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Sumário Executivo
A Internet via

O acesso à Internet via satélite é um serviço bidirecional de alta

satélite

velocidade, especialmente vocacionado para o acesso à Internet em

encontra-se
especialmente

zonas remotas, de baixa densidade populacional e/ou de orografia mais
complexa. Trata-se de um meio essencial para reduzir fratura digital
(digital divide), e para fazer face à descontinuidade territorial

vocacionada

(nomeadamente devido à fragmentação arquipelágica e à existência de

para utilização

ilhas remotas). Trata-se adicionalmente de um sistema de recurso para

em zonas
remotas

efeitos de comunicações de emergência.
No final de 2021, identificaram-se sete prestadores que anunciavam na
Internet e comercializavam ofertas retalhistas de serviço de acesso à
Internet via satélite em Portugal.

No último ano,

A penetração desta forma de acesso em Portugal é muito reduzida,

o número de

atingindo cerca de 0,03% do total de acessos. O número de acessos à

acessos do
serviço cresceu
4,7%

Internet via satélite atingiu 1,3 milhares no 3.º trimestre de 2021, um
crescimento de 4,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Desde o final de 2018 que a Internet via satélite tem vindo a crescer de
forma significativa. Entre o 4.º trimestre de 2018 e o 3.º trimestre de
2020 o número de subscritores deste serviço aumentou 78,5%.

Diferenças em

O serviço de acesso à Internet via satélite exige a instalação no exterior

relação à

e alinhamento de uma antena parabólica de pequenas dimensões e de

Internet fixa e
móvel

um router. Os prestadores vendem ou alugam estes equipamentos. A
instalação pode ser efetuada pelo cliente ou pelo fornecedor e, após a
ativação do serviço, este fica imediatamente disponível.
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As ofertas de acesso à Internet via satélite anunciadas pelos
prestadores nos seus sites, permitem velocidades de download até 100
Mbps e velocidades de upload até 10 Mbps. Ao contrário da maioria das
ofertas de rede fixa, as ofertas de acesso à Internet via satélite com
mensalidades mais reduzidas impõem limites de tráfego.
A mensalidade do serviço é genericamente superior às ofertas
residenciais equivalentes suportados noutras redes, embora comecem
a surgir ofertas cada vez mais competitivas.
De referir, igualmente, que a prestação deste serviço é influenciada
pelas condições atmosféricas, que poderão provocar desalinhamento
das antenas, reduzir a largura de banda e, eventualmente, exigir
assistência técnica especializada.
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1 Introdução
O acesso à Internet via satélite1 é um serviço bidirecional de alta velocidade cujas redes de suporte
são redes de satélites geoestacionários ou não geostacionários.
O acesso à Internet via satélite é uma opção relevante em zonas onde a densidade populacional
e/ou a orografia tornam a instalação de redes fixas ou móveis, economicamente inviável (p.ex.
zonas rurais e/ou remotas). Em especial, trata-se de um importante meio para fazer face à
descontinuidade do território (por razões de insularidade e fragmentação do território) 2 . É
também um dos elementos das telecomunicações de emergência, possibilitando a deteção, alerta
e resposta em situações de catástrofe natural (e outras) em que as redes fixas e móveis deixam de
estar disponíveis3.
A importância destas redes na promoção da inclusão digital e da redução da fratura digital (digital

divide) reflete-se no facto de a Comissão Europeia (CE) ter promovido vários projetos nesta área4
e ter anunciado que pretende, durante o ano de 2022, lançar uma proposta legislativa com o
objetivo de assegurar a existência de acesso seguro à Internet via satélite em toda a União
Europeia (UE) 5 . No que diz respeito à disponibilidade geográfica do serviço, em 2013 a CE
informou que 100% dos agregados familiares da UE estavam cobertos por redes pan-europeias de
satélites que disponibilizavam uma ligação de banda larga básica à Internet 6 . No entanto,
nalgumas regiões ultraperiféricas da UE estes serviços não se encontram disponíveis, pelo menos
para o segmento residencial.

1

Para além do acesso à Internet, o acesso via satélite é também utilizado para a prestação de serviços de telefonia e envio de
mensagens, recorrendo a telefone por satélite, e para a prestação do serviço de distribuição do sinal de TV por subscrição. A
propósito deste último serviço, alguns operadores de televisão por subscrição, nomeadamente a NOS, têm vindo a oferecer, desde
1998, um serviço via satélite (DTH ̶ Direct to Home). A MEO também lançou em 2008, uma oferta DTH. As redes de satélite (DTH)
surgiram em complemento à TV por cabo, possibilitando a oferta de televisão paga nos locais não cobertos com tecnologias de
acesso fixas. Esta forma de acesso ao serviço não permite por si própria a interatividade.

2

Em especial também pelo o facto do país ter zonas sísmicas ativas e existirem riscos de se verificarem situações de "ilhas isoladas".

3

Ver https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/default.aspx e, por exemplo,
https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/Response.aspx.

3

Ver https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-all-satellite.

5

Ver https://ec.europa.eu/defence-industry-space/work-build-eu-space-based-global-secure-connectivity-system-start-20222021-11-10-1_de.

6

Comissão Europeia, Press Releases: 17.10.2013.
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Este relatório enquadra as comunicações via satélite no âmbito da gestão do espectro de
radiofrequências e da transformação digital em curso e apresenta a informação disponível sobre
a penetração, a disponibilidade, as mensalidades e os atributos das ofertas de acesso à Internet via
satélite existentes em Portugal no final de 2021.

2 As comunicações via satélite
Nesta secção descreve-se o funcionamento das redes e serviços de comunicações eletrónicas,
nomeadamente no que respeita ao acesso à Internet, e enquadra-se este tipo de comunicações no
âmbito da gestão do espectro de radiofrequências e da transformação digital em curso.

2.1 A Internet via satélite
A topologia básica (Figura 1) consiste na existência dum computador/laptop, uma smart tv ou uma
consola de videojogos, um modem ou um router, uma estação com antena parabólica que
comunicará com um satélite, que comunicará com o centro de controle do operador de satélite,
que por sua vez processará a informação enviando-a de volta ao satélite que a transmitirá ao
equipamento do utilizador.
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Figura 1 ̶ A Internet via satélite

Fonte: https://www.groundcontrol.com/How_Does_Satellite_Internet_Work.htm

Se o satélite for geostacionário (GEO), toda esta troca de informação tem um atraso de 500ms
(meio segundo), considerados o uplink e o downlink do sinal. Se o satélite for não geostacionário e
de órbita baixa (LEO), este atraso ou latência poderá ser de apenas 50ms7.
A latência pode ser crítica para determinadas aplicações (videojogos), sendo menos relevante
noutros casos (streaming de vídeo, consulta de informação cultural, técnica, tele-escola, telesaúde).
Com o advento do New Space, ou seja, com a entrada da iniciativa privada na indústria espacial e
o aparecimento de novos atores, assiste-se atualmente a uma onda de inovação que está a
transformar esta indústria em variadas áreas, tais como as viagens espaciais, o lançamento de
satélites e o turismo sub-orbital. Uma das áreas influenciadas por estes desenvolvimentos tem
sido a das redes de satélites. A construção de novos sistemas de satélites de órbita baixa permitirá

7

Alguns autores referem este atraso como latência (ou lag), apesar de ser mais associado ao atraso na propagação do sinal
(propagation delay), enquanto a latência incorpora este atraso na propagação do sinal e todos os atrasos associados ao
processamento da informação no centro de controle, na comutação dos sinais entre a estação gateway e outros servidores ou da
rede de transmissão do sinal.
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minimizar consideravelmente o problema da latência, acima mencionado, possibilitando ter
informação praticamente em tempo real.
Seja qual for a solução escolhida (satélite GEO, como por exemplo, os satélites da Eutesat, da SES
ou da ViaSat, ou novos sistemas de órbita baixa, como por exemplo, o sistema Starlink da SpaceX
ou o sistema OneWeb), a Internet via satélite contribuirá para atender ao problema do acesso à
Internet em áreas rurais ou remotas e em pequenas cidades onde a infraestrutura de fibra ótica é
inexistente.
A escolha do tipo de operador/fornecedor de serviços de satélite dependerá necessariamente da
relação custo/benefício. Há operadores de satélites GEO, como a Eutesat e a Viasat, que oferecem
capacidade de transmissão de a 50 Mbps (Viasat) a 75 Mbps (Eutelsat Konnect) no download
(sentido satélite-Terra).
Para o upload (sentido Terra-satélite) a taxa de transmissão vai de 3Mbps (Eutelsat Konnect) a 50
Mbps (Starlink).
Os operadores de satélites LEO, oferecem para o download taxas de transmissão até 150 Mbps
(Starlink) e para o upload até 50 Mbps8.
A capacidade de transmissão, entre outros fatores, depende fortemente da largura de banda dos
sinais e das faixas de frequências de serviço. Quanto mais alta a faixa de frequências de operação,
maior a largura de banda e maior a capacidade de transmissão. A desvantagem prende-se com a
cobertura da área de serviço, que varia inversamente com o aumento da faixa de frequência.
Pela leitura das ofertas dos operadores de satélite, a limitação de dados disponíveis está em
valores que vão desde 10 GB a 150 GB por mês, o que pode ser considerado significativamente
mais reduzido do que os planos oferecidos pelos operadores terrestres. Este aspeto é uma
desvantagem para o streaming, por exemplo. Existem, no entanto, algumas ofertas com tráfego
ilimitado.
Em síntese, pode apontar-se um quadro de vantagens e desvantagens relativamente ao serviço de
Internet via satélite (Tabela 1):

8

No entanto, a oferta da Starlink em Portugal tem como velocidade máxima de download 100 Mbps.
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Tabela 1 – Atributos do serviço de Internet via satélite

Vantagens relativas

Desvantagens relativas

Disponibilidade: o satélite está disponível em

Limitação de dados: a maioria das ofertas de

qualquer parte, o que o torna uma solução

capacidade de dados por mês é limitada e, uma

apropriada para áreas rurais.

vez atingido o limite do plano, a velocidade de
transmissão reduz-se significativamente.

Continuidade do serviço em situações de

Assistência técnica: a otimização das condições

emergência: os serviços via satélite são uma

de emissão e receção poderá exigir assistência

alternativa viável em situações de catástrofe

técnica especializada no que toca à orientação e

natural (e outras), em que as redes fixas e móveis

alinhamento do satélite, tanto no momento da

deixam de estar disponíveis.

instalação do serviço, como posteriormente em
caso de desalinhamento das antenas (devido, por
exemplo, às condições atmosféricas severas).

Velocidade: algumas ofertas (não muitas) são

Latência: os atrasos associados à transmissão da

mais rápidas do que as oferecidas por cabo, ADSL

informação desde a origem ao destino (forward

ou rede móvel 3G.

link e return link) via satélite pode ser limitadora
para certas atividades como videojogos MMOG
(massive online multiplayer games).

Flexibilidade: podem não ser aptos para certos

Preço: o preço médio da oferta de Internet via

videojogos MMOG em tempo real, mas têm bom

satélite é maior do que o que é oferecido através

desempenho para o dia-a-dia de acesso à

de sistemas terrestres.

Internet, ao envio de mensagens e até streaming
de conteúdos audiovisuais.
Fonte: ANACOM

Em Portugal, estão instaladas três estações gateway: uma da O3B, licenciada em setembro de
2013, outra da OneWeb licenciada em setembro de 2019 e outra da Eutelsat licenciada em março
de 2020. As duas primeiras estão localizadas no Centro de Satélites de Sintra, e a terceira na
Madeira. Em 2021, foram ainda estabelecidos contactados para eventual licenciamento de
estação terrena gateway, a operar nas bandas Q/V (50/40 GHz).
Acesso à Internet via satélite Janeiro de 2022
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A estabilidade regulatória é, por conseguinte, instrumental no desenvolvimento deste tipo de
oferta de comunicações eletrónicas embora o sector e as abordagens tecnológicas no domínio
espacial esteja a passar por uma fase de grande reconfiguração.
Do ponto de vista do enquadramento regulamentar, os alicerces que permitem o
desenvolvimento de novos sistemas e a sua colocação em órbita estão atualmente estabelecidos
no Regulamento das Radiocomunicações (RR). Os procedimentos do RR são adaptados e
melhorados pelos Estados-membro da União Internacional das Telecomunicações (UIT), durante
as Conferências Mundiais das Radiocomunicações realizadas tipicamente a cada três anos.
No âmbito da Conférence Européenne des Postes et Télécommunications (CEPT), são
paralelamente desenvolvidas decisões relativas a harmonização das condições de utilização de
espectro de radiofrequências, permitindo a livre circulação de terminais no espaço europeu e
respetiva isenção de licenciamento, facilitando assim a implementação de novos tipos de sistemas
na Europa e em Portugal especificamente.
Todavia, é pertinente apontar as tendências que, no âmbito da gestão do espectro de
radiofrequências, apontam para os futuros desenvolvimentos tecnológicos dos sistemas de
satélite, como se verá no ponto seguinte.

2.2 A Internet via satélite e a gestão do espectro de
radiofrequências
Os serviços de radiocomunicações partilham entre si várias faixas de frequências e, consoante o
avanço das tecnologias, os critérios de partilha também evoluem, determinando novas condições
técnicas para essa partilha.
De acordo com a Conferência Mundial das Radiocomunicações de 2019 (WRC-19), que decorreu
entre outubro e novembro em Sharm el-Sheikh, no Egipto, as principais decisões sobre as
comunicações por satélite salientam os seguintes tópicos:
No curto prazo, o desafio reside na identificação de espectro que acomode as necessidades de alta
taxa de transmissão. Os primeiros sistemas de satélite tradicionais, em termos comerciais,
Acesso à Internet via satélite Janeiro de 2022
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desenvolveram-se sobretudo na banda-C (6/4 GHz) e posteriormente na banda Ku (14/11,12
GHz). Há mais de uma década começaram a desenvolver-se os sistemas na banda Ka (30/20 GHz).
Recentemente já se iniciaram os estudos para a identificação de espectro nas bandas Q/V, que é
um intervalo entre 33-75 GHz. Alguns dos sistemas conhecidos que têm intenção de usar estas
faixas de frequência no futuro, são a Boeing, SpaceX, OneWeb, Telesat, O3b e Theia Holding. De
acordo com os resultados da WRC-19, estimam-se os seguintes tópicos:
i)

Identificação de espectro para satélites não geostacionários nas bandas Q/V;

ii)

Identificação de espectro para nano e pico satélites;

iii) Identificação de espectro para o serviço móvel por satélite (MSS) nos 2 MHz;
iv) Veículos suborbitais ̶ identificação das características de radiocomunicações que incluam a
descrição da trajetória do voo, as categorias destes veículos, os estudos técnicos relativos aos
sistemas de aviónica usados, etc.

No médio prazo, o papel dos sistemas não geostacionários na transformação digital, envolverá
desde interesses de governos, instituições públicas até empresas internacionais. Todas estas
entidades reconhecem a importância de se estabelecer uma agenda digital para alavancar o
crescimento económico, promover a inclusão social e atender à procura dos consumidores9. Além
disso, a conectividade via satélite é igualmente importante nos sectores da aviação e do
transporte marítimo que operam com estações de radiocomunicações a bordo de aeronaves e
navios que possam estar fora do alcance das redes terrestres durante os seus percursos. De
acordo com os resultados da WRC-19, estimam-se os seguintes temas emergentes:
i)

Identificação de medidas regulamentares aplicáveis a ESIM (Earth Stations In Motion) –
estações terrenas instaladas em veículos, navios ou aeronaves e que se mantêm ligadas à
estação espacial mesmo quando estas plataformas estão em movimento;

ii)

Novos sistemas do serviço fixo por satélite nos 18 GHz – a perspetiva de um crescimento
exponencial de constelações de satélites não geostacionários, quer em órbita baixa (LEO)

9

Ver https://www.bbc.com/news/science-environment-55640447 e https://www.bbc.com/news/science-environment55640447 e https://www.forbes.com/sites/jonathanocallaghan/2020/12/23/europe-wants-to-build-its-own-satellite-megaconstellation-to-rival-spacexs-starlink/?sh=2fabe8d81252.
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quer órbitas altamente elípticas (HEO), a pressão para a utilização de espectro é uma
consequência natural;
iii) Identificação de espectro para HIBs (HAPS for IMT Base Station) – HIBs são as plataformas
HAPS (High Altitude Platform Station) que podem vir a ser usadas como estações de base do
IMT.

No longo prazo, tendo em conta que os sistemas de satélite oferecem vantagens significativas na
expansão da cobertura em banda larga, porque podem fornecer cobertura instantânea, ao longo
de grandes quantidades de território, e o desenvolvimento massivo de constelações de satélites
de órbita baixa (LEO) e órbita média (MEO) que trazem consigo um desenvolvimento tecnológico
e um potencial de ligação entre pontos não conectados que podem tirar partido dos benefícios da
economia digital, um dos desafios passa pela resposta regulamentar a nível mundial através da
adequação do Regulamento das Radiocomunicações da UIT, para dar resposta às novas aplicações
tecnológicas que assegurem o uso eficiente do espectro de radiofrequências, que acomode o
máximo de sistemas possíveis, sem interferências entre ambos. Para a prossecução deste objetivo,
o desafio regulamentar é ainda mais prevalente na medida em que, tecnicamente, dever-se-ão
encontrar soluções para eventuais dificuldades quanto aos modelos de propagação mais
adequados, bem como desenvolver critérios de partilha de espectro com serviços científicos
espaciais passivos que estão em operação nessas zonas do espectro. De acordo com os resultados
da WRC-19, estimam-se os seguintes temas emergentes:
i)

facilitar a utilização das faixas de frequências 37.5-39.5 GHz (espaço-Terra), 40.5-42.5 GHz
(espaço-Terra), 47.2-50.2 GHz (Terra-espaço) e 50.4-51.4 GHz (Terra-espaço) por estações
terrenas a bordo de aeronaves e embarcações marítimas em movimento, que comunicam com
satélites geostacionários do serviço fixo por satélite;

ii)

estabelecer as condições de utilização das faixas de frequências 71-76 GHz e 81-86 GHz por
estações terrenas dos sistemas de satélite, assegurando a devida proteção aos serviços
passivos;

iii) decidir sobre novas disposições regulamentares para o reconhecimento apropriado e
proteção regulamentar dos sensores meteorológicos espaciais;
iv) adotar novas disposições regulamentares para o desenvolvimento dos futuros sistemas dos
serviços científicos espaciais (EESS) na faixa dos 23 GHz.
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2.3 As comunicações via satélite e o seu envolvimento na
transformação digital
A integração da componente satélite na rede-base de telecomunicações é uma peça chave
facilitadora da Transformação Digital que se está a desenvolver em muitos domínios. O acesso aos
dados em tempo real é crítico para a evolução dos modelos de negócio em muitos sectores
diferentes da economia. Os satélites podem facilmente complementar a exploração e cobrir zonas
remotas ou territórios sem cobertura de tal forma que viabilizem o acesso a dados em qualquer
momento e a partir de qualquer lugar.
O objetivo da complementaridade do satélite no ecossistema 5G terrestre visa conseguir a
integração plena das redes satélite/terrestre de forma a integrar, sem nenhuma dificuldade, o
acesso aos dados, os processos e as ferramentas do negócio.
A conectividade ubíqua das comunicações por satélite quando integrada no ecossistema 5G, pode
ser usada como um habilitador para implementar novos paradigmas no âmbito dos serviços

downstream. Outros ativos espaciais como a Exploração da Terra (EESS) e a Navegação por
satélite (RNSS) podem ser utilizadas juntamente com o 5G, bem como outras tecnologias
disruptivas, nomeadamente a Inteligência Artificial (AI) e os megadados (“Big Data”), para o
fornecimento de aplicações inovadoras numa variedade de mercados verticais.
No âmbito do emergente ecossistema espacial, estima-se que alguns tipos de satélites de
comunicações terão provavelmente de existir da seguinte forma:
• Grandes satélites HTS (High Throughput Satellite): satélites GEO, que serão cada vez maiores
organicamente, para prover serviços de banda larga aos consumidores. Grandes satélites
podem também englobar novas aplicações transversais a vários domínios como por exemplo a
comutação de dados de Observação da Terra (EESS) em tempo real, fornecer feeder links para
múltiplos satélites duma constelação de comunicações em órbita baixa (LEO);
• Clusters de satélites GEO mais pequenos, de tal maneira que parte da capacidade duma
posição orbital possa ser reposicionada em qualquer outro lugar do mundo quando necessário;
• Constelações de satélite de órbita média (MEO);
• Constelações de satélite de órbita baixa (LEO).
Acesso à Internet via satélite Janeiro de 2022
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Cada um destes cenários estará provavelmente associado a diferentes tipos de operadores de
satélites (operadores “tradicionais”, operadores New Space, empresas start-up, etc.) e poderão
oferecer aos consumidores finais uma mais alargada gama de serviços a preços mais baixos.
Vinte anos após o aparecimento da primeira constelação de sistemas de satélites LEO para
comunicações, em 2010 ressurgem as constelações de satélites LEO e MEO.
As constelações propostas cobrem uma multitude de áreas diferentes que vão dos serviços IoT,
M2M, store-and-forward messaging, SAT-AIS (sistema de identificação automática de navios via
satélite), sendo alguns destes serviços efetuados por cubesats, bem como os serviços de banda
larga que usam pequenos satélites de algumas centenas de quilogramas até grandes satélites de
mais de uma tonelada.
Muitos destes projetos são para finalidades específicas, ou de nicho, mas alguns dos maiores
projetos têm uma alta probabilidade de serem explorados:
• O3b: constelação duma frota de até 42 satélites MEO (Medium Earth Orbit);
• Oneweb: está atualmente reconfigurada para ser composta de 648 satélites operacionais;
• TelesatLEO: constelação composta por 298 satélites;
• SpaceX Starlink: constelação de cerca de 4400 satélites de pequena dimensão em órbita baixa
(LEO – Low Earth Orbit), embora exista a intenção de chegar a 42000 satélites em órbita. A
FCC já autorizou a operação de até 12000 satélites.
As megaconstelações, enquanto fornecedoras de muitas novas oportunidades, trazem igualmente
novos desafios operacionais e isto provavelmente porque as técnicas operacionais atuais não são
suficientemente sofisticadas para gerir o nível de complexidade que é requerido quando se trata
de atingir o melhor nas constelações de comunicações por satélite.
Os desafios identificados são:
• Número de satélites: a gestão duma constelação composta de centenas ou milhares de
satélites, traz dificuldades acrescidas no modo como atualmente estão implementados os
centros de controlo, com decisão praticamente humana;
• Partilha de espectro: as faixas de frequências nas bandas Ku (14/11,12 GHz) e Ka (30/20 GHz)
atribuídas aos satélites NGSO LEO, do ponto de vista regulamentar estabelecido no
Regulamento

das
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Telecomunicações), dá prevalência às redes e aos sistemas já notificados ou que iniciaram o
procedimento de notificação anteriormente (estabelecendo precedente regulamentar) – first

come, first served; na prática, as redes GEO têm prevalência porque foram notificadas
anteriormente (são os “incumbentes”);
• Gestão da constelação para evitar colisões em órbita;
• Otimização da integração numa rede espaço/terrestre.
Do ponto de vista comercial, em 2019, foram lançados cerca de 385 pequenos satélites10. Em
2020, foram lançados 1282 pequenos satélites, dos quais 773 pertencem à rede STARLINK da
SpaceX11. Até setembro de 2021 tinham sido lançados mais cerca de 1400 novos satélites 12. A
STARLINK lançou mais 989 satélites em 2021 13 , 14 . A OneWeb lançou 284 satélites em 2021,
depois de já ter lançado 104 satélites em 202015. A SWARM, que tinha lançado os primeiros 36
satélites em 2020 duma constelação planeada para 150 satélites, e que lançou na primeira metade
de 2021 mais 74 satélites, foi adquirida pela STARLINK em julho de 202116,17. A SPIRE lançou 16

cubesats em 2021 e outros operadores, como a EUTELSAT e o ISRO (GSAT-30) da Índia,
colocaram também em órbita satélites de comunicações comerciais18,19.
Estima-se que oferta de Internet via satélite se venha a tornar, nas próximas décadas, um dos
grandes negócios do New Space baseado em megaconstelações de micro-satélites em órbita
baixa, passando a representar a maior fatia das receitas geradas20.

10

Ver https://spacenews.com/euroconsult-smallsat-launches-to-hit-all-time-high-in-2020/

11

Ver https://brycetech.com/reports

12

Ver https://theconversation.com/how-many-satellites-are-orbiting-earth-166715

13

Ver https://www.statista.com/statistics/1224164/starlink-satellite-launches/

14

Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Starlink#cite_note-JM-stats-1

15

Ver https://oneweb.net/launches

16

Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Swarm_Technologies

17

Ver https://spacenews.com/spacex-to-acquire-swarm-technologies/

18

Ver lista exaustiva de lançamentos ocorridos em 2020 em https://en.wikipedia.org/wiki/2020_in_spaceflight.

19

Ver lista exaustiva de lançamentos ocorridos em 2021 em:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_spaceflight_launches_in_January%E2%80%93June_2021
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_spaceflight_launches_in_July%E2%80%93December_2021.

20

Ver https://www.morganstanley.com/Themes/global-space-economy.
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O enquadramento regulamentar da atividade espacial em Portugal
O lançamento de objetos espaciais e os sistemas de comando e controlo de objetos espaciais são
abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 16/2019, de 22.01 21 , que estabelece o regime de acesso e
exercício de atividades espaciais. Este diploma veio consagrar um quadro legal inovador orientado
para facilitar o desenvolvimento de atividades, produtos e serviços espaciais em Portugal e
estimular a investigação e desenvolvimento nesta área.
Neste âmbito, a ANACOM assumiu transitoriamente as atribuições e competências da
Autoridade Espacial, tendo aprovado e promovido a publicação, em 05.09.2019, do Regulamento
n.º 697/201922, relativo ao regime de acesso e exercício de atividades espaciais.
Este Regulamento que pretende garantir a otimização de recursos e a simplificação, celeridade e
eficácia dos procedimentos relativos às atividades espaciais, de modo a minimizar a carga
administrativa sobre as empresas e facilitar o acesso do maior número de operadores
interessados no exercício de atividades espaciais em Portugal, impõe simultaneamente elevada
exigência no que respeita à salvaguarda dos interesses de segurança, de prevenção de danos e de
redução do impacto ambiental dessas atividades.
De referir, ainda, que a ANACOM assume a representação nacional nos Comités de Gestão de
Programas de Telecomunicações (JCB) e Navegação por satélite (PB-NAV) da Agência Espacial
Europeia (ESA)23.

21

Ver https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1466788.

22

Ver https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1476581.

23

Ver https://www.esa.int/
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3 Prestadores de serviços de acesso à
Internet via satélite em Portugal
Como se pode verificar na Tabela 2, no final de 2021, identificaram-se no mercado nacional sete
prestadores que anunciavam na Internet e comercializavam ofertas retalhistas de serviço de
acesso à Internet via satélite em Portugal.24

Tabela 2 – Prestadores do serviço de acesso à Internet via satélite
Entidade
Eutelsat25

Marca
comercial

Data de início
de atividade

Rede de suporte

Site

Konnect

29.03.2021

Eutelsat

https://europe.konnect.com/
en-GB
https://www.sat-internet.pt/

Eutelsat

http://greenmill.pt/toowayresidencial

Greenmill, Lda.

Tooway

01.08.2016

Nextweb - Prestação de
Serviços na Área da Internet,
Lda.

Onesat

01.01.2016

Satélite da Sabedoria Serviços de Internet,
Unipessoal, Lda.26

Bigblu

06.10.2011

Eutelsat

https://bigblu.pt/

skyDSL Europe B.V.27

SkyDSL

19.03.2021

Eutelsat

https://www.skydsl.eu/ptPT/Particulares/Internetpor-satelite

Starlink Internet Services
Limited28

Starlink

06.08.2021

Starlink

https://www.starlink.com/

VIVASAT - Distribuição de
Serviços de
Telecomunicações,
Unipessoal, Lda.

Vivasat

01.10.2021

Euro Broadband

AVANTI PLC/
Eutelsat

http://www.onesat.pt/

https://www.vivasat.pt/

Fonte: ANACOM, Sites dos prestadores

24

A Vivanet - Distribuição de Produtos Electrónicos, Lda. cessou a sua atividade a 01.10.2021.

25

Por decisão de 08.01.2021, a ANACOM procedeu à inscrição da EUTELSAT no registo das empresas que oferecem redes e serviços
de comunicações eletrónicas, sob o n.º CE-2021-001.

26

Este prestador foi adquirido pela Eutelsat e já não aceita novos clientes.

27

Por decisão de 2 de novembro de 2021, a ANACOM procedeu à inscrição da SkyDSL Europe B.V., no registo das empresas que
oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas, sob o n.º CE-2021-010.

28

Por decisão de 29 de março de 2021, a ANACOM procedeu à inscrição da Starlink Internet Services Limited no registo das
empresas que oferecem serviços de comunicações eletrónicas, sob o n.º CE-2021-003.
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Em 2021, quatro prestadores iniciaram atividade, nomeadamente a skyDSL a 19 de março, a
Eutelsat a 29 de março, a Starlink a 6 de agosto e a Vivasat a 1 de outubro. A Vivanet cessou a sua
atividade a 1 de outubro. Estes prestadores distribuem os serviços de operadores de redes de
satélites pan-europeias.

4 Número de subscritores do serviço de
acesso à Internet via satélite em Portugal
Tendo em conta que este tipo de ofertas de acesso à Internet tem como mercado-alvo zonas de
baixa densidade populacional e/ou de orografia mais complexa, é expectável que a penetração da
Internet via satélite seja muito reduzida.
Em Portugal, o número de acessos de banda larga via satélite representa cerca de 0,03% do total
de acessos em local fixo. No entanto, desde o final de 2018, este tipo de acesso tem crescido de
forma significativa. O crescimento verificado entre o 4.º trimestre de 2018 e o 3.º trimestre de
2020 foi de 78,5%. O número de subscritores do serviço ultrapassou o milhar de acessos no final
do 2.º trimestre 2020, após a declaração de pandemia (ocorrida no trimestre anterior), tendo
registado neste período o maior aumento em termos absolutos até ao momento. (Figura 2).
No entanto, registou-se uma diminuição do número de acessos no 4.º trimestre de 2020 e no 1.º
trimestre de 2021, voltando a registar-se um crescimento a partir do 2.º trimestre de 2021. O
crescimento verificado está associado sobretudo à rede de suporte da Eutelsat.
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Figura 2 – Evolução do número de acessos à Internet via satélite
1 400
Maior crescimento em
termos absolutos - 2T20

1 200

Início do
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4T2016

2T2017

4T2017

2T2018

4T2018
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4T2019

2T2020

4T2020
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Unidade: 1 Acesso
Fonte: ANACOM com base na informação reportada pelos prestadores registados e em informação fornecida e estimada referente a skyDSL..

No 3.º trimestre de 2021, o número de acessos à Internet via satélite atingiu 1,3 milhares de
acessos, um crescimento de 4,7% em relação ao mesmo período do ano anterior (Tabela 3). Em
2021, quatro prestadores iniciaram atividade e um deixou de prestar o serviço.

Tabela 3 – Número de acessos à Internet via satélite
3T2020
Acessos à Internet via satélite

1,26

3T2021
1,32

Var. (%)

Var. (%)
acumulada
média anual
3T2020/3T2021
3T2017/3T2021 3T2017/3T2021
Var. (%)

4,7%

15,5%

77,7%

Unidade: Milhares de acesso, %
Fonte: ANACOM com base na informação prestada pelos prestadores registados e em informação fornecida e estimada referente a skyDSL.
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5 Características das ofertas de acesso à
Internet via satélite em Portugal
O serviço de acesso à Internet via satélite exige a instalação no exterior e o alinhamento de uma
antena parabólica de pequenas dimensões e de um router. Os prestadores vendem ou alugam
estes equipamentos. A instalação pode ser efetuada pelo cliente ou pelo fornecedor/instalador e,
após a ativação, o serviço fica imediatamente disponível.
As ofertas de acesso à Internet via satélite, anunciam velocidades de download até 100 Mbps e
velocidades de upload até 10 Mbps. O débito de upload, que nas atuais circunstâncias (i.e.
teletrabalho) ganhou uma importância acrescida, varia entre 1 Mbps e 6 Mbps, no caso das ofertas
residenciais, e entre 3 Mbps e 10 Mbps, no caso das ofertas não residenciais. Estes valores são
mais reduzidos do que as velocidades anunciadas das ofertas em local fixo com maior número de
subscritores.
Ao contrário da maioria das ofertas de rede fixa, as ofertas de acesso à Internet via satélite
publicamente disponíveis impõem, nos casos das mensalidades mais reduzidas, limites de tráfego.
No entanto, geralmente esses limites de tráfego não se aplicam no período off peak (entre a 1H e
as 6H, no caso da Eutelsat e da Greenmill, entre as 23H e as 7H, no caso da Nextweb). Nos casos
em que existem limites de tráfego, quando os clientes ultrapassam o volume de tráfego
contratados, continuam a ter acesso à Internet, mas com velocidades mais reduzidas (exceto num
caso, em que o tráfego adicional é cobrado).
Estas ofertas permitem igualmente o acesso a canais de televisão (TV) via satélite e a telefonia fixa,
embora neste último caso a experiência de utilização se possa afastar dos tradicionais serviços
telefónicos fixo e móvel (devido à latência mais elevada).
O preço do serviço é genericamente superior às ofertas residenciais equivalentes suportados
noutras redes, como se pode verificar na Tabela 4, embora comecem a surgir ofertas cada vez mais
competitivas. Na Tabela 5 são apresentados os preços e as características das ofertas não
residenciais.

Acesso à Internet via satélite Janeiro de 2022

| 19

De referir, igualmente, que a prestação deste serviço é influenciada pelas condições atmosféricas,
que poderão provocar desalinhamento das antenas, reduzir a largura de banda e, eventualmente,
exigir assistência técnica especializada.

Tabela 4 – Mensalidades de acesso à Internet via satélite, segmento residencial
Prestador
Eutelsat
Eutelsat
Eutelsat
Greenmill
Greenmill
Greenmill
Greenmill
Greenmill
Greenmill
Greenmill
Greenmill
Greenmill
Greenmill
Greenmill
SkyDSL
SkyDSL
SkyDSL
Starlink
Vivasat
Vivasat
Vivasat

Velocidade
Download / Upload

máxima
22 Mbps / 3 Mbps
44 Mbps / 3 Mbps
75 Mbps / 3 Mbps
16 Mbps / 3 Mbps
16 Mbps / 3 Mbps
30 Mbps / 6 Mbps (5)

16 Mbps / 3 Mbps
30 Mbps / 6 Mbps (5)

16 Mbps / 3 Mbps
30 Mbps / 6 Mbps (5)

16 Mbps / 3 Mbps
30 Mbps / 6 Mbps (5)

16 Mbps / 3 Mbps
30 Mbps / 6 Mbps (5)

18 Mbps / 1 Mbps
24 Mbps / 1 Mbps
50 Mbps / 6 Mbps
100 Mbps / n.d. (9)
20 Mbps / 3 Mbps
30 Mbps / 6 Mbps
50 Mbps / 6 Mbps

Instalação
(Euros)

Ativação
(Euros)

Mensalidade
(Euros)

Limite de
tráfego

0
0
0
150 (3/4)
150 (3/4)
150 (3/4)
150 (3/4)
150 (3/4)
150 (3/4)
150 (3/4)
150 (3/4)
150 (3/4)
150 (3/4)
150 (3/4)
(6)
(6)
(6)
(10)
150 (2/9)
150 (2/9)
150 (2/9)

49,00
49,00
49,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
39,90
39,90
39,90
(10)
(11)
(11)
(11)

22,99 (2)
34,99 (2)
49,99 (2)
20,00
25,00
35,00
37,00
49,00
72,00
77,00
72,00
74,00
100,00
119,99
12,90
26,9
39,9 (8)
99,00
24,90
29,90
49,90

ilimitado
ilimitado
ilimitado
10 GB
20 GB
20 GB
30 GB
30 GB
60 GB
60 GB
75 GB
75 GB
150 GB
150 GB
8 GB
ilimitado
ilimitado
ilimitado
25 GB
50 GB
100 GB

Velocidade
após
plafond
n.d.
n.d.
n.d.
256 / 256 Kbps
256 / 256 Kbps
256 / 256 Kbps
256 / 256 Kbps
256 / 256 Kbps
256 / 256 Kbps
256 / 256 Kbps
256 / 256 Kbps
256 / 256 Kbps
256 / 256 Kbps
256 / 256 Kbps

n.d. (7)
̶
̶
̶
n.d.
n.d.
n.d.

Unidades: Euros com IVA, GB, Mbps
Fonte: ANACOM com base na informação recolhida nos sites dos prestadores
Nota 1: A informação apresentada resultou de consulta aos sites dos prestadores em dezembro de 2021. Para todos os efeitos, prevalece a informação
constante nos sites.
Nota 2: As mensalidades indicadas vigoram nos primeiros 24 meses. Posteriormente as mensalidades são de 29,99 euros,44,99 euros e 69,99 euros nas
ofertas de 30 Mbps, 50 Mbps e 100 Mbps de velocidade de download, respetivamente.
Nota 3: O serviço permite a auto-instalação, não se aplicando neste caso o preço de instalação.
Nota 4: No caso da Greenmill o equipamento tem uma mensalidade de 9 euros e pode ser adquirido por 449 euros.
Nota 5: Exige equipamento específico.
Nota 6: No caso da SkyDSL, o aluguer do equipamento é de 4,90 euros por mês depois de um custo inicial de 69,90 euros. Em alternativa pode ser
adquirido por 19,90 euros, mais 19,90 euros x 24 meses.
Nota 7: Preços por GB após o consumo do volume de dados incluído: Noites e manhãs (Seg. a sex. 23:00-7:00): 0.90 €; Dias úteis (Seg. à Sex. 7:00-15:00):
2.90 €; Noites e fins de semana (Seg. à Sex. 15:00-23:00 & Sáb./Dom.): 4.90 €.
Nota 8: As mensalidades indicadas vigoram nos primeiros 24 meses. Posteriormente é aplicado um desconto de 10 euros.
Nota 9: O serviço prestado pela Starlink ainda se encontra em fase de testes.
Nota 10: O Kit Starlink (equipamento) custa 499,00 euros e o envio e o processamento custam 59,00 euros.
Nota 11: Ativação oferecida no caso de 12 meses de fidelização. Ativação a 325 euros no caso não existir período de fidelização.
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Tabela 5 – Mensalidades de acesso à Internet via satélite, segmento business / não residencial
Prestador
Greenmill (2)
Greenmill (2)
Greenmill (2)
Greenmill (2)
Greenmill (2)
Greenmill (2)
Greenmill (2)
Greenmill (2)
Greenmill (2)
Nextweb
Nextweb
Nextweb
Nextweb
Nextweb
Nextweb
Nextweb
Nextweb
Nextweb

Velocidade
Download / Upload
máxima
15 Mbps / 3 Mbps
15 Mbps / 3 Mbps
30 Mbps / 6 Mbps (3)
30 Mbps / 6 Mbps (3)
50 Mbps / 10 Mbps (3)
50 Mbps / 10 Mbps (3)
50 Mbps / 10 Mbps (3)

1 Mbps / 10 Mbps
1 Mbps / 10 Mbps
15 Mbps / 3 Mbps
15 Mbps / 3 Mbps
30 Mbps / 6 Mbps
30 Mbps / 6 Mbps
50 Mbps / 10 Mbps (3)
50 Mbps / 10 Mbps (3)
50 Mbps / 10 Mbps (3)

1 Mbps / 10 Mbps
1 Mbps / 10 Mbps

Instalação
(Euros)

Ativação
(Euros)

Mensalidade
(Euros)

Limite
tráfego

Velocidade após
plafond

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

35
35
35
35
35
35
35
35
30
75
75
75
75
75
75
75
85
85

13,01
24,39
47,15
85,37
170,73
337,40
770,73
39,84
56,91
15,50 (5)
24,00 (5)
48,00 (5)
78,00 (5)
175,00 (5)
307,00 (5)
679,50 (5)
50,00 (5)
68,00 (5)

1 GB
10 GB
25 GB
50 GB
100 GB
200 GB
500 GB
25 GB
40 GB
1 GB
10 GB
25 GB
50 GB
100 GB
200 GB
500 GB
25 GB
40 GB

256 Kbps / 256Kbps
256 Kbps / 256Kbps
512 Kbps / 512 Kbps
512 Kbps / 512 Kbps
3 Mbps / 1 Mbps
3 Mbps / 1 Mbps
3 Mbps / 1 Mbps
256 Kbps / 256 Kbps
256 Kbps / 256 Kbps
64 Kbps
64 Kbps
64 Kbps
64 Kbps
64 Kbps
64 Kbps
64 Kbps
64 Kbps
64 Kbps

121,95 (4)
121,95 (4)
121,95 (4)
121,95 (4)
121,95 (4)
121,95 (4)
121,95 (4)
121,95 (4)
121,95 (4)

Unidades: Euros líquidos de IVA, GB, Mbps/Kbps
Fonte: ANACOM com base na informação recolhida nos sites dos prestadores
Nota 1: A informação apresentada resultou de consulta aos sites dos prestadores em dezembro de 2021. Para todos os efeitos, prevalece a informação
constante nos sites.
Nota 2: As ofertas apresentadas incluem um endereço IP fixo e alojamento.
Nota 3: Exige equipamento específico.
Nota 4: O preço do equipamento é de 400 euros, valor ao qual acresce IVA.
Nota 5: Os preços apresentados dizem respeito aos contratos de 12 meses. Existem opções para contratos de 6 meses e sem permanência.
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