satisfação médio 

entre 2006 e 2007, especificamente de 

3,12 para 2,93. 

 
Quadro 14 -  Evolução da qualidade global do 

serviço de Internet e da sua velocidade 
percebida pelos consumidores  

 

Velocidade do 
serviço 

Qualidade 
geral do 
serviço   

Dez.06 Dez.07 Dez.07 

Distribuição (%)    

  1. Muito insatisfeito 1,6 2,6 1,6 

  2. Insatisfeito 6,9 14,4 9,7 

  3. Satisfeito 69,5 70,2 78,2 

  4. Muito satisfeito 21,9 12,8 10,5 

Média 3,12 2,93 2,98 

 
Fonte: Inquérito ao Consumo da Banda Larga, Dez. 2006 e Inquérito 
ao Consumo dos Serviços de Comunicações Electrónicas, Dez. 2007 

 

A taxa de reclamações no serviço de 

Internet foi de 30,4 por cento em 

Dezembro de 2007. É de notar que esta 

taxa é a maior entre os quatro serviços 

de comunicações electrónicas em 

análise. 

 

Mais de metade das reclamações 

referiram-se a avarias ou não 

funcionamento do serviço, seguindo-se 

problemas associados à velocidade no 

acesso à Internet (32,9 por cento). 

Quadro 15 -  Taxa de reclamações e motivos 
associados, 2007 (%)  

 
Taxa de reclamações 30,4 

Motivos das reclamações  

   Não funcionava / avaria 51,7 

   Lentidão no acesso à Internet 32,9 

   Erros na facturação 16,1 

   Demora de tempo para instalar serviço   
   ou mudar de operador 

4,5 

   Falhas no sistema / quebras na ligação 5,4 

   Outro motivo 3,4 

   Ns / Nr 1,1 
 

Nota: Questão de escolha múltipla 
 
Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Dez. 2007 

 

3.4. Barreiras à utilização do serviço de Internet 
 

Em Dezembro de 2007, 49,4 por cento dos lares portugueses não dispunha do serviço de Internet. 

Destes, 19,0 por cento referiram a intenção de aderir ao serviço de Internet de banda larga no prazo 

de 1 ano. 
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À semelhança do verificado em 

Dezembro de 2006, a maioria dos lares 

que não dispunham do serviço de 

Internet apresentaram como 

justificação não precisarem ou não 

terem necessidade deste tipo de serviço 

(51,8 por cento em 2007).  

 

Outros motivos como “Não tem 

computador / computador sem 

capacidade” e “Preço de acesso elevado” 

foram também considerados como 

justificação para a não utilização deste 

serviço. 

 
Quadro 16 -  Motivos de não utilização do serviço 

de Internet, 2007 (%) 
 

Não precisam / Não têm interesse nisso 51,8 

Não tem computador / Computador sem 
capacidade 

14,4 

O preço de acesso é elevado 13,3 

Têm acesso em outro local 10,4 

No agregado, ninguém sabe utilizar Internet 6,0 

Não têm tempo 5,9 

O custo do computador é elevado 4,4 

Outros motivos 4,1 
Ns / Nr 0,6 

 
Nota: Questão de escolha múltipla 

 
Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Dez. 2007 
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4. Serviço de televisão 

4.1. Operadores  
De acordo com o inquérito em estudo 

relativo a Dezembro de 2007, o Grupo 

Zon é o principal operador do 

serviço de televisão pago 

apresentando uma utilização por parte 

de 77,0 por cento dos lares (menos 2,8 

p.p que no ano anterior). 

 

A Cabovisão é o segundo maior 

operador (17,3 por cento). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 11 -  Percentagem de utilizadores do 
serviço de televisão pago por operador (%) 
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Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Dez. 2006 e Dez. 2007 
 
 
 

O principal motivo pelo qual os 

clientes do serviço de televisão 

pago optaram pelo Grupo Zon 

prende-se com a cobertura geográfica 

(44,2 por cento). 

 

Já os restantes operadores do serviço 

de televisão pago são escolhidos 

nomeadamente por praticarem preços 

mais baixos (31,8 por cento). 

Quadro 17 -  Motivo de selecção do operador de 
serviço de televisão pago, 2007 (%) 

 

  
Grupo 
Zon 

Outro 

Devido a questões de cobertura geográfica 44,2 16,6 

O que melhor satisfazia as necessidades 17,2 25,3 

Melhores canais 10,6 6,5 

Foi oferta / escolha de outra pessoa 7,8 3,1 

Preços mais baixos 6,3 31,8 

Não conhecia outro 5,8 1,6 

Nenhuma razão em especial 5,4 4,1 

Foi contactado por ele 4,7 7,4 

Já era cliente do operador por outro serviço 3,7 11,1 

Pelo serviço de Internet / telefone 2,0 8,2 

Outro motivo 5,0 6,4 

Ns / Nr 2,6 0,7 
 
Nota: Questão de escolha múltipla 
 
Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Dez. 2006 e Dez. 2007 
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4.2. Satisfação e Reclamações 
A satisfação média dos 

consumidores face à qualidade 

geral do serviço de televisão pago 

situava-se em 2,94, numa escala de 1 

(muito má) a 4 (muito boa). 

Cerca de 12 por cento dos clientes 

deste serviço evidenciaram 

insatisfação. 

Gráfico 12 -  Qualidade do serviço de televisão 
pago percebida pelos consumidores, 2007 (%) 

3 9 79 9

0 20 40 60 80 100

1. Muito má 2. Má 3. Boa 4. Muito boa
 

 
Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Dez. 2007 

 

A taxa de reclamações no serviço de 

televisão pago era de 25,2 por cento, 

salientando-se a má qualidade do 

serviço / não funcionamento / avaria 

como o principal motivo das 

reclamações efectuadas. 

Note-se que o serviço de televisão pago 

foi o segundo serviço de comunicações 

electrónicas analisado com maior taxa 

de reclamações. 

 
Gráfico 13 -  Motivo das reclamações no serviço 

de televisão pago, 2007 (%) 
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Nota: Questão de escolha múltipla 
 
Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Dez. 2007 
 

4.3. Televisão Digital Terrestre 
Metade dos indivíduos interrogados no 

âmbito do Inquérito ao Consumo dos 

Serviços de Comunicações Electrónicas 

referiu, em Dezembro de 2007, já ter 

ouvido falar da Televisão Digital 

Terrestre.  

 

Foi ainda possível aferir que 19,9 por 

cento dos lares afirmaram possuir 

televisor preparado para receber 

televisão de alta definição (a questão 

colocada foi “tem algum televisor 

preparado para receber televisão de alta 

definição ? (logotipo HDReady)”). 

 
Gráfico 14 -  Percentagem de indivíduos que já 

ouviram falar em Televisão Digital Terrestre, 2007 
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Fonte: Inquérito ao Consumo dos Serviços de Comunicações 
Electrónicas, Dez. 2007  



Inquérito ao consumo dos serviços de comunicações electrónicas – Dezembro de 2007 

 
- 18 - 

 

 

V. Notas metodológicas 

INQUÉRITO AO CONSUMO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS 

O universo definido para este estudo foi o dos indivíduos com 15 ou mais anos, residentes em 

Portugal Continental ou nas Regiões Autónomas da Madeira ou dos Açores. Para a selecção dos 

entrevistados recorreu-se ao método de quotas de sexo, idade, instrução e ocupação, sendo que a 

amostra foi previamente estratificada por região e habitat.  

Segue-se um quadro descritivo de pontos específicos do inquérito para cada um dos períodos: 

Inquérito Empresa 

associada 

Método 

de 

recolha 

Recolha de 

informação 

Dimensão 

amostral 

Margem 

de erro 

máxima(1) 

Serviços de 

Comunicações 

Electrónicas 

Dezembro 

de 2007 
GfK Metris CATI 

1.Nov.2007 a 

17.Dez.2007 

3504 Entrevistas 

(1724 - rede móvel 

1780 - rede fixa) 

1,66  

STF, STM, 

Internet e 

serviço de 

televisão pago 

Dezembro 

de 2006 
Marktest CATI 

9.Nov.2006 a 

29.Dez.2006 

2519 Entrevistas 

(997 - rede móvel   

1522 - rede fixa) 

1,95  

STF, STM e 

serviço de 

televisão pago 

Fevereiro 

de 2006 
Marktest 

Presen-

cial 

17.Jan.2006 a 

22.Fev.2006 
2020 Entrevistas 2,18  

STF, STM e 

Internet  

(1) Margem de erro absoluta ou precisão absoluta (semiamplitude de um intervalo de confiança a 95% para uma 

proporção). As desagregações específicas dentro de cada serviço de comunicações electrónicas traduzem-se 

naturalmente em erros superiores. No caso concreto do inquérito de Dezembro de 2007, o serviço telefónico fixo 

apresenta uma margem de erro máxima de 2,2, o serviço telefónico móvel de 1,7 e o serviço de Internet e de televisão 

de 2,3.  

Os resultados foram reequilibrados para o universo de indivíduos e lares mediante a utilização de 

ponderadores. O ponderador dos indivíduos foi construído de forma a garantir a estrutura 

sóciodemográfica da população portuguesa com 15 ou mais anos residente em Portugal e o 

ponderador do lar foi construído de forma a garantir a estrutura sóciodemográfica da totalidade dos 

lares portugueses. Este processo baseou-se nos Censos de 2001 do INE. 

Os resultados relativos ao serviço telefónico móvel resultam da aplicação do ponderador de indivíduos. 

A maioria dos resultados relativos aos serviços de telefone fixo, Internet e televisão resultam da 

utilização do ponderador do lar, exceptuam-se os casos de opinião directa ou experiência vivenciada 

pelo indivíduo que responde ao questionário (neste caso recorreu-se ao ponderador do indivíduo). 

 

INQUÉRITO AO CONSUMO DA BANDA LARGA 

O universo definido para este estudo foi o dos indivíduos residentes em Portugal Continental ou nas 

Regiões Autónomas da Madeira ou dos Açores. Para a selecção dos entrevistados recorreu-se ao 
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método de quotas de sexo, idade, instrução e ocupação, sendo que a amostra foi previamente 

estratificada por região e habitat.  

Segue-se um quadro descritivo de pontos específicos do inquérito para cada um dos períodos: 

Inquérito Universo 
(1) 

Empresa 

associada 

Método 

de 

recolha 

Recolha de 

informação 

Dimensão 

amostral 

Margem 

de erro 

máxima (2) 

Dezembro 

de 2006 

Indivíduos 

com 15 ou 

mais anos 

GfK Metris CATI 
1.Nov.2006 a 

21.Dez.2006 

8676 Entrevistas 

(3036 utilizadores 

de banda larga) 

1,8 

Janeiro de 

2006 

Indivíduos 

com 18 ou 

mais anos 

Tns 

Euroteste 
CATI 

19.Dez.2005 

a 23.Jan.2006 

4225 Entrevistas 

(1099 utilizadores 

de banda larga) 

3,0 

(1) Além do especificado anteriormente. 

(2) Margem de erro absoluta ou precisão absoluta (semiamplitude de um intervalo de confiança a 95% para uma 

proporção) relativas a utilizadores de banda larga. 
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