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Sumário executivo
Tráfego de
comunicações
eletrónicas
aumentou na
sequência da
pandemia da
COVID-19

O tráfego de voz e de dados aumentou significativamente na
semana em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a
pandemia da COVID-19 (11.03.2020), tendo atingido máximos
históricos na semana em que entrou em vigor o Estado de
Emergência em Portugal (19.03.2020). Nas semanas seguintes, o
tráfego iniciou uma trajetória descendente. No que se refere ao
tráfego de voz, este regressou a níveis pré-COVID19 em agosto,
tendo voltado a crescer de forma sustentada a partir do mês de
setembro na sequência da declaração dos Estados de Contingência,
Calamidade e de Emergência. O tráfego de dados (em especial de
dados fixos) retomou uma trajetória ascendente a partir do mês de
julho atingindo novos máximos históricos no mês de dezembro, nas
semanas em que ocorreram feriados e tolerâncias de ponto
(06.12.2020 e 13.12.2020).

Tráfego médio
por acesso
aumentou: 36%
nos dados fixos,
22% na voz fixa e
12% na voz
móvel devido ao
efeito da COVID19

O

crescimento

do

tráfego

resultou

da

alteração

dos

comportamentos de consumo resultantes da pandemia. Em 2020:
•

o tráfego médio de voz móvel por acesso cresceu 16,4% em
comparação com o ano anterior. Estima-se que devido ao efeito
da COVID-19, este tipo de tráfego tenha aumentado 11,9% face
à tendência histórica (15,9% no 2T2020, 7,2% no 3T2020 e
12,8% no 4T2020). Caso não tivesse ocorrido a pandemia,
estima-se que o crescimento teria sido de 6,0% face a 2019.

• o crescimento anual do tráfego médio de voz fixa por acesso foi
de 7,0%. Estima-se que a COVID-19, tenha provocado um
aumento de 22,2% em comparação com a tendência histórica
(12,6% no 1T2020, 30,4% no 2T2020, 20,1% no 3T2020 e 27,5%
no 4T2020). Caso não tivesse ocorrido a pandemia, estima-se
que este tráfego teria diminuído 12,2% em comparação com o
ano anterior.
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• o tráfego médio de dados fixos por acesso aumentou 55,0% em
comparação com o ano anterior. Estima-se que devido ao
efeito da pandemia da COVID-19 este tráfego tenha tido um
incremento de 36,3% face à tendência histórica (43,4% no
2T2020, 25,8% no 3T2020 e 40,2% no 4T2020). Caso não
tivesse ocorrido a pandemia, estima-se que o crescimento teria
sido de 19,3% em comparação com 2019.1
Como se poderá verificar, em 2020 o impacto ocorrido no 2.º
trimestre foi superior ao verificado nos restantes trimestres do
ano, seguindo-se o crescimento verificado no 4.º trimestre.
O tráfego de dados móveis, que representa cerca de 5% do total
de tráfego de dados, cresceu durante o período de Verão, tal
como historicamente vem acontecendo. Este crescimento
coincidiu com o período de Estado de Alerta.
As alterações dos hábitos de consumo resultantes da COVID-19
acentuaram a diminuição do tráfego de SMS, que já estava em
queda devido ao aparecimento de formas de comunicação
alternativas.
De referir ainda que, nas semanas em que ocorreram feriados em
dias úteis, o tráfego de voz fixa e móvel diminuiu 8%, em média.
Durante o mês de agosto diminuiu 9%.

O número total de acessos em local fixo não aparenta ter sido
afetado pela pandemia. No entanto, em determinados
segmentos, identificaram-se eventuais efeitos das medidas
excecionais e extraordinárias. Destaca-se:

1

Acessos em local
fixo eventualmente
influenciados pela
COVID-19 nalguns
segmentos

O efeito da COVID-19 não pode ser obtido por diferença entre a variação realmente ocorrida em 2020, por um lado, e a estimativa do
valor da variação ocorrida caso não tivesse ocorrido a pandemia, por outro lado. De facto, estes valores são calculados como variações
em relação a 2019, enquanto a estimativa do efeito da COVID-19 é uma variação face ao que teria ocorrido em 2020 caso não tivesse
havido pandemia.
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•

a desaceleração da tendência de queda do número de
assinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por
subscrição suportados em satélite (DTH) e ADSL;

•

o aumento da percentagem de famílias com uma ligação
à Internet em casa, que passou de 80,9% em 2019 para
84,5% em 2020, o que representou o maior incremento
anual desde 2016.

Acessos móveis
pós-pagos não
residenciais e
utilizadores de
Internet móvel
diminuíram por
efeito da COVID19

No caso dos acessos móveis, o número de acessos móveis póspagos e híbridos registou uma ligeira diminuição nas primeiras seis
semanas do período de pandemia. Esta diminuição foi mais
acentuada no segmento não residencial. Posteriormente, os
acessos móveis não residenciais diminuíram também durante o
mês de agosto, embora de forma menos acentuada.
No caso dos utilizadores de Internet móvel registou-se um
decréscimo em 2020, contrariando a tendência de crescimento
que se vinha a verificar nos últimos anos. Estima-se que, por efeito
da pandemia, o número de utilizadores de Internet móvel tenha
diminuído 4,2% em 2020.

Chamadas pela
Internet
aumentaram

De acordo com o INE, a utilização de serviços digitais (over-the-top
- OTT) aumentou de forma significativa em 2020, em resultado da
pandemia de COVID-19. Destaca-se o aumento da percentagem de
indivíduos que utilizaram a Internet para telefonar ou fazer
chamadas de vídeo nos últimos três meses, que passou de 52,5%
em 2019 para 70,5% em 2020, um crescimento de 18 p.p.
A comunicação na área da educação através de um website
(30,8%), a utilização da TV pela Internet (43,4%) e o envio de
instant messaging (89,9%) foram outros dos serviços OTT com
maior crescimento.
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O tráfego de serviços postais diminuiu 12,4% face ao ano anterior.
Estima-se que a pandemia tenha tido um efeito negativo de 9,8%
no tráfego total dos serviços postais durante o ano de 2020. Caso
não tivesse ocorrido a pandemia, estima-se que o tráfego postal
teria descido 2,9%.
No caso do tráfego de correspondências registou-se uma
diminuição de 15,3% em 2020 (em 2019 tinham diminuído 7,5%) e
no caso do tráfego de encomendas registou-se um aumento de

COVID-19
provocou a queda
do tráfego postal
total, com um
efeito
diferenciado em
correspondências
e encomendas

20,0% em 2020, superior ao registado em 2019 (+14,1%).
O crescimento do tráfego de encomendas também terá estado
associado ao confinamento da população nas suas residências. Com
efeito, o comércio eletrónico sofreu o maior aumento dos últimos
anos, de acordo com o INE, reflexo do confinamento da população
e do encerramento de estabelecimentos comerciais. As
circunstâncias decorrentes da pandemia COVID-19 poderão ter tido
igualmente reflexos estruturais, no sentido da alteração de hábitos
de consumo. Em 2020, cerca de 45% dos indivíduos referiu ter
utilizado o comércio eletrónico nos últimos 12 meses (+5,8 p.p. que
em 2019), enquanto 35,2% afirmaram tê-lo feito nos últimos 3
meses (+7 p.p. que em 2019), o maior aumento desde que se
dispõe desta informação.
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1

Introdução

Em linha com o seguimento de especial proximidade ao sector levado a cabo pela ANACOM
durante o curso dos eventos, o presente relatório tem como objetivo sintetizar a informação
disponível sobre o impacto da pandemia de COVID-19 nas comunicações eletrónicas e nos serviços
postais. Este trabalho servirá para uma melhor compreensão societal dos efeitos e adaptações
surgidas perante a pressão causada pela pandemia, evento de recorte único nos últimos 100 anos.
Esta análise, ainda preliminar, abrange informação semanal relativa ao ano 2020 e séries
trimestrais mais longas com informação até ao final de 2020, o que permite um balanço sobre os
efeitos e alterações nestes serviços essenciais em 2020, provocado pela pandemia de COVID-19.
A pandemia e as medidas excecionais e extraordinárias tomadas para conter e reduzir as suas
consequências – ver cronologia apresentada na Figura 1 da página seguinte –, alteraram
comportamentos dos consumidores e tiveram uma forte manifestação na atividade empresarial.
Estas alterações influenciaram, sobretudo, o tráfego dos serviços de comunicações eletrónicas e
de serviços postais, como se verá nos capítulos seguintes.
No Capítulo 2 deste relatório apresenta-se a evolução semanal e trimestral do tráfego dos serviços
de comunicações eletrónicas durante a pandemia, evidenciando-se o impacto das medidas
excecionais e temporárias.
No Capítulo 3 encontra-se a informação disponível sobre a evolução dos acessos, subscritores e
clientes de comunicações eletrónicas, bem como as alterações na utilização do serviço de acesso
à Internet.
O Capítulo 4 é dedicado à evolução dos serviços over-the-Top (OTT) cuja utilização sofreu
alterações significativas neste período.
O Capítulo 5 reúne a informação trimestral de serviços postais (correspondências e encomendas),
sendo ainda tratado o tema do comércio eletrónico.
A informação apresentada nos capítulos 2, 3 e 5 foi obtida juntos dos principais prestadores de
comunicações eletrónicas e de serviços postais. Nos capítulos 3, 4 e 5 recorreu-se a informação
amostral disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) através do Inquérito à utilização
das TIC pelas famílias (ver também a Nota metodológica disponível no final deste relatório).
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Figura 1 – Cronologia das medidas excecionais e extraordinárias associadas ao COVID-19 em 2020

2020
11 de março

PANDEMIA COVID-19

19 de março

ESTADO DE EMERGÊNCIA

3 de maio

ESTADO DE CALAMIDADE

1 de julho

ESTADO DE ALERTA

15 de setembro

ESTADO DE CONTINGÊNCIA

15 de outubro

ESTADO DE CALAMIDADE

4 de novembro

Medidas especiais

9 de novembro

ESTADO DE EMERGÊNCIA

OMS declara situação de pandemia associada à COVID-19.

Declarado em Portugal o primeiro período de Estado de Emergência,
que foi renovado em 03.04.2020 e em 18.04.2020. Dever geral de
recolhimento domiciliário.

Declarado Estado de Calamidade, com três fases de desconfinamento
(04.05.2020, 18.05.2020 e 01.06.2020).

Declarado o Estado de Alerta para a generalidade do país; o Estado de
Contingência para a Área Metropolitana Lisboa; o Estado de Calamidade
para 19 freguesias de cinco municípios da Área Metropolitana de Lisboa
(que vigorou de 01 a 31.07.2020, tendo passado a Estado de
Contingência a 01.08.2020); Estado de Calamidade na R.A. da Madeira e
em cinco ilhas da R.A. dos Açores.

Declarado Estado de Contingência fixando regras específicas de
organização do trabalho para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto;
continuação de Estado de Calamidade na R.A. Madeira e nas cinco ilhas
da R.A. Açores; Estado de Alerta nas restantes ilhas da R.A. Açores.

Declarado Estado de Calamidade para a generalidade do país.

em 121 municípios do território continental, atendendo à sua situação
de elevado risco, de onde se destaca o teletrabalho obrigatório.

Declarado o segundo Estado de Emergência em todo o território
nacional, sucessivamente renovado em 24.11.2020, 09.12.2020,
24.12.2020 e 08.01.2021. Diferentes medidas restritivas ao nível dos
concelhos, consoante os diferentes riscos de contágio, e associadas ao
Natal e Ano Novo.
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2

O tráfego de comunicações eletrónicas

Neste capítulo apresenta-se a evolução do tráfego dos serviços de comunicações eletrónicas,
nomeadamente o tráfego de voz e o tráfego de dados, entre o início e o final do ano de 2020.
Para além da evolução global do tráfego de voz e dados, apresenta-se também a sua desagregação por
tráfego originado nas redes fixas e tráfego originado nas redes móveis.
Cada um destes fluxos de tráfego foi medido semanal e trimestralmente.
A evolução do tráfego semanal permite descrever a evolução do tráfego durante o período em que
estiveram em vigor as várias medidas excecionais e extraordinárias que foram sendo tomadas ao
longo do ano de 2020.
A evolução do tráfego médio mensal por acesso com base em informação trimestral possibilita a
estimação dos efeitos globais da pandemia sobre os comportamentos de consumo, face às
tendências e aos efeitos sazonais que já se vinham manifestando anteriormente.

2.1

Evolução do tráfego de voz e SMS

Na semana anterior ao primeiro Estado de Emergência, semana em que a OMS declarou a pandemia
(11.03.2020) e em que se verificaram os primeiros esforços de adaptação às novas circunstâncias por
parte das famílias e das empresas, registou-se um crescimento de 24% do tráfego de voz face à
semana anterior.
Com a entrada em vigor do Estado de Emergência em 19.03.2020, o tráfego de voz registou um
máximo semanal, atingindo 135 milhões de minutos por dia, mais 44% que no período pré-COVID192
(Figura 2).
Após esse pico, o tráfego de voz iniciou uma trajetória descendente até à semana de 23.08.2020,
encontrando-se nessa altura cerca de 10% abaixo do valor pré-pandemia. Posteriormente, este

2

Para este efeito, considera-se como “período pré-COVID19” a semana anterior à declaração da pandemia, i.e., semana de
02.03.2020 a 08.03.2020.
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tráfego voltou a crescer de forma sustentada até ao início do Estado de Emergência que entrou em
vigor a 09.11.2020, não voltando, no entanto, a atingir o volume contabilizado no início da pandemia.
De referir que, nas semanas em que ocorreram feriados em dias úteis, o consumo de tráfego de voz
fixa e móvel diminuiu 8%, em média. Este efeito fez-se sentir nos períodos em que vigoraram os
Estados de Emergência e sobretudo no mês de dezembro.
Da mesma forma, durante o mês de agosto registou-se uma queda de 9% do tráfego de voz fixa e
móvel.
Figura 2 – Evolução semanal do tráfego de voz desde fevereiro de 2020
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Estado de
Emergência

3/maio
Estado de
Calamidade

1/julho
Estado de Alerta
(generalidade do país)

1 500

15/outubro
Estado de
Calamidade

11/março
Declaração de
pandemia (OMS)

15/setembro
Estado de
Contingência

2 000

09/novembro
Estado de
Emergência

1 000

500

9/fev
16/fev
23/fev
1/mar
8/mar
15/mar
22/mar
29/mar
5/abr
12/abr
19/abr
26/abr
3/mai
10/mai
17/mai
24/mai
31/mai
7/jun
14/jun
21/jun
28/jun
5/jul
12/jul
19/jul
26/jul
2/ago
9/ago
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23/ago
30/ago
6/set
13/set
20/set
27/set
4/out
11/out
18/out
25/out
1/nov
8/nov
15/nov
22/nov
29/nov
6/dez
13/dez
20/dez
27/dez
3/jan

0

Semana com feriado
Unidade: Milhões de minutos
Fonte: ANACOM

Cerca de 90% do tráfego de voz foi originado na rede móvel, enquanto os restantes 10% foram
originados na rede fixa. Esta proporção manteve-se constante ao longo do período em análise.
Embora o tráfego de voz fixa seja a fatia mais reduzida do tráfego total (10%), durante o Estado de
Emergência que vigorou entre 19.03.2020 e 02.05.2020, cresceu mais do que o tráfego de voz móvel.
Neste período, o tráfego de voz fixa cresceu, em média, 69% acima da tendência do período préCOVID19, enquanto a voz móvel cresceu 43% (Figura 3).
Posteriormente, o tráfego de voz entrou numa moderada trajetória de descida, eventualmente
influenciada pelo gradual desconfinamento e pelo período de férias de Verão.
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Após o período estival, e com a consequente retoma das atividades laborais e escolares, o tráfego de
voz sofreu um aumento incremental de 1,6% por semana, no caso da voz fixa, e de 0,8% por semana,
no caso da voz móvel. Com a entrada em vigor do segundo Estado de Emergência, em 09.11.2020,
registou-se uma diminuição deste tipo de tráfego, nomeadamente durante o mês de dezembro, altura
em que ocorreram vários feriados.

Figura 3 – Evolução semanal do tráfego de voz fixa e móvel desde fevereiro de 2020
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Voz fixa (estimado)

0

Voz móvel (estimado)

Unidade: Milhões de minutos
Fonte: ANACOM
Nota: Para efeitos da modelização recorreu-se a modelos de regressão log-linear, com variáveis independentes significativas a um nível de confiança 95%
(referentes aos eventos relacionados com a pandemia COVID-19, a presença de feriados em dias úteis na respetiva semana e o mês de agosto).
Tráfego de voz fixa: Ln(Y) = 18,1 - 0,017t1 + 0,306OMS + 0,527EMERGENCIA1 + 0,464CALAMIDADE + 0,474ALERTA +
0,552CONTINGENCIA_CALAMIDADE + 0,033CONTINGENCIA_CALAMIDADE*t2 + 0,855EMERGENCIA2 - 0,083FERIADO - 0,010AGOSTO. R2 ajustado de
0,928.
Tráfego de voz móvel: Ln(Y)= 20,2 - 0,011t1 + 0,281OMS + 0,355EMERGENCIA1 + 0,340CALAMIDADE + 0,384ALERTA +
0,468CONTINGENCIA_CALAMIDADE + 0,019CONTINGENCIA_CALAMIDADE*t2 + 0,684EMERGENCIA2 - 0,078FERIADO - 0,096AGOSTO. R2 ajustado de
0,901.

Estima-se que a pandemia tenha tido um efeito positivo de 22,2% no tráfego médio de voz fixa por
acesso em 2020 (Figura 4). O efeito da pandemia terá sido de 12,6% no 1T2020, de 30,4% no
2T2020, de 20,1% no 3T2020 e de 27,5% no 4T2020.
Caso não tivesse ocorrido a pandemia, estima-se que o tráfego médio de voz fixa por acesso, em vez
de ter crescido 7,0%, teria diminuído 12,2% em 2020.

PANDEMIA COVID-19 | Impacto na utilização dos serviços de comunicações

13

Pandemia COVID-19

Introdução dos pacotes convergentes

Figura 4 – Evolução trimestral do tráfego médio mensal por acesso do serviço telefónico fixo
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Unidade: minutos
Fonte: ANACOM
Nota: Para efeitos da modelização desta série a partir do 1T2014 (após a entrada no mercado dos pacotes convergentes), recorreu-se a um modelo de regressão
log-linear, com as seguintes variáveis independentes significativas a um nível de confiança de 95%: t – tendência linear; T3 – dummy relativa ao 3.º trimestre;
COVID - dummy relativa à pandemia COVID-19 que abrange todo o ano de 2020: Ln(Y) = 5,04 - 0,037t - 0,049T3 + 0,201COVID. R2 ajustado de 0,9876.

Também o crescimento excecional do tráfego médio de voz móvel por acesso resultou das alterações
dos comportamentos de consumo decorrentes da pandemia. Quanto à voz móvel, cada utilizador
consumiu em média 238 minutos de chamadas móveis, o que representou um acréscimo de 16,4%
(nos cinco anos anteriores o acréscimo tinha sido em média de 4,1% ao ano).
Estima-se que o crescimento do

Tráfego mensal por utilizador

tráfego médio por acesso móvel
provocado pela COVID-19 em
2020 tenha sido de 11,9% (Figura
5).
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pandemia foi de 15,9%, no
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12,8%.
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238 minutos
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Unidade: minutos e SMS
Fonte: ANACOM

PANDEMIA COVID-19 | Impacto na utilização dos serviços de comunicações

14

Caso não tivesse ocorrido a pandemia, estima-se que o tráfego médio de voz móvel por acesso, em
vez de ter crescido 16,4% em 2020, teria crescido 6,0%.
Figura 5 – Evolução trimestral do tráfego médio mensal por acesso móvel com utilização efetiva
+11%
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Fonte: ANACOM
Nota:

Para efeitos da modelização desta série a partir do 2T2010, recorreu-se a um modelo de regressão log-linear, com as seguintes variáveis independentes
significativas a um nível de confiança de 95%: t – tendência linear; COVID – dummy relativa à pandemia COVID-19 que abrange o 2T2020, 3T2020 e 4T2020
(atendendo a que o 1T2020 não se evidenciou significativo de forma isolada): Ln(Y) = 4,9 + 0,011t + 0,112COVID. R2 ajustado de 0,962.
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Figura 6 – SMS mensais por utilizador
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Fonte: ANACOM

O número médio mensal de mensagens enviadas por acesso móvel com utilização efetiva (excluindo
PC/tablet/pen/router e M2M) passou de 103 em 2019, para 80 em 2020, um decréscimo de 22,4%. No
2T2020 foi de 69 (o valor mais baixo da última década), 83 no 3T2020 e 80 no 4T2020. Verificaram-se,
assim, diminuições muito superiores às registadas nos trimestres homólogos (-34,6% contra -7,7% no
2T2019, -20,5% contra -8,5% no 3T2019 e -22,3% contra -9,0% no 4T2019).

PANDEMIA COVID-19 | Impacto na utilização dos serviços de comunicações

15

2.2

Evolução do tráfego de dados

Tal como no caso do tráfego de voz, e pelas mesmas razões, o tráfego de dados aumentou 27% na
semana em que a OMS declarou a pandemia (11.03.2020) e em que as famílias e as empresas
começaram a adaptar-se à situação criada pela mesma (Figura 7).
Na semana em que foi decretado o primeiro Estado de Emergência (19.03.2020), o tráfego de dados
semanal registou um máximo, atingindo 29 Petabytes por dia, mais 67% que no período pré-COVID19.
Após este período, iniciou-se uma trajetória descendente que terminou na semana de 12.07.2020,
altura em que o tráfego de dados foi, ainda assim, 27% superior ao verificado no período prépandemia, tendo iniciado nova trajetória ascendente até ao fim do ano.
Na sequência da segunda vaga da pandemia e com a entrada em vigor do segundo Estado de
Emergência, em 09.11.2020, o volume de tráfego de dados voltou a atingir novos máximos históricos.
Nas semanas em que ocorreram feriados e foram decretadas tolerâncias de ponto (semanas
terminadas em 06.12.2020 e 13.12.2020), o tráfego ficou 79% e 80%, respetivamente, acima do
registado no período pré-COVID19.

Figura 7 – Evolução semanal do tráfego de dados desde fevereiro de 2020
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Fonte: ANACOM
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O tráfego de dados registou uma
correlação positiva e elevada com

Tabela 1 – Coeficiente de correlação de Pearson entre o
tráfego de dados fixos e a proporção da população
confinada

os níveis de menor mobilidade da
população,

sobretudo

nos

períodos associados a maiores
restrições

à

mobilidade

dos

Estado de Emergência
(19.03.2020)

Estado de Calamidade
(03.05.2020)

Estado de Alerta

cidadãos.

(01.07.2020)

Quanto maior a proporção da
população confinada, maior o

Estado de Contingência
(15.09.2020)

Estado de Calamidade

consumo de tráfego de dados fixos

(15.10.2020)

(Tabela 1). No período do Estado

Estado de Emergência

de

Emergência

decretado

a

19.03.2020, a correlação entre o

(09.11.2020)

Pandemia COVID-19
(semana 15.03.2020 a 03.01.2021)

tráfego de dados fixos e a

Unidade: Coeficiente de correlação entre -1 e 1

proporção

Fonte: ANACOM, INE

da

população

confinada foi quase perfeita (0,9).

0,90***
0,88***
-0,50
0,97**
0,81
0,10
0,50***

Nota 1: População confinada - Proporção de população que “ficou em casa” - média dos
últimos 7 dias das NUTS III (INE)
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=465143606&DESTAQ
UESmodo=2

Nota 2: *** Significativo a 99% de confiança; ** Significativo a 95% de confiança; *
Significativo a 90% de confiança.

O tráfego de dados fixos, que representa 95% do total, foi o tipo de tráfego que mais cresceu desde a
entrada em vigor das medidas excecionais e extraordinários associadas à COVID-19.
Estima-se que durante o primeiro Estado de Emergência, decretado a 19.03.2020, o tráfego de dados
fixos tenha crescido cerca de 63% acima da tendência de crescimento do período pré-COVID19. Após
esse período, o crescimento atribuível às medidas excecionais e extraordinárias variou entre 37% e 43%.
Como se pode verificar na Figura 8, com a entrada em vigor do Estado de Contingência, em 15.09.2020,
e posteriormente do Estado de Calamidade, em 15.10.2020, verificou-se, tal como no caso do tráfego
de voz, uma nova aceleração do tráfego de dados fixos (+1,6% por semana). Com a entrada em vigor do
segundo Estado de Emergência, em 09.11.2020, atingiram-se máximos históricos no tráfego de dados
fixos, coincidentes com as semanas onde foram concedidas tolerâncias de ponto e em que ocorreu um
feriado (semanas terminadas em 06.12.2020 e 13.12.2020).

PANDEMIA COVID-19 | Impacto na utilização dos serviços de comunicações

17

Figura 8 – Evolução semanal do tráfego de dados fixos desde fevereiro de 2020
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Fonte: ANACOM
Nota: Para efeitos da modelização recorreu-se a modelos de regressão log-linear, com variáveis independentes significativas a um nível de confiança 95%
(referentes aos eventos relacionados com a pandemia COVID-19): Ln(Y) = 18,6 + 0,240OMS + 0,489EMERGENCIA1 + 0,359CALAMIDADE + 0,314ALERTA +
0,358CONTINGENCIA_CALAMIDADE + 0,016CONTINGENCIA_CALAMIDADE*t + 0,548EMERGENCIA2. R2 ajustado de 0,947.

O tráfego de dados móveis, que representa cerca de 5% do total de tráfego de dados, cresceu
durante o período de Verão, tal como historicamente vem acontecendo. Este crescimento coincidiu
com o período de Estado de Alerta (Figura 9).
Figura 9 – Evolução semanal do tráfego de dados móveis desde fevereiro de 2020
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Fonte: ANACOM
Nota: Para efeitos da modelização recorreu-se a modelos de regressão log-linear, com variáveis independentes significativas a um nível de confiança 95%
(referente ao período sazonal de verão): Ln(Y) = 15,9 + 0,0029t + 0,090SAZ. R2 ajustado de 0,659.
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A Figura 10 apresenta o tráfego de dados fixos e móveis em número índice de base 100 à data préCOVID19 (08.03.2020), permitindo ilustrar o crescimento de dados fixos em todo o período de
pandemia e o crescimento de dados móveis no período sazonal de verão coincidente com o Estado
de Alerta, o Estado com menores medidas excecionais à mobilidade.
Figura 10 – Índice do tráfego de dados fixos e móveis desde fevereiro de 2020
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O aumento de tráfego está relacionado com a alteração dos comportamentos de utilização do serviço
resultante da COVID-19.
Em 2020, cada utilizador consumiu em média

Tráfego mensal por utilizador

197 GB de dados fixos, mais 55,0% que no ano
anterior (nos cinco anos anteriores tinha

PRÉ-COVID19

PANDEMIA

2019

2020

crescido, em média, 23% ao ano), tendo
atingido o máximo de 226 GB no 4.º trimestre

DADOS FIXOS
127 GB

de 2020.
Estima-se que a COVID-19 tenha provocado
um aumento de 43,4% do tráfego médio de
dados fixos por acesso no 2T2020, de 25,8%

197 GB
DADOS MÓVEIS

4 GB
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Unidade: GB
Fonte: ANACOM

no 3T2020 e de 40,2% no 4T2020, face à
tendência que se vinha verificando (Figura
11). Em média, o efeito específico da
pandemia foi de 36,3% em 2020.

PANDEMIA COVID-19 | Impacto na utilização dos serviços de comunicações

19

Caso não tivesse ocorrido a pandemia, estima-se que o tráfego médio de dados fixos por acesso, em
vez de ter crescido 55,0% em 2020, teria crescido 19,3%.

4T2008

4T2010

4T2012

4T2014
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4T2016

4T2018

+36%

250

Pandemia de COVID-19

Lançamento de aplicações videostreaming

Figura 11 – Evolução trimestral do tráfego médio mensal por acesso de banda larga fixa
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0
4T2020

Tráfego estimado

Unidade: GB
Fonte: ANACOM
Nota: Para efeitos da modelização desta série, recorreu-se a um modelo de regressão log-linear, com as seguintes variáveis independentes significativas a um
nível de confiança de 95%: t – tendência linear; COVID – dummy relativa à pandemia COVID-19 que abrange o 2T2020, 3T2020 e 4T2020 (atendendo a
que o 1T2020 não se evidenciou significativo de forma isolada): Ln(Y) = 2,6 + 0,049t + 0,310COVID. R2 ajustado de 0,981.

No caso do tráfego de dados móveis, não foi possível determinar um efeito específico da pandemia. O
consumo médio foi de 5GB por utilizador, o que representa um aumento de 25,4% face ao ano anterior,
enquanto em 2019 este indicador tinha crescido 27,5%.
A variação verificada no 2.º e 3.º trimestres de 2020 foi influenciada pelo efeito sazonal associado ao
Verão e, eventualmente, pelo impacto da COVID-19 e das ofertas promocionais lançadas pelos
prestadores de maior dimensão no 2T20203 (Figura 12). De referir que o efeito sazonal não foi afetado
pelas novas circunstâncias associadas à pandemia.

3

Na sequência das medidas excecionais tomadas a propósito da COVID-19, a MEO, a NOS e a Vodafone ofereceram aos seus
clientes 10GB de dados móveis para utilização durante um período de 30 dias. A oferta esteve disponível para subscrição
de 17 a 31 de março, para os clientes particulares ou empresariais.
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Figura 12 – Evolução trimestral do tráfego médio mensal por utilizador ativo de banda larga móvel
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Fonte: ANACOM
Nota: Para efeitos da modelização desta série a partir do 2T2015, recorreu-se a um modelo de regressão linear, com as seguintes variáveis independentes
significativas a um nível de confiança de 95%: t – tendência linear; T3 – Terceiro trimestre (período de verão); COVID_3T2020 – dummy relativa ao 3T2020,
que engloba os Estados de Alerta e Contingência que vigoraram neste período em Portugal na sequência da pandemia COVID-19 e que coincide com o
período sazonal de verão (T3) que se tem revelado significante: Y = 0,72 + 0,172t + 0,276T3 + 0,440COVID_3T2020. R2 ajustado de 0,986.
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3 Acessos aos serviços de comunicações eletrónicas
Em termos agregados, não foi possível identificar um impacto da pandemia sobre a evolução do
número de acessos e de subscritores dos vários serviços. O número de acessos fixos e móveis
mantiveram a tendência histórica que vinham a registar antes do período de pandemia.
No entanto, em alguns segmentos identificaram-se determinadas evoluções que poderão estar
associadas aos efeitos das medidas excecionais e extraordinárias, como se verá nas secções seguintes.

3.1

Evolução dos acessos fixos

No final de 2020, o número de acessos fixos foi de 5,1 milhões, mais 2,4% que no ano anterior. Em
2019 o crescimento do número de acessos tinha sido de 2,5%, mais 0,1 p.p. que no período da
pandemia (Figura 13).
Os acessos residenciais representaram 79% dos acessos fixos antes e durante a pandemia.

Figura 13 – Evolução do número de acessos fixos (residenciais e não residenciais)
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Fonte: ANACOM
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No entanto, no caso do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição, registou-se,
simultaneamente, uma desaceleração da tendência de queda do número de assinantes de TV por
satélite (DTH) e de ADSL (Figura 14). Recorda-se, igualmente, que o processo de mudanças de
frequências da TDT iniciou-se a 07.02.2020, foi suspenso a 13.03.2020 devido aos constrangimentos
associados à COVID-19, retomado a 12.08.2020 e terminado a 18.12.2020.

Figura 14 – Evolução trimestral do número de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por
subscrição
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Fonte: ANACOM

Por outro lado, de acordo com o INE, em 2020 cerca de 84,5% das famílias dispunham de uma ligação
à Internet em casa nos últimos três meses, mais 3,6 p.p. do que no ano anterior. Trata-se do maior
aumento desde 2016.

PANDEMIA COVID-19 | Impacto na utilização dos serviços de comunicações

23

Figura 15 – Proporção de agregados domésticos com ligação à Internet em casa por regiões NUTS II,
2019 e 2020

Unidade: %
Fonte: INE, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias, 2019-2020

3.2

Evolução dos acessos móveis

O número de acessos móveis com utilização efetiva tem-se mantido relativamente estável nos últimos
anos. Os planos pós-pagos e híbridos são o tipo de tarifário dominante e têm mantido a tendência de
crescimento que se verifica desde a introdução das ofertas em pacote.
A pandemia não parece ter alterado as tendências acima descritas (Figura 16).
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Figura 16 – Evolução do número de acessos móveis com utilização efetiva e por tipo de plano tarifário
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Fonte: ANACOM

No entanto, o número de acessos móveis pós-pagos e híbridos registou uma ligeira diminuição nas
primeiras seis semanas do período de pandemia, mais acentuada no segmento não residencial.
Posteriormente, os acessos móveis não residenciais diminuíram também durante o mês de agosto,
embora de forma menos acentuada (Figura 17).

Figura 17 – Variação do número de acessos móveis pós-pagos e híbridos (residenciais e não residenciais)
face ao período pré-COVID19 desde o início da pandemia
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Fonte: ANACOM
Nota: Refere-se à variação relativa do número de acessos móveis pós-pagos ou híbridos verificada em cada semana face ao valor registado na semana préCOVID19 (08.03.2020).
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Por outro lado, o número de utilizadores de Internet móvel registou um decréscimo em 2020 (-0,5%),
contrariando a tendência de crescimento que vinha a registar nos últimos anos (crescimento médio
de +7,7%/ano nos três anos anteriores). Estima-se que, por efeito da pandemia, o número de
utilizadores de Internet móvel tenha diminuído 4,2% em 2020. Especificamente, em cada trimestre de
2020, a evolução do número de utilizadores atribuível aos efeitos da pandemia terá sido de -7,5%, 6,7% e -8,8%, no 2.º. 3.º e 4.º trimestres, respetivamente (Figura 18).
Caso não tivesse ocorrido a pandemia, estima-se que o número de utilizadores de Internet móvel, em
vez de ter diminuído 0,5% em 2020, teria crescido 7,3%.

Figura 18 – Evolução do número de utilizadores de Internet móvel
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Pandemia de COVID-19
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1T2011
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1T2013

1T2014

1T2015

Utilizadores (observado)

1T2016

1T2017

1T2018

1T2019

1T2020

Utilizadores (estimado)

Unidade: milhões de utilizadores de Internet móvel
Fonte: ANACOM
Nota: Para efeitos da modelização desta série a partir do 2T2015, recorreu-se a um modelo de regressão linear, com as seguintes variáveis independentes
significativas a um nível de confiança de 95%: tendência quadrática; CONV – dummy a partir do 4.º trimestre de 2014 relativa à introdução de pacotes
convergentes; IND_MOB – Desvio entre a proporção de população desconfinada (média trimestral das NUTS III - INE)4 no período COVID face à situação
pré-COVID: Ln(Y) = 14,6 + 0,04t - 0,0003t2 + 0,159CONV - 0,0056IND_MOB. R2 ajustado de 0,995.

4

Ver https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=473845780&DESTAQUESmodo=2.
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4

Utilização dos serviços digitais

Também de acordo com o INE, alguns serviços digitais (over-the-top - OTT) ganharam maior expressão
no ano de 2020, em resultado da pandemia COVID-19. Destaca-se em especial o elevado crescimento
da percentagem de indivíduos que utilizaram a Internet para telefonar ou fazer chamadas de vídeo
nos últimos três meses, que passou de 52,5% em 2019 para 70,5% em 2020 (Figura 19), crescendo 18
p.p., o maior aumento da última década.
Figura 19 – Proporção de pessoas dos 16 aos 74 anos que utilizaram Internet para telefonar ou fazer
chamadas de vídeo nos últimos 3 meses
+18 p.p.
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Unidade: %
Fonte: INE, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias, 2010-2020
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ou

professores, com outros formandos ou alunos

Alguns serviços over-the-top
PRÉ-COVID19

PANDEMIA

2019

2020

através de um website ou portal educativo
(30,8%), a utilização da TV pela Internet

Instant messaging

85,8%

89,9%

(43,4%) e o envio de instant messaging
(89,9%) foram outros dos serviços OTT com
maior crescimento face ao ano anterior
(+16,3

p.p.,

+4,7

respetivamente).

p.p.

e

+4,1

Chamadas pela Internet

52,5%

p.p.,

70,5%
TV pela Internet

38,7%

43,4%

Comunicar através website educativo

14,5%

30,8%

Unidade: %
Fonte: INE, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da
Comunicação pelas Famílias, 2019-2020
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5 O tráfego de serviços postais e o comércio eletrónico
Em 2020, o tráfego dos serviços postais diminuiu 12,4% face ao ano anterior, atingindo 600,7 milhões
de objetos. Em 2019, o decréscimo de tráfego postal tinha sido de 6,7%, valor significativamente
inferior ao ocorrido em 2020 (Figura 20).
A aceleração da tendência de diminuição do tráfego postal verificada em 2020 deveu-se aos efeitos da
pandemia de COVID-19 que provocou alterações dos comportamentos de utilização do serviço e
dificuldades operacionais. Estima-se que a COVID-19 tenha tido um impacto negativo de 9,8% no
tráfego postal total em 2020. Caso não tivesse ocorrido pandemia, estima-se que o tráfego postal em
vez de ter descido 12,4% em 2020, tivesse descido apenas 2,9%.

Pandemia
de COVID-19

Figura 20 – Evolução trimestral do tráfego postal total
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Unidade: milhões de objetos
Fonte: ANACOM
Nota:

Para efeitos da modelização da série a partir do 4T2012, recorreu-se a um modelo de regressão log-linear, com as seguintes variáveis independentes
significativas a um nível de confiança de 95%: t – tendência linear; T1 – dummy sazonal do 1.º trimestre; T3 – dummy sazonal do 3.º trimestre; T4 –
dummy sazonal do 4.º trimestre; COVID – dummy relativa ao 1T2020, 2T2020, 3T2020 e 4T2020, resultante dos Estados de Emergência e Calamidade,
Alerta e Contingência que vigoraram neste período em Portugal, associados à pandemia de COVID-19: Ln(Y) = 12,38 – 0,012t + 0,075T1 – 0,040T3 +
0,027T4 – 0,103COVID. R2 ajustado de 0,973.

PANDEMIA COVID-19 | Impacto na utilização dos serviços de comunicações

28

Os envios de correspondência diminuíram 15,3% em 2020 (em 2019 tinham diminuído 7,5%) e as
encomendas aumentaram 20,0% (+14,1% em 2019). Esta evolução foi influenciada pelos efeitos da
pandemia de COVID-19 (Figura 21).

Figura 21 – Evolução trimestral do número de correspondências e encomendas
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Fonte: ANACOM

O crescimento do tráfego de encomendas estará associado ao desenvolvimento do comércio
eletrónico que, de acordo com o INE, sofreu o maior aumento desde que se dispõe de informação
(2010), reflexo das alterações dos comportamentos da população provocada pela pandemia COVID19.
Em 20205, cerca de 45% dos indivíduos referiu ter utilizado o comércio eletrónico nos últimos 12
meses (+5,8 p.p. que em 2019 – vd. Figura 22) e 35,2% nos últimos 3 meses (+7 p.p. que em 2019).

5

Recolha da informação efetuada entre os meses de abril e agosto de 2020.
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Figura 22 – Proporção de pessoas dos 16 aos 74 anos que utilizaram comércio eletrónico nos últimos 12
meses
+5,8 p.p.
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Fonte: INE, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias, 2010-2020

Por região NUTSII, a percentagem de indivíduos que efetuaram encomendas nos últimos 3 meses
variou entre 32% na região Norte e R.A. Açores e 42% na Área Metropolitana de Lisboa (Figura 23).
Foi, porém, nas regiões Centro e Norte que se verificaram os aumentos mais significativos (+9 p.p. e
+8 p.p., respetivamente).
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Figura 23 – Proporção de indivíduos dos 16 aos 74 anos que utilizaram comércio eletrónico nos últimos
3 meses, NUTS II

Unidade: %
Fonte: INE, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias, 2010-2020

A quantidade de encomendas efetuadas por indivíduo aumentou significativamente. Cerca de 69% dos
utilizadores fez 3 ou mais encomendas (49% em 2019), chegando a 15% os que fizeram mais de 10
encomendas (8% em 2019). A importância despendida também aumentou, registando-se 56% de
utilizadores a gastar pelo menos 100 euros por encomenda (32% em 2019).
O «vestuário e calçado» (60%), as «refeições entregues ao domicílio» (38%) e os «computadores,
tablets, telemóveis, equipamento informático complementar ou acessórios» (37%) foram os principais
produtos físicos encomendados pela Internet em 2020. Os dois últimos produtos, foram os que mais
cresceram face ao ano de 2019 (+9 e +11 p.p., respetivamente).
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Nota metodológica
Fontes

Questionário trimestral sobre redes e serviços de comunicações eletrónicas
Informação recolhida trimestralmente junto dos prestadores de comunicações
eletrónicas de acordo com as especificações e definições constantes do anexo 2 do
Regulamento sobre a prestação de informação de natureza estatística
(Regulamento
n.º
255/2017
de
16
de
maio
de
2017:
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409690). A informação trimestral
agora disponibilizada poderá ser objeto de revisões ou atualizações.
Indicadores estatísticos dos serviços postais
Informação recolhida trimestralmente junto dos prestadores de serviços postais
de acordo com as especificações e definições constantes da Deliberação da
ANACOM de 23 de agosto de 2012 sobre os indicadores estatísticos dos serviços
postais (https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1135593). A informação
agora disponibilizada poderá ser objeto de alterações caso se verifiquem revisões
ou atualizações.
Questionário semanal de informação estatística sobre o sector das comunicações
Informação recolhida semanalmente junto dos principais prestadores de
comunicações eletrónicas e serviços postais.
Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas
Famílias, INE
Inquérito anual promovido pelo INE. 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 foi de 5.094 agregados domésticos. A recolha de informação foi
efetuada entre 21 de abril e 31 de agosto de 2020. A amostra foi estratificada por NUTS II e
dimensionada de forma a produzir estimativas representativas para Portugal e para as
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Definições e notas

Coeficiente de correlação de Pearson
Mede o grau da correlação linear entre duas variáveis quantitativas. Este coeficiente
assume valores entre -1 e 1. Quanto igual a 1 significa uma correlação perfeita positiva
entre as duas variáveis. Quanto igual a -1 significa uma correlação negativa perfeita entre as
duas variáveis. Quando igual a 0 significa que as duas variáveis não dependem linearmente
uma da outra.

Siglas e abreviaturas

Sinais convencionais

OMS

OTT

Over-the-top

ADSL

Organização Mundial da
Saúde
Asymetric Digital Subs. Line

TB

Terabyte

BLM

Banda larga móvel

1T2020

Primeiro trimestre de 2020

DTH
FTTH

Direct to home
Fiber-to-the-home

2T2020
3T2020

Segundo trimestre de 2020
Terceiro trimestre de 2020

GB

Gigabyte

4T2020

Quarto trimestre de 2020

%

percentagem

p.p.

pontos percentuais
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