
3. Serviço Telefónico Móvel (STM)

Apresenta-se neste capítulo a situação do STM no final
de 2005, assim como a evolução ocorrida durante o referido
ano.

3.1 Principais aspectos da evolução em
2005

• Em 2005, registou-se um significativo crescimento do
número de assinantes – 10,5 por cento. Portugal é um dos
sete países da UE que apresenta uma taxa de penetração
do STM superior a 100 por cento.

• Verificou-se, igualmente, um apreciável crescimento do
tráfego de voz do STM – as chamadas aumentaram 6,8 por
cento e os minutos aumentaram cerca de 8,9 por cento.
Este aumento de tráfego foi determinado pelo aumento
do tráfego on-net (44), que mais do que compensou a redu-
ção do tráfego terminado nas redes fixas.

• O ano de 2005 registou um aumento muito significativo
do número de mensagens escritas (SMS) enviadas – mais
83,3 por cento do que no ano anterior. Este facto deveu-
-se às campanhas promocionais desencadeadas pelos
operadores móveis no sentido de incentivar a utilização
deste serviço.

• No decorrer do ano de 2005 a TMN, a Optimus e a Vodafone
lançaram ofertas low cost ou discount associadas a novas
marcas (UZO, no caso da TMN, Rede 4 da Optimus
e Vodafone Directo). Estas ofertas são caracterizadas por
tarifários sem distinção nos preços das chamadas on-net/
/off-net. A comercialização destas ofertas é realizada em
sites próprios e em alguns pontos de venda específicos.

• Os operadores móveis, TMN, Vodafone e Optimus inicia-
ram a prestação do serviço UMTS durante o 1.º semestre
de 2004. Recentemente (3.º trimestre de 2005) foram
disponibilizados pelos três operadores novas ofertas
comerciais de placas 3G para ligação a um PC portátil,
permitindo o acesso em mobilidade à Internet de banda
larga. Estima-se que o número de clientes 3G, incluindo
migrações, em Portugal tenha atingido cerca de 400.000
em Outubro de 2005 (45). 

3.2 A oferta do STM

O STM é um serviço público comutado de comunicações
electrónicas que permite a transmissão de sinais através de
redes de comunicações electrónicas terrestres. A rede de
acesso é constituída por meios radioeléctricos e os equipa-
mentos terminais são móveis.

O serviço é prestado pelas entidades que dispõem de uma
licença para o efeito, visto que a utilização de frequências
está dependente da atribuição de direitos individuais de
utilização (46).

De seguida, descrevem-se mais pormenorizadamente
os serviços prestados e as entidades que oferecem estes
serviços em Portugal.

O STM

A 1.ª geração (1G) do serviço móvel foi desenhada exclusiva-
mente para comunicações vocais. Utilizava sinais analógicos
e uma técnica de transmissão baseada em FDMA (Frequency
Division Multiple Access) (47). Esta técnica de transmissão
afecta a cada canal uma banda de frequências. Assim, a 1G
identifica-se com os sistemas analógicos, em que o único
serviço prestado é o serviço de voz. Em Portugal, este
serviço foi prestado pela TMN desde 1989 e cessou em 30
de Outubro de 1999.

A 2.ª geração (2G) utiliza as normas do Global System for Mobile
Communications/ Digital Communications System (GSM/DCS),
do ETSI (48); funcionando nas faixas dos 900 MHz (GSM) e
dos 1800 MHz (DCS), caracteriza-se pela utilização de
tecnologia digital, sendo já disponibilizados, para além do
serviço de voz, serviços de dados de baixo ritmo (por
exemplo, fax e correio electrónico). Esta geração, já com
certa capacidade para transmissão de dados, utiliza uma
técnica mais eficiente em termos de utilização de espectro,
baseada em TDMA (Time Division Multiple Access) (49).
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(44) Tráfego cursado na própria rede do operador.

(45) Fonte: European Mobile Communications Report, Issue 197, November 2005.

(46) Cf. n.º 3 do artigo 19.º da Lei 5/2004, de 10 de Fevereiro.

(47) Sistema de acesso sem interferências cuja disciplina de acesso aos vários utilizadores
é caracterizada pela atribuição de frequências diferentes a cada um deles.

(48) ETSI – European Telecommunication Standards Institute.

(49) Sistema de acesso sem interferências caracterizado pelo acesso simultâneo de vários
utilizadores a uma única faixa de radiofrequências, através da sua partição no tempo em
canais (time slots). Ao contrário do FDMA, este sistema multiplica a capacidade das fre-
quências por repartir a respectiva utilização no tempo.
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O GSM, possibilitando também o roaming internacional.
As redes GSM tiveram uma implantação geográfica muito
rápida e abrangente, encontrando-se actualmente espalhadas
por cerca de 213 países (50). Hoje em dia, a tecnologia GSM
é utilizada por 1/4 da população mundial (51).

As especificidades técnicas desta plataforma (banda estreita)
e as limitações dos equipamentos terminais (ecrã reduzido,
teclado, autonomia da bateria e capacidades limitadas da
memória e do processamento da informação), embora
tenham facilitado a mobilidade em grande escala, não per-
mitem que o acesso à Internet através de um telemóvel seja
idêntico ao de um computador pessoal ligado a uma rede
telefónica fixa. A plataforma GSM foi, no entanto, aperfei-
çoada e desenvolvida no sentido de possibilitar uma oferta
cada vez mais alargada de serviços de voz e dados.

Assim, foi neste contexto que vários fabricantes uniram
os seus esforços para definir um protocolo que pudesse ser
usado por todos os sistemas de comunicações móveis, a que
chamaram WAP (Wireless Application Protocol) (52), o qual veio
permitir, de modo normalizado, a comunicação entre um tele-
móvel e um servidor instalado na rede do operador móvel.
Contudo, este protocolo, não obstante ter permitido a intro-
dução de algumas melhorias ao nível do acesso à Internet
através do telemóvel, não teve, quando considerado isola-
damente, uma aceitação alargada por parte do mercado.
Entre as suas principais limitações destacam-se o acesso
lento à informação pretendida e a existência de uma oferta
de conteúdos muito específica e pouco diversificada.

As limitações dos standards anteriormente citados condu-
ziram ao desenvolvimento da geração 2+ das redes móveis.
Assistiu-se, assim, à introdução e desenvolvimento, a partir
do GSM, de tecnologias vocacionadas para o suporte de servi-
ços de dados, como o GPRS (General Packet Radio Service) (53)

e o EDGE (Enhanced Data for GSM Environment) (54), que
permitem a prestação de serviços móveis de dados com uma
qualidade superior, em termos de capacidades e ritmos de

processamento (permitem aumentar substancialmente
a velocidade de transmissão de 9,6 kbps, disponível nas
redes GSM, para valores que podem atingir os 115 kbps com
protecção de erros e 384 kbps) bem como alguns serviços
de multimédia.

As redes GPRS permitem, numa modalidade "sempre ligado",
a transmissão de dados com débitos muito mais elevados do
que o GSM tradicional, permitindo o acesso à Internet, e a
pesquisa com terminais que dispõem de visores coloridos,
correio electrónico em movimento, comunicações com poder
visual, mensagens multimédia e serviços baseados na
localização.

Também a circunstância de permitir a comunicação de dados
sem exigir o estabelecimento de um canal de voz,
possibilitará a definição de tarifários orientados ao volume
do tráfego de dados e não já à duração da comunicação.

A 3.ª geração (3G), também digital, foi concebida para con-
cretizar as convergências entre o fixo e o móvel e entre as
telecomunicações e o multimédia aproximando as redes
móveis da capacidade das redes fixas, permitindo aos utili-
zadores móveis o acesso a serviços multimédia com ritmos
até 2Mbps, para os serviços de voz e dados.

Entre os sistemas de telecomunicações móveis da terceira
geração destaca-se o UMTS (Universal Mobile Telecommuni-
cations System), na faixa dos 2 GHz, identificado como a
norma europeia da família global de standards dos sistemas
de telecomunicações internacionais móveis (IMT2000/UMTS).

O UMTS é uma tecnologia que utiliza a forma de transmissão
WCDMA (55) (Wideband Code Division Multiple Access), a
qual se baseia no acesso múltiplo por divisão de código.
Embora seja diferente das usadas nas redes GSM/GPRS,
esta tecnologia, que requer o desenvolvimento de redes e
sistemas complexos, foi desenhada para ser totalmente
interoperacional com o GSM.

(50) http://www.gsmworld.com/about/membership/member_stats.shtml.

(51) Segundo informação da GSM Association/Wireless Intelligence no 3.º trimestre de
2005 existiam 1.561,7 milhões de ligações a redes GSM (http://www.gsmworld.com/news/-
/statistics/index.shtml).

(52) É um protocolo de aplicações sem fios, utilizando uma linguagem e tecnologia espe-
cíficas, que permite aos utilizadores de telefones móveis e de outros dispositivos digitais
sem fios, aceder a conteúdos Internet, trocar correio electrónico ou executar outras opera-
ções de transmissão de dados. É utilizado, em particular, nas redes de comunicações móveis.
Assim, através de um micro-browser é possível visualizar páginas no ecrã do telemóvel
que estejam escritas numa linguagem especial, denominada de WML (Wireless Mark-up
Language), mais adequada que o HTML (HyperText Mark-up Language), a linguagem de
computadores mais comum na Internet) para transmitir dados para aparelhos sem fios.

(53) Evolução do sistema GSM, baseada em comutação de pacotes, que possibilita a trans-
missão a velocidades até 115 kbps.

(54) Evolução do sistema GSM que possibilita a transmissão a velocidades até 384 kbps.

(55) Sistema de acesso de banda larga cuja disciplina de acesso aos vários utilizadores
é caracterizada pela partilha da mesma faixa de frequências através de códigos diferentes
a cada um deles.



O UMTS possibilita a oferta de serviços avançados multi-
média em movimento e independentemente da localização
do utilizador, o que permite o desenvolvimento de novos ser-
viços e aplicações: serviços baseados na Internet, comércio
electrónico, serviços dependentes da localização, transmis-
são de fotografias directamente de máquinas fotográficas
(através do protocolo Bluetooth (56)), transmissão de vídeo
em directo, monitorização remota de pessoas e veículos
e download de jogos e músicas.

Os telemóveis actuais têm inúmeras funcionalidades: para
além da realização de chamadas telefónicas triviais, permi-
tem a utilização de uma variedade de serviços que aumen-
tam a flexibilidade das comunicações móveis, destacando-se
a chamada em espera e retenção de chamada, o reencaminha-
mento de chamadas, a identificação da chamada, e os servi-
ços de dados. A microelectrónica associada ao desenvolvi-
mento do software para essas aplicações permite ainda
a inclusão, no telemóvel, de uma máquina fotográfica digital,
de um receptor de FM, de um leitor de música MP3, entre
outras.

Para além das facilidades descritas, há ainda a referir o serviço
de mensagens escritas (SMS – Short Message Service (57)),
que é uma facilidade do serviço não voz que permite o envio
e recepção de pequenas mensagens de texto, com carac-
teres alfanuméricos, entre telefones móveis. Cada mensagem
está limitada a um máximo de 160 caracteres, quando
é usado o alfabeto latino, e a 70, quando são usados alfa-
betos não latinos, tais como o árabe e o chinês.

Mais recentemente, desde 2001 e 2002, no âmbito das
facilidades de serviço, os operadores móveis disponibilizam
respectivamente o EMS (Enhanced Messaging Service)
e o MMS (Multimedia Messaging Service). O EMS é uma opti-
mização do SMS, muito semelhante a este em termos de
utilização, e permite o envio e recepção de elementos gráfi-
cos/logos ou elementos sonoros/toques, combinando melo-
dias, imagens, sons, animações, texto alterado e texto normal
de modo integrado. O MMS, tal como o nome sugere, trata-se
da facilidade de envio e recepção de mensagens que com-
preendem texto, sons, imagem e vídeo. Passou assim a ser
possível enviar mensagens em movimento e vídeos.

Foram também introduzidas no STM, por via regulatória, algu-
mas funcionalidades importantes: acesso directo, através
de selecção chamada-a-chamada, para ligações internacio-
nais originadas em telefones móveis (disponível desde
31 de Março de 2000); e a portabilidade do operador (desde
1 de Janeiro de 2002).

No decorrer de 2004, e após os atrasos associados às difi-
culdades de estabilização da tecnologia, foram lançados um
conjunto de novos serviços móveis 3G baseados na tecno-
logia IMT2000/UMTS (WCDMA).

Os serviços comerciais baseados em 3G – nomeadamente,
acesso à Internet em banda larga, videochamada, serviços
multimédia, etc. – foram introduzidos em Janeiro de 2004,
numa base experimental, tendo sido lançados comercialmente
pela TMN, Vodafone e Optimus, respectivamente, em 21
de Abril de 2004, 4 de Maio de 2004 e 4 de Junho de 2004.
No entanto, estes serviços não se encontram ainda dispo-
níveis em todo o país.

Os prestadores do STM

O STM começou a ser oferecido em Portugal em 1989 pelo
consórcio constituído pelos CTT e TLP. Só posteriormente,
em 22 de Março de 1991, se deu a constituição da empresa
TMN – Telecomunicações Moveis Nacionais, S.A. Os serviços
prestados utilizavam a tecnologia analógica C-450.

Em Março de 1991 realizou-se um concurso público para
a atribuição de uma licença para a prestação do STM através
da tecnologia GSM. Esta licença foi atribuída à Telecel
– Comunicações Pessoais, S.A. em 18 de Outubro de 1991.
A oferta comercial do serviço teve início em 18 de Outubro
de 1992.

A licença de exploração da TMN foi emitida em 16 de Março
de 1992, com dispensa de concurso público, ao abrigo da
norma excepcional prevista no artigo 19.º do Decreto-Lei
n.º 346/90, de 3 de Novembro com a redacção que lhe foi
dada pelo Decreto-Lei n.º 147/91, de 12 de Abril. Também
a TMN iniciou a oferta do seu serviço em Outubro de 1992.

| 107106

(56) Tecnologia de rádio de curto alcance funcionando na faixa de frequência dos 2,4 GHz,
que garante conectividade entre dispositivos nas instalações do utilizador, num raio
aproximado de 10 metros, com um débito máximo de transmissão de 1 Mbps. No futuro
poderá evoluir no sentido de permitir entre 6 e 11 Mbps e um alcance de 100 metros.

(57) Este serviço foi criado ainda na Phase 1 do standard GSM.
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Em 15 de Julho de 1997, foi publicado o Aviso n.º 3542-A/97
(II Série), para abertura de um novo concurso para atribuição
de uma licença para a prestação do serviço móvel terrestre
de acordo com as normas GSM e DCS, utilizando as faixas
de frequência dos 900 MHz e 1800 MHz, respectivamente.
Na sequência deste concurso, foi atribuída uma licença
à Optimus – Telecomunicações, S.A.. A Optimus iniciou a sua
oferta comercial em Agosto de 1998.

Licenciamento UMTS

No sentido de dar cumprimento ao disposto na Decisão
n.º 128/1999/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 14 de Dezembro de 1998, relativa à introdução coorde-
nada de um sistema de comunicações móveis e sem fios
(UMTS) de terceira geração na Comunidade, foi aprovado
pelo Conselho de Administração do ICP, em 23 de Dezembro
de 1999, o procedimento genérico relativo ao licenciamento
dos serviços IMT2000/UMTS.

Em 1 de Agosto de 2000 foi aberto concurso para atribuição
de quatro licenças de âmbito nacional para os Sistemas de
Telecomunicações Móveis Internacionais (IMT2000/UMTS)
por despacho do Ministro do Equipamento Social de 1 de
Agosto de 2000, publicado no Diário da República n.º 176, II
Série, na mesma data.

O concurso regeu-se pelo disposto no Regulamento do
Concurso aprovado pela Portaria n.º 532-A/2000, de 31
de Julho e nas cláusulas do Caderno de Encargos aprovado
por despacho do Ministro do Equipamento Social de 1 de
Agosto de 2000.

Em 19 de Dezembro de 2000, o Ministro do Equipamento
Social (MES) anunciou os resultados do concurso público
para atribuição de quatro licenças de âmbito nacional para
os sistemas de telecomunicações móveis internacionais
(IMT2000/UMTS).

As quatro licenças em concurso foram, assim, atribuídas
às seguintes entidades:

• Telecel – Comunicações Pessoais, SA (actualmente
Vodafone)

• TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, SA
• OniWay – Infocomunicações, SA 
• Optimus – Telecomunicações, SA 

Os serviços comerciais 3G foram lançados em Portugal em 21
de Abril de 2004, 4 de Maio de 2004 e 4 de Junho de 2004,
respectivamente pela TMN, Vodafone e Optimus.
O quarto operador licenciado para este sistema, a OniWay,
não chegou a iniciar a sua actividade nas telecomunicações
móveis, tendo a revogação da respectiva licença sido
formalizada em Janeiro de 2003, por Despacho do Ministro
da Economia (Despacho n.º 1758/2003, de 29 de Janeiro). 

Situação actual

Em 2005, existiam três entidades legalmente habilitadas
para prestar o serviço telefónico móvel em Portugal: a TMN,
a Vodafone e a Optimus.

Optimus Telecomunicações, S.A.

TMN — Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A..

Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A.

Fonte: ICP-ANACOM

Quadro 43 – Prestadores do STM



Novas ofertas comerciais lançadas em 2005

Apresentam-se de seguida as novas ofertas lançadas
durante o ano de 2005.

Ofertas Uzo, Rede 4 e Vodafone Directo

No decorrer do ano de 2005 a TMN, a Optimus e a Vodafone
lançaram no mercado marcas/ofertas associadas a tarifários
designados low cost ou discount, nomeadamente:

• UZO, no caso da TMN – oferta lançada em meados de Junho
de 2005, caracterizada por não ter consumos obrigatórios,
com uma tarifa única de 16 cêntimos em chamadas de voz
para todas as redes e de 8 cêntimos por SMS, utilizando
o prefixo 960.
Embora sem carregamentos obrigatórios, a UZO introduziu
um pacote promocional extraordinário para quem efec-
tuasse carregamentos iguais ou superiores a 15 euros,
proporcionando tarifas mais reduzidas: 12 cêntimos para
as chamadas de voz para qualquer rede e 6 cêntimos para
as mensagens escritas.
Desde o início que a TMN comercializa estas ofertas através
da Internet e de outros canais comerciais, tais como estações
de correio e bombas de gasolina.

• Rede 4, da Optimus – lançada também em Junho de 2005,
logo após a UZO, com um tarifário mais baixo (11,99
cêntimos em chamadas de voz para todas as redes móveis
ou fixas e 5,99 cêntimos por cada SMS), mas com um
carregamento mínimo mensal de 15 euros, utilizando
o prefixo 931.

• Vodafone Directo – em resposta às ofertas UZO (TMN)
e Rede 4 (Optimus), a Vodafone lançou uma oferta no
final de Junho de 2005, com dois planos tarifários, sendo
um caracterizado por não ter consumos obrigatórios, com
uma tarifa de 15,99 cêntimos em chamadas de voz para
todas as redes e de 7,99 cêntimos por SMS, e o outro
caracterizado por ter um carregamento mínimo mensal
de 15 euros, com uma tarifa de 11,99 cêntimos em cha-
madas de voz para todas as redes móveis ou fixas e 5,99
cêntimos por cada SMS para qualquer rede.

Inicialmente o único canal de vendas era a Internet. Mais tarde
a Vodafone possibilitou a venda por telefone.
Para as três marcas/ofertas, os serviços como o roaming, voice
mail, MMS, acesso WAP e outros têm tarifários próprios.

Estes produtos estão assim, associados a tarifários mais
baixos e mais simples (apenas com um ou dois planos tarifá-
rios) dos que são normalmente disponibilizados no mercado
pelos respectivos operadores móveis. A comercialização destas
ofertas é realizada em sites próprios (58) e em alguns pontos
de venda específicos, onde é possível efectuar várias ope-
rações: aquisição do serviço, carregamentos, extractos, etc..
Para apoio ao cliente as marcas/ofertas disponibilizam call
centers autónomos dos operadores TMN, Optimus e Vodafone.

Pacotes SMS

Para além destes novos tarifários low cost, os operadores
introduziram acções promocionais baseadas em pacotes
de mensagens escritas.

Assim, a Vodafone promoveu, nos tarifários Vita 91 e Yorn
Power, a possibilidade de adesão a uma oferta de pacotes
gratuitos de 1.500 SMS por semana. Esta campanha, apesar
de não gerar receitas, incentiva a utilização do serviço de
mensagens escritas. A Optimus e a TMN promovem pacotes
de mensagens de determinadas quantidades, passíveis de
adesão pelos subscritores de qualquer plano tarifário.

Ofertas baseadas em GPRS

As ofertas dos operadores móveis no âmbito do GSM/GPRS
são, de um modo geral, similares às ofertas UMTS (3G),
sendo disponibilizadas através do mesmo suporte,
mediante opção ou consoante a cobertura da rede móvel,
distinguindo-se apenas pelas capacidades de transmissão
associadas que são superiores no caso do UMTS.

A distinção mais relevante, associada à maior capacidade de
transmissão disponibilizada, é a oferta, em UMTS, do serviço
de videochamada, entre outros que incluem vídeos.
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(58) http://www.uzo.pt/, http://www.rede4.pt/minuto+barato
e http://www.vodafonedirecto.com/
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Apresenta-se de seguida informação relativa aos tarifários-
base GPRS para acesso WAP e acesso à Internet constante
dos respectivos sites dos operadores.

UMTS – ofertas desde o lançamento comercial do serviço

Os operadores móveis TMN, Optimus e Vodafone, têm vindo
a prestar aos seus clientes produtos e serviços 3G seme-
lhantes, nomeadamente:

• Videochamada – realização de uma comunicação telefónica
com imagem e voz em simultâneo (ambos os interlocutores
terão que ter cobertura 3G);

• Mensagens multimédia (foto e vídeo MMS) – este serviço
permite enviar e receber mensagens com fotografias,
imagens, vídeos, pequenos filmes, som, textos, etc.;

• Acesso aos portais móveis – Vodafone Live 3G, Optimus
Zone 3G, i9 3G, respectivamente para a Vodafone, Optimus
e TMN, disponibilizando serviços informativos e de entre-
tenimento (música, vídeos, jogos, toques e imagens, etc.);

• Acesso à Internet em banda larga, permitindo aceder
à Internet, Intranet, correio electrónico, envio e recepção
de mensagens escritas, aplicações empresariais, etc..

O acesso à Internet é efectuado através da ligação do
telemóvel a um PC ou através da introdução de uma placa
3G no PC.
Recentemente (3.º trimestre de 2005) foram disponibili-
zados pelos três operadores novas ofertas comerciais:
Kanguru da Optimus, GIGA da TMN e Mobile Connect Card
da Vodafone (no caso da TMN e Vodafone tratou-se de um
relançamento das ofertas já existentes, com condições
mais vantajosas, como resposta à oferta da Optimus).
Estas ofertas consistem numa placa 3G para ligação a um
PC portátil (estas placas na TMN e Vodafone podem
também ser GPRS), um cartão e CD com software de
ligação e estão associados a tarifários específicos. Estas
ofertas permitem o acesso em mobilidade à Internet
de banda larga, e-mail e restantes aplicações informáticas.

Optimus Acesso WAP €0,01

Acesso WAP Portal Zone €0,002

Acesso Internet €0,0025

TMN Acesso WAP GPRS/3G €0,0101

Acesso Internet GPRS/3G €0,005

Vodafone Acesso WAP

Dias Úteis €0,0102

Fim-de-semana e Feriados €0,0024

Acesso Internet €0,0024

Fonte: www.optimus.pt. Nota: Facturação por 10 Kb. / www.tmn.pt. Nota: A unidade inicial de taxação é de 10 Kb sendo as seguintes de 1 Kb. / www.vodafone.pt. Nota: No acesso WAP, a taxação inicial é de 10 Kb sendo

as seguintes de 1 Kb. No acesso Internet o intervalo de taxação é de 100 KBytes.

Quadro 44 – Ofertas GPRS
Preço por Kb

Serviços GPRS IVA incluído



| 111

Seguidamente descrevem-se as ofertas comerciais UMTS
por operador:

110

Optimus

Zone 3G

Kanguru

Fonte: www.optimus.pt

Nota: Não inclui promoções – Preços c/ IVA.

Designação Serviços Tarifário residencial Tarifário empresarial

Quadro 45 – Ofertas comerciais 3G da Optimus – 3.º trimestre de 2005

On-net - €0,39/min.

Off-net - €0,79/min.

Internacional - €0,99/min.

€0,39 por MMS, para todas as redes

Até 31.12.2005 grátis

Tarifário base – €0,0025/Kb

3 Pacotes de tráfego disponíveis apenas para clientes pós-pagos:

    E-mail10 MB – €15 – Inclui 10 MB - Tarifa extra por pacote €1,70

    Internet 40 MB – €30 – Inclui 40 MB - Tarifa extra por pacote €1,10

    Internet 250 MB – €75 – Inclui 250 MB - Tarifa extra por pac. €0,50

PVP: €149,90

Bónus de tarifário: €50 creditados em parcelas

iguais nas 12 primeiras facturas.

Mensalidade: €29,90 inclui 1GB de tráfego

(nac. e internac.)

Tráfego adicional – €0,05/MB

Happy-hour da 1 às 7 h

Caixa de e-mail – 1GB

Roaming – €12/MB

Permanência associada – 12 meses

On-net - €0,00/min.

Off-net - €0,3277/min.

€12,50/mês, Inclui 30 MB

€0,0021/Kb - Tarifário base, para tráfego fora do pacote

ou para clientes que não utilizem pacotes ou módulos

Tarifário base – €0,0021/Kb

Módulo e-mail – €12,50/mês, inclui 30 MB

PVP: €0

Mensalidade: €36,30 inclui 10 GB de tráfego

(nac. e internac.)

Tráfego adicional – €2,54/MB

Happy-hour da 1 às 7 h

Caixa de e-mail – 1GB

Permanência associada – 24 meses

Videochamada

MMS

Navegação Portal Zone 3G

Módulo e-mail

(Acesso ao e-mail)

Internet

(via telemóvel ou placa 3G)

Internet

(para utilizadores de PC portátil)
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tmn i9

Acesso GIGA

Fonte: www.tmn.pt

Nota: Não inclui promoções – Preços c/ IVA.

Designação Serviços Tarifário

Quadro 46 – Ofertas comerciais 3G da TMN – 3.º trimestre de 2005

On-net - €0,399/min.

Vodafone e Optimus - €0,799/min.

Outras redes nacionais e internacionais – €1,004

Gratuito até 31.12.05

Gratuito até 31.12.05

€0,20/min.

€0,033 cada 10 seg. após o 1.º min.

Acesso ao portal gratuito

A navegação é medida por volume de informação descarregada, sendo o preço por KB de €0,0101.

A TMN oferece um conjunto de serviços e conteúdos com tarifários diferenciados.

Acesso base – €0,005 por KB

Acesso Standard – €0,102/min.

Acesso Mega (exclusivo para clientes pós-pagos) que se divide em quatro tarifários:

Mega 2 - €3,63/mês, inclui 2 MB, €1,815 por MB adicional

Mega 5 - €8,47/mês, inclui 5 MB, €1,694 por MB adicional

Mega 10 - €12,10/mês, inclui 10 MB, €1,694 por MB adicional

Mega 20 – €20,57/mês, inclui 20 MB, €1,029 por MB adicional

Mega 50 – €24,20/mês, inclui 50 MB, €0,484 por MB adicional

Mega 100 – €36,30/mês, inclui 100 MB, €0,363 por MB adicional

Mega 300 – €79,86/mês, inclui 300 MB, €0,266 por MB adicional

Mega 1000 – €102,85/mês, inclui 1000 MB, €0,103 por MB adicional

Pack e activação – €149,90

Mensalidade: €29,90 inclui 10 GB de tráfego

Tráfego adicional – €0,05/MB

Happy-hour da 1 às 7 h

Caixa de e-mail – 1 GB

Permanência associada – 12 meses

(para clientes com mensalidade)

Videochamada

Serviço de videomail

Serviço de vídeo sharing

12400 vídeo

Navegação Portal i9 3G

Internet

(via telemóvel ou placa 3G)

Internet para PC portáteis

(3G/GPRS/WI-FI)
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Vodafone

Live 3G

Vodafone Mobile

Connect Card

Fonte: www.vodafone.pt

Nota: Não inclui promoções – Preços c/ IVA.

Designação Serviços Tarifário

Quadro 47 – Ofertas comerciais 3G da Vodafone – 3.º trimestre de 2005

On-net - €0,39/min.

Outras redes móveis - €0,79/min.

Internacionais – €0,99/min.

€0,397 por cada MMS enviado

Acesso ao portal – €0,25.

Alguns conteúdos disponibilizados através deste portal são pagos, nomeadamente, música, notícias, futebol,

toques e jogos.

O acesso a um site da Internet Móvel fora deste portal, aplica-se o tarifário de WAP GPRS.

Serviço gratuito que disponibiliza uma caixa de mail com 10 MB

Serviço gratuito que disponibiliza uma caixa de 50 MB

Serviço de caixa postal acedido através de telemóvel, grátis quando o mesmo é feito pelo MSISDN do owner da

caixa. Funcionalidades de chamada de resposta (taxado de acordo com tarifário geral). Personalização da caixa

e Messaging de Voz (€0,109/mensagem).

Ao anterior serviço é adicionada a possibilidade de receber, ouvir e reencaminhar faxes (aplicável o tarifário geral).

Pacote base – €2,42 mês por utilizador adicional -  0,242 cêntimos por Kb nacional adicional - €0,10 por SMS

Pack 3 MB – €6,05/mês - inclui 3 MB - 0,1815 cêntimos  por cada MB nacional adicional

Pack 10 MB – €12,10/mês, inclui 10 MB, 0,121 cêntimos por cada MB nacional adicional

Pack 20 MB – €20,57/mês, inclui 10 MB, 0,103 cêntimos por cada MB nacional adicional

Pack 50 MB – €24,20/mês, inclui 50 MB, 0,048 cêntimos por cada MB nacional adicional

Pack 100 MB – €36,30/mês, inclui 100 MB, 0,036 cêntimos por cada MB nacional adicional

Pack 300 MB – €79,86/mês, inclui 300 MB, 0,027 cêntimos por cada MB nacional adicional

Pack 1 GB – €102,85/mês, inclui 1024 MB, 0,01 cêntimo por cada MB nacional adicional

Pack e activação – €149,90

Mensalidade: €29,90 inclui 10 GB de tráfego

Tráfego adicional – conforme pack contratado (ver descrição dos Packs na linha anterior).

Happy-hour da 1 às 7 h

Permanência associada – 18 meses

(para clientes com mensalidade)

Videochamada

MMS

Portal Vodafone Live

Vodafone Mail

Vodafone Mail Plus

Voice Mail Standard

Voice Mail Profissional

Internet

(via telemóvel ou placa 3G)

Internet para PC portáteis

(versão 3G/GPRS)
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3.3 O perfil do utilizador e da utilização
do STM

Apresenta-se nas secções seguintes a caracterização do utili-
zador do STM e a caracterização da utilização do STM.

A caracterização do utilizador do STM

De acordo com a informação recolhida nos Inquéritos ao con-
sumo das comunicações electrónicas de Fevereiro de

2004 (59), Junho de 2005 (60) e Fevereiro de 2006 (35), são as
variáveis idade e nível de instrução que mais diferenciam os
utilizadores do STM dos não utilizadores.

De facto, verifica-se uma correlação negativa entre a idade
e a penetração do STM. Destaca-se que entre aqueles com
mais de 65 anos, apenas 29 por cento possuiam telemóvel
em 2005 e 51 por cento em 2006, verificando-se, assim, um
considerável aumento da penetração neste estrato face
a 2004.

15-24 90,1% 96,2% 98,4%

25-34 91,8% 92,4% 97,1%

35-44 79,6% 86,1% 92,9%

45-54 69,6% 75,0% 91,3%

55-64 42,3% 69,6% 79,8%

65-mais 19,0% 29,0% 51,0%

Total 66,0% 74,1% 84,5%

Fonte: Inquérito ao consumo das comunicações electrónicas – Fevereiro de 2004 (59), Junho de 2005 (60) e Fevereiro de 2006 (35)

Fev. 2004 Jun. 2005 Fev. 2006

Quadro 48 – Penetração do STM por classe de idade

Classe de idade

(59) O universo definido para este estudo foi o dos indivíduos de ambos os sexos, com 15
e mais anos, residentes em Portugal Continental e Regiões Autónomas da Madeira e dos
Açores. A dimensão da amostra foi definida de forma a que a margem de erro máxima não
fosse superior a 3 por cento para os principais resultados (assumindo um grau de signifi-
cância de 95 por cento). A amostra foi estratificada por região (NUTS II), habitat/dimensão
dos agregados (5 grupos), sexo, idade (3 grupos), instrução (3 grupos) e ocupação (2 grupos).
com base no último Recenseamento Geral da População: Censos 2001. Realizaram-se
1.051 entrevistas. A recolha da informação foi efectuada através de entrevistas pessoais
e directas. O trabalho de campo decorreu entre Janeiro e Fevereiro de 2004 e foi realizado
pela Intercampus.

(60) O universo definido para este estudo foi o dos indivíduos de ambos os sexos, com 15
e mais anos, residentes em Portugal Continental e Regiões Autónomas da Madeira e
Açores. A dimensão da amostra foi definida de forma a que a margem de erro máxima não
fosse superior a 2,5 por cento para os principais resultados (assumindo um grau de
significância de 95 por cento). A amostra foi estratificada por sexo, idade e região com
base no último Recenseamento Geral da População: Censos 2001. Realizaram-se 2.184
entrevistas. A recolha da informação foi efectuada através de entrevistas pessoais e directas.
O trabalho de campo decorreu entre os dias 9 de Junho e 12 de Julho de 2005 e foi reali-
zado pela Metris GFK.



Por outro lado, verifica-se, igualmente, que é entre aqueles
que têm um nível de instrução mais baixo que a penetração
do STM é menor.

São os residentes nos Açores e no interior do país que
menos telemóveis possuem, mas em todas as regiões se
verificou um reforço da penetração do serviço em 2005.
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Norte Litoral 65,8% 71,8% 82,6%

Porto 73,0% 78,8% 87,4%

Centro Litoral 53,9% 67,9% 85,3%

Interior 60,4% 65,8% 81,5%

Lisboa 67,8% 79,0% 90,0%

Alentejo 69,0% 75,9% 81,2%

Algarve 78,0% 78,6% 81,2%

Região Autónoma da Madeira n.d. 80,0% 85,4%

Região Autónoma dos Açores n.d. 62,5% 78,9%

Fonte: Inquérito ao consumo das comunicações electrónicas – Fevereiro de 2004 (59), Junho de 2005 (60) e Fevereiro de 2006 (35)

Fev. 2004 Jun. 2005 Fev. 2006

Quadro 50 – Penetração do STM por região

Região

Universitário/ Pós-graduação/ Mestrado/ Doutoramento 96,8% 95,1% 99,0%

Curso médio/ Politécnico 89,5% 100,0% 91,7%

12.º ano (7.º liceal/11.º ano) 96,4% 96,9% 96,7%

9.º ano (5.º liceal) 86,5% 91,5% 91,0%

6.º ano (2.º liceal) 81,4% 82,2% 89,9%

Instrução primária completa 50,0% 55,5% 76,9%

Instrução primária incompleta/Analfabeto 10,2% 20,5% 34,4%

Fonte: Inquérito ao consumo das comunicações electrónicas – Fevereiro de 2004 (59), Junho de 2005 (60) e Fevereiro de 2006 (35)

Fev. 2004 Jun. 2005 Fev. 2006

Quadro 49 – Penetração do STM por classe de instrução

Habilitações académicas
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A caracterização da utilização do STM

Apresentam-se de seguida alguns elementos sobre a utili-
zação do STM, nomeadamente sobre os planos tarifários
utilizados e sobre o tipo e características das chamadas
efectuadas.

Planos tarifários

No que diz respeito aos planos tarifários utilizados pelos
assinantes do STM, cerca de 80 por cento dos assinantes
utilizam planos pré-pagos. Esta proporção tem-se mantido
constante nos últimos anos.

Recorde-se que Portugal foi pioneiro na introdução do
sistema pré-pago no serviço telefónico móvel. Foi em 1995
que a TMN introduziu o produto MIMO. Estes produtos estão
associados a um maior controlo da factura do serviço, não

exigindo, igualmente, o pagamento de assinaturas, caracte-
rísticas que se adequam particularmente aos consumidores
com menores níveis de rendimento.

Pós-pagos 21% 21% 19%

Pré-pagos 79% 79% 81%

Fonte: ICP-ANACOM

Assinantes por tipo de subscrição 2003 2004 2005

Quadro 51 – Distribuição dos assinantes por tipo de plano tarifário

Gráfico 48 – Distribuição dos assinantes por tipo de plano tarifário

Fonte: ICP-ANACOM
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No gráfico seguinte observamos que Portugal se situa entre
os países em que o peso dos pré-pagos é mais significativo,

logo a seguir a Malta e Itália. A Finlândia e Dinamarca são os
países que apresentam os valores mais baixos.
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Gráfico 49 – Peso dos cartões pré-pagos no total de assinantes - Portugal vs UE25

Fonte: European Mobile Communications Report (Issues 180, 191 e 197)
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Será de sublinhar o peso que os planos sem carregamentos
obrigatórios têm assumido ao longo dos últimos anos. Esta
evolução será igualmente explicada pelo maior controlo do
consumo por não exigir pagamentos periódicos e que
justificam a popularidade dos pré-pagos. Por outro lado, à

medida que a penetração aumenta, os operadores são
obrigados a captar clientes junto de estratos da população
com nível de rendimento e idades inferiores à média. Este
tipo de produto está particularmente vocacionado para
responder às necessidades destes estratos da população.

Gráfico 50 – Distribuição dos assinantes por tipo de plano tarifário

Fonte: Marktest (61)

Pré-pago
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Cartão sem carr. obrig. Assinatura Pacote minutos Ns/Nr

(61) Barómetro Marktest Out/Nov/Dez 2005: O universo foi de 9.278 mil indivíduos de
ambos os sexos, com 10 e mais anos, residentes em Portugal Continental, Açores e Madeira.
Mensalmente é recolhida uma amostra de 1.000 entrevistas. A margem de erro associada
a uma amostra desta dimensão é de ±3 por cento. A selecção dos lares é efectuada alea-

toriamente a partir das listas telefónicas dos operadores de rede fixa em Portugal.
A selecção do entrevistado, um em cada lar, é efectuada através do método de quotas,
tendo em consideração as variáveis sexo, idade e distrito de residência do entrevistado.



Tráfego de voz: nível de utilização

Como se pode verificar nos gráficos seguintes, o tráfego
do STM apresenta uma tendência crescente e apresenta
sazonalidade. 

A tendência de crescimento de tráfego estará associada ao
aumento do número de assinantes, à massificação do serviço
e também ao declínio da utilização do STF. Registam-se
aumentos de natureza sazonal nos 3.º e 4.º trimestres de
cada ano, associados às férias de Verão e ao Natal.

2000 2001 2002 2003 2005

Gráfico 51 – Evolução de tráfego de saída do STM, tendência e sazonalidade (minutos)

Unidade: Milhões de minutos

Fonte: ICP-ANACOM
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Gráfico 52 – Evolução de tráfego de saída do STM, tendência e sazonalidade (chamadas)

Unidade: Milhões de chamadas

Fonte: ICP-ANACOM
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O tráfego mensal por assinante atinge valores médios
próximos de 89 minutos e 49 chamadas, registando-se
sazonalidade: o número de minutos atinge picos durante
o 3.º trimestre, pelos motivos anteriormente mencionados.

No 2.º trimestre de 2004 registou-se, igualmente, um pico
de tráfego. Esta evolução resultou da realização do “Euro
2004” no mês de Junho desse ano.

Gráfico 53 – Evolução do tráfego por assinante em minutos
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Unidade: Minutos

Fonte: ICP-ANACOM
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Esta evolução poderá ser justificada pelo facto de os novos
assinantes do serviço disporem de um nível de rendimento
inferior à média ou devido a factores macroeconómicos
de natureza conjuntural que afectaram o consumo deste
serviço.

Verifica-se, no entanto, uma ligeira tendência de decréscimo
do número de chamadas por assinante. O valor médio
mensal das chamadas por assinante atingiu, no 4.º trimestre

de 2005 um valor próximo de 48, valor inferior ao registado
no trimestre homólogo do ano anterior.

Gráfico 54 – Evolução do tráfego por assinante em chamadas

Unidade: Chamadas

Fonte: ICP-ANACOM
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Tráfego de voz: tipo de chamadas

No que diz respeito ao tipo de chamadas efectuadas,
verifica-se que cerca de 2/3 das chamadas efectuadas tem
por destino a própria rede de origem da chamada. As redes 

de outros operadores móveis são destino de cerca de 21 por
cento do tráfego originado, seguindo-se o STF. No que diz
respeito ao tráfego de entrada, o peso relativo dos tipos de
chamada não se altera de uma forma significativa.

Como se pode verificar, assiste-se a uma redução gradual do
peso das chamadas terminadas e originadas nas redes
fixas, que estará associada ao declínio no número de
utilizadores do STF.

Tráfego de saída 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Rede própria - rede própria 63,0% 67,1% 66,2% 66,4% 66,4% 67,4%

Rede própria - SFT nacionais 14,0% 11,4% 10,5% 9,3% 8,6% 7,9%

Rede própria - redes internacionais 1,8% 2,1% 2,9% 3,0% 3,2% 3,2%

Rede própria - outros STM nacionais 21,2% 19,4% 20,4% 21,3% 21,8% 21,5%

Tráfego de entrada 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Rede própria - rede própria 63,4% 64,5% 64,5% 65,0% 65,1% 66,3%

Outros STM nacionais - rede própria 15,7% 18,4% 19,8% 20,9% 21,4% 21,2%

SFT nacionais - rede própria 18,8% 14,9% 13,3% 11,6% 10,7% 9,6%

Redes internacionais - rede própria 2,1% 2,3% 2,4% 2,4% 2,8% 2,9%

Fonte: ICP-ANACOM

2000 2001 2002 2003 2004 2005Quadro 52 – Distribuição do tráfego de voz

em chamadas por tipo de chamada

Tráfego de saída 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Rede própria - rede própria 59,9% 65,8% 66,4% 66,6% 67,3% 68,4%

Rede própria - SFT nacionais 13,9% 10,7% 9,5% 8,6% 7,7% 7,1%

Rede própria - redes internacionais 3,6% 4,3% 5,0% 4,8% 4,8% 4,6%

Rede própria - outros STM nacionais 22,5% 19,2% 19,1% 20,0% 20,2% 19,9%

Tráfego de entrada 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Rede própria - rede própria 58,7% 61,5% 63,6% 64,6% 65,2% 66,4%

Outros STM nacionais - rede própria 16,2% 17,9% 18,3% 19,3% 19,5% 19,4%

SFT nacionais - rede própria 20,7% 16,3% 13,8% 12,0% 10,7% 9,6%

Redes internacionais - rede própria 4,3% 4,3% 4,3% 4,1% 4,7% 4,6%

Fonte: ICP-ANACOM

2000 2001 2002 2003 2004 2005Quadro 53 – Distribuição do tráfego de voz

em minutos por tipo de chamada
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Tráfego de voz: duração média das chamadas

O valor da duração média das chamadas não é
consideravelmente superior a 100 segundos. A duração
média das chamadas é inferior às chamadas da rede fixa.
Destaca-se a duração média das chamadas internacionais
que atingem valores superiores a 150 segundos, no caso do
tráfego originado, e de 173 segundos no caso do tráfego
terminado.

Tráfego de roaming : voz e SMS

O tráfego de roaming apresenta uma sazonalidade muito
marcada, relacionada com o período das férias de Verão. 

É igualmente de salientar que o fenómeno “Euro 2004” teve
algum efeito no tráfego de roaming in, facto que é possível
observar no gráfico seguinte (2.º trimestre de 2004).

Total tráfego de saída 89 91 100 103 106 108

Rede própria – rede própria 83 89 100 104 107 109

Rede própria – SFT nacionais 102 86 90 96 96 97

Rede própria – redes internacionais 172 180 170 166 156 154

Rede própria – outros STM nacionais 93 90 94 97 98 100

Total tráfego de entrada 90 93 102 104 107 109

Rede própria – rede própria 83 89 100 104 107 109

Outros STM nacionais – rede própria 92 91 94 97 98 100

SFT nacionais – rede própria 99 102 106 107 107 110

Redes internacionais – rede própria 185 178 182 176 175 173

Unidade: Segundos

Fonte: ICP-ANACOM

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Quadro 54 – Duração média das chamadas



O tráfego de roaming out apresenta igualmente uma sazo-
nalidade bastante marcada, justificada pelos motivos
apresentados anteriormente.
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Gráfico 55 – Evolução do tráfego de roaming in e tendência

Unidade: Milhões de minutos

Fonte: ICP-ANACOM
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Gráfico 56 – Evolução do tráfego de roaming out e tendência

Unidade: Milhões de minutos

Fonte: ICP-ANACOM
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Situação das Comunicações
Serviço Telefónico Móvel (STM)

No que diz especificamente respeito ao roaming out, veri-
fica-se uma tendência crescente para a utilização de SMS,
facto que poderá estar associado ao nível de preço deste
tipo de chamadas e ao valor das terminações nestes casos.

Também as campanhas promocionais desencadeadas pelos
operadores no sentido de promover a intensificação da utili-
zação de SMS proporcionaram o acréscimo considerável de
mensagens recebidas em roaming. Releve-se o facto de a
recepção de mensagens em roaming não ter qualquer custo
para o roamer enquanto que a recepção de uma chamada de
voz implica o pagamento de uma parcela da chamada, corres-

pondente ao custo de terminação do operador estrangeiro
onde o roamer está registado. Este facto, aliado às campa-
nhas anteriormente referidas, justificarão o pico verificado
no 3.º trimestre de 2005, durante o período de férias.

Em termos médios, as chamadas realizadas em roaming
são mais prolongadas que as realizadas nas redes nacionais.

Gráfico 57 – Evolução do tráfego de roaming out por tipo de tráfego

Unidade: Milhares

Fonte: ICP-ANACOM
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SMS

Até 2004, registava-se uma média mensal de 20 SMS por
assinante. Este valor alterou-se de forma significativa
durante 2005. Neste ano, a média atingiu 35 SMS por mês
por assinante, embora no 4.º trimestre do ano este valor
tenha sido de 49.

Esta evolução estará associada às novas ofertas tarifárias
e promoções lançadas pelos operadores, já referidas anterior-
mente, visto que, de acordo com os resultados dos inquéritos
promovidos pelo ICP-ANACOM, é sobretudo o preço do SMS,

o principal motivo da sua utilização. Em 2005, o número de
inquiridos que indicam o preço do SMS como principal motivo
para a sua utilização aumentou de forma significativa – 11,7
pontos percentuais –, atingindo o valor de 68,8 por cento.
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Gráfico 58 – Evolução do número de SMS por assinante e por mês, tendência
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SMS por assinante e por mês Tendência

É mais barato do que telefonar 57,1% 68,8% 52,0%

É mais prático 19,7% 12,9% 17,8%

Permite enviar a mesma SMS p/muitas pessoas simultaneamente 5,8% 4,3% 4,6%

Outras respostas - 0,8% 20,1%

Ns/Nr 17,5% 12,5% 52,0%

Fonte: Inquérito ao consumo das comunicações electrónicas – Fevereiro de 2004 (59), Junho de 2005 (60) e Fevereiro de 2006 (35)

Fev. 2004 Jun. 2005 Fev. 2006

Quadro 55 – Vantagens do SMS



Situação das Comunicações
Serviço Telefónico Móvel (STM)

Serviços de dados

No que diz respeito, à utilização de MMS, GPRS e UMTS,
apesar de se tratarem de serviços e tecnologias com alguma
notoriedade, são relativamente pouco utilizados.

Regista-se, igualmente, um reduzido número de utilizadores
de serviços de dados, onde se inclui o acesso aos portais
através do protocolo WAP e utilizando a tecnologia GPRS.

Destaca-se, igualmente, o facto de o número de clientes
que já aderiram aos serviços móveis de 3.ª geração
(3G/UMTS) ser muito reduzido.

Conhece 73,5% 53,3% 79,1%

Utiliza ou utilizou 17,7% 12,7% 5,1%

Fonte: Inquérito ao consumo das comunicações electrónicas – Junho de 2005 (60)

MMS GPRS UMTS
Quadro 56 – Conhecimento e utilização de serviços e tecnologias

Com acesso a serviços WAP (GSM) 1.064 1.208

Com acesso através de tecnologia GPRS 1.403 1.976

Unidade: milhares de utilizadores

Fonte: ICP-ANACOM

Dez. 2004 Dez. 2005

Quadro 57 – Número de utilizadores de serviços de dados

Não Possui 93,5% 83,7%

Possui 5,1% 16,0%

Ns/Nr 1,4% 0,3%

Fonte: Inquérito ao consumo das comunicações electrónicas – Junho de 2005 (60) e Fevereiro de 2006 (35)

Jun. 2005 Fev. 2006

Quadro 58 – Clientes de serviços 3G/UMTS
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Barreiras à adesão ao serviço

De acordo com o Inquérito ao consumo das comunicações
electrónicas, entre aqueles que não dispõem de telemóvel,
a principal razão apresentada é “não necessitar” (36,4 por
cento). Por outro lado, cerca de 21,6 por cento consideram
que “a rede fixa é suficiente”.

No entanto, o segundo principal motivo para não aderir a
este serviço é de natureza tarifária. Cerca de 23,3 por cento
daqueles que não dispõem do serviço consideram que o
serviço “é demasiado dispendioso”.

3.4 A evolução do STM em 2005

Apresentam-se de seguida um conjunto de elementos sobre
a performance do STM em 2005: disponibilidade,
penetração, utilização do serviço, preços, qualidade do
serviço.

Disponibilidade geográfica do serviço

O STM encontra-se disponível na esmagadora maioria do
território nacional, atingindo quase 100 por cento da
população.

Penetração do serviço

A penetração do STM em Portugal atingiu valores muito
elevados durante o corrente ano, ultrapassando os 100 por
cento. No final de 2005, a taxa de penetração do serviço
ascendeu a 108,7 por cento, continuando acima da média
da UE que atingiu 97,2 por cento.

Não necessita 36,4%

É demasiado dispendioso 23,3%

A rede fixa é suficiente 21,6%

Outras Respostas 9,4%

Dificuldade utilizar o telemóvel 7,2%

Ns/Nr 2,2%

Total 100,0%

Fonte: Inquérito ao consumo das comunicações electrónicas – Fevereiro de 2006 (35)

Fev. 2006

Quadro 59 – Motivos para não possuir telemóvel

Penetração do serviço em Portugal 95,8% 98,4% 108,7%

Fonte: ICP-ANACOM

2003 2004 2005
Quadro 60 – Penetração em Portugal



Situação das Comunicações
Serviço Telefónico Móvel (STM)

A penetração do STM em Portugal tem-se mantido
consistentemente acima da média da UE, como se pode ver
no gráfico 60.

Gráfico 59 – Penetração do STM na UE

Fontes: População: INE e Eurostat; Assinantes: Mobile Communications, from Informa telecoms & media
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Gráfico 60 – Evolução da penetração do STM em Portugal e na UE
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O crescimento da penetração do STM e a evolução face
à média europeia terá sido influenciada, nomeadamente,
pela rápida introdução dos serviços GSM em Portugal, pela
reduzida penetração do STF, pelo investimento em termos de
marketing e pela introdução de inovações por parte dos ope-
radores presentes no mercado (nomeadamente, inovações
a nível tarifário).

Será de relevar que, de acordo com o Inquérito ao consumo
das comunicações electrónicas de Fevereiro de 200635,
cerca de 84,3 por cento dos residentes em Portugal eram
clientes do STM (dados provisórios).

A diferença entre a penetração acima indicada, por um lado,
e as respostas ao inquérito acima referido, por outro, deve-
-se a vários factores, por exemplo:

• O facto de existirem utilizadores que dispõem de mais de um
cartão activo;

• A activação de novos cartões SIM para utilização exclusiva
de serviços de dados e acesso à Internet;

• O facto de existirem cartões activos afectos a máquinas,
equipamentos e viaturas (terminais de pagamento automá-
tico com recurso à rede móvel, equipamentos de alarme,
segurança, telemetria e telemática, etc.);

• O facto de existirem cartões afectos a empresas. 

Número de assinantes do serviço

No final do ano de 2005 existiam 11,4 milhões de
assinantes do STM, o que representa um aumento de 10,5
por cento do total de assinantes face ao ano anterior.

Número total de assinantes 10.030.472 10.362.120 11.447.670

Pós-pagos 2.062.943 2.141.166 2.157.121

Pré-pagos 7.967.529 8.220.954 9.290.549

Unidade: 1 assinante

Fonte: ICP-ANACOM

2003 2004 2005
Quadro 61 – Número de assinantes

Gráfico 61 – Evolução do número de assinantes e das taxas de crescimento

Fonte: ICP-ANACOM
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Situação das Comunicações
Serviço Telefónico Móvel (STM)

A evolução recente do número de assinantes foi influen-
ciada em parte pelos seguintes factores:
• Desenvolvimento dos serviços 3G. Estima-se que o

número de clientes 3G (incluindo migrações), em Portugal
tenha atingido cerca de 400.000 em Outubro de 2005 (62). 

• Aparecimento das ofertas discount (Uzo, Rede 4, Voda-
fone Directo), anteriormente mencionadas.

• O desenvolvimento de novas aplicações associadas a
máquinas, por exemplo.

Estes factores contribuíram para sustentar a tendência de
crescimento do número de assinantes do STM em Portugal.

Gráfico 62 – Evolução do número de assinantes e tendência de crescimento

Fonte: ICP-ANACOM

9.500

9.000

10.000

10.500

11.000

11.500

3Trim2Trim 4Trim1Trim3Trim2Trim 4Trim1Trim3Trim2Trim 4Trim1Trim

2003 2004 2005

Milhares de assinantes Tendência

(62) Fonte: European Mobile Communications Report, Issue 197, November 2005.



De referir que, apesar da elevada penetração do STM
registada em Portugal e da posição ocupada por Portugal 
no ranking da UE no que diz respeito a esta variável, 
o crescimento do serviço em 2005, foi uma das mais
elevadas na UE.

Nível de utilização do serviço

Apresenta-se, de seguida, a evolução do nível de utilização
de serviço medido em termos de tráfego de voz, SMS,
serviços de dados e roaming.

Tráfego de voz

No ano de 2005, os assinantes do STM realizaram cerca
de 6,45 mil milhões de chamadas, mais 6,8 por cento do que
no ano anterior.

No mesmo período, os assinantes do STM receberam mais
de 6,5 mil milhões de chamadas, valor que representa um
acréscimo de 6,3 por cento em relação ao ano anterior.
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Gráfico 63 – Taxas de crescimento dos assinantes nos países da UE25
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Situação das Comunicações
Serviço Telefónico Móvel (STM)

Entre 2000 e 2005, registou-se um crescimento de cerca de
52 por cento do tráfego de saída e de cerca de 55,2 por
cento do tráfego de entrada. Este crescimento não foi, no
entanto, uniforme ao longo do período. Registou-se uma
redução significativa das taxas de crescimento a partir de

2002. Esta tendência de desaceleração do crescimento
inverteu-se em 2005. Os factores explicativos da evolução
recente da taxa de penetração justificarão esta evolução do
tráfego. 

Tráfego de saída 4.244 5.264 5.608 5.812 6.040 6.450

Rede própria - Rede própria 2.674 3.532 3.711 3.860 4.011 4.348

Rede própria - SFT nacionais 594 599 588 542 517 510

Rede própria - Redes internacionais 78 113 165 173 196 209

Rede própria - Outros STM nacionais 898 1.020 1.143 1.238 1.316 1.387

Tráfego de entrada 4.219 5.478 5.751 5.935 6.163 6.549

Rede própria - Rede própria 2.674 3.532 3.711 3.860 4.011 4.345

Outros STM nacionais - Rede própria 662 1.007 1.139 1.240 1.318 1.390

SFT nacionais - Rede própria 794 815 762 691 659 626

Redes internacionais - Rede própria 89 124 138 145 175 189

Unidade: milhões de chamadas

Fonte: ICP-ANACOM

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Quadro 62 – Tráfego de voz em chamadas

Gráfico 64 – Crescimento do volume de chamadas 2000/2005

Unidade: Milhões de chamadas

Fonte: ICP-ANACOM
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As chamadas fixo-móvel mantêm a sua tendência decres-
cente, tendo registado uma variação negativa (-5 por cento

face ao ano anterior). Este tipo de chamadas representa
já menos de 10 por cento das chamadas.

De referir que o tráfego de voz móvel representa, desde o
início do período considerado, a maioria do tráfego de voz.
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Gráfico 65 – Peso do tráfego fixo-móvel no total do tráfego de entrada (chamadas)
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Gráfico 66 – Distribuição do tráfego de voz originado nas redes fixas e móveis (63)
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Situação das Comunicações
Serviço Telefónico Móvel (STM)

No que diz respeito à evolução do tráfego de voz em termos
de minutos, o número de minutos de conversação originado
nas redes móveis cresceu cerca de 8,9 por cento face ao ano
anterior, totalizando cerca de 11,6 mil milhões de minutos.

O número de minutos terminados nas redes móveis
totalizou mais de 11,9 mil milhões de minutos e registou um
acréscimo de 8,4 por cento relativamente ao ano anterior.

Entre 2000 e 2005, registou-se um crescimento de cerca de
87,8 por cento do tráfego de saída e de cerca de 89,5 por
cento do tráfego de entrada. Este crescimento não foi, no
entanto, uniforme ao longo do período. Registou-se uma
redução significativa das taxas de crescimento a partir de

2002. Esta tendência de desaceleração do crescimento
inverteu-se em 2005. Os factores explicativos da evolução
recente da taxa de penetração justificarão esta evolução do
número de assinantes. 

Tráfego de saída 6.176 7.963 9.358 10.014 10.653 11.598

Rede própria - Rede própria 3.699 5.240 6.213 6.674 7.172 7.929

Rede própria - SFT nacionais 861 856 886 864 823 819

Rede própria - Redes internacionais 224 339 468 479 510 537

Rede própria - Outros STM nacionais 1.392 1.528 1.792 1.998 2.147 2.313

Tráfego de entrada 6.299 8.517 9.770 10.333 11.008 11.935

Rede própria - Rede própria 3.699 5.240 6.213 6.674 7.172 7.929

Outros STM nacionais - Rede própria 1.020 1.522 1.792 1.999 2.148 2.314

SFT nacionais - Rede própria 1.306 1.389 1.348 1.235 1.176 1.146

Redes internacionais - Rede própria 274 366 418 425 512 546

Unidades: milhões de minutos

Fonte: ICP-ANACOM

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Quadro 63 – Tráfego de voz em minutos

Gráfico 67 – Crescimento do volume de minutos 2000/2005

Unidade: Milhões de minutos
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Tal como já referido no caso das chamadas, também o
número de minutos originados nas redes fixas e destinados
às redes móveis tem perdido peso no total do tráfego de

entrada das redes móveis. Verifica-se que o tempo de
conversação das chamadas fixo-móvel apresentou de novo
um decréscimo face ao ano anterior (-2,6 por cento).

Com efeito, este factor resulta numa intensificação do
tráfego de voz sobre as redes móveis, em detrimento da

rede fixa. Este tráfego representa já cerca de 60 por cento
do total de tráfego de voz.

Gráfico 68 – Peso do tráfego fixo-móvel no total do tráfego de entrada (minutos)
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Gráfico 69 – Distribuição do tráfego de voz originado nas redes fixas e móveis
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Situação das Comunicações
Serviço Telefónico Móvel (STM)

A tendência de redução do tráfego móvel-fixo e fixo-móvel
regista-se já há alguns anos e está associada ao fenómeno
de redução do número de clientes do STF.

O tráfego de voz móvel representa já a maioria do tráfego de
voz. Dever-se-á, no entanto, ressalvar o seguinte facto: se o
tráfego de dados for contabilizado, o número de minutos

cursado nas redes fixas é superior ao número de minutos
cursado nas redes móveis.

Gráfico 70 – Evolução do número de chamadas móvel-fixo e fixo-móvel e tendência

Unidade: Milhões de chamadas

Fonte: ICP-ANACOM
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Gráfico 71 – Evolução do número de minutos móvel-fixo e fixo-móvel e tendência

Unidade: Milhões de minutos

Fonte: ICP-ANACOM
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No gráfico seguinte apresenta-se uma comparação interna-
cional do tráfego por assinante. Como se pode verificar, de
acordo com a informação disponível, a utilização do serviço

em Portugal está próxima da verificada, em termos médios,
nos países considerados.

Tráfego de serviços de dados

No que diz respeito aos serviços de dados, parece existir
uma redução do tráfego relativo aos serviços que utilizam o

protocolo WAP. Esta evolução poderá estar associada
ao desenvolvimento dos serviços 3G. Não existe, actual-
mente informação credível sobre os restantes serviços
de dados.

Gráfico 72 – Minutos mensais por assinante - comparações internacionais
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2004 2005 Média 2004 Média 2005

Acesso a serviços WAP (via GSM)

Chamadas 31.970 26.271 13.474

Minutos 32.368 26.725 13.904

Acesso a serviços WAP (via GPRS)

Sessões n.d. 102.111 83.310

Mbytes n.d. 2.214 5.424

Unidade: milhares

Fonte: ICP-ANACOM

Tráfego de Serviços de Dados 2003 2004 2005

Quadro 64 – Acesso a portal móvel WAP



Situação das Comunicações
Serviço Telefónico Móvel (STM)

Roaming

No ano de 2005, o tráfego de roaming in não registou
variações significativas, à excepção das mensagens escritas
(10,7 por cento). 

A duração média das chamadas de roaming in foi de 118
segundos, valor idêntico ao registado no ano anterior.

Chamadas de voz em roaming 108.838 119.983 110.929 110.441

N.º de minutos em roaming 128.679 166.948 175.292 185.162 216.701 216.706

Mensagens escritas em roaming 73.465 139.014 153.732

Duração média das chamadas (seg) 117 118

Unidade: milhares / segundos

Fonte: ICP-ANACOM

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Quadro 65 – Tráfego de roaming in

Gráfico 73 – Crescimento do volume de tráfego de roaming in 2000/2005

Unidade: Milhões de minutos

Fonte: ICP-ANACOM
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A variação mais significativa registou-se no número de men-
sagens que sofreu um acréscimo superior a 58 por cento.
Verifica-se uma tendência crescente para a utilização de SMS,
devido ao nível de preço deste tipo de chamadas e ao valor
das terminações nestes casos. Sublinha-se, uma vez mais,
o facto de a recepção de mensagens em roaming não ter

qualquer custo para o roamer ao passo que a recepção de
uma chamada de voz implica o pagamento de uma parcela da
chamada, correspondente ao custo de terminação do opera-
dor estrangeiro onde o roamer está registado. Este facto e as
campanhas promocionais já referidas, justificam a preferência
de utilização de SMS em detrimento das chamadas de voz.

A duração das chamadas de roaming out aumentou em 2005,
atingindo um máximo de 119 segundos por chamada.

Gráfico 74 – Crescimento do volume de tráfego de roaming out 2000/2005

Unidades: Milhões de minutos

Fonte: ICP-ANACOM
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O tráfego de roaming out apresentou acréscimos positivos:
cerca de 3,6 por cento, no caso das chamadas, e 8,5 por
cento, no caso dos minutos.

Chamadas de voz em roaming 47.884 46.989 71.800 72.329 75.105 77.814

N.º de minutos em roaming 84.310 120.581 128.519 137.623 142.599 154.728

Mensagens escritas em roaming n.d. n.d. 38.026 58.962 74.645 118.424

Duração média das chamadas (seg) 106 108 107 114 114 119

Unidade: milhares / segundos

Fonte: ICP-ANACOM

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Quadro 66 – Tráfego de roaming out



Situação das Comunicações
Serviço Telefónico Móvel (STM)

SMS

O ano de 2005 registou um aumento muito significativo
do número de mensagens escritas enviadas, atingindo cerca
de 4,6 mil milhões de mensagens, o que se traduz num
aumento 83,3 por cento face ao ano anterior.

Este facto deveu-se às campanhas promocionais desenca-
deadas pelos operadores móveis no sentido de incentivar
a utilização deste serviço. 

Gráfico 75 – Evolução do número de SMS e tendência

Unidade: Milhões de mensagens

Fonte: ICP-ANACOM
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Quadro 67 – SMS originadas na própria rede



De acordo com a informação disponível, a utilização do SMS
em Portugal é relativamente pouco intensiva, quando
comparada com outros países.
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Gráfico 76 – Crescimento de SMS enviadas – 2000/2005

Unidade: Milhões de mensagens

Fonte: ICP-ANACOM
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Situação das Comunicações
Serviço Telefónico Móvel (STM)

ARPU

Estima-se que a receita média mensal por assinante decresça
cerca de 9,6 por cento em 2005, depois do aumento
registado no ano de 2004. 

Receita média mensal por cliente (ARPU) 31,41 29,53 26,42 25,24 25,59 23,12

Variação anual 2,9% -6,0% -10,5% -4,5% 1,4% -9,6%

Unidade: Euros, %.

Fonte: ICP-ANACOM, Relatórios e Contas dos prestadores.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 (65)

Quadro 68 – Receita média mensal por cliente (ARPU (64))

(64) ARPU - Average Revenue Per User. (65) Valor estimado. Cálculos baseados nas seguintes publicações: Optimus, Market Report
de 1-12-2005; TMN site do grupo PT http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/
PT/Canais/investidores/InformacaoFinanceira/IndicadoresChave/TMN.htm; Vodafone site
do grupo Vodafone Plc http://www.vodafone.com/article_wide/0,3041, CATEGORY_ID%
253D403%2526LANGUAGE_ID%253D0%2526CONTENT_ID%253D230852,00.html

Gráfico 77 – Número de SMS por assinante e por mês – comparações internacionais
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O diferencial entre ARPU e CCPU tem-se situado ao nível
dos 10 euros, no entanto, tendo em conta a previsível descida

do ARPU, estima-se que este diferencial se situe abaixo dos
10 euros em 2005.
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Cash cost médio mensal por cliente (CCPU) 21,29 19,48 16,07 14,94 15,22 n.d.

Variação anual -5,1% -8,5% -17,5% -7,0% 1,9% n.d.

Unidade: Euros, %.

Fonte: ICP-ANACOM, Relatórios e Contas dos prestadores.

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Quadro 69 – Cash cost médio mensal por cliente (CCPU (66))

Gráfico 78 – ARPU e CCPU
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Situação das Comunicações
Serviço Telefónico Móvel (STM)

Nível de preços do serviço

Apresenta-se de seguida uma comparação internacional de
preços do serviço e a evolução dos preços deste serviço
verificada entre 2002 e 2005.

Comparação internacional de preços do STM (67)

De acordo com a informação disponível, os planos de preços
existentes em Portugal encontram-se abaixo da média no
caso dos planos pré-pagos. No entanto, no que diz respeito
aos planos pós-pagos, esta situação altera-se de forma
significativa; nestes casos o nível de preços dos planos
existentes em Portugal é superior à média para os níveis de
consumo elevado.

Para o perfil de utilização de baixo consumo, verifica-se que
o preço dos pacotes pré-pagos oferecidos em Portugal
situa-se 20 por cento abaixo da média dos países
considerados.

Pós-pago -15,9 % -34,3% 12,4%

Pré-pago -21,1% -23,1% -25,5%

Fonte: Teligen/OCDE/ICP-ANACOM.

Perfil

Quadro 70 – Comparações de preços internacionais (Novembro de 2005) – desvios face à média (67)

Baixo consumo Médio consumo Elevado consumo
Pacote

(67) Nota metodológica:
Os resultados dos cabazes apresentados foram recolhidos da base de dados OCDE/Teligen
de Novembro de 2005 e são apresentados em euros, sem IVA e sem PPP (paridade do
poder de compra). Seleccionaram-se dos países da OCDE aqueles que pertencem à UE.
Tendo em conta que a OCDE/Teligen, por defeito, dá sempre dois resultados por país (rela-
tivos ao operador incumbente e ao segundo mais representativo), para cada país seleccio-
nou-se o operador que apresentava o plano tarifário com valor mais baixo em termos de
factura anual para cada cabaz e perfil de utilização. 
Os desvios apresentados são em relação à média dos países seleccionados, excluindo
Portugal. 



No caso do perfil de utilização médio, os preços praticados
em Portugal situam-se cerca de 23 por cento abaixo da
média dos países seleccionados, no caso dos pacotes pré-
-pagos.

| 145144

Gráfico 79 – Perfil baixo consumo – pacotes pré-pagos (Novembro de 2005)
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Situação das Comunicações
Serviço Telefónico Móvel (STM)

No que respeita aos pacotes pós-pagos, os preços
praticados em Portugal são cerca de 34,4 por cento abaixo
da média.

Gráfico 80 – Perfil médio consumo – pacotes pré-pagos (Novembro de 2005)
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Para o perfil de elevado consumo, as ofertas pré-pagas
existentes em Portugal apresentam um preço cerca de 25,5
por cento inferior à média.
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Gráfico 81 – Perfil médio consumo – pacotes pós-pagos (Novembro de 2005)
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Situação das Comunicações
Serviço Telefónico Móvel (STM)

No caso dos pacotes pós-pagos, regista-se um desvio de
cerca de 12,4 por cento em relação à média (68).

Gráfico 82 – Perfil elevado consumo – pacotes pré-pagos (Novembro de 2005)
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(68) A observação contida no ponto 7 do parecer do Conselho Consultivo do ICP-ANACOM diz
respeito a estas comparações internacionais, mas refere-se aos dados de Novembro de
2005, nos quais a Teligen/OCDE utilizava, para o cálculo dos cabazes, ofertas desactua-
lizadas dos operadores nacionais, que desfavoreciam a posição relativa de Portugal nas
comparações. Os valores que agora se apresentam são valores corrigidos após detecção
daquela incorrecção.
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Gráfico 83 – Perfil elevado consumo – pacotes pós-pagos (Novembro de 2005)
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No caso do perfil de utilização de médio consumo, verifica-
-se que os preços de quaisquer dos planos se encontram
abaixo da respectiva média.

Situação das Comunicações
Serviço Telefónico Móvel (STM)

Evolução dos preços nacionais e comparação com a UE

(2002/2005)

Os gráficos seguintes permitem observar as principais
tendências de evolução dos preços do serviço em Portugal.

No caso do perfil de utilização de baixo consumo, os planos
pré-pagos encontram-se tendencialmente abaixo da média,
tendo registado em 2005 uma descida significativa.

Gráfico 84 – Evolução de preços – cabaz de baixo consumo
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No caso do perfil de utilização de alto consumo, verifica-se
uma aproximação entre o preço do plano pré-pago, que
desceu significativamente, e o preço do plano pós-pago, que

sofreu um aumento. O preço deste plano encontra-se agora
acima da média.
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Gráfico 85 – Evolução de preços – cabaz de médio consumo
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Gráfico 86 – Evolução de preços – cabaz de elevado consumo
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Situação das Comunicações
Serviço Telefónico Móvel (STM)

A qualidade de serviço das redes GSM

O ICP-ANACOM tem vindo a efectuar estudos de aferição da
qualidade das redes móveis em Portugal. Em 2005, foram
analisados os três indicadores habituais — cobertura,
acessibilidade e qualidade áudio (69).

A análise dos resultados do estudo realizado permitem con-
cluir que as redes móveis GSM apresentam um bom nível
de cobertura e desempenho.

O indicador Acessibilidade apresenta níveis elevados,
mantendo a tendência observada nos últimos anos. Das
chamadas de teste efectuadas nos aglomerados urbanos
e eixos rodoviários de Portugal continental, 97 por cento
foram estabelecidas com sucesso e a fase de conversação
decorreu de forma adequada, terminando de forma normal
(por desligamento) ao fim do tempo pré-definido.

Gráfico 87 – Acessibilidade global (Continente)

Fonte: ICP-ANACOM
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Gráfico 88 – Qualidade áudio global (Continente)

Fonte: ICP-ANACOM
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(69) Estudo de Aferição da Qualidade de Serviço das Redes Móveis — QoS-GSM 2005,
disponível em http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=180643 (estudo
global) e http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=180723 (eixos ferroviários).



No que respeita ao indicador Qualidade Áudio, aproximada-
mente 99 por cento das chamadas de teste apresentaram
valores médios de qualidade áudio positivos. Apenas cerca
de 1 por cento apresentaram níveis ‘pobres’ ou ‘maus’. No entanto,
manteve-se a tendência de redução deste indicador, que
se vem observando desde 2002.

O desempenho das redes móveis não apresenta diferenças
significativas entre aglomerados urbanos e eixos rodoviários,
no que toca ao indicador Acessibilidade.

Nos últimos anos, o indicador Qualidade Áudio sofreu uma
degradação mais acentuada nos aglomerados urbanos do
que nos eixos rodoviários. Em consequência disso, nos últimos
estudos realizados, este indicador apresenta piores níveis
nos aglomerados urbanos.

Os eixos ferroviários foram novamente incluídos no estudo
de 2005 e os resultados obtidos indicam que as redes móveis
GSM apresentam um desempenho pouco satisfatório. Apenas
61,8 por cento das chamadas de teste foram estabelecidas
com sucesso e a fase de conversação decorreu de forma
adequada terminando de forma normal (por desligamento)
ao fim do tempo pré-definido (110 segundos).
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Gráfico 89 – Acessibilidades nos eixos ferroviários

Fonte: ICP-ANACOM
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Gráfico 90 – Qualidade áudio nos eixos ferroviários

Fonte: ICP-ANACOM
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Situação das Comunicações
Serviço Móvel com Recursos Partilhados (SMRP)

Os resultados pouco satisfatórios obtidos nos eixos ferro-
viários tem como principal causa as graves deficiências de
cobertura, por vezes ausência completa de sinal radio-
eléctrico, especialmente no percurso Lisboa-Faro. Neste
eixo ferroviário, apenas 57,6 por cento das tentativas de
estabelecimento de chamadas de teste foram bem suce-
didas e apenas 33,6 por cento das chamadas decorreram de
forma adequada e terminaram de forma normal ao fim do
tempo de conversação pré-definido (110 segundos).

Avaliação dos consumidores

A UM-TSM (Unidade de Missão de Tratamento de
Solicitações de Mercado) do ICP-ANACOM recebeu no
decorrer do ano 2005, cerca de 400 reclamações relativas
ao serviço telefónico móvel e respectivos prestadores.

De acordo com o gráfico seguinte é possível verificar que
cerca de metade dessas solicitações se prendem com
questões de facturação e condições contratuais. O valor
relativo à portabilidade é também considerável.

Gráfico 91 – Reclamações relativas ao STM 2005

Fonte: ICP-ANACOM
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Refira-se que o STM representa apenas 10 por cento do
total de reclamações relativas aos serviços de comunicações
electrónicas que deram entrada no ICP-ANACOM.

Os pedidos de informação relacionados com o STM tiveram
como principal tema o IVA, representando cerca de 42 por cento
do total de pedidos que ascendeu a 239, no ano de 2005.

Gráfico 92 – Reclamações relativas ao STM 2005

Fonte: ICP-ANACOM
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