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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Subscritores de pacote de serviços atingiram 3,88 milhões 

O número de subscritores de ofertas em pacote atingiu 3,88 milhões no final de 2018 (+145 

mil ou +3,9% do que no final do ano anterior). Nos últimos anos, o crescimento do número 

de subscritores de pacotes tem vindo a desacelerar. Este abrandamento encontra-se, em 

parte, associado à elevada taxa de penetração de serviços em pacote. No final de 2018, o 

número de assinantes de ofertas em pacote equivalia a 93,7% das famílias clássicas. 

O crescimento ocorrido durante 2018 resultou sobretudo do aumento do número de 

subscritores das ofertas 4/5P (+7,3% nos últimos 12 meses) e, em menor medida, ao 

crescimento das ofertas 3P (+5,1%). As ofertas 2P diminuíram de forma acentuada (-10,6% 

nos últimos 12 meses). 

Ofertas 4/5P representavam 46,3% do total 

As ofertas 4/5P continuaram a ser as mais utilizadas, com 1,8 milhões de subscritores 

(46,3%) no final de 2018, seguindo-se as ofertas 3P, com 1,62 milhões de subscritores 

(41,7%). De acordo com os dados do BTC da Marktest, 48,6% dos lares dispunham de um 

pacote convergente. Em 2018 verificou-se o menor crescimento da penetração de pacotes 

convergentes dos últimos 5 anos. 

A fatura média dos clientes residenciais com ofertas em pacote aumentou 1,2% 

Em 2018, a fatura média mensal dos clientes residências com ofertas em pacote foi de 

52,86 euros, incluindo IVA, o que representou um aumento de 1,2% face ao ano anterior. 

As receitas de serviços em pacote atingiram cerca de 1.582 milhões de euros em 2018. As 

ofertas 4/5P representavam 60,3% das receitas de pacotes.  

MEO e NOS com quota idêntica em termos de receitas, mas MEO tem maior quota 

em número de subscritores; Vodafone foi o prestador que mais aumentou a sua 

quota 

Em termos de número de subscritores, e no final de 2018, a MEO era o prestador com 

maior quota de subscritores em pacote (40,6% no final de 2018), seguindo-se o Grupo NOS 

(37,4%), a Vodafone (17,8%) e o Grupo NOWO/Onitelecom (4,2%). A Vodafone foi o 
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prestador que mais aumentou a sua quota de subscritores durante 2018 (+0,9 p.p.) e a 

MEO o que captou mais subscritores em termos líquidos (+76 mil). 

Em termos de receitas, e no final de 2018, a MEO e o Grupo NOS apresentavam uma 

quota semelhante (41,8%), seguindo-se a Vodafone (12,9%) e o Grupo NOWO/Onitelecom 

(3,4%). 

Mudança de prestador abaixo da média europeia 

De acordo com os últimos dados divulgados pela CE, relativos a 2017, a mudança de 

prestador dos clientes com serviços em pacote em Portugal encontrava-se abaixo da média 

da UE28 (14.º no ranking). 
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1. Introdução 

Apresenta-se neste relatório a evolução das ofertas em pacote (multiple play) ocorrida em 

2018.  

Nas secções seguintes apresenta-se a informação disponível sobre a estrutura da oferta e 

mudança de prestador, penetração dos serviços em pacote, número de subscritores e valor 

das receitas. 

 

2. Prestadores com ofertas em pacote 

No final de 2018, 12 prestadores reportaram informação estatística sobre ofertas em pacote 

de serviços de comunicações eletrónicas (Figura 1).  

 

Figura 1 – Evolução do número de prestadores que reportam informação estatística sobre pacotes de 

serviços 

 

Unidade: número de prestadores 

Fonte: ANACOM 

 

As entidades que disponibilizavam este tipo de ofertas comerciais encontram-se listadas 

na Tabela 1. 

  

10
11

13 13 13 13
12 12

11
12 12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas - 2018 9/25 

 

Tabela 1 – Entidades que reportam informação estatística sobre pacotes de serviços – final de 2018 

Designação 

COLT Technology Services, Unipessoal, Lda. 

CYCLOP NET – Informática e Telecomunicações, Lda. 

IPTV TELECOM – Telecomunicações, Lda. 

LAZER - Visão Antenas, Lda. 

MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 

NOS Açores – Comunicações, S.A 

NOS Madeira – Comunicações, S.A 

NOS – Comunicações, S.A.  

NOWO COMMUNICATIONS, S.A. 

ONITELECOM – Infocomunicações, S.A.  

Pinkhairezonanet, Unipessoal, Lda.1 

VODAFONE PORTUGAL – Comunicações Pessoais, S.A. 

Fonte: ANACOM 

 

Entre estas entidades encontram-se os quatro maiores operadores de comunicações 

eletrónicas que dispõem de redes de dimensão alargada e ofertas generalizadas para 

todos os segmentos (MEO, NOS, Vodafone e NOWO). Existem ainda operadores de 

dimensão reduzida que atuam em segmentos geográficos específicos ou se dedicam a 

prestar serviços ao segmento empresarial. 

Entre os prestadores de serviços em pacote, seis ofereciam pacotes com três serviços 

(3P), seis ofereciam pacotes com quatro ou cinco serviços (4/5P) e seis prestadores 

ofereciam exclusivamente pacotes 2P (Vd. Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Número de prestadores que reportaram informação estatística por tipo de oferta 

 2014 2015 2016 2017 2018 

pacotes double play (2P) 12 12 11 12 12 

pacotes triple play (3P) 8 8 7 6 6 

pacotes quadruple/quintuple play (4/5P) 5 5 6 6 6 

Multiple play 12 12 11 12 12 

Unidade: número de prestadores 

Fonte: ANACOM 

                                                
1  Em 2018 a Pinkhair - Unipessoal, Lda alterou a designação social para Pinkhairezonanet, Unipessoal, Lda. 



Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas - 2018 10/25 

 

Durante 2018 não se registaram alterações no número de prestadores por tipo de pacote. 

 

3. Estrutura da oferta e mudança de prestador 

Em termos de subscritores, no final de 2018, a MEO era o principal prestador de serviços 

em pacote, com uma quota de 40,6%, seguindo-se o Grupo NOS (37,4%), a Vodafone 

(17,8%) e o Grupo NOWO/Onitelecom (4,2%) – Vd. Tabela 3. 

A Vodafone foi o prestador que mais aumentou a sua quota de subscritores durante 2018 

(+0,9 p.p.) e a MEO o que captou mais subscritores em termos líquidos (+76 mil). 

 

Tabela 3 – Quotas de subscritores de serviços prestados em pacote multiple play  

 2017 2018  Var. anual (p.p.) 

MEO 40,1% 40,6%  +0,5 

Grupo NOS 38,0% 37,4%  -0,7 

    NOS Comunicações 35,5% 34,9%  -0,6 

    NOS Madeira 1,7% 1,6%  0,0 

    NOS Açores 0,8% 0,8%  0,0 

Vodafone 17,0% 17,8%  +0,9 

Grupo NOWO/Onitelecom 4,8% 4,2%  -0,7 

    NOWO 4,8% 4,2%  -0,7 

    Onitelecom 0,0% 0,0%  0,0 

Outros prestadores 0,0% 0,0%  0,0 

Unidades: %, p.p. 

Fonte: ANACOM 

Nota: As variações apresentadas podem não corresponder exatamente aos valores constantes da tabela devido a arredondamentos. 

 

Em 2018, o nível de concentração aumentou (i.e. o índice Herfindahl-Hirschman2 foi de 

3.201 no final de 2018, valor superior ao registado no final de 2017). 

                                                
2  O índice Herfindahl-Hirschman (IHH) é frequentemente aplicado pela Comissão Europeia para avaliar os 

níveis de concentração do mercado. Este índice é calculado adicionando os quadrados das quotas de 
mercado individuais de todos os participantes no mercado. Os seus valores teóricos variam entre 
aproximadamente zero (num mercado atomizado) e 10.000 (no caso de um monopólio puro).  Quando o 
IHH é superior a 1.800 considera-se que o mercado é muito concentrado. Entre 1.000 e 1.800 considera-
se que o mercado é moderadamente concentrado. 
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De acordo com a informação disponível, e atendendo à quota de subscritores, a MEO 

liderava em todos os tipos de oferta considerados: 2P (41,9%), 3P (35,1%) e 4/5P (45,2%) 

– Vd. Tabela 4. A MEO passou a liderar as ofertas 3P durante o 2T2018.  

 

Tabela 4 – Quotas de subscritores de serviços prestados em pacote por tipo de oferta – final de 2018 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM 

 

Em termos de receitas, e no final de 2018, a MEO e o Grupo NOS apresentavam uma 

quota semelhante (41,8%), seguindo-se a Vodafone (12,9%) e o Grupo NOWO/Onitelecom 

(3,4%) – Vd. Tabela 5. 

A MEO detinha a maior quota de receitas nas ofertas 2P (43,4%) e 3P (36,2%) enquanto 

o Grupo NOS liderava a quota de receitas nas ofertas 4/5P (46,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Multiple play  
Double play 

(2P) 
Triple play (3P) 

Quadruple/quintuple play 
(4/5P) 

MEO 40,6%  41,9% 35,1% 45,2% 

Grupo NOS 37,4%  31,7% 33,7% 42,1% 

NOS Comunicações 34,9% 30,1% 31,3% 39,4% 

NOS Madeira 1,6% 1,0% 1,6% 1,9% 

NOS Açores 0,8% 0,5% 0,8% 0,9% 

Vodafone 17,8% 20,6% 26,0% 9,7% 

Grupo NOWO/Onitelecom 4,2% 5,4% 5,1% 3,0% 

NOWO 4,2% 5,4% 5,1% 3,0% 

Onitelecom 0,0% 0,0% : : 

Outros prestadores 0,0% 0,4% : : 
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Tabela 5 – Quotas de receitas de serviços prestados em pacote por tipo de oferta – final de 2018 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM 

 

Como se poderá verificar, as quotas de receitas da MEO e do Grupo NOS (Tabela 5) são 

superiores às respetivas quotas de subscritores (Tabela 4), enquanto que no caso da 

Vodafone e da NOWO acontece o contrário. Isto deve-se às diferentes receitas unitárias 

dos vários prestadores que são influenciadas pelas diferentes estruturas de subscritores – 

Vd. Figura 6 (i.e. prestadores com maior número de clientes 4/5P terão, tudo o resto 

constante, receitas superiores), e pelos diferentes níveis de preços praticados (i.e. 

prestadores que praticam mensalidades mais baixas terão, tudo o resto constante, receitas 

inferiores). Estes fatores, aliados aos diferentes níveis de captação de clientes, justificam 

igualmente as diferentes – e por vezes opostas – evoluções das quotas de receitas e 

subscritores. 

 

Mudança de prestador 

De acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, a percentagem de clientes 

de serviços em pacote que manifestaram intenção de mudar de prestador nos próximos 3 

meses foi de 7,6% no 4T2018, +2,1 p.p. que no trimestre homólogo – Vd. Figura 2.  

Nesse mesmo período, os motivos «preço mais barato/preços mais baixos» e «único 

operador na zona / é o que funciona melhor na zona» continuavam a ser os dois principais 

motivos de seleção do prestador de pacotes de serviços (22,9% e 7,4%, respetivamente).  

 Multiple play  
Double play 

(2P) 
Triple play (3P) 

Quadruple/quintuple play 
(4/5P) 

MEO 41,8% 43,4% 36,2% 44,7% 

Grupo NOS 41,8% 31,4% 36,1% 46,0% 

NOS Comunicações 39,3% 30,2% 33,3% 43,5% 

NOS Madeira 1,6% 0,6% 1,8% 1,7% 

NOS Açores 0,9% 0,6% 1,0% 0,8% 

Vodafone 12,9% 15,4% 22,4% 7,5% 

Grupo NOWO/Onitelecom 3,4% 9,0% 5,3% 1,8% 

NOWO 3,4% 9,0% 5,3% 1,8% 

Onitelecom 0,0% 0,0% : : 

Outros prestadores 0,1% 0,8% : : 
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Figura 2 – Intenção de mudança de prestador do serviço em pacote nos próximos 3 meses pelos 

clientes residenciais 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2014 a 4T2018 

Nota 1:  Total de lares com ofertas em pacote multiple play 

Nota 2:  A escala de resposta original é: 1 «Vai mudar de certeza», …, 10 «Não vai mudar de certeza». A agregação da escala foi efetuada 
da seguinte forma: Intenção de mudança (1 a 4); Indecisão (5 a 9 e ns/nr); Sem intenção de mudança (10)  

Nota 3:  Todas as estimativas são fiáveis. 

 

De acordo com o inquérito da CE E-Communications and Telecom Single Market 

Household Survey, relativo a abril de 2017, a mudança de prestador dos clientes com 

serviços em pacote em Portugal encontrava-se abaixo da média da UE28 (14.º no ranking). 

De acordo com esta fonte, as mudanças ocorridas durante o último ano (entre abril de 2016 

e abril de 2017) foram também inferiores à média da UE28 (-2 p.p.) – Vd. Tabela 6. 
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Tabela 6 – Taxa de mudança de prestador pelos clientes residenciais com serviços em pacote 

 UE28 Portugal Ranking 
Desvio face 
UE28 (p.p.) 

Mudou alguma vez 49 46 14.º -3 

Sim, durante o último ano 11 9 14.º -2 

Sim, há 1 a 2 anos atrás 11 12 10.º +1 

Sim, há 2 ao 5 anos atrás 15 13 17.º -2 

Sim, há mais de 5 anos 12 12 12.º 0 

Nunca mudou 49 53 11.º +4 

Ns/Nr 2 1     

Unidade: %, p.p. 

Fonte: E-Communications and Telecom Single Market Household Survey, Special Eurobarometer 462/Wave EB87.2 – TNS Opinion & Social; 
Trabalho de campo: abril 2017; Publicação CE: julho de 2018. 

Nota: Indivíduos com serviços em pacote 

 

Cerca de 42% dos clientes de serviços em pacote que mudaram de prestador em Portugal 

referiram ter tido algum problema no processo de mudança (Figura 3). Este valor é inferior 

à média da UE28 (55%).  

 

Figura 3 – Existência de problemas na mudança de prestador do pacote de serviços 

 

Unidade: % 

Fonte: E-Communications and Telecom Single Market Household Survey, Special Eurobarometer 462/Wave EB87.2 – TNS Opinion & Social; 
Trabalho de campo: abril 2017; Publicação CE: julho de 2018. 

Nota: Indivíduos com serviços em pacote que mudaram de prestador alguma vez. 
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Os principais problemas com a mudança de prestador foram o acesso aos serviços (perda 

temporária dos serviços ou demora no acesso aos novos serviços), tanto em Portugal como 

na generalidade da UE28 (Figura 4). 

 

Figura 4 – Problemas identificados na mudança de prestador do pacote de serviços 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM com base no E-Communications and Telecom Single Market Household Survey, Special Eurobarometer 462/Wave EB87.2 
– TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: abril 2017; Publicação CE: julho de 2018. 

Nota 1: Indivíduos com serviços em pacote que mudaram de prestador alguma vez e que identificaram ter tido algum problema na mudança 

Nota 2: Resposta de escolha múltipla. 

 

4. Principais alterações nas ofertas comerciais dos serviços em pacote em 

2018 

Durante 2018, registaram-se as seguintes alterações significativas nas ofertas comerciais 

disponíveis: 

 A MEO lançou a oferta MEO by no 2T2018 que permite ao consumidor configurar o 

seu pacote de acordo com determinadas opções. A Vodafone e a NOS criaram 

também ofertas com características semelhantes (i.e., Vodafone Pacotes Fibra ID) ou 

com um maior número de opções (no caso da NOS). A NOWO já oferecia este tipo de 

ofertas desde setembro de 2016; 
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 A mensalidade de uma das principais modalidades de pacotes disponíveis - pacote 

STF+BLF+TVS com 100 Mbps de velocidade de download – passou a ser 29,90 euros 

no caso da Vodafone e 29,99 euros nos casos da MEO e NOS, sem box incluída. A 

NOWO continua a oferecer a mensalidade mais baixa (22,99 euros, embora sem 

tráfego de voz fixa incluído); 

 Os três principais prestadores aumentaram a mensalidade dos cartões móveis 

adicionais integrados em ofertas em pacote de 11,90 euros para 12,90 euros. 

 

5. Número de subscritores de serviços em pacote 

O número de subscritores das ofertas em pacote atingiu 3,88 milhões no final de 2018, 

mais 145 mil ou mais 3,9% do que no final do ano anterior (Tabela 7).  

Em termos anuais, o crescimento do número de subscritores de serviços em pacote tem 

vindo a desacelerar nos últimos anos, tendo o crescimento verificado em 2018 sido inferior 

ao registado em 2017 (mais 222 mil subscritores ou +6,3%) e, em média, ao crescimento 

verificado no período 2014/2018. Este abrandamento encontra-se, em parte, associado à 

elevada taxa de penetração de serviços em pacote.   

A evolução do número de subscritores de pacotes resultou sobretudo do aumento do 

número de subscritores das ofertas 4/5P (+122 mil subscritores ou +7,3% nos últimos 12 

meses) e, em menor medida, do crescimento das ofertas 3P (+78 mil ou +5,1%). As ofertas 

2P diminuíram de forma acentuada (-55 mil ou -10,6% nos últimos 12 meses). 

 

Tabela 7 − Número de subscritores de pacote de serviços por tipo de oferta 

 2017 2018 
Var. 

2017/ 
2018 

 Var. média 
anual 

2014/2018 

 Var. 
acumulada 
2014/2018 

pacotes double play (2P)   519   464 -10,6%   -3,7%   -14,1% 

pacotes triple play (3P)  1 542  1 620 5,1%   4,4%   18,7% 

pacotes quadruple/quintuple play (4/5P)  1 675  1 797 7,3%   14,5%   71,8% 

Multiple play  3 736  3 882 3,9%   7,1%   31,5% 

Unidades: milhares de subscritores, % 

Fonte: ANACOM 
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O número de subscritores contabilizado em 2018 encontra-se dentro do intervalo de 

previsão que resulta do comportamento histórico recente (Figura 5). Desde 2016 que se 

iniciou uma trajetória de desaceleração do crescimento deste tipo de ofertas. 

 

Figura 5 – Evolução do número de subscritores de pacote de serviços e intervalo de previsão 

 

Unidade: milhares de subscritores 

Fonte: ANACOM    

Nota:  Para efeitos da modelização desta série, recorreu-se a um modelo não linear logístico Y=2.118.340+1.890.242/(1+exp(-0,165*(t-
12,696))). A modelação foi efetuada a partir do segundo trimestre de 2012. Intervalo de previsão com um nível de significância de 
95% e R2 ajustado de 0,998. 

 

No final de 2018, as ofertas 4/5P continuaram a ser as mais utilizadas, com 1,8 milhões de 

subscritores (46,3%), seguindo-se as ofertas 3P, com 1,62 milhões de subscritores (41,7%) 

– Vd. Figura 6. 

 

1 900

2 400

2 900

3 400

3 900

4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 4T2016 4T2017 4T2018

Subscritores de pacotes de serviços

Previsão

Intervalo de previsão

0 

∥
 



Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas - 2018 18/25 

 

Figura 6 – Distribuição do número de subscritores de pacote de serviços por tipo de oferta, 4T2018 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM 

 

Cerca de 48,6% dos lares dispunham de um pacote convergente, mais 2,1 p.p. que no ano 

anterior (Figura 7). Noutra perspetiva, cerca de 43,3% dos clientes do serviço telefónico 

móvel (voz/dados) com 15 ou mais anos subscreveram o serviço integrado num pacote 

com outros serviços fixos. Em 2018 verificou-se o menor crescimento da penetração de 

pacotes convergentes dos últimos 5 anos. 

 

Figura 7 – Percentagem de clientes residenciais com pacotes convergentes 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2014 a 4T2018 

Nota 1: Total de lares (não tem em conta as não-respostas). 

Nota 2: Todas as estimativas são fiáveis.  
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De acordo com a informação disponível, a penetração de pacotes convergentes em 

Portugal era inferior à média da UE28. Em contrapartida, a proporção de serviços fixos 

comercializados em pacote é superior em Portugal do que na UE28 (Figura 8).  

 

Figura 8 – Serviços incluídos nos pacotes de serviços, Portugal e UE28  

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM com base no E-Communications and Telecom Single Market Household Survey, Special Eurobarometer 462/Wave EB87.2 
– TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: abril 2017; Publicação CE: julho de 2018. 

Nota: Total de indivíduos com serviços em pacote 

 

 

6. Receitas dos serviços em pacote e fatura média mensal dos clientes 

residenciais 

As receitas de serviços em pacote atingiram cerca de 1.582 milhões de euros em 2018 

(Tabela 8). As receitas de ofertas 4/5P representavam 60,3% do total. 

 

Tabela 8 – Receita de pacotes de serviços por tipo de oferta 

 2018  
Peso 
2018 

pacotes double play (2P)  108 299  6,8% 

pacotes triple play (3P)  518 873  32,8% 

pacotes quadruple/quintuple play (4/5P)  954 350  60,3% 

Multiple play 1 581 523  100,0% 

Unidades: milhares de euros (sem IVA), % 

Fonte: ANACOM 
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Em média, a receita mensal por subscritor de pacote, que inclui clientes residenciais e não 

residenciais, foi de 34,47 euros, não incluindo IVA. No caso das ofertas mais utilizadas 

(4/5P), a  fatura média mensal atingiu 45,70 euros mensais por subscritor (Figura 9). 

 

Figura 9 – Receita média mensal por subscritor de pacote de serviços por tipo de oferta, 2018  

 

Unidade: euros (sem IVA) 

Fonte: ANACOM  

 

Segundo o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, em 2018 a fatura média mensal 

dos clientes residenciais com ofertas em pacote – indicador que apresenta algumas 

diferenças face ao indicador de receitas em pacote apresentado anteriormente3 –  foi de 

52,86 euros, incluindo IVA. A fatura média aumentou 1,2% face ao ano anterior (Figura 10). 

 

                                                
3  A fatura média mensal difere da receita média mensal apresentada acima, não apenas pelo facto de as 

fontes serem diferentes, mas também pelo facto de dizer respeito apenas aos clientes residenciais, incluir 
IVA, poder incluir outros serviços e opções tarifárias e ser reportada pelo consumidor. 

34,47 €

18,61

27,04

45,70

0

50

Multiple play 2P 3P 4/5P



Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas - 2018 21/25 

 

Figura 10 – Evolução da fatura média mensal dos clientes residenciais com ofertas em multiple play 

 

Unidade: euros (com IVA incluído) 

Fonte: ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 2014 a 2018 

Nota 1: Total de lares com ofertas em pacote multiple play (não tem em conta as não-respostas) 

Nota 2: As margens de erro relativas das médias são inferiores a 1%. 

Nota 3: A variação anual diz respeito à variação da despesa média pelos clientes residenciais com serviços em pacote, refletindo a variação 
anual do preço dos serviços em pacote bem como a variação da qualidade associada às ofertas (por ex. número de canais, velocidade 
de download, novos serviços, entre outros) e do padrão de consumo dos utilizadores. 

 

7. Penetração dos serviços em pacote 

De acordo com a informação recolhida junto dos prestadores de comunicações eletrónicas, 

no final de 2018 o número de assinantes de ofertas em pacote equivalia a 93,7% das 

famílias clássicas, mais 2,6 p.p. do que no ano anterior (Figura 11). 
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Figura 11 – Evolução da penetração de subscritores de serviços em pacote 

Unidade: Subscritores por 100 famílias clássicas 

Fonte: ANACOM, INE   

Nota: Para efeito do cálculo das penetrações, utilizam-se as estimativas anuais de famílias clássicas publicadas pelo INE, após os Censos 
2011.  

 

O número de subscritores de pacote 4/5P equivalia a 43,8% das famílias (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Taxa de penetração de subscritores de pacote de serviços por 100 famílias 

 2017 2018 
Var. (p.p.) 

2017/2018 
 

Var. média 
anual 

2014/2018 
 

Var. 
acumulada 
2014/2018 

pacotes double play (2P) 12,7 11,2 -1,5  -0,5  -2,1 

pacotes triple play (3P) 37,6 39,1 +1,5  +1,4  +5,5 

pacotes quadruple/quintuple play (4/5P) 40,8 43,4 +2,5  +4,4  +17,6 

Multiple play 91,1 93,7 +2,6  +5,2  +21,0 

Unidades: número de ofertas por 100 famílias clássicas; p.p. 

Fonte: ANACOM 

Nota 1: Recorreu-se às estimativas anuais de famílias clássicas do INE.  

Nota 2: As variações apresentadas podem não corresponder exatamente aos valores constantes da tabela devido a arredondamentos. 
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Nota metodológica 
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Nota metodológica 

a. 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 data de referência da 
informação apresentada é 06-02-2019. A informação trimestral agora disponibilizada poderá ser objeto de revisões 
ou atualizações. 

 Barómetro de Telecomunicações da Marktest (BTC): estudo regular da Marktest para o sector das 
telecomunicações. O universo é constituído pelos lares do Continente e Regiões Autónomas e pelos indivíduos 
com 10 e mais anos residentes no Continental e Regiões Autónomas, respetivamente. Mensalmente, é recolhida 
uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo com uma dimensão de 1.150 lares 
e 1.200 indivíduos. A análise dos dados do BTC é trimestral. Para as questões de primeiro nível, a amostra de 
lares e a amostra de indivíduos garantem uma margem de erro absoluta máxima de 1,7 p.p. e de 1,6 p.p., 
respetivamente. 

 E-Communications and Telecom Single Market Household Survey (Special Eurobarometer462 - Wave 
EB87.2) da Comissão Europeia (CE): Inquérito amostral presencial (CAPI) cujo universo é constituído pela 
população com 15 ou mais anos de cada um dos estados membros da UE28. No caso de Portugal, a amostra é 
de 1.093 agregados familiares, e tem uma margem de erro absoluta máxima de 3 p.p. A última vaga disponível 
deste inquérito é de. O trabalho de campo foi realizado pela TNS Opinion & Social Network em abril de 2017. A 
publicação data de julho de 2018. 

 

b. Definições e notas 
 
 Pacote de serviços e subscritores de pacotes de serviços: Vd. secção IV.I.6 do anexo 2 do Regulamento sobre 

a prestação de informação de natureza estatísticas (Regulamento n.º 255/2017 de 16 de maio de 2017). A partir 
de 2018 a contabilização dos serviços que integram os pacotes foi alterada. A designada "Internet no telemóvel” 

que, até então, era classificada como banda larga móvel (BLM), passou a integrar os "serviços móveis  ofertas 
suportadas em telemóvel". 

As ofertas em pacote analisadas integram pelo menos um serviço de comunicações eletrónicas em local fixo. 

 Pacotes convergentes: pacotes de serviços que, para além de serviços prestados em local fixo, incluem serviços 
móveis. 

 Receitas de pacotes de serviços: Vd. secção II.2 do anexo 2 do Regulamento sobre a prestação de informação 
de natureza estatísticas (Regulamento n.º 255/2017 de 16 de maio de 2017). A partir de 2018, as receitas de 
serviços oferecidos em pacote excluem as receitas de consumos ou prestações adicionais não incluídas na 
assinatura, (por exemplo, ofertas opcionais de voz/dados/SMS, tráfego adicional não incluído na mensalidade), 
pacotes de canais e canais premium, as mensalidades de cartões móveis adicionais integrados em ofertas em 
pacote e as receitas individualizáveis associadas a distribuição/transmissão de serviços Over-the-Top (OTT), 
incluindo serviços audiovisuais a pedido, que são contabilizadas como receitas diretamente atribuíveis aos serviços 
em questão. 

 Famílias clássicas: agregado estatístico constituído pelo conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento 
e que têm relações de parentesco (de direito ou de facto) entre si, podendo ocupar a totalidade ou parte do 
alojamento. Considera-se também como família clássica qualquer pessoa independente que ocupe uma parte ou 
a totalidade de uma unidade de alojamento (Vd. http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1123#Hist%C3%B3rico). 

 Diferenças estatísticas face ao trimestre homólogo: recorre-se ao teste estatístico da diferença entre duas 
proporções ou médias para amostras grandes e independentes, considerando um nível de confiança de 95%.  

 

c. Siglas e abreviaturas 

BTC Barómetro de 
Telecomunicações 

INE Instituto Nacional de 
Estatística 

TVS Distribuição de TV por 
subscrição 

2P Pacote com 2 serviços  

BLF Banda larga fixa STF Serviço telefónico fixo UE28 União Europeia  3P Pacote com 3 serviços 

BLM Banda larga móvel STM Serviço telefónico móvel 4T2018 Quarto trimestre 2018 4/5P Pacote com 4/5 serviços 

 
 

d. Sinais convencionais 

%  percentagem # Estimativa não fiável  Aumento estatisticamente significativo 

p.p. pontos percentuais * Estimativa aceitável  Diminuição estatisticamente significativa 

 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409690
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1123#Hist%C3%B3rico

