
5. Serviço de Acesso à Internet

Apresenta-se, neste capítulo, a situação do Serviço de Acesso
à Internet no final de 2005, assim como a evolução ocorrida
recentemente.

5.1 Principais aspectos da evolução em
2005

• O ano de 2005 caracterizou-se por um crescimento signi-
ficativo do número de clientes do Serviço de Acesso
à Internet. Com efeito, no final do último ano existiam
aproximadamente 1,48 milhões de clientes deste serviço,
o que se traduz num crescimento superior a 19 por cento
face ao período homólogo do ano anterior.

• Cerca de 35 por cento dos lares portugueses possuem
ligação à Internet, 5 pontos percentuais acima do obser-
vado no final de 2004. A banda larga tornou-se o meio
preferencial de acesso à Internet, estando presente em
cerca de 26 por cento dos lares, mais 8,7 pontos percen-
tuais que no ano anterior.

• Em 2005, verificou-se o aparecimento de novas ofertas
de banda larga e o upgrade de ofertas já existentes para
capacidades de débito iguais ou superiores a 2 Mbps. No final
do ano estas ofertas representavam já mais de 60 por
cento do total de acessos instalados.

• Ao longo do último ano, um em cada três novos acessos
foram instalados pelos prestadores alternativos (um em
cada dois acessos no 4.º trimestre de 2005). O cresci-
mento da quota marginal dos novos prestadores é resul-
tante, nomeadamente, da melhoria das condições de OLL
desagregado, que motivaram o aparecimento de ofertas
bastante competitivas, e do crescimento significativo das

ofertas de acesso através de modem por cabo alternati-
vas ao Grupo PT. Este resultado traduziu-se em benefícios
significativos para os consumidores, designadamente,
redução de preços, aumento do número de pacotes com
vários serviços e generalização de ofertas com maiores
capacidades de débito.

• No último ano assistiu-se ao lançamento de novas ofertas
de serviços de acesso à Internet baseados em tecnologias
móveis de terceira geração pelos três prestadores de STM.

• Destaca-se também o lançamento de novas ofertas comer-
ciais residenciais baseadas em tecnologias de Internet
fixas alternativas ao ADSL e ao cabo, designadamente
pacotes suportados em tecnologia Powerline e FWA. 

5.2 A oferta do Serviço de Acesso
à Internet

O Serviço de Acesso à Internet pode ser disponibilizado
através de diversas tecnologias. Por outro lado, o serviço
é oferecido com várias capacidades de transmissão que se
traduzem na prestação de serviços de banda estreita ou
banda larga.

De acordo com o enquadramento legal em vigor, o serviço
é prestado pelas entidades que dispõem de uma autoriza-
ção geral.

De seguida, descrevem-se mais pormenorizadamente os ser-
viços prestados e a evolução registada durante o ano de 2005.
Apresentam-se, igualmente, as entidades que oferecem estes
serviços em Portugal.
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Situação das Comunicações
Serviço de Acesso à Internet

O Serviço de Acesso à Internet

Este serviço é prestado essencialmente através das modali-
dades de acesso dial-up, acesso dedicado (76), acesso ADSL,
acesso por modem por cabo e acesso através da 3.ª geração
móvel.

A seguir faz-se uma breve descrição das principais modali-
dades de acesso à Internet:

• Acesso através de ligação dial-up – Os pacotes associados
a este meio de acesso têm, por razões tecnológicas, capa-
cidade máxima de transmissão de 64 kbps (banda
estreita). Esta velocidade de transmissão é ainda afectada
pela necessidade de conversão dos dados entre formato
digital e analógico. As ligações de tipo comutado (dial-up)
são acessíveis a qualquer assinante que disponha de uma
linha de telefone fixa e de um modem, bastando-lhe
tornar-se cliente de um (ou vários) ISP. O acesso RDIS per-
mite débitos superiores, assim como a integração de servi-
ços de voz e dados num único acesso. Os acessos RDIS
podem ser básicos (77) ou primários (78).

• Acesso através de tecnologias DSL (Digital Subscriber
Lines ou xDSL) – Estas tecnologias utilizam sistemas de
modulação sofisticados para aumentar a capacidade de
transmissão de dados através do fio de cobre, utilizando
faixas de frequências não utilizadas pelo sinal de voz.
Podem atingir valores em média bastante superiores
à ligação dial-up sobre linha telefónica analógica e à ligação
dial-up sobre RDIS. O facto de a voz e os dados serem
transportados em frequências diferentes confere a estas

tecnologias a vantagem de permitirem os dois tipos de
comunicação em simultâneo, estando a ligação à Internet
em modo “sempre ligado” (always on). Esta tecnologia
é disponibilizada em áreas pré-definidas, onde seja pos-
sível dispor de uma ligação com as características físicas
mínimas necessárias.
Existem diferentes variantes de xDSL, das quais a mais
divulgada é a ADSL (Asymmetric DSL) (79). Em termos
de capacidade de débito de dados, as ofertas de ADSL
disponíveis em Portugal variam entre os 256 kbps e os
16 Mb. Além do ADSL existem também outras modalida-
des como o SDSL (Symmetric DSL) (80), HDSL (High-data-
-rate DSL) e VDSL (Very-high-speed DSL). 

• Acesso através de cabo coaxial – O cabo coaxial é o tipo
primordial de cabo usado pela indústria de televisão por
cabo. É mais caro do que o fio de telefone tradicional mas
a sua constituição permite muito maior capacidade de
transporte de dados (maior largura de banda) e menor
susceptibilidade a interferências eléctricas e de rádio.
A modalidade de acesso à Internet através das redes de
distribuição de televisão por cabo, utilizando um modem
por cabo (cable modem) e uma placa de expansão para
o computador, permite elevadas velocidades de acesso,
quando comparada com as disponibilizadas através do fio
de par de cobre em dial-up. As velocidades máximas das
ligações são semelhantes às de um acesso ADSL, tanto no
downstream como no upstream. Para que o serviço
Internet possa ser fornecido sobre uma rede deste tipo,
esta tem de suportar bidireccionalidade, ou seja, tem de
ter a capacidade de receber e enviar dados.

(79) Tecnologia digital que transforma linhas de telefone analógicas ou RDIS em linhas
de capacidade superior, permitindo o acesso à Internet com velocidades muito superiores.
A transmissão da informação é realizada de forma assimétrica, ou seja, a velocidade de
recepção de informação (downstream) é superior à velocidade de envio (upstream), que
actualmente é de cerca de 1 Mbps, sendo a largura de banda gerida de uma forma
inteligente. Permite em simultâneo o uso da Internet e da tradicional linha telefónica (para
serviço de voz, de fax). Um circuito ADSL providencia três canais de informação: um canal
downstream de alto débito (1,5 a 8Mbps), um canal duplex de alto débito médio de
upstream (16 a 640kbps) e um canal para o serviço telefónico.

(80) Tecnologia digital em que a transmissão da informação é realizada de forma simétrica.

(76) Ligação dedicada – ligação em que existe, entre um utilizador e um ISP, um canal de
comunicação que só é utilizado na ligação à Internet; o canal está sempre aberto quer o
utilizador esteja ou não on-line.

(77) Acesso básico (Basic Rate Access 2B+D) - Acesso dos clientes à RDIS, utilizando um
par de cobre e proporcionando dois canais a 64kbps (canais B1 e B2) para voz e transfe-
rência de dados e um canal D a 16kbps para sinalização, transferência de dados por
pacotes e telemetria. O débito global é de 192kbps.

(78) Acesso primário - acesso 30B+D à RDIS, com um débito global de 2Mbps. Tanto os 30
canais B de voz/dados como o canal D de sinalização transportam 64kbps.
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• Acesso através de terceira geração móvel – A 3.ª geração
de serviços móveis foi concebida para concretizar as con-
vergências entre o fixo e o móvel e entre as comunicações
electrónicas e o multimédia, aproximando as redes móveis
da capacidade das redes fixas e permitindo aos utilizadores
móveis o acesso a serviços multimédia com ritmos até
2 Mbps. Entre os sistemas de telecomunicações móveis da
terceira geração destaca-se o UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System), na faixa dos 2 GHz, identi-
ficado 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 (81) (Wideband Code Division
Multiple Access), a qual se baseia no acesso múltiplo por
divisão de código. 

• Outros meios de acesso (82) – Importa referir a existência
de outras tecnologias que podem ser utilizadas no acesso
à Internet, designadamente: acesso através de ligações
dedicadas, acesso através de cabo de fibra óptica, acesso
através de ligações via rádio FWA e CDMA, acesso através
de linha eléctrica (PLC), acesso através de redes locais de
rádio e acesso através de ligações via satélite.

Novas ofertas comerciais lançadas em 2005

O ano de 2005 caracterizou-se pelo acrescido interesse dos
prestadores em ofertas baseadas na desagregação do
lacete local. 

As intervenções do ICP-ANACOM ao nível da OLL criaram con-
dições para uma maior concorrência no mercado da banda
larga. Utilizando este meio, os novos prestadores chegarem
directamente a casa dos clientes e desenvolverem ofertas
mais concorrenciais de voz e banda larga.

O acrescido interesse dos operadores pode ser aferido pela
evolução do número de lacetes desagregados, que era,
no final de 2005, cerca de oito vezes superior ao verificado
no final de 2004. Em Dezembro de 2005, existiam 72.000
acessos desagregados (dos quais aproximadamente 69.000
eram de banda larga), tendo-se registado uma taxa de
crescimento média trimestral de aproximadamente 70 por
cento (gráfico 95).
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(81) 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.

(82) O relatório de regulação de 2002 inclui uma descrição breve das características
destas tecnologias de acesso à Internet.

Gráfico 95 – Evolução do número de acessos desagregados

Unidade: Acessos

Fonte: ICP-ANACOM
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Situação das Comunicações
Serviço de Acesso à Internet

Simultaneamente, o aumento da cobertura da oferta
grossista Rede ADSL PT (bitstream access), tem contribuído,
a par de outros factores, para um forte aumento da
penetração da banda larga e para o lançamento de novas
ofertas com débitos mais elevados, como se pode observar
no gráfico seguinte.

Gráfico 96 – Evolução dos acessos da rede ADSL por capacidade de débito
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Fonte: ICP-ANACOM
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Em 2005, destaca-se também o lançamento de novas
ofertas comerciais residenciais baseadas em tecnologias de
Internet fixas alternativas ao ADSL e ao cabo, designada-
mente os pacotes “Oni220” da Onitelecom suportados em
tecnologia Powerline e os pacotes triple-play da AR Telecom
suportados em tecnologia FWA.

Por último, importa referir o lançamento de novas ofertas
de serviços de acesso à Internet baseados em tecnologias
móveis de terceira geração pelos três prestadores de STM.

Foram disponibilizados ou reformuladas por estes operadores
móveis as seguintes ofertas: 

• “Kanguru” da Optimus;
• “GIGA” da TMN;
• “Vodafone Mobile Connect Card”.

que genericamente incluem uma placa 3G (estas placas
na TMN e Vodafone podem também ser GPRS) para ligação
a um PC portátil, permitindo o acesso em mobilidade
à Internet de banda larga (estas ofertas são descritas de
forma mais detalhada nas secções dedicadas ao STM).

Os prestadores do Serviço de Acesso à Internet

No final de 2005 existiam em Portugal 42 entidades
registadas e habilitadas para a prestação do Serviço de Acesso
à Internet (quadro 74). Estas entidades são também
designadas por ISP – Internet Service Providers.

De entre os 42 ISP legalmente habilitados, 32 encontravam-
-se em actividade, mais dois que no final do ano anterior.
Relativamente aos dez prestadores restantes, verificava-se
que nove não tinham ainda iniciado a actividade e que um
cessou ou suspendeu a prestação do serviço.

No quadro seguinte pode observar-se a evolução das
entidades que dispõem de título habilitante para a
prestação deste serviço, salientando-se as entradas e
saídas do mercado ocorridas durante o mesmo ano. 
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Número de Prestadores Registados 41 51 57 52 38 42

Número de Prestadores em Actividade 29 30 32 26 30 32

Fonte: ICP-ANACOM

2000 2001 2002 2003 2004 2005Quadro 74 – Número de prestadores

do Serviço de Acesso à Internet



Situação das Comunicações
Serviço de Acesso à Internet

Adianis – Telecomunicações & Multimedia, S.A. - X NA
AR Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A. (83) A A
AT & T – Serviços de Telecomunicações, Soc. Unip., Lda. NA NA
Bragatel — Comp. Televisão por Cabo de Braga, S.A ." A A
Broadnet Portugal, S.A. (84) - X A
BT Portugal — Telecomunicações, Unipessoal, Lda. NA NA
Cable & Wireless Global Limited NA X -
Cabo TV Madeirense, S.A. A A
Cabovisão — Sociedade de Televisão por Cabo, S.A. A A
CATVP — TV Cabo Portugal, S.A. A A
Clixgest — Internet e Conteúdos, S.A. (85) A A
Colt Telecom – Serviços de Telecomunicações, Unipessoal, Lda. A A
Eastécnica V — Comunicações Globais, S.A. A X -
Equant Portugal, S.A. A A
Fleximedia — Serviços e Meios Inf. e Comunicação, Lda. A A
GC Pan European Crossing España, S.A. - X NA
Hari-técnica Comércio e Indústria de Artigos Eléctricos e Electrónicos, Lda. NA A
KPNQwest Portugal — Telecomunicações, Lda. A A
Media Capital — Telecomunicações, S.A. (86) A A
Netacesso — Serviços Internet e Multimédia, Lda. NA NA
Netvoice — Comunicações e Sistemas, S.A. A A
NFSI – Soluções Internet, Lda. A A
Nortenet — Sistemas de Comunicação, Lda. A A
Novis Telecom, S.A. (87) A A
Onitelecom — Infocomunicações, S.A. A A
Pluricanal Leiria – Televisão por Cabo, S.A. A A
Pluricanal Santarém – Televisão por Cabo, S.A. A A
PT Acessos de Internet WI–FI, S.A. A A
PT Prime — Soluções Empresariais de Telecomunicações e Sistemas, S.A. A A
PT.Com – Comunicações Interactivas, S.A. A A
Radianz Portugal, Soc. Unipessoal, Lda. * NA NA
Radiomóvel – Telecomunicações, S.A. - X A
Refer Telecom – Serviços de Telecomunicações, S.A. A A
Robot — Telecomunicações, Projectos e Serviços, Lda. A A
Swisscom EPWLAN – Serviços de Internet, S.A. A A
Telecorreio — Serv. Avançados de Telecomunicações, Lda. NA NA
TeleMilénio, Telecomunicações, Sociedade Unipessoal, Lda. (Tele2) A A
TVTel Grande Porto — Comunicações S.A. A A
Uunet — Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda. A A
Via Net.Works Portugal – Tecnologias de Informação, S.A. A A
Vipvoz – Serviços de Telecomunicações Digitais, Lda. - X NA
Vodafone Portugal — Comunicações Pessoais, S.A. A A
Worldbroker Telecomunicações – Sociedade de Telecomunicações e Multimédia, Lda. - X NA
WTS — Redes e Serviços de Telecomunicações, S.A. NA NA

Total activas 30 1 1 32

Total não activas 8 4 1 10

Total geral 38 5 2 42

Fonte: ICP-ANACOM

A — Activa     NA — Não Activa     X – Entrada ou Saída

* Entidade habilitada para o serviço de acesso à Internet, no entanto, só apresenta actividade em OSTD

Designação 2004 Entradas Saídas 2005

Quadro 75 – Prestadores de Serviço de Acesso à Internet em 2005



No quadro seguinte encontram-se listados os operadores
de redes de distribuição por cabo que, no final de 2005, se
encontravam a oferecer serviços de Internet de banda larga
através de acesso modem por cabo. 
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Bragatel – Companhia de TV por Cabo de Braga, S.A.

Cabo TV Madeirense, S.A.

Cabovisão – Soc. de Televisão por Cabo, S.A.

CATVP – TV Cabo Portugal, S.A.

Pluricanal Leiria – Televisão por Cabo, S.A.

Pluricanal Santarém – Televisão por Cabo, S.A.

TV Tel Grande Porto – Comunicações, S.A.

Fonte: ICP-ANACOM.

Quadro 76 – Operadores de redes de distribuição por cabo que prestam o Serviço de Acesso à Internet

(83) Em Setembro de 2005 a Jazztel Portugal – Serviços de Telecomunicações, S.A. alterou
a denominação social para AR Telecom – Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A..

(84) A partir do início de 2005, a Broadnet Portugal, S.A passou a prestar os Serviço de
Transmissão de Dados/Serviço de Acesso à Internet anteriormente oferecidos pela
EASTÉCNICA V - Comunicações Globais, S.A. (a Broadnet Portugal, S.A detém 100% da
Eastécnica V).

(85) Na sequência do aumento de capital da Sonaecom através da emissão de acções
detidas pela France Telecom, a partir de Outubro de 2005 o Grupo France Telecom deixou
de participar directamente no capital da Clixgest — Internet e Conteúdos, S.A. (cuja
participação era de 43 por cento) tendo o Grupo Sonae aumentado a sua participação no
capital desta empresa na mesma proporção.

(86) A Media Capital, SGPS é accionista indirecto da Media Capital – Telecomunicações, S.A.
(cujo capital é totalmente detido pela sub-holding Meglo – Media Global, SGPS, S.A.).
Em Novembro de 2005, o grupo espanhol Prisa adquiriu 33 por cento do capital do Grupo
Media Capital, SGPS, S.A., tornando-se o seu maior accionista.

(87) Na sequência do aumento de capital da Sonaecom através da emissão de acções detidas
pela France Telecom, a partir de Outubro de 2005 o Grupo France Telecom deixou de par-
ticipar directamente no capital da Novis. (cuja participação era de 43 por cento) tendo o
Grupo Sonae aumentado a sua participação no capital desta empresa na mesma proporção.



Situação das Comunicações
Serviço de Acesso à Internet

Os prestadores que se encontravam a oferecer serviços de
Internet de banda larga através de acesso ADSL, são indi-
cados no próximo quadro. 

No tocante à tecnologia FWA, identificam-se, no quadro 78,
os prestadores licenciados que prestaram Serviços de Acesso
à Internet mediante esta tecnologia no ano de 2005.

CATVP – TV Cabo Portugal, S.A.

Clixgest – Internet e Conteúdos, S.A.

Jazztel Portugal – Serviços de Telecomunicações, S.A.

KPNQwest Portugal – Telecomunicações, Lda.

Netvoice – Comunicações e Sistemas, S.A.

NFSI – Soluções Internet, Lda.

Nortenet – Sistemas de Comunicação, S.A.

Novis Telecom, S.A.

Onitelecom – Infocomunicações, S.A.

PT Acessos de Internet WI-FI, S.A.

PT Prime – Soluções Empresariais de Telecom. E Sistemas, S.A.

PT.Com – Comunicações Interactivas, S.A.

Robot — Telecomunicações, Projectos e Serviços, Lda.

TVTel Grande Porto — Comunicações S.A.

Via Net.Works Portugal – Tecnologias de Informação, S.A.

Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A.

Fonte: ICP-ANACOM

Quadro 77 – Prestadores do Serviço de Acesso à Internet com oferta de acesso ADSL

Jazztel Portugal – Serviços de Telecomunicações, S.A.

Novis Telecom, S.A.

Onitelecom – Infocomunicações, S.A.

Robot — Telecomunicações, Projectos e Serviços, Lda.

Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A.

Fonte: ICP-ANACOM

Quadro 78 – Prestadores do Serviço de Acesso à Internet com oferta FWA



De salientar que, além dos prestadores identificados no
quadro 75, também se encontram habilitados para a
prestação de Serviços de Acesso à Internet, os prestadores
que dispõem de licenças de âmbito nacional para os
Sistemas de Telecomunicações Móveis Internacionais
(IMT2000/UMTS).

5.3 O perfil do cliente e da utilização
do Serviço de Acesso à Internet

Apresentam-se de seguida algumas características do cliente
e da utilização da Internet.

O perfil do cliente do Serviço de Acesso à Internet

Os clientes residenciais constituem a maioria dos clientes
do Serviço de Acesso à Internet.
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Gráfico 97 – Caracterização dos clientes do Serviço de Acesso à Internet – Cliente residencial vs cliente não residencial 2005

Fonte: ICP-ANACOM

Residenciais  85%

Não residenciais  15%



(89) Inquérito realizado em 2005 pelo INE, em colaboração com a UMIC – Agência para a
Sociedade do Conhecimento, IP, seguindo as recomendações metodológicas do Eurostat. A
amostra é composta por 2.075 empresas do universo de referência do Inquérito às
Empresas Harmonizado, sendo constituída por empresas com 10 ou mais pessoas ao
serviço e cuja actividade económica se enquadra numa das seguintes secções da CAE Ver.
2.1: D, F, G, H (só grupos 551 e 552), I, K, O (só grupos 921 e 922). O período de referência
do inquérito é Janeiro de 2005.

Situação das Comunicações
Serviço de Acesso à Internet

De acordo com o Inquérito ao consumo da banda larga de
2005 (88), o cliente residencial do serviço de acesso à
Internet habita sobretudo em agregados populacionais de
maior dimensão, em habitações com um maior número de
residentes e aufere um rendimento acima da média. 

Por outro lado, refira-se que cerca de 74 por cento dos
estudantes dispõem de acesso à Internet no lar.

No tocante ao segmento não residencial, os dados disponi-
bilizados pelo último Inquérito à utilização de tecnologias
da informação e da comunicação pelas empresas (89), reali-
zado pelo INE, mostram que mais de 80 por cento das
empresas com dez ou mais trabalhadores possuíam ligação
à Internet no 1.º trimestre de 2005. Ao nível da dimensão,
apenas as empresas com 10 a 49 pessoas ao serviço apre-

sentam valores ligeiramente abaixo de 80 por cento (78,6
por cento), enquanto as restantes apresentam valores
acima dos 95 por cento. No que diz respeito à actividade
económica, apenas os sectores da construção e das
indústrias transformadoras apresentam valores abaixo dos
90 por cento, respectivamente 64 e 77 por cento.

Apresentam-se na caixa seguinte os resultados da estimação
de um modelo multinomial para a caracterização do cliente
residencial de Internet. 

Habitat:

Menos de 2000 habitantes 27,7%

De 2.000 a 9.999 habitantes 36,1%

De 10.000 a 99.999 habitantes 43,0%

Mais de 100.000 habitantes 43,6%

Dimensão do Agregado:

1 pessoa 9,8%

2 pessoas 19,6%

3 pessoas 46,2%

4 ou mais pessoas 48,2%
 

Rendimento do Agregado:

Até 349 Euros 0,8%

De 350 a 749 Euros 12,4%

De 750 a 1499 Euros 37,2%

De 1500 euros a 2499 Euros 63,0%

Mais de 2500 euros 78,1%

Fonte: ICP-ANACOM/ Inquérito ao consumo do acesso à Internet em banda larga em Portugal, 2005 (88)

Dez. 2005

Quadro 79 – Perfil dos agregados com Internet

(88) Inquérito sobre o consumo de acesso à Internet em banda larga em Portugal, 2005.
O universo definido para este estudo foi o dos indivíduos de ambos os sexos, com 18 ou
mais anos, residentes em Portugal Continental e nas 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 4 por cento para os utilizadores de banda larga e 1,5 por cento para
os principais resultados (assumindo um grau de significância de 95 por cento). A amostra
foi estratificada por região e habitat, com base no último Recenseamento Geral da Popula-
ção: Censos 2001. Realizaram-se 4.225 entrevistas, incluindo 1.099 entrevistas a utiliza-
dores de banda larga. O método de inquirição foi a entrevista telefónica (CATI). O trabalho
de recolha e codificação dos dados foi realizado pela Tns Euroteste entre os dias 19 de
Dezembro de 2005 e 23 de Janeiro de 2006.



Modelo de variável dependente qualitativa aplicado

à caracterização do utilizador residencial da Internet

Este modelo foi estimado com base em dados do Inquérito
sobre o consumo do acesso à Internet em banda larga em
Portugal.

O modelo estimado foi o logit multinomial (quadro 80): 

odds(ter ligação à Internet) = exp(xjb + b0),

onde xj é o vector de variáveis explicativas (por exemplo,
idade, rendimento, classe social) e b é o vector de coefi-
cientes a estimar (com b0 constante).  

A interpretação das odds é a seguinte: odds=p/(1-p) em que
p é a probabilidade do acontecimento. Também é possível
converter as odds em probabilidades:

prob(ter uma ligação à Internet) = exp(xjb + b0)/[ 1+ exp(xjb
+ b0)].

Na regressão multinomial logística há três resultados:
‘nenhuma ligação à Internet’, ‘ligação em banda estreita’
e ‘ligação à Internet em banda larga’. O resultado base
escolhido é o ‘nenhuma ligação à Internet’. 

Da estimação do modelo foi possível observar os seguintes
resultados:
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Situação das Comunicações
Serviço de Acesso à Internet

Norte • 2.15 0.63 0.05 • 0.46 0.10 -0.04
Centro • 1.91 0.59 0.04 • 0.63 0.15 -0.02
Lisboa e Vale do Tejo • 2.66 0.81 0.06 1.15 0.27 0.00
Alentejo 2.64 0.97 0.07 • 0.33 0.12 -0.06
Algarve 2.57 0.88 0.06 0.79 0.22 -0.01
Açores 1.42 0.51 0.02 0.83 0.25 -0.01
Madeira

Menos de 100 habitantes

100-500 habitantes 0.96 0.23 0.00 0.98 0.26 0.00
500-1000 habitantes 1.10 0.31 0.01 0.85 0.28 -0.01
1000-2000 habitantes 1.04 0.30 0.00 1.47 0.47 0.02
2000-5000 habitantes 1.28 0.33 0.01 • 1.88 0.53 0.03
5000-10000 habitantes 0.92 0.27 -0.01 • 2.34 0.70 0.04
10000-30000 habitantes 1.17 0.29 0.01 • 2.47 0.66 0.04
30000-80000 habitantes 1.17 0.34 0.01 • 4.02 1.18 0.07
80000-125000 habitantes 1.02 0.33 0.00 • 3.35 0.98 0.06
125000-500000 habitantes 0.97 0.37 -0.01 • 3.58 1.26 0.06
Mais de 500000 habitantes 0.89 0.34 -0.01 • 2.50 0.89 0.04
Sexo 1.68 0.20 0.03 • 2.56 0.28 0.04
Empregados 1.08 0.14 0.00 1.19 0.15 0.01
Menos de 25 anos de idade

25-40 anos de idade 0.91 0.15 0.00 • 0.68 0.11 -0.02
40-55 anos de idade • 0.65 0.11 -0.03 • 0.53 0.08 -0.03
55-65 anos de idade • 0.42 0.09 -0.05 • 0.33 0.07 -0.05
Mais de 65 anos • 0.12 0.04 -0.13 • 0.07 0.02 -0.12
Lares com filhos de 10 anos de idade 0.98 0.14 0.00 0.98 0.13 0.00
Lares com filhos de 11-17 anos de idade • 1.31 0.18 0.02 • 1.89 0.24 0.03
Lares com filhos com idades superiores a 17 anos de idade • 1.57 0.19 0.03 • 1.73 0.20 0.02
Classe alta

Classe média alta 1.47 0.77 0.02 1.38 0.58 0.01
Classe média 1.06 0.52 0.01 0.51 0.20 -0.03
Classe média – baixa 0.62 0.32 -0.03 • 0.32 0.13 -0.05
Classe baixa • 0.25 0.14 -0.08 • 0.11 0.06 -0.10
Instrução inferior à média

Até instrução média • 2.94 0.58 0.06 • 7.04 1.73 0.09
Instrução superior incompleta • 9.63 2.18 0.13 • 24.61 6.63 0.15
Instrução superior completa • 15.97 3.49 0.16 • 38.32 10.16 0.16

Wald X2 (df=64) 1082.82

Pseudo R2 0.32

Observations 4596

Fonte: ICP-ANACOM

Coeficientes significativos a 5% são assinalados com • . Os desvios padrão são robustos face a uma forma geral de heterocedasticidade. As variáveis base dummy estão em itálico.

* O desvio padrão dos rácios de odds.   ** Probabilidades marginais são calculadas por intermédio das variáveis explicativas.

Escolha de banda estreita Escolha de banda larga

Quadro 80 – Resultados da estimação do modelo Logit multinomial

Rácio de Desvio Prob. Rácio de Desvio Prob.
odds cond.  padrão* marginais** odds cond.  padrão* marginais**

Variável
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Pela análise do quadro do modelo estimado, conclui-se que:

• Algarve, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo apresentam
maiores probabilidades (90) de ter Internet. Embora não
haja grandes diferenças entre as regiões no que respeita
a acessos à Internet em banda estreita, elas divergem
bastante no que respeita à posse de banda larga. Lisboa
e Madeira surgem como as regiões em que a probabilidade
de ter um acesso de banda larga é superior. O Norte e o
Alentejo são as regiões com odds mais baixas.

• A posse de Internet de banda estreita não parece depen-
der da dimensão da localidade de residência (em habitan-
tes). A posse de banda larga no agregado parece estar
dependente desta variável, embora de forma não linear.
A probabilidade de ter banda larga é maior para os habitats
de 30.000 a 80.000 habitantes e menor para os de pequena
dimensão (menos de 2.000 habitantes).

• Os rácios das odds de posse de Internet são maiores para
os homens do que para as mulheres.

• Inquiridos mais jovens, com mais educação e de uma classe
social mais elevada, têm mais odds de ter Internet, seja
por banda estreita ou por banda larga. No entanto, os rácios
das odds são maiores para a posse de banda larga, o que
sugere que esta é mais sensível aos factores demográ-
ficos do que a posse de Internet. Por exemplo, ‘ter com-
pletado o nível de ensino secundário’ está associado
a três vezes mais odds de ter Internet em banda estreita,
enquanto que para a banda larga, essa odd aumenta sete
vezes (a que corresponde um aumento de 9 por cento
de probabilidades).

O perfil da utilização do Serviço de Acesso

à Internet

A maioria dos utilizadores do Serviço de Acesso à Internet
utiliza a banda larga. No final de 2005, a proporção de
clientes de banda larga no total de clientes era já superior
a 80 por cento. 

Gráfico 98 – Percentagem de clientes do Serviço de Acesso à Internet por largura de banda – 2005

Fonte: ICP-ANACOM

Banda larga  82%

Banda estreita  18%

(90) O termo “probabilidades” não é o mais correcto visto que o modelo está calculado em
termos de odds. No entanto, as probabilidades estão relacionadas com as odds com a
expressão: probabilidade (ter Internet) = exp(xjb + b0)/[ 1+ exp(xjb + b0)], ou seja, é
correlacionada positivamente, de forma não linear.



Situação das Comunicações
Serviço de Acesso à Internet

De acordo com o INE/Inquérito à utilização de tecnologias
da informação e da comunicação pelas famílias, 2005 (91),
cerca de 59 por cento dos utilizadores acedem à Internet
todos os dias ou quase todos os dias. 

No que respeita ao local de utilização, 61 por cento acede
em casa e 48 por cento no local de trabalho. Em terceiro
lugar, surge a escola ou universidade com 24 por cento.

Segundo este estudo do INE, entre os principais objectivos
da utilização da Internet destacam-se o envio/recepção de
correio electrónico, a pesquisa de informação sobre bens e
serviços e a leitura/download de jornais e revistas on-line.

%

Comunicação

Enviar/receber e-mails 80,5

Telefonar via Internet/videoconferência 10,0

Outra (acesso a chats, etc.) 38,9

Pesquisa de informação e utilização de serviços on-line

Pesquisar informação sobre bens e serviços 80,8

Utilizar serviços relativos a viagens e alojamentos 32,8

Ouvir rádio/ver televisão através da Internet 28,1

Jogar ou fazer download de jogos, imagens ou música 44,0

Download de software 27,6

Ler/download de jornais, revistas on-line 51,3

Procurar emprego ou enviar candidaturas/curriculum 12,4

Compra e venda de bens e serviços, serviços bancários

Efectuar serviços bancários através da Internet – Internet banking 26,2

Outros serviços financeiros (por exemplo, compra de acções) 3,3

Comprar/encomendar bens ou serviços (excluindo acções/serviços financeiros) 11,5

Vender bens ou serviços (por exemplo, através de leilões) 2,1

Ligação a organismos/serviços públicos

Obter informação através dos sites de organismos da Administração Pública 36,7

Download de impressos/formulários oficiais 25,8

Preencher e enviar on-line impressos/formulários oficiais 28,0

Utilização de Internet para interacção com organismos/serviços públicos 43,8

Educação e formação

Desenvolver actividades de educação formal 18,8

Realizar cursos de educação pós-formal 4,1

Realizar cursos relacionados especificamente com oportunidades de emprego 1,9

Actividades relacionadas com saúde

"Pesquisar informação sobre saúde (lesões, doenças, nutrição, etc.)" 31,3

Fonte: INE/Inquérito à utilização de tecnologias da informação e da comunicação pelas famílias, 2005 (91)

Actividades

Quadro 81 – Objectivos da utilização de Internet

(91) Fonte: INE/Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação
pelas Famílias, 2005. A recolha dos dados decorreu entre os meses de Abril e Maio de
2005 e incidiu sobre os agregados familiares compostos por pelo menos um individuo com
idade entre os 16 e os 74 anos e que residam na residência principal dos familiares.
A amostra incluiu 6.026 alojamentos familiares de residência principal, a que correspon-
diam 4.298 agregados domésticos com pelo menos um individuo entre os 16 e os 74 anos.
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Barreiras à adesão ao serviço

No quadro seguinte, apresentam-se as principais barreiras
à posse de Internet no lar.

O principal motivo apresentado para não aderir à Internet
é o desinteresse ou a falta de utilidade (38,3 por cento).
Em segundo lugar, surge a inexistência de computador
(34 por cento). O preço do serviço é também uma barreira
à adesão (8,6 por cento). 

5.4 A evolução do Serviço de Acesso
à Internet em 2005

Apresenta-se de seguida a evolução ocorrida em 2005 em
termos da disponibilidade geográfica do serviço, da pene-
tração, do nível de utilização, dos preços, da qualidade de
serviço, da inovação e do desenvolvimento da concorrência.

Disponibilidade geográfica deste serviço

O Serviço de Acesso à Internet estava, em 2005, disponível
em praticamente todo o território nacional. Em particular,
o acesso dial-up está disponível em toda a rede telefónica
pública comutada.

A disponibilidade das ofertas de banda larga depende da
existência de centrais da rede telefónica pública comutada
nas quais estão estejam instalados DSLAM (digital
subscriber line access multiplexer) ou da existência de
redes de distribuição de TV por cabo preparadas para
disponibilizarem banda larga.

No final de 2005, existiam 1.726 centrais equipadas com
DSLAM, correspondendo a 93 por cento do total das centrais
da PT. Este número de centrais é superior em cerca de 37 por
cento ao observado no final do ano transacto. De salientar
que estas centrais servem mais de 90 por cento dos clientes
do serviço telefónico público em local fixo.

Estas infra-estruturas concentram-se nas regiões da Grande
Lisboa e do Grande Porto, no litoral norte e no Algarve.
No interior do país, a densidade de centrais com DSLAM
é menor, à semelhança da densidade do povoamento do
território. Verifica-se, no entanto, uma significativa melhoria
ao nível das zonas do interior do país.

Nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores as per-
centagens de centrais com DSLAM são também já bastante
elevadas ultrapassando respectivamente os 97 e 96 por
cento.
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Não precisa / não tem interesse 38,3

Não tem computador 34,0

Tem um preço elevado 8,6

Não tem tempo 3,5

Tem acesso noutros locais 2,5

Fonte: Inquérito ao consumo da banda larga em Portugal, 2005 (88)

Quadro 82 – Principal barreira à existência de ligação à Internet em casa
%



Situação das Comunicações
Serviço de Acesso à Internet

Sublinhe-se que existem casos excepcionais em que poderá
não ser possível prestar serviços ADSL sobre um
determinado lacete, devido às características físicas do
mesmo (nomeadamente do comprimento, da secção e do
estado de conservação do lacete).

Gráfico 99 – Distribuição por concelho das centrais com DSLAM no final de 2004 e 2005

Fonte: Cálculo ICP-ANACOM

Centrais PTC com DSLAM – Final de 2004

Centrais PTC com DSLAM – Instaladas em 2005



Quanto ao acesso à Internet em banda larga através de
modem por cabo, verifica-se que as redes de distribuição
por cabo no continente se concentram nas regiões da
Grande Lisboa e do Grande Porto.

No caso das regiões autónomas, a Madeira apresenta uma
percentagem de alojamentos cablados acima dos 93 por
cento, enquanto nos Açores o valor para este indicador é de
de 60 por cento. O valor registado na Região Autónoma da

Madeira é explicado pelo Protocolo estabelecido em 6 de
Agosto de 2004 entre o Governo da República, o Governo
Regional da Madeira, o ICP-ANACOM e a Cabo TV
Madeirense, S.A., que tem como objectivo garantir as
condições necessárias para que os cidadãos da Região
Autónoma da Madeira possam ter acesso, de forma gratuita,
às emissões dos canais generalistas de acesso não
condicionado disponíveis no Continente, nomeadamente,
RTP1, RTP2, SIC e TVI. 

| 175174

Gráfico 100 – Distribuição por concelho das centrais com DSLAM em Setembro de 2005 e densidade populacional (Portugal Continental)

Fonte: Cálculo ICP-ANACOM

Centrais PTC com DSLAM – 4.º Trimestre 2005
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Situação das Comunicações
Serviço de Acesso à Internet

Tendo em conta a informação anteriormente apresentada,
constata-se que a densidade dos acessos em banda larga
acompanha a densidade do povoamento do território.

Gráfico 101 – Distribuição por concelho das centrais com DSLAM em 2005 e percentagem de alojamentos cablados (Portugal Continental)

Fonte: Cálculo ICP-ANACOM

Centrais PTC com DSLAM – 4.º Trimestre 2005

Percentagem Alojamentos Cablados – 3.º Trimestre 2005

mais de 100

75 – 100
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25 – 50
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0
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Penetração do serviço

Cerca de 35 por cento dos lares portugueses possuem
ligação à Internet, 5 pontos percentuais acima do observado

no final de 2004. A banda larga tornou-se o meio
preferencial de acesso à Internet, estando presente em
cerca de 26 por cento dos lares, mais 8,7 pontos percentuais
que no ano anterior.

No segmento residencial, os dados disponibilizados pelos
Inquéritos sobre o consumo do acesso à Internet em banda
larga em Portugal, promovidos pelo ICP-ANACOM em
Dezembro de 2004(92) e 2005(88), revelam a existência
de assimetrias regionais no que diz respeito à penetração
da Internet. 

Com efeito, apesar do crescimento generalizado ocorrido
entre 2004 e 2005, verifica-se que as zonas de Lisboa
e Algarve apresentam valores bastante superiores a regiões
como os Açores ou o Alentejo. De salientar, contudo, uma
aproximação entre o valor máximo e o valor mínimo;
a diferença entre a região com maior penetração e a região
com menor penetração passou de 16,5 pontos percentuais
em 2004 para 13,4 pontos percentuais em 2005.

Gráfico 102 – Evolução da taxa de penetração residencial do Serviço de Acesso à Internet

Fonte: ICP-ANACOM, Inquérito ao consumo da banda larga – Janeiro 2006 e Dezembro 2004(92)
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Banda larga Banda estreita

2004 2005

Norte 24,4% 30,6%

Centro 25,0% 35,9%

Lisboa e Vale do Tejo 36,5% 42,5%

Alentejo 20,8% 30,0%

Algarve 26,8% 40,1%

Açores 21,1% 29,1%

Madeira 24,0% 32,5%

Fonte: ICP-ANACOM, Inquérito sobre o consumo do acesso à Internet em banda larga em Portugal, 2004 (92) e 2005 (88)

Quadro 83 – Posse de ligação à Internet pelos agregados domésticos, por regiões NUTS II

Regiões

(92) O universo definido para este estudo foi o dos indivíduos de ambos os sexos, com 18
ou mais anos, residentes em Portugal Continental e nas 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 4 por cento para os utilizadores de banda larga e 1,5 por cento para
os principais resultados (assumindo um grau de significância de 95 por cento). A amostra

foi estratificada por região e habitat com base no último Recenseamento Geral da Popula-
ção: Censos 2001. Realizaram-se 4.711 entrevistas, incluindo 794 entrevistas a utiliza-
dores de banda larga. O método de inquirição foi a entrevista telefónica (CATI). O trabalho
de recolha e codificação dos dados foi realizado pelo INDEG/ISCTE entre os dias 19 de Outubro
de 2004 e 13 de Dezembro de 2004.



Situação das Comunicações
Serviço de Acesso à Internet

Nível de utilização do serviço

De seguida descreve-se a evolução dos níveis de utilização do
serviço medidos em termos de clientes, acessos e receitas.

Clientes: banda estreita/banda larga

Conforme ilustrado no quadro seguinte, no final de 2005
estavam registados cerca de 1,4 milhões de clientes do
Serviço de Acesso à Internet, valor superior em cerca de 19
por cento ao observado no final de 2004. 

Verificou-se, igualmente, uma transição da banda estreita
para a banda larga, com este tipo de acesso a ascender aos
1,2 milhões de clientes no final de 2005, 43 por cento
acima do valor registado no trimestre homólogo. No tocante
ao acesso por dial-up, registava-se, em Dezembro de 2005,
um valor perto dos 271.000 clientes, pouco mais de dois
terços dos clientes observados no final do ano anterior.
Assim a proporção de clientes de banda larga no total de
clientes ascendeu aos 82 por cento, valor 14 pontos
percentuais acima do observado em 2004.

Clientes: ADSL/modem por cabo

O ADSL é o principal responsável pelo crescimento da
Internet em Portugal em 2005. Entre o final de 2004 e o
final de 2005, três em cada quatro novos clientes de banda
larga optaram pelo acesso através do ADSL, resultando num
crescimento homólogo de 66 por cento. O predomínio do
ADSL é explicado pela maior disponibilidade geográfica
deste tipo de acesso e pelo desenvolvimento das ofertas
assentes na desagregação do lacete local.

Quanto ao acesso através de modem por cabo, apesar de já
não ser a tecnologia de acesso predominante, continua a
registar taxas de crescimento elevadas. Em 2005, o acesso
à Internet através de modem por cabo registou uma taxa de
crescimento anual superior a 20 por cento.

Total de clientes n.d. n.d. n.d. n.d. 1.243.124 1.482.613

Acesso de banda larga 27.215 99.316 262.789 503.128 848.769 1.212.034

Acesso dial-up n.d. n.d. n.d. n.d. 394.355 270.578

Unidade: 1 cliente

Fonte: ICP-ANACOM

2000 2001 2002 2003 2004 2005Quadro 84 – Número total de clientes

(valores acumulados)

Total de clientes 27.215 99.316 262.789 503.128 848.769 1.212.034 42,8%

Acesso ADSL n.a. 2.886 52.005 184.344 420.631 697.652 65,9%

% do total de banda larga n.a. 2,9% 19,8% 36,6% 49,6% 57,6% -

Acesso modem por cabo 25.154 93.721 207.486 315.577 425.308 511.635 20,3%

% do total de banda larga 92,4% 94,4% 79,0% 62,7% 50,1% 42,2% -

Acesso dedicado 2.061 2.709 3.298 3.207 2.830 2.747 -2,9%

% do total de banda larga 7,6% 2,7% 1,3% 0,6% 0,3% 0,2% -

Fonte: ICP-ANACOM

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var. 2005/04Quadro 85 – Número de clientes de

modalidades de acesso de banda larga



Clientes residenciais/não residenciais

No final de 2005, encontravam-se activos cerca de 1,25
milhões de clientes residenciais do serviço de acesso à
Internet, valor superior em cerca de 16 por cento ao regis-
tado no final de 2004. No mesmo período contabilizaram-se
cerca de 228.000 clientes não residenciais, mais 44 por
cento do que no final de 2004.
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Gráfico 103 – Evolução do número de clientes de acesso por banda larga

Unidade: Kbps

Fonte: ICP-ANACOM
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Total de clientes 1.243.124 1.482.613

Clientes residenciais 1.084.073 1.254.307

Clientes não residenciais 159.051 228.305

Fonte: ICP-ANACOM

2004 2005
Quadro 86 – Número de clientes residenciais e não residenciais em 2004 e 2005



Situação das Comunicações
Serviço de Acesso à Internet

Acessos de banda larga

No quadro seguinte apresenta-se a evolução do número
de acessos em banda larga em Portugal, constatando-se
o já anteriormente referido predomínio do ADSL. 

O gráfico seguinte traduz a evolução do número de acessos
por 100 habitantes em Portugal desde 2000. No final de 2005,
este indicador situava-se em 11,6 por cento, cerca de 4,5
pontos percentuais acima do valor registado no trimestre
homólogo.

Gráfico 104 – Evolução do número de acessos de banda larga por 100 habitantes
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Fonte: ICP-ANACOM
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2001 2002 2003 20052004

Clientes cabo Clientes de acesso dedicado

Total de acessos 27.831 99.590 263.932 503.967 852.759 1.219.384

Acessos ADSL n.a. 2.886 52.810 184.860 424.169 706.665

Acessos modem por cabo 25.154 93.836 207.486 315.577 425.308 509.501

Acessos dedicado 2.677 2.868 3.636 3.530 3.282 3.218

Fonte: ICP-ANACOM

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Quadro 87 – Número de acessos de banda larga



De acordo com a Comissão Europeia, no 3.º trimestre de 2005,
a taxa de penetração dos acessos de banda larga em Portu-
gal atingiu 10,8 por 100 habitantes. Este valor encontrava-
-se próximo da média da UE (11,5 por cento). 

De referir que a penetração do acesso modem por cabo
é relativamente elevada em Portugal (4,6 por cento) quando
comparado com a média da UE (1,9 por cento). No que diz
respeito ao ADSL, apesar do crescimento acelerado,
a penetração em Portugal encontra-se cerca de 3,1 pontos
percentuais abaixo da média europeia.
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Gráfico 105 – Número de acessos de banda larga por 100 habitantes na UE25 (3.º trimestre de 2005)
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Gráfico 106 – Número de acessos modem por cabo por 100 habitantes na UE25 (3.º trimestre de 2005)
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Gráfico 107 – Número de acessos banda larga através de ADSL por 100 habitantes na UE25 (3.º trimestre de 2005)
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Receitas do sector (93)

Em 2004, as receitas do serviço de acesso à Internet
registaram, à semelhança dos anos anteriores, uma taxa de
crescimento elevada, impulsionada nomeadamente pela

crescente utilização da banda larga. De salientar o forte
crescimento das receitas do acesso por ADSL, que no ano de
2004 foram superiores às do ano anterior cerca de duas
vezes e meia.

Diversidade e inovação nas ofertas de banda larga

Com base nas ofertas residenciais de banda larga fixa dispo-
níveis em 13 países europeus (94), pretendeu-se verificar até
que ponto as entidades que oferecem serviços de acesso
à banda larga em Portugal satisfazem as necessidades dos
consumidores em termos de disponibilidade e diversidade
das ofertas.

Constatou-se que em Portugal, à semelhança do que ocorre
nos restantes países, existem ofertas baseadas em ADSL
(ORALL e oferta grossista da PTC) e modem por cabo.
Adicionalmente, existem em Portugal ofertas em pacote

que incluem a Internet, suportadas em tecnologias
powerline (Onitelecom) e FWA (AR Telecom). Noutros países
identificaram-se ofertas suportadas em fibra óptica (por
exemplo, Suécia). Na Irlanda existe uma oferta suportada
em FWA.

No que diz respeito às velocidades de transmissão, as velo-
cidades de download oferecidas em Portugal são semelhantes
às oferecidas noutros países. No entanto, não se encontram
em Portugal velocidades de download entre 512 kbps
e 1 Mbps e entre 2 Mbps e 4 Mbps (exclusive), que são rela-
tivamente comuns noutros países. Não existem, igual-
mente, ofertas com velocidades superiores a 16 Mbps. 

Serviço de acesso à Internet 82.139 140.429 220.825 302.011 362.677

Acesso dial-up n.d. 80.228 119.033 120.287 78.099

Acesso ADSL n.d. 1.178 12.172 54.482 134.984

Acesso modem por cabo n.d. 15.106 44.803 67.574 105.160

Outros tipos de acesso à Internet n.d. 24.196 25.646 31.806 32.628

Outras receitas n.d. 19.721 19.170 27.863 11.807

Unidade: Milhares de euros

Fonte: ICP-ANACOM

2001 2002 2003 2004 2005
Quadro 88 – Receitas do sector

(93) A informação financeira de 2005, relativa à actividade da generalidade das empresas
a fornecer este serviço, não se encontrava disponível à data da elaboração deste relatório.

(94) Ver nota 96.
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No tocante  às velocidades de upload, existe uma muito menor
disponibilidade de velocidades de upload em Portugal do
que nos restantes países.

Em relação aos tarifários aplicáveis, existem em Portugal,
à semelhança do que ocorre noutros países, ofertas em pacote
(TV, STF, equipamentos terminais, PC, etc.). Identificaram-se,
igualmente, ofertas temporizadas e não temporizadas, que
são também relativamente comuns nos países estudados.

Os elementos do tarifário deste serviço são também seme-
lhantes aos existentes noutros países: preços de activação,
preços de instalação, preços de equipamentos (modems,
por exemplo), mensalidades flat-rate (acesso+tráfego (95)),
preços por minuto (no caso das ofertas temporizadas), pre-
ços para tráfego que exceda os limites definidos. É, igual-
mente, comum encontrar ofertas que incluem e-mail e
espaço para alojamentos de páginas web. Em muitos casos,
os ISP impõem contratos mínimos de 12 meses.

Existe alguma linearidade dos preços em relação à velocidade
de download e também em relação à velocidade de upload.

É habitual existirem ofertas promocionais que consistem em
preços de adesão/activação/instalação nulos, mensalidades
reduzidas ou nulas nos primeiros meses após a adesão ao
serviço, oferta de equipamentos terminais, oferta de
conteúdos, etc.

Identificou-se a existência dos seguintes tipos de discrimi-
nação tarifária: residencial/não residencial; estudantes/não
estudantes.

No que diz respeito aos limites de tráfego, todos os países
considerados dispõem de ofertas com limite de tráfego.

Os limites de tráfego são de três tipos: (1) tráfego em MB
(total; nos períodos de pico; download/upload); (2) tráfego
em horas; (3) fair use policy (limites não definidos/publicitados). 

Portugal é o único, de entre os países considerados, onde
existe um conjunto significativo de ofertas (designadamente
as ofertas do operador histórico) que discriminam os limites
de tráfego consoante a sua origem (nacional/ internacional).

Quando os limites de tráfego são ultrapassados, identifi-
caram-se as seguintes penalizações: (1) são cobrados
determinados valores por montante de tráfego ou por tempo;
(2) as velocidades de transmissão de dados da oferta são
reduzidas para o escalão inferior ou para níveis semelhantes
à banda estreita; (3) o utilizador é convidado a aderir a outra
oferta (nalguns casos, os ISP disponibilizam tarifários
optativos que permitem aos utilizadores adquirirem blocos
de tráfego adicional).

Em Portugal, quando os limites de tráfego são ultrapassa-
dos, os operadores cobram determinados montantes por MB.

Gráfico 108 – Velocidades de download nos países considerados
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(95) A Alemanha e o Luxemburgo são os únicos países nos quais as ofertas para o acesso
e para o tráfego são/podem ser independentes.
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Nível de preços do Serviço de Acesso à Internet

de banda larga

Neste ponto apresentam-se alguns dos resultados da com-
paração internacional de preços da banda larga realizada
pelo ICP-ANACOM em Novembro de 2005 (96). De acordo com
a informação recolhida, concluiu-se que:

• O preço mínimo da banda larga em Portugal encontra-se
21,7 por cento abaixo da média dos países considerados
e é semelhante ao praticado na Holanda e na Bélgica,
países com uma penetração de banda larga mais elevada.
O preço mínimo praticado pelo operador histórico em
Portugal é o 6.º mais reduzido entre os operadores
históricos dos 13 países considerados.

Alemanha 17,07 10 18,91 7

Áustria 15,75 7 * 16,58 2 *

Bélgica 12,36 1 * 24,75 10 *

Dinamarca 21,39 12 25,68 12

Espanha 15,90 9 * 29,90 13 *

França 12,46 2 23,33 9 *

Holanda 12,56 3 * 18,45 5

Irlanda 15,66 6 16,52 1

Itália 15,79 8 16,63 3

Luxemburgo 22,70 13 * 25,22 11 *

Portugal 12,74 4 18,91 6

Reino Unido 18,73 11 22,47 8 *

Suécia 14,74 5 17,36 4

Total/Média s/Portugal 16,26 21,32

Desvio % de Portugal face à média -21,7% -11,3%

Unidade: Euros s/IVA

Fonte: ICP-ANACOM

* Oferta com limite de tráfego. Nem sempre foi possível identificar os limites de tráfego.

Preço Ranking Lim.Tr. Preço Ranking Lim.Tr.

Quadro 89 – Mensalidade mínima da banda larga – Novembro de 2005

Mensalidades de Banda Larga
Preço mínimo Preço mínimo – Op. histórico

Preço mínimo absoluto Preço mínimo absoluto

(96) Metodologia: amostra constituída por 334 ofertas de 76 ISP numa análise de 13
países da UE15. Nesta análise não foram incluídas a Grécia, pela fraca implementação do
serviço neste país e a Finlândia, por dificuldade de recolha da informação. Para cada um
dos países analisados, identificaram-se os ISP que representam pelo menos 70-80 por
cento do mercado. Para o efeito, consultaram-se documentos da Comissão Europeia, os
sites dos reguladores nacionais, os relatórios e contas de alguns operadores e artigos de
imprensa. Nalgumas situações, não foi possível determinar as quotas de mercado dos ISP,
tendo-se, nesses casos, recorrido aos motores de busca da Internet. O processo de recolha
de informação decorreu em Outubro de 2005. Recolheram-se todos os elementos consti-
tutivos das ofertas seleccionadas. No entanto, assumiu-se que a decisão de aderir à banda
larga seria incremental (i. e., o aderente de banda larga via modem por cabo já dispõe de
CATV, o aderente a banda larga via ADSL já é cliente do STF, etc.), e considerou-se que o

novo aderente escolheria as opções que minimizariam a mensalidade (i. e. se existir um
desconto em caso de cobrança por transferência bancária, o aderente escolherá a cobrança
por transferência). Durante o processo de cálculo dos resultados, foram excluídas as
ofertas com velocidades downstream inferiores a 256 kbps e as ofertas temporizadas.
De referir que os resultados apresentados dizem respeito apenas à mensalidade (valores
não promocionais). Para além de descontos e promoções, não foram consideradas as
seguintes variáveis: preços instalação e adesão; preços de equipamentos (não incluídos na
oferta); limites de tráfego; velocidade upstream; número de caixas de correio, espaço para
caixa de correio, oferta de espaço para site; ofertas de software; ofertas de equipamentos
(por exemplo, leitor de MP3); ofertas de aplicações multimédia; cursos de formação;
ofertas associadas a vendas de PC.
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Alemanha 23,26 6

Áustria 15,75 3 * 24,95 7 40,00 8 * 74,17 2 *

Bélgica 12,36 1 * 20,45 1 * 42,98 6 *

Dinamarca ** 21,39 5 53,63 9 85,86 7

Espanha 42,00 11 29,95 7 **

França 25,00 4 23,33 3 *

Holanda 25,17 8 27,69 5 41,97 5

Irlanda 28,93 9 *

Itália 16,63 2 24,13 2

Luxemburgo 36,78 10 *

Portugal 18,84 4 * 16,12 1 * 28,10 6 * 34,71 4 * 69,83 1 *

Reino Unido 18,73 4 24,97 3 22,47 2 *

Suécia 14,74 2 17,93 3 19,57 1

Média s/ Portugal 14,28 25,58 30,73 39,36 74,17

Desvio % de Portugal face à média 31,9% -37,0% -8,5% -11,8% -5,8%

Unidade: Euros s/IVA

Fonte: ICP-ANACOM

* Oferta com limite de tráfego. Nem sempre foi possível identificar os limites de tráfego.

** Ofertas cujos preços são excessivamente elevados ou excessivamente baixos.

Mensalidades de banda larga 256 kbps 2 Mbps 4 Mbps 8 Mbps 16 Mbps

Quadro 90 – Preço mínimo da banda larga por velocidade de acesso – Novembro de 2005

• Quando se comparam os preços mínimos da banda larga
por velocidade de download praticados em Portugal, com
a média dos preços nos países considerados, verifica-se
que os preços em Portugal encontram-se abaixo da média,
excepto no caso dos 256 kbps, cujo preço se encontra
31,9 por cento acima da média. No que respeita aos 
2 Mbps, Portugal apresenta mesmo o preço mais baixo das
ofertas analisadas. De referir que o relativamente reduzido
número de ofertas de 8 Mbps e 16 Mbps e a dispersão de

preços destas ofertas não permitem retirar conclusões
seguras sobre o nível de preços em Portugal. De facto,
bastaria excluir o preço mais elevado de cada uma destas
classes de acesso para que a posição relativa de Portugal
se alterasse de forma significativa;



• Se, em vez do preço mínimo, se considerar a média
simples dos preços mínimos praticados pelos vários ISP
para as várias velocidades de transmissão, verifica-se que
Portugal desce ligeiramente nos rankings de várias
velocidades de débito, apesar dos sinais das diferenças
em relação à média não se alterarem.
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Alemanha - 26,41 5 - - -

Áustria 15,75 3 35,35 9 61,25 8 - 74,17 2

Bélgica 12,36 1 - 24,27 1 42,98 4 -

Dinamarca 25,68 5 35,00 8 53,63 7 85,86 7 -

Espanha - 58,49 11 62,98 9 150,57 8 -

França - - 27,09 4 25,42 2 -

Holanda - 25,17 3 27,69 5 51,51 6 -

Irlanda - 34,25 7 - - -

Itália - 16,63 1 26,63 3 - -

Luxemburgo - 41,91 10 - - -

Portugal 23,79 4 25,38 4 33,29 6 46,87 5 69,83 1

Reino Unido - 27,89 6 24,97 2 22,47 1 -

Suécia 14,82 2 22,76 2 - 27,80 3 -

Média s/ Portugal 17,15 32,38 38,56 58,09 74,17

Desvio % de Portugal face à média 38,7% -21,6% -13,7% -19,3% -5,8%

Unidade: Euros s/IVA

Fonte: ICP-ANACOM

Mensalidades de banda larga 256 kbps 2 Mbps 4 Mbps 8 Mbps 16 Mbps

Quadro 91 – Preço médio da banda larga por velocidade de acesso – Novembro de 2005
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• Os preços das ofertas de 256 kbps, 2 Mbps e de 4 Mbps
do operador histórico em Portugal são, respectivamente,
12,1 por cento, 13,8 por cento e 16,5 por cento inferiores
aos preços praticados pelos operadores históricos dos
países considerados;

Alemanha 25,81 2 *

Áustria 45,75 8

Bélgica 33,02 3

Dinamarca 25,68 3 42,88 7 53,63 4 **

Espanha ** ** **

França 27,51 1

Holanda 62,98 4

Irlanda 35,00 5 *

Itália 30,79 1

Luxemburgo 40,87 6 *

Portugal 18,91 2 * 29,40 4 * 32,69 2 * 50,41 3 *

Reino Unido 22,47 1 *

Suécia 17,36 1 26,08 3 31,31 2

Média s/ Portugal 21,52 34,12 39,14 40,60

Desvio % de Portugal face à média -12,1% -13,8% -16,5% 24,2%

Unidade: Euros s/IVA

Fonte: ICP-ANACOM

* Oferta com limite de tráfego. Nem sempre foi possível identificar os limites de tráfego.

** Ofertas cujos preços são excessivamente elevados ou excessivamente baixos.

Mensalidades de banda larga 256 kbps 2 Mbps 4 Mbps 8 Mbps

Quadro 92 – Preço mínimo da banda larga por velocidade de acesso do operador histórico – Novembro de 2005



Qualidade de serviço

Em 2005, o ICP-ANACOM realizou, pela primeira vez, um
estudo de aferição da qualidade dos serviços de acesso
à Internet prestados pelos ISP em Portugal (97).

Numa primeira fase do estudo, que se realizou entre Junho
e Julho de 2005, foram objecto de análise as ofertas
de banda estreita (dial-up), para o segmento do mercado
residencial, disponibilizadas pelos quatro maiores ISP portu-
gueses prestadores deste tipo de acesso, que representam
mais de 90 por cento do mercado.

O estudo teve como base 1) indicadores de disponibilidade/
/fiabilidade dos serviços; e 2) indicadores de rendimento
(capacidades de upload e download). Os resultados obtidos
nesta primeira fase, foram considerados globalmente bons,
sendo pouco significativas as diferenças verificadas entre
os diversos operadores, para todos os indicadores de dispo-
nibilidade/fiabilidade e de rendimento analisados.
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• As ofertas de 2 Mbps são, actualmente, as mais utilizadas
pelos internautas portugueses. O preço mínimo das
ofertas de 2 Mbps praticado em Portugal é o mais
reduzido entre os países considerados. Trata-se de uma
oferta de um operador de CATV. Em Portugal, a maioria
das ofertas de 2 Mbps dos operadores alternativos
apresenta preços entre os 18 euros (s/IVA) e os 26 euros

(s/IVA). O operador histórico apresenta ofertas com
valores perto dos 29 euros (s/IVA). Tendo em conta o
intervalo de variação e a média dos preços das ofertas de
2 Mbps nos países considerados, concluiu-se que os
preços praticados em Portugal estão próximos, ou mesmo
abaixo, dos padrões médios europeus.
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Gráfico 109 – Intervalo de variação média dos preços das ofertas de 2 Mbps
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informático (agente de software) instalado num painel de utilizadores, especificamente
criado para o efeito e representativo em termos de dispersão geográfica e temporal dos
resultados, a partir do qual se efectuaram as medições e os testes necessários. O relatório
completo e a metodologia detalhada deste estudo podem ser consultados, no sítio do
ICP-ANACOM, em: http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=176822.

(97) O estudo foi preparado e realizado em pareceria com a Convex – Consultoria e Inte-
gração de Sistemas, Lda., e a Marktest – Marketing, Organização, Formação, Lda., tendo,
ainda, contado com o envolvimento da FCCN (Fundação para a Computação Científica
Nacional), da Apritel (Associação dos Operadores de Telecomunicações) e do IC (Instituto
do Consumidor). A avaliação da qualidade do serviço de acesso à Internet levada a cabo
neste projecto foi efectuada através da recolha de diversos indicadores, por um programa 
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Adicionalmente, é possível concluir que as variações dos
indicadores verificadas durante o dia e ao longo da semana
são pouco significativas em qualquer dos operadores ana-
lisados, sendo contudo possível observar que, de um modo
geral, os valores mais baixos foram registados nos dias úteis
e no período horário das 12:00h às 18:00h. Foi, ainda, pos-
sível observar que os indicadores de rendimento apresentam
valores ligeiramente inferiores para ligações internacionais,
denotando-se aqui algum constrangimento na largura de
banda internacional disponibilizada pelos operadores
nacionais.

A segunda fase do projecto, realizada entre Setembro e
Outubro de 2005, teve como objecto de análise as ofertas
de banda larga (ADSL e cabo) disponibilizadas pelos cinco
maiores ISP portugueses prestadores deste tipo de acesso,
e representativos de mais de 90 por cento da oferta dispo-
nibilizada no mercado. Esta fase teve unicamente como base
a medição de indicadores de rendimento, onde foram, nova-
mente, avaliadas as velocidades de recepção (download)
e de transmissão (upload) de informação (HTTP e FTP).

Gráfico 111 – Velocidades de download do total de páginas (testes HTTP e FTP)
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Gráfico 110 – Percentagens de conexões dial-up com sucesso
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Os resultados obtidos nesta segunda fase do projecto vão
no seguinte sentido: 

• Os preços das ofertas de 256 kbps, 2 Mbps e de 4 Mbps
do operador histórico em Portugal são, respectivamente,
12,1 por cento, 13,8 por cento e 16,5 por cento inferiores
aos preços praticados pelos operadores históricos dos países
considerados;

Ao nível do download, apesar da obtenção de bons resultados
para a generalidade dos operadores, estes revelaram-se
claramente superiores quando os ISP alvo são nacionais,
o que, mais uma vez, denota constrangimentos na largura
de banda internacional disponibilizada pelos operadores;

Gráfico 112 - Percepção do utilizador em recepção HTTP: velocidade média de download (ISP alvo nacionais)
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Situação das Comunicações
Serviço de Acesso à Internet

• Ao nível do upload, os resultados são igualmente satisfa-
tórios, não ocorrendo, ao contrário do caso anterior,
diferenças significativas entre os resultados obtidos para
os ISP alvo nacionais e internacionais; 

Gráfico 113 - Percepção do utilizador em recepção HTTP: velocidade média de download (ISP alvo internacionais)
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Gráfico 114 - Percepção do utilizador em recepção FTP: velocidade média de upload (ISP alvo nacionais)
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Gráfico 115 - Percepção do utilizador em recepção FTP: velocidade média de upload (ISP alvo internacionais)
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Situação das Comunicações
Serviço de Acesso à Internet

• O indicador Ping, que mede o tempo de latência, ou seja,
a instantaneidade da comunicação (que é particularmente
relevante quando se utilizam aplicações interactivas
– jogos on-line, por exemplo), entre o utilizador e o sítio
de Internet padrão, apresenta bons resultados para
a generalidade dos operadores; 

Gráfico 116 - Tempo de Ping (valor médio em ms)
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• Por último, as variações dos indicadores verificadas entre
os dias úteis e os fins-de-semana são pouco significativas,
ou mesmo inexistentes, tendo sido, contudo, detectadas

algumas variações dos indicadores ao longo do dia, princi-
palmente nos de velocidade de download: FTP, HTTP
e Ping.
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Gráfico 117 – Variação da velocidade média de download (HTTP), para ISP alvo nacionais
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Gráfico 118 – Variação da velocidade média de download (HTTP), para ISP alvo internacionais
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Situação das Comunicações
Serviço de Acesso à Internet

Avaliação dos consumidores

De acordo com os resultados do Inquérito sobre o consumo
do acesso à Internet em banda larga em Portugal 200588,
a percepção dos consumidores sobre a qualidade dos servi-

ços de banda larga é, em geral, positiva. No tocante
às expectativas geradas pelo serviço, 21 por cento dos
consumidores de banda larga consideram que o serviço
é melhor do que esperavam, enquanto 65 por cento
consideram que o desempenho cumpre as expectativas.

Analisando em particular alguns dos atributos do serviço,
é possível observar que os níveis de satisfação com a velo-
cidade e fiabilidade do serviço são elevados, com valores
acima dos 83 por cento. A satisfação face à transparência
da facturação é ligeiramente inferior.

Muito melhor do que esperava 2,6

Melhor do que esperava 17,8

Igual ao que esperava 65,2

Pior que esperava 8,0

Muito pior do que esperava 0,8

Não sabe/Não responde 5,7

Fonte: Inquérito ao consumo da banda larga em Portugal, 2005 (88)

Quadro 93 – Avaliação do serviço face às expectativas dos consumidores de banda larga (98)
%

Muito satisfeito 17,6% 32,0% 28,2%

Satisfeito 67,7% 51,1% 48,3%

Insatisfeito 9,3% 10,6% 10,0%

Muito insatisfeito 2,6% 3,1% 3,3%

Não sabe/Não responde 2,8% 3,2% 10,3%

Fonte: Inquérito ao consumo da banda larga em Portugal, 2005 (88)

Velocidade Fiabilidade FacturaçãoQuadro 94 – Avaliação do serviço face à velocidade do serviço,

fiabilidade e transparência da facturação

(98) Questão dirigida ao inquirido: “Face ao que esperava que fosse o serviço de Internet
por banda larga, acha que este serviço é...?”



No que diz respeito às reclamações, 36 por cento dos
inquiridos afirmou já ter reclamado junto do seu operador.
No quadro seguinte, constata-se que mais de 40 por cento
dos inquiridos que reclamaram ficaram insatisfeitos com
a forma como o seu problema resolvido, o que representa
um valor bastante significativo.

De referir que a UM-TSM (Unidade de Missão de Tratamento
de Solicitações de Mercado) do ICP-ANACOM recebeu, no
decorrer do ano 2005, cerca de 2.110 reclamações relativas
ao Serviço de Acesso à Internet e respectivos prestadores.

A maioria dessas solicitações dizem respeito à qualidade global
do serviço (21 por cento) e à facturação (14 por cento).
Os valores respeitantes a cobertura e disponibilidade (13 por
cento) e a questões relacionadas com demora na desagre-
gação do lacete local (13 por cento) representam também
uma proporção significativa das reclamações apresentadas.
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Muito satisfeito 17,0

Satisfeito 38,0

Insatisfeito 25,0

Muito insatisfeito 17,4

Não sabe/Não responde 2,5

Fonte: Inquérito ao consumo da banda larga em Portugal, 2005 (88)

Quadro 95 – Avaliação da resolução de reclamações (99)
%

Gráfico 119 – Distribuição do número de reclamações recebidas no ICP-ANACOM 2005

Fonte: ICP-ANACOM

Qualidade de serviço (em geral)  21%

Cobertura/disponibilidade  14%

Interrupção de serviço associada à desagregação do lacete local  13%

Qualidade de serviço (cancelamento de serviço)  13%

Qualidade de serviço (instalação)  10%

Facturação  9%

Demora na desagregação do lacete local  9%

Condições contratuais  4%

Portabilidade  3%

Tarifário  2%

(99) Questão dirigida ao inquirido: “Até que ponto ficou satisfeito com a forma como foi
resolvida a sua reclamação?”



Situação das Comunicações
Serviço de Acesso à Internet

Desenvolvimento da concorrência

Conforme ilustrado no quadro seguinte, em 2005 inverteu-
-se a tendência de crescimento das quotas de banda larga
do Grupo PT. A quota de mercado dos prestadores alterna-
tivos era, no final do ano, de 23 por cento, cerca de 4,2 pontos
percentuais acima do valor observado em 2004.

Esta tendência reflecte-se em ambas as principais tecno-
logias de acesso, sendo de salientar a subida de 7,2 pontos
percentuais da quota dos novos prestadores no acesso por
ADSL. Para a expansão da quota de banda larga dos novos

prestadores, contribuiu o crescimento do número de lacetes
desagregados, reflexo da aposta dos operadores em chegar
aos clientes directamente; e da melhoria das condições
da OLL.

Total de clientes 71,5% 66,0% 70,5% 78,3% 81,2% 77,0%

Clientes de acesso ADSL n.a. 92,1% 83,9% 87,2% 91,1% 83,9%

Clientes de acesso modem por cabo 74,6% 66,1% 67,6% 73,5% 71,8% 67,8%

Clientes de acesso dedicado 33,4% 34,9% 40,7% 41,0% 44,9% 45,3%

Fonte ICP-ANACOM

2000 2001 2002 2003 2004 2005Quadro 96 – Quotas de mercado de assinantes

de banda larga do Grupo PT

Gráfico 120 – Evolução das quotas de assinantes de acesso por ADSL

Fonte: ICP-ANACOM
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No tocante ao acesso através de modem por cabo, em 2005,
cerca de 52 por cento dos novos clientes são dos prestadores
alternativos, contra os 33 por cento verificados em 2004.
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Gráfico 121 – Evolução das quotas marginais trimestrais de assinantes de acesso por ADSL

Fonte: ICP-ANACOM
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Gráfico 122 – Evolução das quotas de assinantes de acesso através de modem por cabo

Fonte: ICP-ANACOM
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Situação das Comunicações
Serviço de Acesso à Internet

Comparando os resultados acima referidos com as quotas dos
operadores históricos na UE, verifica-se que, no 3.º trimestre
de 2005, a quota do operador histórico em Portugal (78 por
cento) é superior à média europeia (50 por cento). Para tal
poderá contribuir o facto de Portugal ser o único país da UE

em que o incumbente é o detentor da principal rede de distri-
buição por cabo, tecnologia que, como se observou atrás, é
ainda responsável por mais de 40 por cento dos acessos insta-
lados, sendo que mais de dois terços (67,8 por cento) são da
responsabilidade do Grupo PT (TV Cabo e Cabo TV Madeirense).

Gráfico 123 – Evolução das quotas marginais trimestrais de assinantes de acesso através de modem por cabo

Fonte: ICP-ANACOM
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Por último, no caso do dial-up, a quota do Grupo PT no final
de 2005 situou-se nos 28 por cento.
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Gráfico 124 – Quotas de acessos no Serviço de Acesso à Internet através de banda larga na UE25

Fonte: Comissão Europeia, 11.º Relatório de Implementação
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