
A pandemia de COVID-19, a declaração do estado de emergência e o confinamento geral que nos obrigou ao tele-
trabalho e a aulas online provocou um aumento da utilização de serviços de comunicações e uma alteração dos pa-
drões de consumo em 2020.

Os serviços disponibilizados pela ANACOM aos utilizadores foram mais procurados. Seja ao nível da obtenção de 
informação e do esclarecimento de dúvidas no site institucional e no Portal do Consumidor, seja ao nível das diver-
sas aplicações que a ANACOM disponibiliza aos utilizadores para que possam fazer as melhores escolhas sempre 
que pretendem subscrever um novo serviço, fazer um contrato ou mudar de prestador, como é o caso do COM.es-
colha, do NET.mede e do TEM.rede?

Tendo sempre presente que consumidores bem informados fazem melhores escolhas, a ANACOM lançou a poucos 
dias do final de 2020 mais uma plataforma, o Portal 5G, através do qual pretende contribuir para melhorar o conhe-
cimento sobre a implementação do 5G em Portugal e no mundo. 

Em destaque:
- Em 2020, o número de visitas com origem 
nas redes sociais aumentou +54,57%
(14 519 vs 9393)

Em destaque: 

anacom.pt

anacom-consumidor.pt

anacom.pt/tarifarios/

netmede.pt

https://anacom.maps.arcgis.com/apps/
Cascade/index.html?appid=
ad3f71dbb09541518f436aa828feb28e

portal5g.pt

Nota: 
Os dados na app NET.mede começaram a ser 
recolhidos no final de novembro de 2019. 
Os testes da app NET.mede começaram a ser 
considerados nas estatísticas a partir de 2020.

Em destaque:
Os cinco serviços/simulações mais utilizadas:
- Serviços no telemóvel - consulta de tarifários 
- Internet - consulta de tarifários 
- Combinados - consulta de tarifários 
- Combinados - simulação de um consumo 
- Internet - simulação de um consumo 

Nota:
O Portal 5G foi lançado a 17 de 
dezembro de 2020

Objetivo:
Neste portal divulga-se informação atual, útil e 
relevante sobre o 5G, que promete transformar 
o mundo em que vivemos

Objetivo:
É uma aplicação que fornece informação 
sobre a cobertura das redes dos operadores 
móveis no território nacional

Nota:
A aplicação tem.REDE? foi lançada a 19 
de outubro de 2020
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Objetivo:
Permite consultar tarifários e simular 
consumos de Internet, telefone móvel, 
telefone fixo, televisão e serviços 
em pacote

Objetivo:
É um serviço da ANACOM que permite 
testar a qualidade do serviço de Internet 
(fixa e móvel), a partir de um computador, 
smartphone ou tablet

Objetivo:
Disponibiliza aos consumidores informação 
útil e em linguagem simples sobre os serviços de 
comunicações, permitindo-lhes conhecer 
os seus direitos e saber como resolver problemas

Os conteúdos relacionados com os períodos de 
fidelização e cancelamento dos contratos foram os 
mais visitados
- O n.º de perguntas dos utilizadores do assistente 
virtual cresceu 21,88% 

Em 2020, o Portal do Consumidor 
teve mais utilizadores mulheres do 
que homens (53% vs 47%)
A versão móvel tem praticamente 
os mesmos utilizadores que a 
versão desktop (48,58% vs 49,24%)

Testes
Serviço online

629 000
 (1723 testes diários)

Em destaque: 
65 mil sessões na área reservada 
My NET.mede pelos utilizadores da 
app NET.mede

A pandemia de COVID-19, a declaração do estado de emergência e o confinamento geral que nos obrigou ao 
teletrabalho e a aulas online provocou um aumento da utilização de serviços de comunicações e uma alter-
ação dos padrões de consumo em 2020.

Os serviços disponibilizados pela ANACOM aos utilizadores foram mais procurados. Seja ao nível da obtenção 
de informação e do esclarecimento de dúvidas no site institucional e no Portal do Consumidor, seja ao nível 
das diversas aplicações que a ANACOM disponibiliza aos utilizadores para que possam fazer as melhores es-
colhas sempre que pretendem subscrever um novo serviço, fazer um contrato ou mudar de prestador, como é 
o caso do COM.escolha, do NET.mede e do TEM.rede?

Tendo sempre presente que consumidores bem informados fazem melhores escolhas, a ANACOM lançou a 
poucos dias do final de 2020 mais uma plataforma, o Portal 5G, através do qual pretende contribuir para mel-
horar o conhecimento sobre a implementação do 5G em Portugal e no mundo. 

Em destaque:
- Em 2020, o número de visitas com origem 
nas redes sociais aumentou +54,57% 
(14 519 vs 9393)

Em destaque: 

anacom.pt

anacom-consumidor.pt

anacom.pt/tarifarios/

netmede.pt

https://anacom.maps.arcgis.com/apps/
Cascade/index.html?appid=
ad3f71dbb09541518f436aa828feb28e

portal5g.pt

Nota: 
Os dados da app NET.mede começaram a ser 
recolhidos no final de novembro de 2019. Os 
testes da app NET.mede começaram a ser consid-
erados nas estatísticas a partir de 2020.

Em destaque:
Os cinco serviços/simulações mais utilizadas:
- Serviços no telemóvel - consulta de tarifários 
- Internet - consulta de tarifários 
- Combinados - consulta de tarifários 
- Combinados - simulação de um consumo 
- Internet - simulação de um consumo 

Nota:
O Portal 5G foi lançado a 17 de 
dezembro de 2020

Objetivo:
Neste portal divulga-se informação atual, útil e 
relevante sobre o 5G, que promete transformar 
o mundo em que vivemos

Objetivo:
É uma aplicação que fornece informação 
sobre a cobertura das redes dos operadores 
móveis no território nacional

Nota:
A aplicação tem.REDE? foi lançada a 19 
de outubro de 2020
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Objetivo:
Permite consultar tarifários e simular 
consumos de Internet, telefone móvel, 
telefone fixo, televisão e serviços 
em pacote

Objetivo:
Disponibiliza aos consumidores informação 
útil e em linguagem simples sobre os serviços de 
comunicações, permitindo-lhes conhecer 
os seus direitos e saber como resolver problemas

Os conteúdos relacionados com os períodos de 
fidelização e cancelamento dos contratos foram os 
mais visitados
- O n.º de perguntas dos utilizadores do assistente 
virtual cresceu 21,88%

Em 2020, o Portal do Consumidor 
teve mais utilizadores mulheres do 
que homens (53% vs 47%)
A versão móvel tem praticamente 
os mesmos utilizadores que a 
versão desktop (48,58% vs 49,24%)

Testes
Serviço online

629 000
 (1723 testes diários)

Em destaque: 
65 mil sessões na área reservada 
My NET.mede pelos utilizadores da 
app NET.mede

Objetivo:
É um serviço da ANACOM que permite 
testar a qualidade do serviço de Internet 
(fixa e móvel), a partir de um computador, 
smartphone ou tablet.

A pandemia de COVID-19, a declaração do estado de emergência e o confinamento geral que nos obrigou ao 
teletrabalho e a aulas online provocou um aumento da utilização de serviços de comunicações e uma alter-
ação dos padrões de consumo em 2020.

Os serviços disponibilizados pela ANACOM aos utilizadores foram mais procurados. Seja ao nível da obtenção 
de informação e do esclarecimento de dúvidas no site institucional e no Portal do Consumidor, seja ao nível 
das diversas aplicações que a ANACOM disponibiliza aos utilizadores para que possam fazer as melhores es-
colhas sempre que pretendem subscrever um novo serviço, fazer um contrato ou mudar de prestador, como é 
o caso do COM.escolha, do NET.mede e do TEM.rede?

Tendo sempre presente que consumidores bem informados fazem melhores escolhas, a ANACOM lançou a 
poucos dias do final de 2020 mais uma plataforma, o Portal 5G, através do qual pretende contribuir para mel-
horar o conhecimento sobre a implementação do 5G em Portugal e no mundo. 

Em destaque:
- Em 2020, o número de visitas com origem 
nas redes sociais aumentou +54,57% 
(14 519 vs 9393)

Em destaque:

anacom.pt

anacom-consumidor.pt

anacom.pt/tarifarios/

netmede.pt

portal5g.pt

Nota: 
Os dados da app NET.mede começaram a ser 
recolhidos no final de novembro de 2019. Os 
testes da app NET.mede começaram a ser consid-
erados nas estatísticas a partir de 2020.

Em destaque:
Os cinco serviços/simulações mais utilizadas:
- Serviços no telemóvel - consulta de tarifários 
- Internet - consulta de tarifários 
- Combinados - consulta de tarifários 
- Combinados - simulação de um consumo 
- Internet - simulação de um consumo 

Nota:
O Portal 5G foi lançado a 17 de 
dezembro de 2020

Objetivo:
Neste portal divulga-se informação atual, útil 
e relevante sobre o 5G, que promete transformar 
o mundo  em que vivemos

Nota:
A aplicação tem.REDE? foi lançada a 19 
de outubro de 2020
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Objetivo:
Permite consultar tarifários e simular 
consumos de Internet, telefone móvel, 
telefone fixo, televisão e serviços 
em pacote

Objetivo:
Disponibiliza aos consumidores informação 
útil e em linguagem simples sobre os serviços de 
comunicações, permitindo-lhes conhecer 
os seus direitos e saber como resolver problemas

Os conteúdos relacionados com os períodos de 
fidelização e cancelamento de contratos foram os 
mais visitados
- O n.º de perguntas de utilizadores do assistente 
virtual cresceu 21,88% 

Em 2020, o Portal do Consumidor 
teve mais utilizadores mulheres do 
que homens (53% vs 47%)
A versão móvel tem praticamente 
os mesmos utilizadores que a 
versão desktop (48,58% vs 49,24%)

Testes
Serviço online

629 000
 (1723 testes diários)

Em destaque: 
65 mil sessões na área reservada 
My NET.mede pelos utilizadores da 
app NET.mede
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Objetivo:
É um serviço da ANACOM que permite 
testar a qualidade do serviço de Internet 
(fixa e móvel), a partir de um computador, 
smartphone ou tablet.

https://anacom.maps.arcgis.com/apps/
Cascade/index.html?appid=
ad3f71dbb09541518f436aa828feb28e

Objetivo:
É uma aplicação que fornece informação 
sobre a cobertura das redes dos 
operadores móveis no território nacional

Em destaque:
- Em 2020, o número de visitas com origem 
nas redes sociais aumentou +54,57%
(14 519 vs 9393)

Em destaque: 

anacom.pt

anacom-consumidor.pt

netmede.pt

https://anacom.maps.arcgis.com/apps/
Cascade/index.html?appid=
ad3f71dbb09541518f436aa828feb28e

portal5g.pt

Nota: 
Os dados na app NET.mede começaram a ser 
recolhidos no final de novembro de 2019. 
Os testes da app NET.mede começaram a ser 
considerados nas estatísticas a partir de 2020.

Objetivo:
Neste portal divulga-se informação atual, útil e 
relevante sobre o 5G, que promete transformar 
o mundo em que vivemos

Objetivo:
É uma aplicação que fornece informação 
sobre a cobertura das redes dos operadores 
móveis no território nacional
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Objetivo:
É um serviço da ANACOM que permite 
testar a qualidade do serviço de Internet 
(fixa e móvel), a partir de um computador, 
smartphone ou tablet

Objetivo:
Disponibiliza aos consumidores informação 
útil e em linguagem simples sobre os serviços de 
comunicações, permitindo-lhes conhecer 
os seus direitos e saber como resolver problemas

Os conteúdos relacionados com os períodos de 
fidelização e cancelamento dos contratos foram os 
mais visitados
- O n.º de perguntas dos utilizadores do assistente 
virtual cresceu 21,88% 

Em 2020, o Portal do Consumidor 
teve mais utilizadores mulheres do 
que homens (53% vs 47%)
A versão móvel tem praticamente 
os mesmos utilizadores que a 
versão desktop (48,58% vs 49,24%)

Testes
Serviço online

629 000
 (1723 testes diários)

Em destaque: 
65 mil sessões na área reservada 
My NET.mede pelos utilizadores da 
app NET.mede

Objetivo:
É a principal plataforma de comunicação, que 
disponibiliza toda a informação sobre a sua atividade 
de regulação do mercado das comunicações 
- comunicações eletrónicas e serviços postais - 
em Portugal

Data de lançamento: 16 de maio de 1997

Plataformas de comunicação da ANACOM
um ano sempre a crescer
O acesso a informação é uma base para melhores escolhas e ofertas aperfeiçoadas. A ANACOM põe à disposição de todos plataformas 
com conteúdos relevantes, onde esclarece dúvidas e convida à participação. Essa informação é também construída a partir dos 
contributos que os utilizadores fazem chegar à ANACOM através dos diversos canais de contacto que têm à sua disposição.
 
Em 2020, todas as plataformas da ANACOM registaram um acréscimo significativo de utilização. 

Data de lançamento: 15 de março de 2011

Data de lançamento: 2 de dezembro de 2013

Data de lançamento: 19 de outubro de 2020

anacom.pt/tarifarios/

Em destaque:
Os cinco serviços/simulações mais utilizadas:
- Serviços no telemóvel - consulta de tarifários 
- Internet - consulta de tarifários 
- Combinados - consulta de tarifários 
- Combinados - simulação de um consumo 
- Internet - simulação de um consumo 

Utilizadores

+ 10,45%
(55 215 vs 60 984)

+10,18% 
(254 657 vs 280 574)

Visualizações de páginas
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20Objetivo:

Permite consultar tarifários e simular 
consumos de Internet, telefone móvel, 
telefone fixo, televisão e serviços 
em pacote

Data de lançamento: 1 de junho de 2011

Data de lançamento: 17 de dezembro de 2020


