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SIGLAS E ACRÓNIMOS 

  

  

  

BTS Base Transceiver Station – Estação Base Rádio que estabelece e controla a ligação rádio entre o telemóvel e a rede 

EDGE Enhanced Date Rates for GSM Evolution - Taxas de Dados Ampliadas para a Evolução do GSM (2G) 

GSM Global System for Mobile communications – Sistema de Comunicações Móveis de segunda geração (2G) 

HSDPA High Speed Downlink Packet Access – Protocolo de comunicações móveis 3G, melhorado da família de acesso de 
pacote de alta velocidade (HSPA), permite que as redes UMTS (3G) tenham velocidades e capacidade de dados mais 
elevadas 

HSPA High Speed Packet Access – Termo genérico para designar avanços na tecnologia UMTS (3G), aumento da capacidade 
da rede e melhor transmissão de dados. O HSPA +, é uma evolução do HSPA e não deve ser confundido com o LTE 
(4G) 

LTE Long Term Evolution – Sistema de Comunicações Móveis de quarta geração (4G) 

Mbps Mega Bit Per Second – Um milhão de bits (“0” e “1” – unidade básica de dados) por segundo – Unidade de medida 
utilizada para velocidade de transferência de dados (velocidade de Download e de Upload) 

ms Milissegundo – uma milésima parte de segundo – unidade de tempo utilizada na medida da Latência 

NR New Radio – Sistema de Comunicações Móveis de quinta geração (5G) 

RSRP Reference Signal Received Power – Nível de sinal rádio recebido por um terminal móvel (LTE/NR) 
 RSCP Received Signal Code Power – Nível de sinal recebido por um terminal 

 RSSI Received Signal Strength Indicator - Indicador de intensidade de sinal recebido por um terminal 

SIM Subscriber Identity Module – Cartão SIM 

UE User Equipament – Equipamento de utilizador ou dispositivo móvel 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System – Sistema de Comunicações Móveis de terceira geração (3G) 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A generalidade dos consumidores e das empresas recorrem aos serviços de comunicações eletrónicas, suportados nos sistemas 

de comunicações móveis GSM/UMTS/LTE/NR (2G/3G/4G/5G), para satisfazer as suas necessidades quotidianas de comunicação, 

nomeadamente nas vertentes de telefonia, mensagens e dados, incluindo as comunicações de emergência e de segurança, pelo 

que estes sistemas assumem um papel muito relevante no contexto das comunicações eletrónicas nacionais. 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), no âmbito das suas atribuições e fazendo uso dos poderes previstos nos seus 

estatutos, efetua estudos de avaliação da qualidade de serviço na perspetiva do utilizador em Portugal, com o intuito de dotar o 

mercado, em especial os utilizadores menos protegidos – os consumidores e as micro e pequenas empresas –, de informação 

isenta sobre o desempenho de serviços de comunicações eletrónicas suportados nos sistemas de comunicações móveis presentes 

no mercado. 

Com este trabalho, pretendeu-se averiguar a experiência do utilizador em termos de acessibilidade aos serviços, sendo, para o 

efeito, estabelecidas chamadas de voz para avaliação do serviço de voz, realizados testes NET.mede para avaliação da 

performance do serviço de dados móveis e registados níveis de sinal rádio para avaliação da cobertura e tecnologia utilizada. 

A metodologia seguida neste estudo assenta na realização de testes de campo, com recurso a um sistema automático de medição, 

composto por estações móveis, vulgarmente conhecidas por telemóveis / smartphones, que estabelecem uma ligação via rádio com 

as estações de base (BTS) dentro da própria rede, refletindo os vários aspectos que afetam a qualidade dos serviços (medições 

extremo-a-extremo). As medições foram efetuadas em igualdade de condições para os três operadores detentores de redes móveis 

assegurando, nomeadamente, a simultaneidade dos testes, a mesma localização e as mesmas parametrizações, permitindo assim, 

a análise comparativa dos desempenhos. 

Neste contexto, atendendo à quantidade de embarcações que navegam no rio Douro e reconhecendo a importância das 

comunicações móveis no processo em curso de revitalização do turismo marítimo em toda a extensão do rio Douro em território 

nacional, repercussão da sua navegabilidade, em parceria com a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo 

(APDL) e a Autoridade Marítima Nacional (Polícia Marítima) realizou-se uma verificação, na ótica de utilizador, do desempenho de 

serviços móveis GSM, UMTS, LTE e NR, em toda a extensão nacional do rio Douro desde a Foz do Douro até Barca d`Alva a bordo 

de embarcações. Para o efeito foram utilizadas embarcações da APDL e da Polícia Marítima. 

Realizaram-se campanhas de testes nos períodos compreendidos entre 26 a 30 de setembro e 13 de outubro de 2022, tendo sido 

efetuadas na globalidade 1251 chamadas de voz, 1219 testes NET.mede, e 101 407 registos de sinal rádio, durante os cerca de 

208 km percorridos e navegáveis em território português. 

Os principais resultados observados são detalhados por indicador e desagregados por operador, na secção 5 deste relatório, 

apontando para os seguintes aspectos: 
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• Tendo em consideração apenas a presença ou ausência de sinal de rede, a MEO, NOS e VODAFONE atingiram, 

respetivamente, 96,1%, 95,9% e 95,1% de registos com sinal de rede na maioria do percurso de medições realizado. 

• Relativamente ao tipo de tecnologia utilizada, o serviço 4G sobrepôs-se às outras tecnologias registando 45% a 53% do 

total de amostras (53,1% para a VODAFONE, 47,2% para a MEO e 45,2% para a NOS). O 5G foi o segundo serviço com 

mais número de amostras, com valores compreendidos no intervalo de 17% a 40% (40,1% para a MEO, 37% para a NOS 

e 17,5% para a VODAFONE), evidenciando positivamente a evolução desta tecnologia. 

• No serviço de voz o desempenho foi equilibrado, tendo a MEO conseguido o melhor resultado, seguida da VODAFONE e 

por último a NOS, com respetivamente 93,8%, 92,8% e 92,6% de chamadas estabelecidas e concluídas com sucesso.  

• Similarmente, a prestação do serviço de dados teve pior desempenho onde a qualidade de sinal das redes móveis dos três 

operadores era deficitária, obtendo-se o seguinte: 

o Latência: para os três operadores, acima de 54% dos testes corresponderam a valores entre 30 e 60 ms. 

o Velocidade média de download: destacada a NOS que atingiu os 80 Mbps, seguindo-se a MEO com 69,2 Mbps e 

a VODAFONE com 45,3 Mbps. 

o Já na velocidade média de upload os três operadores variaram entre os 13,8 Mbps e os 19,6 Mbps. 

• Os piores resultados globais (engloba o melhor sinal dos três operadores numa determinada posição) foram obtidos entre 

a Barragem do Pocinho e Barca D`Alva, com especial incidência para o percurso, que de acordo com a carta administrativa, 

abrange os concelhos de Torre de Moncorvo e Freixo de Espada À Cinta do distrito de Bragança e ainda os concelhos de 

Vila Nova de Foz Côa e Figueira de Castelo Rodrigo do distrito da Guarda. A deficiente/inexistente cobertura dos 

operadores móveis abrange as freguesias Urrós (Torre de Moncorvo), Ligares (Freixo de Espada à Cinta), Castelo Melhor, 

Almendra (Vila Nova de Foz Côa) e Escalhão (Figueira Castelo Rodrigo). Nesta parte do percurso do rio, não existe a 

possibilidade de utilização das comunicações móveis em caso de emergência. Neste domínio, no troço identificado existirá 

acentuada e premente necessidade de melhoria. 

• Existem ainda mais dois troços do rio Douro que poderão ser alvo de melhoria em termos de cobertura, nomeadamente 

um que abrange as freguesias de Negozelo do Douro e São João da Pesqueira, do concelho de São João da Pesqueira e 

Linhares do concelho de Carrazeda de Ansiães, com a Barragem da Valeira no meio. A outra zona com deficiente cobertura 

abrange as freguesias de Lousa e Cabeça Boa do concelho de Torre de Moncorvo e a freguesia de Vila Nova de Foz Côa 

do concelho de Vila Nova de Foz Côa.   

  

Na Figura 1 é indicada a classificação do desempenho dos operadores para cada serviço: 
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Figura 1 – Desempenho global dos operadores 

 

 

1 ENQUADRAMENTO 

A generalidade dos consumidores e das empresas recorrem aos serviços de comunicações eletrónicas, suportados nos sistemas 

de comunicações móveis GSM/UMTS/LTE/NR (2G/3G/4G/5G), para satisfazer as suas necessidades quotidianas de comunicação, 

nomeadamente nas vertentes de telefonia, mensagens e dados, incluindo as comunicações de emergência e de segurança, pelo 

que estes sistemas assumem um papel muito relevante no contexto das comunicações eletrónicas nacionais. 

Nos sistemas de comunicações móveis GSM, UMTS, LTE e NR, a qualidade de serviço na perspetiva do utilizador assume uma 

importância fundamental, em particular pela natureza rádio do acesso, pela mobilidade que possibilitam e pela elevada penetração 

e utilização que apresentam. 

Na União Europeia (UE), as autoridades reguladoras nacionais devem também controlar, assegurar e promover a disponibilidade 

contínua de serviços de acesso à Internet, não discriminatórios e com níveis de qualidade que reflitam o progresso tecnológico. 

Com este trabalho, pretendeu-se averiguar a experiência do utilizador em termos de acessibilidade aos serviços, sendo, para o 

efeito, estabelecidas chamadas de voz para avaliação do serviço de voz, realizados testes NET.mede para avaliação da 

performance do serviço de dados móveis e registados níveis de sinal rádio para avaliação da cobertura e tecnologia utilizada. 

A metodologia seguida neste estudo assenta na realização de testes de campo, com recurso a um sistema automático de medição, 

composto por estações móveis, vulgarmente conhecidas por telemóveis / smartphones, que estabelecem uma ligação via rádio com 

as estações de base (BTS) dentro da própria rede, refletindo os vários aspectos que afetam a qualidade dos serviços (medições 

extremo-a-extremo). As medições foram efetuadas em igualdade de condições para os três operadores detentores de redes móveis 

assegurando, nomeadamente, a simultaneidade dos testes, a mesma localização e as mesmas parametrizações, permitindo assim, 

a análise comparativa dos desempenhos. 

Segundo dados disponibilizados na página da Internet pela gestora da Via Navegável do Douro (VND), a APDL, e divulgados pela 

Lusa, relativos ao turismo fluvial no rio Douro em 2021, viajaram na via navegável 279 151 passageiros, 160 897 (58%) dos quais 
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em cruzeiros na mesma albufeira e noturnos, 74 438 em cruzeiros de um dia (27%), 33 307 em barcos-hotel (12%) e 10 151 (4%) 

em embarcações de recreio.  

Neste contexto, atendendo à quantidade de embarcações que navegam no rio Douro e reconhecendo a importância das 

comunicações móveis no processo em curso de revitalização do turismo marítimo em toda a extensão do rio Douro em território 

nacional, repercussão da sua navegabilidade, em parceria com a APDL e a Polícia Marítima realizou-se uma verificação, na ótica 

de utilizador, do desempenho de serviços móveis GSM, UMTS, LTE e NR, em toda a extensão nacional do rio Douro desde a Foz 

do Douro até Barca d`Alva a bordo de embarcações. Para o efeito foram utilizadas embarcações da APDL e da Polícia Marítima. 

Realizaram-se campanhas de testes nos períodos compreendidos entre 26 a 30 de setembro e 13 de outubro de 2022, tendo sido 

efetuadas na globalidade 1251 chamadas de voz, 1219 testes NET.mede, e 101 407 registos de sinal rádio, durante os cerca de 

208 km percorridos e navegáveis em território português. 

Neste documento apresentam-se os resultados deste estudo. 

Figura 2 – Rio Douro navegável em território nacional 
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Figura 3 – Percurso realizado 

 

 

2 ÂMBITO 

O estudo avalia a disponibilidade de sinal das redes e o desempenho dos serviços móveis de voz e dados, suportado nas tecnologias 

rádio GSM, UMTS, LTE e NR, disponibilizados pelos operadores MEO, NOS e VODAFONE. Para avaliação do serviço de voz, são 

verificadas as capacidades de estabelecimento e terminação de chamadas. Na avaliação do serviço de dados, é verificada a 

acessibilidade, as velocidades de download e upload e a latência.  

O desempenho é determinado através dos seguintes indicadores de qualidade: 

• Cobertura: disponibilidade e nível de sinal das redes radioelétricas (2G, 3G, 4G e 5G); 

• Serviço de voz:  

o acessibilidade – probabilidade de sucesso no estabelecimento de chamadas;  

o rácio de terminação – probabilidade de uma chamada, depois de estabelecida, se manter ativa durante um 

determinado intervalo de tempo, terminando de acordo com a vontade do utilizador. 
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• Serviço de dados:  

o acessibilidade – probabilidade de acesso ao serviço de dados; 

o velocidades de download e upload; 

o latência.   

 

 

3 METODOLOGIA 

Os testes foram efetuados de acordo com a metodologia estabelecida que assenta na realização de testes de campo, efetuados na 

perspetiva do utilizador, com recurso a uma ferramenta que processa e regista um conjunto de dados, refletindo vários aspectos 

que afetam a qualidade dos serviços em análise (extremo-a-extremo).  

Os testes são efetuados em igualdade de condições para os três operadores, nomeadamente, em simultâneo, nos mesmos locais 

e com as mesmas parametrizações, permitindo a análise comparativa dos desempenhos dos sistemas celulares dos operadores 

visados (Tabela 1).  

Tabela 1 – Configuração e duração dos testes 

 

3.1 ASPECTOS FUNDAMENTAIS 

A metodologia seguida neste estudo assenta em três aspectos fundamentais: 

a) Testes extremo-a-extremo – nos valores medidos encontram-se refletidos todos os aspectos técnicos que influenciam 

a qualidade de um serviço. 

b) Imparcialidade – as medições foram efetuadas em igualdade de condições para os três operadores (MEO, NOS e 

VODAFONE). 

c) Objetividade – os testes foram realizados de uma forma totalmente automática, eliminando-se a subjetividade inerente 

à intervenção ou decisão humanas. 

 

60 segundos 90 segundos 3 segundos 120 segundos 120 segundos

Duração de cada Teste Intervalo entre Medições e Testes

Chamada Teste NET.mede
(*) Sinal Chamadas Teste NET.mede
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4 AMOSTRA DO ESTUDO 

A campanha de medição, efetuada em embarcação, decorreu nos períodos de 26 a 30 de setembro e 13 de outubro de 2022, no 

rio Douro, no intervalo horário compreendido entre as 9h00 e as 19h00. 

Realizaram-se nos três operadores móveis, na globalidade, 1251 chamadas de voz, 1219 testes NET.mede, e 101 407 registos de 

sinal rádio, durante os cerca de 208 km percorridos e navegáveis em território português.  

 

4.1 COBERTURA RÁDIO - DISPONIBILIDADE DE SINAL DE REDE MÓVEL E TIPO DE TECNOLOGIA 

Do total de medidas efetuadas por cada operador, registou-se a indicação de rede inexistente em 4,9% de medidas da VODAFONE, 

4,1% da NOS e 3,9% da MEO. 

 

Tabela 2 – Cobertura rádio (sinal de rede) 

 

 

Os resultados detalhados por operador e por tipo de tecnologia são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 – Cobertura rádio (níveis de sinal recebido nos dispositivos móveis) 

 

4,9%

Registos

Operador Com Sinal de Rede Sem Sinal de Rede

MEO 96,1% 3,9%

NOS 95,9% 4,1%

VODAFONE 95,1%

S/Sinal 2G 3G 4G 5G S/Sinal 2G 3G 4G 5G S/Sinal 2G 3G 4G 5G

Nº Amostras 1316 1466 1532 15908 13548 1382 2519 2138 15300 12506 1670 1632 6645 17924 5921

Nível Médio (dBm) -- -95 -105 -103 -100 -- -106 -107 -111 -101 -- -93 -84 -105 -105

Nível Máximo (dBm) -- -50 -71 -77 -67 -- -75 -74 -72 -63 -- -53 -45 -72 -64

Nível Mínimo (dBm) -- -111 -120 -130 -130 -- -113 -120 -140 -140 -- -113 -119 -140 -138

Desvio Padrão -- 13 10 9 9 -- 5 8 11 11 -- 11 15 15 10

Nível de Sinal
MEO NOS VODAFONE
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Na Figura 4 encontra-se a informação desagregada por operador e por tipo de tecnologia registada em cada amostra medida, 

verificando-se que a tecnologia 4G é predominante nos três operadores. A tecnologia 5G foi a segunda com maior número de 

amostras. 

Figura 4 – Gráficos de tipo de tecnologia utilizada por operador 

 

A qualificação dos níveis de sinal foi definida conforme a Tabela 4. 

Tabela 4 – Tabela de classificação de qualidade de sinal 

 

(*) RSSI – Received Signal Strenght Indicator; ** RSCP – Received Signal Code Power; *** RSRP – Reference Signal Received Power 

 

Os resultados de qualidade sinal obtidos em função dos níveis de sinal recebidos nos dispositivos móveis, estão apresentados na 

Tabela 5. 

Tabela 5 – Tabela de qualidade de sinal por operador e por tecnologia 

 

 

4,9%

4,8%

19,7%

53,1%

17,5%

VODAFONE

S/Sinal 2G 3G 4G 5G

3,9%

4,3%

4,5%

47,2%

40,1%

MEO

S/Sinal 2G 3G 4G 5G

4,1%

7,4%

6,3%

45,2%

37,0%

NOS

S/Sinal 2G 3G 4G 5G

Cobertura  

(Qualidade de sinal)
2G 3G 4G / 5G

Muito Boa  -75 dBm ≤ RSSI  -85 dBm ≤ RSCP  -95 dBm ≤ RSRP

Boa  -85 dBm ≤ RSSI < -75 dBm  -95 dBm ≤ RSCP < -85 dBm  -105 dBm ≤ RSRP < -95 dBm

Aceitável  -95 dBm ≤ RSSI < -85 dBm  -105 dBm ≤ RSCP < -95 dBm  -115 dBm ≤ RSRP < -105 dBm

Má  -105 dBm ≤ RSSI < -95 dBm  -115 dBm ≤ RSCP < -105 dBm  -125 dBm ≤ RSRP < -115 dBm

Muito Má RSSI < -105 dBm RSCP < -115 dBm RSRP < -125 dBm

Inexistente Sem sinal de rede

2G 3G 4G 5G 2G 3G 4G 5G 2G 3G 4G 5G

Muito Boa 0,3% 0,1% 14,2% 13,2% 0,0% 0,2% 5,0% 10,6% 0,2% 11,4% 14,1% 3,4%

Boa 0,2% 0,4% 16,0% 18,4% 0,0% 0,3% 8,7% 12,9% 1,2% 3,7% 11,1% 5,0%

Aceitável 1,2% 1,7% 13,0% 6,8% 0,2% 1,5% 13,0% 11,7% 1,4% 2,4% 13,2% 6,6%

Má 2,1% 2,1% 3,6% 1,7% 3,7% 3,7% 15,3% 1,5% 1,3% 1,8% 9,8% 2,5%

Muito Má 0,6% 0,3% 0,4% 0,3% 3,6% 0,6% 3,2% 0,3% 0,7% 0,4% 4,8% 0,1%

Inexistente

NOS VODAFONE

3,9% 4,1% 4,9%

Qualidade Rádio
MEO
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Na Figura 5 identifica-se que a qualidade englobada de “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável” perfazem um total de 85,2% na MEO, 73,5% 

na VODAFONE e 64,2% na NOS. Caso existissem acordos de roaming nacional em Portugal a qualidade englobada dos 3 

parâmetros aumentaria para 88,7%.    

Figura 5 - Gráficos de qualidade de sinal por operador e global 

 

  

4.2 SERVIÇO DE VOZ 

Verificou-se que os níveis de acessibilidade ao serviço são de 96,2% na MEO, 95,0% na NOS e 94,7% na VODAFONE conforme 

se mostra na Tabela 6. 

Tabela 6 – Acessibilidade e terminação de chamadas por operador 

 

 

 

29,1%

20,7%
23,7%

15,4%

6,2%

4,9%

VODAFONE

Muito Boa Boa Aceitável
Má Muito Má Inexistente

27,8%

34,7%

22,7%

9,4%

1,5%
3,9%

MEO

Muito Boa Boa Aceitável
Má Muito Má Inexistente

15,8%

22,0%
26,4%

24,1%

7,6%

4,1%
NOS

Muito Boa Boa Aceitável
Má Muito Má Inexistente

Móvel↔ Móvel

MEO

93,8%

96,2%

391

10

16

417

Acessibilidade do Serviço

Rácio de Terminação de Chamadas

Falhadas no Estabelecimento

Número de Chamadas Lançadas 

Móvel↔ Móvel

VODAFONE

Móvel↔ Móvel

NOS

94,7%

387

8

22

417

92,6%

95,0%

386

10

21

417

Falhadas Durante a Chamada

Com Terminação Normal

92,8%

Chamadas Realizadas
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Na Figura 76 verifica-se que as chamadas concluídas com sucesso atingem os 93,8% na MEO, 92,8% na VODAFONE e 92,6% na 

NOS.  

Figura 6 – Serviço de voz por operador 

 

4.3 SERVIÇOS DE DADOS 

Na Figura 7 identifica-se que a disponibilidade do serviço, medida pela quantidade de testes NET.mede com sucesso, é de 78,2% 

na VODAFONE, 77,8% na MEO e 71,7% na NOS.  

 

Figura 7 - Rácio terminação de testes de velocidade de Internet por operador 

  

 

 

No que respeita ao desempenho do acesso à Internet, os testes demostram que existem grandes variações, muito dependentes da 

qualidade do sinal e da tecnologia de acesso rádio (Tabela 7). Existem outros fatores relevantes que influenciam este desempenho, 

não controláveis neste estudo, como por exemplo, o número de utilizadores em simultâneo na mesma estação base e o número de 

utilizadores em simultâneo ao servidor que estamos a consultar/aceder. Relativamente às variáveis que estamos a analisar, 

normalmente, nos locais onde a qualidade do sinal é razoável e a tecnologia é LTE (4G) o resultado é majorado. 
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Tabela 7 – Serviço de dados por operador 

 

 

Na Figura 8 verifica-se que os três operadores obtêm valores de latência similares, entre 30 e 60 ms na grande maioria dos testes 

realizados. 

Figura 8 – Latência por operador 
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Velocidade Mínima [Mbps] 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
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Em termos médios, a NOS destaca-se com a velocidade de download a atingir 80 Mbps, mas em relação à velocidade de upload 

os três operadores variam aproximadamente entre 13,8 e 19,6 Mbps (Figura 9). 

Figura 9 – Velocidades médias de download e upload por operador 

 

Na Figura 10 evidencia-se as velocidades de download distribuídas pelos vários intervalos, evidenciando-se o intervalo superior a 

60 Mbps. 

Figura 10- Velocidade de download por operador 

 

 

Relativamente à velocidade de upload, também aqui se verifica uma distribuição pelos vários intervalos (Figura 11). 

Figura 11 - Velocidade de upload por operador 
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4.4 COBERTURA DA REDE MÓVEL 

Mapas de percurso / testes 

O resultado do trabalho realizado é apresentado em mapas de cores (conforme legendas) para mais fácil identificação das condições 

associadas a cada local. 

Nas Figura 12 a 14 identificam-se as zonas onde foram efetuadas as medidas representando a qualidade da cobertura da rede, por 

operador. 

 

Figura 12 - Cobertura da rede móvel MEO 
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Figura 13 - Cobertura da rede móvel NOS 

 

Figura 14 - Cobertura da rede móvel VODAFONE 
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Na Figura 15  foi identificado, para cada ponto geográfico, o melhor nível de sinal entre os três operadores analisados. Desta forma, 

pretende-se realçar que, da totalidade dos testes realizados, caso estivesse disponível o roaming nacional, teríamos uma cobertura 

agregada de maior qualidade ascendendo aos 88,7% (níveis de qualidade “Muito Boa”, “Boa” e “Aceitável”). 

Figura 15 - Cobertura com o melhor sinal de todas as redes móveis agregadas 
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4.5  SERVIÇO DE VOZ 

Nas Figuras 16 a 18 são visualizadas as chamadas efetuadas constatando que as “perdidas” (não foi possível o estabelecimento 

da chamada) e “abandonadas” (chamadas que não foram concluídas com sucesso) ocorreram nos locais cuja qualidade de acesso 

era pior. 

Figura  - Mapa de chamadas de voz efetuadas na rede móvel MEO
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Figura 18 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na rede móvel VODAFONE
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Figura 17 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na rede móvel NOS 

 

Figura 18 - Mapa de chamadas de voz efetuadas na rede móvel VODAFONE
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4.6 SERVIÇO DE DADOS 

De forma análoga aos resultados do serviço de voz, os testes do serviço de dados efetuados obtiveram piores resultados, incluindo 

os “falhados” (não iniciados) nos locais onde a qualidade da cobertura das respetivas redes era deficitária (Figuras 19 a 21). 

Figura 19 - Mapa de testes de dados efetuados na rede móvel MEO  
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Figura 20 - Mapa de testes de dados efetuados na rede móvel NOS 

 

Figura 21 - Mapa de testes de dados efetuados na rede móvel VODAFONE 
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5 CASOS ESPECIAIS 

Desempenho do serviço de voz e serviço de dados de todos os operadores, ao longo do percurso do rio Douro entre Foz do Douro 

e Barca D`Alva (ida e volta). Os piores resultados globais foram obtidos entre a Barragem do Pocinho e Barca D`Alva, com especial 

incidencia para o percurso abaixo idenficado (Figura 22), que de acordo com a carta administrativa abrange os concelhos de Torre 

de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta do distrito de Bragança e, ainda, os concelhos de Vila Nova de Foz Côa e Figueira de 

Castelo Rodrigo do distrito da Guarda. A defeciente/inexistente cobertura dos operadores móveis abrange as freguesias Urrós (Torre 

de Moncorvo), Ligares (Freixo de Espada À Cinta), Castelo Melhor, Almendra (Vila Nova de Foz Côa) e Escalhão (Figueira Castelo 

Rodrigo). Nesta parte do percurso do rio, não existe possibilidade de utilização das comunicações móveis em caso de emergência. 

Figura 22 – Deficiente/inexistente cobertura – zona localizada 

  

 

Existem ainda outras duas zonas que poderão ser alvo de melhorias de cobertura no âmbito das redes móveis, que abrangem as 

freguesias de Negozelo do Douro e São João da Pesqueira, do concelho de São João da Pesqueira e a freguesia de Linhares do 

concelho de Carrazeda de Ansiães. Este troço tem pelo meio a Barragem da Valeira (Figura 23). 
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Figura 23 – Deficiente cobertura – zona localizada 

 

 

A outra zona com possibilidade de melhoria da cobertura da redes móveis, abrange as freguesias de Lousa e Cabeça Boa do 

concelho de Torre de Moncorvo e a freguesia de Vila Nova de Foz Côa do concelho de Vila Nova de Foz Côa (Figura 24). 

Figura 24 – Deficiente cobertura – zona localizada 
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6 CONCLUSÕES 

• Tendo em consideração apenas a presença ou ausência de sinal de rede, a MEO, NOS e VODAFONE atingiram, 

respetivamente, 96,1%, 95,9% e 95,1% de registos com sinal de rede na maioria do percurso de medições realizado. 

• Relativamente ao tipo de tecnologia utilizada, o serviço 4G sobrepôs-se às outras tecnologias, registando 45% a 53% do 

total de amostras (53,1% para a VODAFONE, 47,2% para a MEO e 45,2% para a NOS). O 5G foi o segundo serviço com 

mais número de amostras, com valores compreendidos no intervalo de 17% a 40% (40,1% para a MEO, 37% para a NOS 

e 17,5% para a VODAFONE), evidenciando positivamente a evolução desta tecnologia. 

• No serviço de voz o desempenho foi equilibrado, tendo a MEO conseguido o melhor resultado, seguida da VODAFONE e 

por último a NOS, com respetivamente 93,8%, 92,8% e 92,6% de chamadas estabelecidas e concluídas com sucesso.  

• Similarmente, a prestação do serviço de dados teve pior desempenho onde a qualidade de sinal das redes móveis dos três 

operadores era deficitária, obtendo-se o seguinte: 

o latência: para os três operadores, acima de 54% dos testes corresponderam a valores entre 30 e 60 ms; 

o velocidade média de download: destacada a NOS que atingiu os 80 Mbps, seguindo-se a MEO com 69,2 Mbps e 

a VODAFONE com 45,3 Mbps; 

o já na velocidade média de upload os três operadores variaram entre os 13,8 Mbps e 19,6 Mbps. 

• Os piores resultados globais (engloba o melhor sinal dos três operadores numa determinada posição) foram obtidos 

entre a Barragem do Pocinho e Barca D`Alva, com especial incidência para o percurso, que de acordo com a carta 

administrativa, abrange os concelhos de Torre de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta do distrito de Bragança e 

ainda os concelhos de Vila Nova de Foz Côa e Figueira de Castelo Rodrigo do distrito da Guarda. A 

deficiente/inexistente cobertura dos operadores móveis abrange as freguesias Urrós (Torre de Moncorvo), Ligares 

(Freixo de Espada À Cinta), Castelo Melhor, Almendra (Vila Nova de Foz Côa) e Escalhão (Figueira Castelo Rodrigo). 

Nesta parte do percurso do rio, não existe possibilidade de utilização das comunicações móveis em caso de 

emergência. Neste domínio, no troço identificado existirá acentuada e premente necessidade de melhoria. 

• Existem ainda mais dois troços do rio Douro que poderão ser alvo de melhoria em termos de cobertura, 

nomeadamente, um que abrange as freguesias de Negozelo do Douro e São João da Pesqueira do concelho de São 

João da Pesqueira e a freguesia de Linhares do concelho de Carrazeda de Ansiães, com a Barragem da Valeira no 

meio. A outra zona com deficiente cobertura abrange as freguesias de Lousa e Cabeça Boa do concelho de Torre de 

Moncorvo e a freguesia de Vila Nova de Foz Côa do concelho de Vila Nova de Foz Côa.   
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