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1 INTRODUÇÃO 

Em 23.03.2017, o Conselho de Administração da ANACOM deliberou: 

«1.º - Aprovar o projeto de metodologia para avaliação do desempenho de serviços móveis e de cobertura GSM, 

UMTS e LTE, constante do Anexo 1. 

2.º - Aprovar, no exercício dos poderes referidos na alínea h) do n.º 2 do artigo 9.º dos Estatutos, o procedimento 

necessário para a recolha de contributos sobre o referido projeto, por um prazo de 15 dias úteis, com a publicação 

para o efeito do documento, juntamente com o aviso constante do Anexo 2, no sítio de Internet da ANACOM. 

[…]» 

A consequente consulta decorreu de 27.03.2017 a 18.04.2017 e, até ao termo deste prazo, foram 

recebidos os contributos das seguintes entidades: 

1. MEO – Serviços de Comunicações Multimédia, S.A. (MEO) (Anexo A); 

2. Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. (Vodafone) (Anexo B); 

3. NOS Comunicações, S.A (NOS) (Anexo C). 

Uma quarta entidade – a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) – apresentou 

comentários (Anexo D) após o termo do prazo da consulta. 

De uma forma geral, estas entidades consideram positiva a iniciativa da ANACOM e concordam com a 

metodologia apresentada. Contudo apresentam alguns comentários específicos solicitando a sua 

clarificação e/ou alterações pontuais à metodologia proposta. 

O presente documento sintetiza os contributos das entidades que se pronunciaram dentro do prazo, 

procede à sua análise e responde às questões levantadas. Quando aplicável, são também indicadas as 

alterações introduzidas na metodologia para avaliação do desempenho de serviços móveis e de 

cobertura GSM, UMTS e LTE. Salienta-se que os contributos intempestivos ou que extravasam o âmbito 

desta consulta não são objeto de análise. 
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2 ANÁLISE DOS CONTRIBUTOS RECEBIDOS 

2.1 ASPETOS GERAIS 

A MEO considera que «a apresentação e adoção de uma metodologia para Avaliação do desempenho 

de Serviços Móveis e de Cobertura GSM, UMTS e LTE constitui um aspeto positivo na medida em que 

contribui de forma clara para a transparência e para a certeza regulatória». Contudo, apresenta um 

conjunto de questões, cujo esclarecimento considera pertinente. 

A Vodafone saúda a iniciativa da ANACOM e considera que esta «garantirá a redução ou eliminação de 

critérios obsoletos e/ou de utilização de metodologias que não garantam a fiabilidade dos resultados 

produzidos». Considera ainda que, de uma forma geral, «todas as propostas constantes do documento 

ora sob consulta estão muito mais atualizadas e em linha com a indústria no que diz respeito à 

metodologia, equipamentos usados e serviços/indicadores medidos». 

Simultaneamente, a Vodafone indica que a metodologia sob consulta «contém alguns detalhes 

merecedores de ajustamentos». Nesse sentido, a Vodafone apresenta alguns comentários e sugestões 

solicitando à ANACOM que os tenha em conta na aprovação da metodologia sob consulta. 

A NOS considera de extrema relevância para o mercado os estudos de avaliação de desempenho de 

serviços e redes móveis realizados pela ANACOM, já que estes «moldam a perceção dos atuais e 

potenciais utilizadores e têm um impacto indubitável e significativo na visão do mercado». Este aspeto, 

considera a NOS, confere responsabilidade acrescida ao regulador no que toca à «necessidade de 

garantir que efetivamente os estudos realizados são representativos da realidade do mercado, geram 

resultados fiáveis e que permitem a aferir de forma rigorosa, incluindo do ponto de vista comparativo, a 

qualidade dos serviços móveis apresentadas no mercado». 

Neste contexto, a NOS apresenta comentários específicos solicitando alterações ou clarificações de 

alguns aspetos da metodologia sob consulta. 

De uma forma geral, a MEO, a Vodafone e a NOS consideram positiva a iniciativa da ANACOM e 

concordam com a metodologia apresentada, embora apresentem alguns comentários específicos 

solicitando a sua clarificação e/ou alterações pontuais à metodologia proposta. Estes comentários 

específicos são concisamente apresentados e analisados nas secções seguintes deste documento. 
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2.2 ASPETOS ESPECÍFICOS 

2.2.1 EQUIPAMENTOS TERMINAIS MÓVEIS E PLATAFORMAS DE TESTE 

«1) Que modelos específicos de terminais se prevê utilizar nos ensaios? 

2) Qual a ferramenta de ensaios que se prevê utilizar e qual o respetivo fornecedor?» 

[Contributos da MEO, página 2] 

«A ANACOM refere que serão utilizados terminais móveis comerciais, com características idênticas às dos 
equipamentos terminais utilizados pela generalidade dos consumidores, em concreto, smartphones com o sistema 
operativo Android. 

O modelo de terminal usado nas medidas de teste poderá ter grande impacto nos resultados. Importa por isso que a 
sua seleção seja feita de modo a ser representativa do parque utilizado e minimize as distorções dos resultados entre 
operadores. 

Embora a ANACOM refira que irá utilizar os mesmos modelos para os três operadores móveis, a verdade é que, 
perante as especificidades de cada uma das redes e infraestruturas, a escolha de um determinado modelo poderá, 
por si só, condicionar o potencial evidenciado por uma rede, em particular. Ou seja, pode suceder que a escolha de 
um terminal específico limite (em baixa) os resultados alcançáveis a partir de determinada rede. Este comportamento 
diferente do mesmo terminal perante especificidades das redes poderá, naturalmente, influenciar os resultados finais. 

Neste seguimento e de modo a diminuir o impacto desta situação, a NOS considera que a ANACOM deverá partilhar, 
previamente à realização dos testes, a metodologia de escolha do terminal, à semelhança do ocorrido para o sistema 
operativo, e, preferencialmente, divulgar o modelo do terminal efetivamente escolhido.» 

[Contributos da NOS, páginas 5 e 6] 

A ANACOM só irá encetar o processo de aquisição de uma plataforma de testes após concluir o processo 

de definição da metodologia de teste. Assim, no momento presente, não é possível responder às 

questões colocadas pela MEO e NOS. 

No entanto, tal como referido no projeto de metodologia, serão utilizadas plataformas que permitam a 

realização automática de testes, sem intervenção humana, dotadas de terminais móveis comerciais 

(smartphones com sistema operativo Android). Estes sistemas de teste estarão alinhados com o estado 

da arte no campo da análise de desempenho de sistemas de comunicações móveis, permitirão utilizar 

plenamente todos os serviços e funcionalidades disponibilizados pelos sistemas de comunicações 

móveis atuais e respeitarão as especificações e recomendações técnicas relevantes, nomeadamente as 

emanadas pelo ETSI e pela ITU. 

Os equipamentos terminais móveis – smartphones – apresentarão as mesmas características para todos 

os operadores, possibilitando uma fácil análise comparativa por parte dos consumidores, evitando-se, 

assim, que os desempenhos dos serviços possam ser atribuídos aos equipamentos terminais ao invés 

dos sistemas de comunicações móveis dos operadores. Possibilita ainda que, tal como defendido pelos 

operadores, sejam implementados mecanismos de rotação de USIM pelos equipamentos terminais, 
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proporcionando condições médias de teste iguais para todos os operadores, nomeadamente no que 

concerne ao posicionamento no interior da viatura de teste e às características intrínsecas dos próprios 

equipamentos. 

2.2.2 LOCALIZAÇÃO DOS TERMINAIS MÓVEIS ESTÁTICOS NA ANÁLISE AO SERVIÇO DE VOZ 

«3) Qual será a localização específica dos terminais móveis “fixos” nas instalações da ANACOM em Barcarena e de 
que forma se prevê garantir que as condições rádio e as capacidades são idênticas para todos os operadores, uma 
vez que a metodologia apresentada prevê interações entre dois UEs? Para eliminar eventuais perturbações das 
medições causadas pelos terminais “fixos”, a MEO considera que a ANACOM deve coordenar com os operadores o 
reforço da cobertura específica destes terminais no período em que se realizarem os testes;» 

[Contributos da MEO, página 2] 

«Sem prejuízo, a o documento ora sob análise omite quais os critérios que vão ser usados para aferir que o local - 
instalações da ANACOM em Barcarena – é o mais adequado para a condução do estudo. A Vodafone considera que 
a referida informação é vital para conferir o necessário rigor e transparência ao estudo e, por conseguinte, garantir a 
mencionada igualdade de condições. 

Uma alternativa possível seria o Regulador entregar aos operadores o “equipamento fixo”, para que o mesmo seja 
colocado nos respetivos edifícios ou em locais que os mesmos considerem que reúne as condições de Rádio ideais, 
já que esta seria uma forma de cada operador garantir e controlar e ficar responsável pelas boas condições do 
equipamento.» 

[Contributos da Vodafone, página 5] 

«Adicionalmente, no que respeita aos terminais que estarão fixos, a NOS recomenda que sejam feitas medidas de 
“calibração” destes terminais para garantir que a “adequada (boa) cobertura rádio” é igual para todos os operadores 
e consistente.» 

[Contributos da NOS, página 6] 

O equipamento terminal móvel (UE) que permanecerá estático, no decorrer das análises de desempenho 

dos serviços de voz, será colocado nas instalações da ANACOM em Barcarena, tal como referido no 

projeto de metodologia. 

Os operadores móveis poderão tomar as medidas que considerem necessárias para, no referido local, 

adequar a cobertura rádio, diminuir a interferência e melhorar a probabilidade de acesso ao serviço de 

voz. Para esse efeito, e a pedido prévio, a ANACOM facultará o acesso ao local para que os operadores 

possam efetuar as verificações técnicas que considerem necessárias. 

A alternativa sugerida pela Vodafone, no sentido de «entregar aos operadores o “equipamento fixo”», 

não pode ser atendida pois comprometeria a independência que se pretende com as análises de 

desempenho a realizar com a metodologia ora em discussão. 
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2.2.3 POSICIONAMENTO DOS TERMINAIS MÓVEIS NO INTERIOR DAS VIATURAS AUTOMÓVEIS E ROTAÇÃO DE USIM 

«4) De acordo com a metodologia prevista, qual será o posicionamento dos terminais dentro da viatura? Qual a 
metodologia prevista para garantir que todos os operadores usufruem das mesmas condições rádio (em média) nos 
testes? A MEO considera que deverá ser garantido um sistema de rotação de terminais por operador pois poderá 
haver posições mais favoráveis;» 

[Contributos da MEO, página 2] 

«Para além do modelo do terminal a utilizar, importa garantir que o estado do terminal é semelhante para todos os 
operadores. Neste âmbito, a NOS solicita à ANACOM que esclareça se é feito algum tipo de instalação de raiz do 
sistema operativo previamente ao início das campanhas de medida e se os cartões SIM vão rodando entre terminais 
ao longo dos dias de teste. A NOS entende que deveriam ser seguidos os procedimentos que acabaram de se 
descrever, uma vez que os mesmos reduzem a probabilidade da existência de diferenças de performance entre 
terminais e, mesmo que existam tendem a sua influência no resultado global das medidas. 

[…] 

Nas opções tecnológicas (e também nos aspetos gerais) do projeto de metodologia é referido que os equipamentos 
terminais móveis de teste serão colocados no interior de viaturas (in car). 

A este propósito a NOS solicita o esclarecimento quanto ao local onde serão colocados os terminais e respetiva 
posição, uma vez que a escolha do local tem influência direta nos resultados. Por exemplo, é diferente a realização 
das medições junto à janela ou dentro da bagageira do veiculo. 

Em qualquer caso, é imprescindível garantir que todos os operadores têm as mesmas condições de medida ou, em 
alternativa, deverá ser garantida a repetição dos testes rodando os cartões SIMs entre cada terminal. 

Note-se que a metodologia assente na rotação da posição de terminais e dos cartões SIM entre terminais foi 
prosseguida pela OFCOM na avaliação do desempenho das redes de banda larga móvel.» 

[Contributos da NOS, páginas 6 e 7] 

Tal como já referido anteriormente, os terminais móveis serão iguais, tanto no que respeita a hardware 

como a software. 

Os equipamentos terminais móveis, no decorrer dos testes aos serviços, estarão colocados no interior 

de uma viatura automóvel, sensivelmente a meio do habitáculo. 

Adicionalmente será implementado um procedimento de rotação de USIM pelos equipamentos terminais, 

proporcionando condições médias de teste iguais para todos os operadores, nomeadamente no que 

concerne ao posicionamento no interior da viatura de teste e às características intrínsecas dos próprios 

equipamentos. 

Esta clarificação será aditada ao documento final da metodologia. 

 

 

 



 

10  

2.2.4 SEQUÊNCIA DE TESTES 

«10) Qual a metodologia ou sequência de testes que se prevê utilizar entre os testes de voz, de SMS e de banda 
larga móvel?» 

[Contributos da MEO, página 3] 

«Quanto à avaliação do desempenho dos serviços de dados, o projeto de metodologia explicita a sequência de testes. 
Porém, é omisso quanto à sequência dos testes de voz, bem assim quanto à sequência entre os testes de voz e de 
dados. 

Face a esta omissão, a NOS considera que deve ser clarificado e explicitado no documento final se os testes aos 
serviços de voz serão executados em momentos diferentes relativamente aos serviços de dados ou em sequência. E, 
caso os testes aconteçam em sequência, deverá ser explicitado o modelo a seguir. Se, por outro lado, os testes forem 
realizados em momentos diferentes deverá ser clarificado se os serviços de dados vão estar ou não bloqueados 
durante os testes aos serviços de voz.» 

[Contributos da NOS, página 8] 

Os testes aos serviços de voz, de SMS e de dados decorrerão em paralelo, mas serão utilizados 

equipamentos terminais móveis independentes para cada teste e operador. No entanto, num 

determinado local, nunca serão analisados mais do que dois destes serviços em simultâneo. 

A verificação dos níveis de cobertura rádio será efetuada de forma passiva, em paralelo com os testes 

aos serviços, utilizando equipamentos específicos (scanner RF). 

Esta clarificação será aditada ao documento final da metodologia. 

2.2.5 INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇO 

«11) Qual a metodologia definida para medir o tempo de estabelecimento de uma comunicação de voz? A MEO 
considera que o “ouvir” o sinal de chamada não define o tempo de estabelecimento de uma chamada. A MEO 
considera necessário saber quais os pontos de medida utilizados para esta avaliação (sinalização 3GPP);» 

[Contributos da MEO, página 3] 

«Para os indicadores e sub-indicadores de qualidade de serviço - cobertura rádio, serviço de voz, SMS e serviços 
dados - são apresentadas as correspondentes fórmulas que visam aferir os respetivos indicadores. 

Porém, o projeto de metodologia não indica a forma concreta de aferição do conceitos/estados das comunicações 
e/ou interação com as redes móveis relevantes para o apuramento dos vários indicadores, nomeadamente as 
mensagens de sinalização (por exemplo, mensagem setup. release com causa “normal”, etc ...). 

A título ilustrativo, refere-se que o Tempo de Estabelecimento de Chamadas é calculado pela diferença entre o 
“tsinalchamar” e o “tenvio_endereço”. Ora esta definição é multo pouco rigorosa e não permite identificar a forma 
exata de como será calculado o tempo em causa. 

Sugerimos que para cada um destes parâmetros seja indicado as mensagens de sinalização correspondentes, por 
exemplo "tenvio_endereço" corresponderá à mensagem de Setup e o "tsinal_chamar" corresponderá à mensagem 
"alert". 

Sucede que esta situação se estende a todos os restantes indicadores, pelo que é importante a ANACOM detalhar a 
correspondência entre os eventos e as mensagens de sinalização. 

Neste seguimento, e no caso concreto do indicador "Rácio de Terminação de Chamadas de Voz" importa esclarecer 
como é determinado concretamente o evento que corresponde às chamadas com terminação normal, correspondente 
ao numerador do indicador. Para além disso, deverá ser explicitado se e, em caso afirmativo, de que modo são 
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contemplados procedimentos de “call reestablishment”. 

Também relacionado com situações de “call reestablishment”, mas desta feita no âmbito do apuramento do indicador 
“Qualidade Áudio de Chamada de Voz” a NOS solicita que seja clarificado se as chamadas terminadas normalmente 
mas que foram “recuperadas” com “cal reestablishment” são também incluídas no cálculo deste indicador. 

Em suma, a NOS solicita que na versão final da metodologia sejam devidamente explanados os critérios e/ou 
mensagens de sinalização usados na definição de cada um dos parâmetros usados nas fórmulas de cálculo dos 
indicadores de qualidade de serviço.» 

[Contributos da NOS, páginas 9 e 10] 

Na metodologia os indicadores de qualidade de serviço encontram-se definidos de forma abstrata. No 

entanto, é também referido que estes indicadores têm por base especificações e recomendações 

técnicas do ETSI e da ITU. 

Assim, no que concerne a «pontos de medida» e/ou «critérios e/ou mensagens de sinalização usados 

na definição de cada um dos parâmetros» serão utilizadas as definições concretas previstas nas 

especificações e recomendações técnicas do ETSI e da ITU, nomeadamente na especificação técnica 

TS 102 250-2 e na recomendação técnica TR 101 578, sempre que a plataforma de teste, a ser adquirida, 

assim o permita. 

Em relação aos procedimentos de recuperação de chamadas (“call re-establishment”) será mantida a 

mesma política seguida anteriormente pela ANACOM, ou seja, estes procedimentos serão 

contemplados. Assim, as chamadas “recuperadas”, e que se mantenham ativas durante o período de 

tempo predefinido (duração predefinida da chamada), serão consideradas terminadas de forma normal 

e incluídas nos cálculos dos indicadores “Rácio de Terminação de Chamadas de Voz” e “Qualidade Áudio 

de Chamada de Voz”. 

2.2.6 VERIFICAÇÃO DA COBERTURA RÁDIO 

«5) As medidas de Scanner são feitas utilizando antena exterior?» 

[Contributos da MEO, página 2] 

«A Vodafone considera que deixar de usar antenas externas faz todo o sentido quando se realizam testes com 
terminais móveis complexos, como os smartphones, em particular, devido ao número interno de antenas que permitem 
técnicas específicas de transmissão/receção de rádio (por exemplo, MIMO), como referido pela ANACOM. 

No entanto, assumir que os resultados in-car são equivalentes ou um bom proxy para os resultados indoor, não nos 
parece correto, pela significativa diferença de atenuação dos dois ambientes. 

As diferenças são ainda mais evidentes quando os operadores têm estratégias distintas de utilização das frequências 
disponíveis, em particular nas bandas baixas (800 e 900 MHz) e menos impactadas pela atenuação das estruturas 
físicas. 

É por estes motivos que a indústria utiliza caixas atenuadoras dentro das viaturas de drive test, onde são inseridos os 
terminais móveis de teste para acrescentar mais alguma atenuação, não sendo necessário colocar atenuadores de 
forma intrusiva nas suas antenas e interferindo com as técnicas assim mencionadas. 
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Esta é uma prática usada em todo o Grupo Vodafone e por empresas externas de referência mundial nesta matéria 
(por exemplo, P3 Communications), sugerindo, assim a Vodafone que a presente metodologia siga igualmente esta 
opção procedimental. 

     […] 

A Vodafone considera que faz sentido utilizar equipamentos dedicados para avaliar a cobertura dos operadores. Sem 
prejuízo, não devem ser descuradas as questões das antenas, atenuação e estratégia de utilização das diversas 
frequências por parte dos operadores. 

Nestes equipamentos dedicados não se coloca o problema das técnicas avançadas referidas nos smartphones (ex: 
MIMO) e, como tal, podem e devem ser usados atenuadores, em especial, se se pretenderem colocar as antenas no 
exterior das viaturas. 

A Vodafone questiona, assim, como pretende a ANACOM garantir este ponto, uma vez que esta questão está omissa 
no documento e é relevante, pois, caso não sejam usados atenuadores, a metodologia poderá beneficiar operadores 
que usem preferencialmente bandas altas no LTE (por exemplo, 1800 e 2600 MHz), algo que será naturalmente de 
evitar.» 

[Contributos da Vodafone, páginas 7 e 8] 

A verificação da Cobertura Rádio será efetuada com recurso a equipamentos específicos – scanners RF 

– dedicados exclusivamente a esta tarefa. Em coerência com a avaliação do desempenho dos serviços 

móveis, as antenas destes equipamentos serão colocadas no interior da viatura automóvel de teste, 

sensivelmente a meio do habitáculo, pelo que as medições a realizar serão afetadas pela atenuação 

introduzida pela estrutura da viatura automóvel (esta clarificação será aditada ao documento final da 

metodologia). 

Como referido na metodologia, as análises de desempenho dos serviços e a verificação da cobertura 

rádio das redes móveis serão efetuadas em ambiente in-car, não se pretendendo com isso «assumir que 

os resultados in-car são equivalentes ou um bom proxy para os resultados indoor», como refere a 

Vodafone. No entanto, reitera-se que a atenuação dos sinais rádio, introduzida pela estrutura da viatura 

automóvel, possibilita ainda que estas condições de teste sejam mais próximas das sentidas pelos 

utilizadores comuns de serviços móveis em ambientes interiores (indoor), quando comparadas com as 

que se obteriam realizando os testes em ambientes exteriores (outdoor) ou com os equipamentos 

terminais dentro de viaturas automóveis, mas com antenas exteriores. 

A utilização de “caixas atenuadoras” para simular ambientes indoor, como defende a Vodafone, não é 

uma solução consensual, em particular entre os reguladores setoriais. A título de exemplo, os estudos 

realizados pela Ofcom (Reino Unido) e pela Arcep (França) não seguem esta abordagem. Assim, por 

agora, a ANACOM não utilizará “caixas atenuadoras” nos testes. 
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2.2.7 NÍVEIS DE COBERTURA RÁDIO 

«9) A MEO considera que os níveis de referência para a cobertura GSM devem ser mantidos não devendo portanto 
ser alterados conforme a nova metodologia sugere;» 

[Contributos da MEO, página 3] 

«Ainda no que se refere ao ponto anterior sobre Scanner de RF, cumpre atender igualmente às escalas de níveis de 
cobertura que vão ser usadas para representar visual e espacialmente os resultados medidos. 

Estas escalas, apesar de serem as recomendadas pelo ETSI, só deverão ser usadas quando os equipamentos usam 
atenuadores, pois, caso contrário, as mesmas não permitem mostrar qualquer diferenciação por parte dos operadores, 
fruto da já referida estratégia de utilização de frequências. 

A título de exemplo, valores de RSRP>=-105dBm medidos fora da viatura de testes são valores demasiado baixos. 

A sugestão da Vodafone, em linha com a experiência e partilha com o universo Vodafone, é que deverão ser usados 
mais dois intervalos de cobertura: Muito Boa e Excelente, adicionando respetivamente intervalos de 10dB aos 
anteriores. Ex para o LTE: 

 Muito Boa: -105 dBm <= RSRP < -95 dBm 

 Excelente: RSRP >= -95 dBm» 

[Contributos da Vodafone, página 9] 

«Neste subcapítulo é apresentada uma tabela para caracterização dos níveis de cobertura GSM, UMTS e LTE, sendo 
que os valores referidos estão na sua generalidade de acordo com o que é praticado na nossa indústria à exceção do 
nível mínimo de sinal para o serviço de GSM. 

A NOS defende que o melhor valor para caracterizar a inexistência da cobertura de GSM deverá ser RxLev< -110dBm. 

Dadas as evoluções tecnológicas e com a melhor sensibilidade dos recetores de radio e dos terminais este é o nível 
de sinal mínimo que se prefigura como mais adequado para caracterizar o serviço GSM. 

Com efeito, não existe nenhum racional tecnológico para alteração do valor previamente utilizado nos exercícios 
anteriores de aferição de qualidade de serviço realizados pela ANACOM.» 

[Contributos da NOS, página 10] 

No que respeita ao limiar de cobertura GSM, anteriormente a ANACOM considerava o valor de -110 

dBm. No entanto, no âmbito deste processo de revisão da metodologia foram consultados vários 

professores universitários que foram de parecer que este limiar deveria ser alterado tendo em conta os 

limiares de sensibilidade dos equipamentos terminais móveis (cf. especificação técnica 

ETSI TS 100 910). 

Considera-se interessante a sugestão da Vodafone de alargar o número de intervalos qualitativos de 

cobertura rádio, pois possibilitará uma melhor diferenciação dos operadores na vertente de cobertura 

rádio. Contudo, a mudança de quatro para seis níveis qualitativos de cobertura rádio poderá aumentar 

significativamente a complexidade da análise, por parte dos consumidores comuns, prejudicando os 

objetivos pretendidos. Assim, a ANACOM adicionará, aos níveis de cobertura rádio definidos 

anteriormente, um novo nível que designará de “Muito Boa”. Os níveis qualitativos de cobertura rádio 

passarão a ser caracterizados da seguinte forma: 
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Tabela 1 – Níveis de Cobertura GSM, UMTS e LTE 

Cobertura  GSM   UMTS   LTE  

Muito Boa 75 dBm  RxLev  85 dBm  CPICH RSCP  95 dBm  RSRP  

Boa 85 dBm  RxLev    75 dBm 95 dBm  CPICH RSCP    85 dBm 105 dBm  RSRP    95 dBm 

Aceitável 95 dBm  RxLev    85 dBm 105 dBm  CPICH RSCP    95 dBm 115 dBm  RSRP  105 dBm 

Má 105 dBm  RxLev    95 dBm 115 dBm  CPICH RSCP  105 dBm 125 dBm  RSRP  115 dBm 

Inexistente  RxLev  105 dBm  CPICH RSCP  115 dBm  RSRP  125 dBm 
 

Este novo nível qualitativo de cobertura rádio será aditado ao documento final da metodologia. 

2.2.8 PARAMETRIZAÇÃO DOS TESTES AO SERVIÇO DE VOZ 

«8) A MEO considera muito curto o período de pausa entre chamadas de 10 segundos, uma vez que, além de poder 
não ser suficiente para o telefone estabilizar nos processos de sinalização e re-seleção entre tecnologias, não é 
representativo de uma utilização prática da rede móvel. Assim propomos que a ANACOM defina na metodologia 
adotar um período nunca inferior a 30 segundos;» 

[Contributos da MEO, páginas 2 e 3] 

Considerando os argumentos apresentados pela MEO, a ANACOM alterou o período de pausa entre 

chamadas consecutivas de voz, que passa agora a ter uma duração não inferior a 30 segundos. 

Esta alteração será efetuada no documento final da metodologia. 

2.2.9 TESTES AOS SERVIÇOS DE DADOS COM SERVIDORES PÚBLICOS E COM SERVIDORES DEDICADOS 

«6) Qual a metodologia que a ANACOM prevê utilizar para garantir que os ensaios de acesso a páginas públicas de 
Internet são idênticos para todos os operadores? Como vão ser comparados os acessos a páginas dinâmicas? 

7) Qual a metodologia que a ANACOM prevê utilizar para garantir que todos os operadores usufruem das mesmas 
condições de acesso aos servidores de testes de banda larga móvel?» 

[Contributos da MEO, página 2] 

«No que respeita aos servidores que suportarão os testes, não resulta claro para a NOS se os servidores de testes 
serão os mesmos para todos os operadores, se os testes serão efetuados em simultâneo para todos os operadores 
e, em caso afirmativo, como será gerida a concorrência no acesso a tais infraestruturas. 

Ainda a respeito dos servidores, a NOS salienta a necessidade de ser garantido que os processos de resolução são 
efetuados recorrendo à plataforma DNS de cada operador ou, no limite, à mesma infraestrutura desde que não 
pertença a nenhum dos operadores alvo de testes.» 

[Contributos da NOS, página 7] 

Os testes aos serviços de dados serão realizados em simultâneo para garantia de condições idênticas 

de teste para todos os operadores móveis, tanto na vertente com servidores dedicados como na vertente 

com servidores públicos. 

Nos testes aos serviços de Transferência de Ficheiros e Navegação na Internet – página web de 
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referência – os conteúdos estarão alojados num servidor dedicado, que será identificado através do 

respetivo endereço IP (não ocorrerá qualquer resolução de DNS). Este servidor, que será utilizado nos 

testes aos vários operadores, funcionará nos mesmos moldes dos servidores disponíveis na Internet e 

estará dedicado exclusivamente à realização destes testes, não apresentando limitações de capacidade 

de processamento e armazenamento de informação, disponibilidade e largura de banda de acesso, 

garantindo-se que todos os operadores terão a mesma probabilidade de acesso. 

O servidor dedicado estará alojado em local “neutro” e “equidistante” aos vários operadores em análise: 

no GigaPIX. 

Nos testes aos serviços de Navegação na Internet – página web pública – e de YouTube Video Streaming 

os conteúdos estarão alojados em servidores públicos. Estes conteúdos, que serão os mais procurados 

pelos internautas portugueses, serão identificados através do respetivo URL ou web address. No 

decorrer dos testes, estes endereços terão que ser resolvidos através de um servidor de DNS e, 

dependendo do momento em que esta resolução ocorrer, poderão ser utilizados diversos servidores, tal 

como acontece na utilização comum destes serviços. Os processos de resolução serão efetuados 

recorrendo à plataforma DNS de cada operador ou através de uma plataforma que não pertença a 

nenhum dos operadores alvo de testes. 

Como já referido, os testes aos vários operadores móveis decorrerão em simultâneo e, no que toca aos 

servidores públicos, não haverá qualquer ação ativa na gestão do acesso a tais infraestruturas. 

2.2.10 PÁGINA WEB DE REFERÊNCIA 

«A Vodafone é da opinião que a combinação entre uma página de referência alojada num servidor controlado com 
uma (ou várias) páginas públicas faz todo o sentido e está em linha com o que se pratica atualmente nesta área. 

Sugere-se, apenas, de forma complementar que a página fixa seja o Kepler em detrimento do mKepler, pois apesar 
desta ultima ter sido desenvolvida para testes com terminais móveis, é bastante pequena e desadequada às atuais 
velocidades elevadas que as redes atingem, ficando o resultado final com pouco significado. 

No caso do Grupo Vodafone, e a título de exemplo, é utilizada a combinação das 2 páginas de referência (mKepler e 
Kepler) e páginas públicas, nos testes de Web Browsing.» 

[Contributos da Vodafone, página 10] 

Considerando os argumentos apresentados pela Vodafone, a ANACOM alterará a página web de 

referência a utilizar nos testes ao serviço de Navegação na Internet, que passará a ser a Kepler. 

Esta alteração será efetuada no documento final da metodologia. 
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2.2.11 PARAMETRIZAÇÃO DOS TESTES AO SERVIÇO YOUTUBE VIDEO STREAMING 

«O único comentário da Vodafone a este tema prende-se com o limiar de interrupção proposto (120 m.s.). Da 
experiência da Vodafone, este valor é demasiado baixo e resultará em resultados que não refletem a experiência do 
cliente pois não se tratam de interrupções percetíveis aos clientes. Por exemplo, quando a aplicação/cliente de 
Youtube faz upscale do codec para HD após se aperceber que a rede o permite, são contabilizadas interrupções 
superiores a 120 m.s. mas totalmente impercetíveis, o que retira significado ao resultado final. 

De acordo com a experiência da Vodafone, o limiar ajustado à perceção dos clientes que deve ser usado é de 1s 
(segundo), pelo que se sugere tal modificação.» 

[Contributos da Vodafone, página 11] 

Na definição deste parâmetro de teste, a ANACOM seguiu as especificações e recomendações técnicas 

do ETSI, nomeadamente a ETSI TR 101 578. 

Tendo em conta a utilização que será dada a este parâmetro, não se encontram motivos para proceder 

à sua alteração. 

 

2.2.12 FRAGMENTO DE VÍDEO EM YOUTUBE VIDEO STREAMING 

«12) Nas medidas de qualidade de vídeo, o que é que a ANACOM considera um fragmento de vídeo e como o 
caracteriza?» 

[Contributos da MEO, página 3] 

Os fragmentos de vídeo correspondem a pequenos segmentos de vídeo, normalmente com duração de 

2 a 10 segundos, resultantes da divisão de um conteúdo, codificados com diferentes resoluções em 

conformidade com o standard MPEG-DASH. 

Este processo, implementado pelo portal YouTube, possibilita a adaptação dinâmica da resolução vídeo 

dos conteúdos transmitidos, otimizando-a para a largura de banda disponível e as características do 

equipamento terminal móvel, melhorando a experiência de visualização. 
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2.2.13 PARAMETRIZAÇÃO DOS TESTES DE VERIFICAÇÃO DA LATÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE DADOS 

«A latência medida por ICMP Ping é usada na indústria, mas deve seguir algumas regras para que reflita o mais fiel 
possível a real latência a que um cliente estaria sujeito num serviço sensível à mesma (por exemplo, um serviço de 
videochamada). 

Desta forma, e em alternativa à realização de tráfego em background durante os PING que garantisse que os recursos 
de rádio estivessem sempre ativos por parte de todos os operadores, as práticas da industria mostram que deve 
sempre ser usado um payload ping (por exemplo, de 800 Bytes) que preceda a sequência (12 PING intervalados de 
10ms cada, neste caso proposto pela ANACOM) dos PING de teste, por forma a garantir que o ponto de partida das 
redes medidas é o mesmo, como seria o caso do tal serviço real e sensível à latência (exemplo da videochamada). 

Adicionalmente, a Vodafone considera o tamanho dos PING de teste - 256 Bytes - elevados quando comparados com 
as melhores práticas da industria, que usa tipicamente o tamanho de 32 Bytes.» 

[Contributos da Vodafone, páginas 11 e 12] 

«De acordo com o projeto de metodologia, os testes de Latência de Transmissão de Dados serão realizados com 
recurso à ferramenta ping (ICMP echo), que a ANACOM indica como sendo uma ferramenta de utilização 
generalizada. 

Contudo, verifica-se que os parâmetros específicos de teste não seguem as definições default usadas pela maioria 
das ferramentas ping, sendo esta constatação particularmente relevante no parâmetro relativo ao intervalo entre 
pedidos, cujo valor de referência foi sujeito a uma redução significativa face a avaliações prévias, sem que tenha sido 
apresentada uma fundamentação cabal para tal mudança 

Ora, este parâmetro tem impacto muito significativo nos resultados e o valor proposto - 10ms - não permite absorver 
as transições de estado da interface de rádio, podendo assim afetar toda a sequência de pings. 

Consequentemente, a parametrização proposta não permite medir a perceção real dos utilizadores sobre as latências 
de rede, pelo que a NOS recomenda muito firmemente que seja mantido o valor de 1s, usado no último estudo da 
ANACOM. 

Por fim, a ANACOM refere que será efetuada uma sequência de 12 testes e serão desprezados os resultados 
extremos obtidos para efeitos de cálculo da latência de transmissão de dados. Assim, importa que seja esclarecido o 
conceito de resultados extremos, nomeadamente quais são os critérios para classificação destes resultados e 
consequente exclusão.» 

[Contributos da NOS, páginas 8 e 9] 

Neste aspeto concreto, é de notar que, embora disponham de sistemas de comunicações com as 

mesmas tecnologias e de acordo com os mesmos standards internacionais, os operadores Vodafone e 

NOS apresentam comentários muito diferenciados. 

Face a este desencontro de posições, e tendo em consideração as práticas seguidas por entidades 

reguladoras, em particular pela Ofcom, a ANACOM decidiu efetuar alguns ajustes nestes testes. 

Assim, no sentido de aproximar ainda mais os resultados obtidos com este teste da realidade sentida 

pelos utilizadores dos serviços móveis, imediatamente antes do teste propriamente dito, será simulada a 

utilização de um serviço. Para esse efeito, será enviada uma sequência de 10 ping, com a seguinte 

parametrização: 

► Dimensão do pacote de dados: 800 Bytes 

► Número de pedidos: 10 

► Intervalo entre pedidos: 50 ms 
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► ICMP echo timeout: 2 s 

► Localização do Servidor Dedicado: GigaPIX 

Os resultados obtidos com esta sequência não serão considerados no cálculo da latência. 

Para realização do teste de latência, será enviada uma sequência de 12 ping, com a seguinte 

parametrização: 

► Dimensão do pacote de dados: 32 Bytes 

► Número de pedidos: 12 

► Intervalo entre pedidos: 10 ms 

► ICMP echo timeout: 2 s 

► Localização do Servidor Dedicado: GigaPIX 

Os resultados extremos (o máximo e o mínimo) obtidos neste teste serão excluídos, seguindo a 

recomendação do parecer académico solicitado pela ANACOM. 

No sentido de melhorar a fiabilidade dos resultados deste teste, nomeadamente devido a questões 

específicas relacionadas com a plataforma de teste que venha a ser adquirida, esta metodologia poderá 

ser revista. 

As alterações acima apresentadas serão incluídas no documento final da metodologia. 

2.2.14 CENÁRIO DE TESTES DE VOZ VS. CENÁRIO DE TESTES SMS 

«De acordo com o constante da tabela 1 do projeto de metodologia que sumaria as opções metodológicas, o cenário 
de testes para o SMS prevê que os dois extremos das comunicações estejam em movimento, ao contrário do cenário 
de teste para o serviço de voz em que um dos pontos será fixo. 

A NOS concorda com a opção adotada para os serviços de voz, pois ao permitir que um dos extremos esteja fixo (e 
potencialmente mais estável) o impacto deste extremo nos indicadores tenderá a diminuir. A NOS é de opinião que 
os argumentos usados para fixar um dos extremos das comunicações no serviço de voz são igualmente válidos para 
os testes de SMS. Para além disso, os argumentos apresentados pela ANACOM para uma abordagem distinta para 
os SMS merecem reservas, nomeadamente a conclusão de que “que o envio e receção das SMS de teste no mesmo 
local não é fator de congestão da rede (quando comparado com uma situação em que apenas seriam originadas ou 
terminadas SMS num dado local).” 

Neste seguimento, a NOS recomenda a aplicação da metodologia para o serviço de voz proposta pela ANACOM ao 
serviço de SMS.» 

[Contributos da NOS, página 6] 

Os serviços de voz e de SMS funcionam e utilizam os recursos dos sistemas de comunicações móveis 

de forma muito distinta. O serviço de voz funciona em tempo real pelo que para haver comunicação – 
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chamada telefónica – é necessário estabelecer um canal entre os dois extremos – os dois terminais 

móveis envolvidos na chamada – que se mantem ativo enquanto decorrer a chamada telefónica. Estes 

extremos funcionam em simultâneo, enquanto decorrer a chamada, fazendo uso dos recursos 

disponibilizados pelos sistemas de comunicações móveis. Por seu lado, o serviço SMS é do tipo store 

and forward, o que significa que não é estabelecido um canal permanente entre os dois terminais e, por 

isso, as fases de envio, de processamento e de entrega de mensagens ocorrem de forma diferida. 

Numa análise de desempenho ao serviço SMS, é possível distinguir de forma inequívoca o impacto do 

originador e do recetor da mensagem, independentemente das condições rádio e de acesso ao serviço 

no local em que se encontrem, pelo que não se anteveem benefícios significativos decorrentes da 

utilização de um terminal estático. 

Por outro lado, pretendendo-se analisar o desempenho do serviço nas situações de envio e receção de 

mensagens em movimento, a opção defendida pela NOS aumentaria os custos sem qualquer benefício 

aparente. 

Assim, serão mantidas as condições de avaliação do desempenho do serviço SMS anteriormente 

definidas. 

2.2.15 TARIFÁRIOS 

«O projeto de metodologia não faz qualquer referência à seleção dos tarifários comerciais que serão usados pela 
ANACOM para a realização dos testes. Porém, a escolha dos tarifários é basilar e relevante para a realização dos 
estudos. Neste âmbito suscitam-se diversas questões, que carecem de resposta no âmbito da metodologia, por 
exemplo: 

 Serão utilizados os tarifários com maior débito disponível? 

 A escolha recairá sobre tarifários com limites de volume de trafego? 

 Serão escolhidos tarifários mistos: voz, SMS e dados? 

 Será escolhido um tarifário por cada serviço/segmento cuja cobertura e qualidade se pretende aferir? 

A NOS entende que na escolha dos tarifários, para além de se considerar a representatividade do ponto de vista dos 
utilizadores, é fundamental ter em conta a necessidade de assegurar a maior comparabilidade possível entre 
operadores, devendo ser escolhidos tarifários com perfis idênticos entre operadores. 

A NOS defende também que sejam selecionados tarifários sem limite de volumes de tráfego, com particular no caso 
dos serviços de dados. 

Adicionalmente, a NOS considera que poderão ser escolhidos tarifários diferentes para avaliar cada um dos serviços 
em análise - voz, SMS e dados - de modo a potenciar o cumprimento dos requisitos atrás enunciados.» 

[Contributos da NOS, páginas 7 e 8] 

Na escolha dos tarifários, serão consideradas as recomendações da NOS. 

Assim, sempre que possível, serão utilizados tarifários sem limites de volume de tráfego. Poderão 
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também ser utilizados tarifários com limites de tráfego, em caso de indisponibilidade dos tarifários sem 

limites de tráfego ou quando se pretenda conhecer o desempenho destes tarifários. Nestas situações, 

serão implementados procedimentos para que nos testes não sejam ultrapassados os limites de tráfego 

disponíveis. Os tarifários serão diferentes, conforme se destinem a análises de serviços de dados ou a 

análises de serviços de voz/SMS, e sem restrições no que toca a ritmos máximos potenciais de 

transmissão de dados. 

2.2.16 REPRESENTATIVIDADE DAS MEDIDAS 

«Tal como sucede com os tarifários, o projeto de metodologia não explicita as medidas a adotar no sentido de garantir 
a representatividade da amostra das medições a efetuar, algo fundamental para garantir a "qualidade e fiabilidade" 
dos resultados do estudo e a sua divulgação pelo regulador setorial. 

De modo a refletir o melhor possível o universo que se pretende avaliar, as medições deverão ser efetuadas em 
quantidade suficiente e deverão ser dispersas no tempo e realizadas em diferentes locais. Neste seguimento, a NOS 
entende que o estudo deverá incluir medições em dias úteis, bem como ao fim-de-semana e em locais diferentes e, 
desejavelmente, em diferentes períodos do ano. 

Reitera-se que esta diversidade das condições das medidas, a par de um número suficiente de medidas, é essencial 
para melhor refletir a experiência dos clientes e eliminar qualquer deturpação dos resultados finais globais. Condições 
estas que se consideram essenciais para que os resultados sejam representativos do universo que pretendem ilustrar 
e apresentam o grau confiança exigíveis à sua divulgação pelo regulador setorial.» 

[Contributos da NOS, página 8] 

Mantendo a prática seguida anteriormente, nos estudos que venham a ser realizados com a metodologia 

que agora se discute, a ANACOM definirá amostras representativas da utilização dos serviços e terá em 

conta os contributos agora apresentados pela NOS. 

2.2.17 OBTENÇÃO PRÉVIA DE RESULTADOS DE REFERÊNCIA 

«A Vodafone concorda com o excerto do SPD supra, salientando, porém, que será fundamental a obtenção prévia de 
resultados de referência (por exemplo, procedendo-se a alguns testes com a APP Speedtest, da Ookla) para que se 
possa validar previamente que os resultados que se estão a obter fazem sentido e estão em linha com o esperado. 

A experiência da Vodafone mostra que este é um tema muito sensível e que carece de garantias para não enviesar 
os resultados. Desta forma, a Vodafone questiona de que forma se irão obter tais resultados, sugerindo, 
adicionalmente, que também essa informação e garantia conste da Decisão Final ora sob consulta.» 

[Contributos da Vodafone, página 6] 

A ANACOM, nos estudos de avaliação do desempenho das redes e serviços móveis, coloca um cuidado 

extremo na garantia da fiabilidade e imparcialidade das medições que realiza. Neste âmbito, desde 

sempre foram realizados testes prévios para verificação da conformidade dos resultados obtidos pelas 

plataformas de medida com os resultados esperados. 

A ANACOM manterá este procedimento. 
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Adicionalmente, após operacionalização da plataforma de testes que venha a ser adquirida, a ANACOM 

realizará um estudo-piloto e discutirá os resultados com os operadores visados. 

2.2.18 OBJETIVOS DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QOS 

«A ANACOM refere que os indicadores/parâmetros de qualidade de serviço devem permitir obter informação relevante 
sobre cada uma das fases/aspetos identificados na utilização dos serviços móveis na perspetiva do utilizador. 
Segundo o regulador aqueles indicadores/parâmetros devem possibilitar (entre outros): 

a) A comparação entre os níveis de desempenho observados e os definidos nos termos ou condições dos 
contratos estabelecidos entre os operadores e os utilizadores (clientes); 

b) A comparação entre os níveis de desempenho disponibilizados por diferentes operadores; 
c) O estudo da evolução do desempenho ao longo do tempo; 
d) A identificação das causas de problemas e avaliação do impacto das soluções implementadas; 
e) A verificação do cumprimento de obrigações legais dos operadores. 

A NOS considera que, em abstrato, os parâmetros de qualidade de serviço poderão ser usados para perseguir os 
objetivos elencados pela ANACOM no projeto de metodologia e que acabaram de se transcrever. Todavia, importa 
deixar claro que os resultados dos estudos a realizar de acordo com a metodologia que agora se encontra em análise 
não serão usados, nem poderão ser invocados para todo e qualquer um dos fins elencados. Pois, a definição dos 
indicadores/parâmetros de qualidade de serviço relevantes e a respetiva metodologia de apuramento para alcançar 
cada um dos objetivos elencados dependem do objetivo concreto a alcançar. 

Por exemplo, no que respeita à "verificação do cumprimento de obrigações legais dos operadores", como é do 
conhecimento da ANACOM, a aferição do cumprimento das obrigações de cobertura que impendem sobre os 
operadores móveis obedece a metodologia própria, a qual é definida autonomamente, não podendo os resultados dos 
estudos de QoS a realizar com a base na metodologia agora em discussão sustentar, por si só, qualquer conclusão 
sobre o cumprimento ou incumprimento dessas obrigações. Conclusão semelhante se aplica ao objetivo relativo à 
comparação entre os níveis de desempenho observados e os definidos nos termos ou condições dos contratos 
estabelecidos entre os operadores e os utilizadores (clientes). 

Face ao exposto, a NOS é de opinião que no texto final da metodologia deverá explicitado que os objetivos elencados 
se referem aos objetivos a perseguir pelos estudos de QoS em geral e em abstrato e que, em concreto, os resultados 
dos estudos a realizar de acordo com a metodologia definida não poderão ser usados para comparação entre os 
níveis de desempenho observados e os definidos nos termos ou condições dos contratos estabelecidos entre os 
operadores e os utilizadores (clientes), nem para verificar o cumprimento de obrigações legais dos operadores.» 

[Contributos da NOS, páginas 3 e 4] 

Os objetivos concretos da metodologia em discussão encontram-se definidos em secção própria do 

documento. 

As questões a que a NOS faz referência são abstratas e de mero enquadramento pelo que não devem 

ser entendidas como objetivos concretos da metodologia agora em discussão. Contudo, e tendo em 

consideração o referido pela NOS, será reformulado o documento de metodologia para evitar 

ambiguidades na sua interpretação. 

2.2.19 ENQUADRAMENTO JURÍDICO-REGULAMENTAR DA SOLICITAÇÃO DE CONTRIBUTOS 

«A NOS partilha da opinião da ANACOM de que a avaliação da qualidade dos serviços móveis é um exercício 
complexo, pelo que a definição da metodologia a adotar para esse efeito deverá ser alvo de profunda análise e reflexão 
prévias, no sentido de garantir que os dados obtidos são os mais fiáveis, representativos e comparáveis possíveis. 
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Acresce que a divulgação do respetivo enquadramento e resultados pela ANACOM - o regulador setorial exige 
também que os moldes concretos de tal divulgação sejam alvo de particular cuidado e rigor. 

Neste seguimento, a NOS congratula-se com a decisão do regulador de promover uma auscultação prévia ao mercado 
destinada à recolha de contributos sobre o projeto de metodologia para avaliação do desempenho de serviços móveis 
e de cobertura GSM, UMTS e LTE. 

Regista-se, contudo, que este procedimento surge enquadrado ao abrigo dos poderes conferidos na alínea h) do n.º2 
do artigo 9º dos Estatutos da ANACOM, não constando do documento ou da notificação efetuada pela ANACOM à 
NOS qualquer referência aos termos e efeitos previstos no Código do Procedimento Administrativo (CPA). 

Não obstante a omissão, a NOS espera que a mesma não prejudique a publicação de um relatório da consulta em 
que seja resumido o conteúdo do procedimento, incluindo uma síntese dos contributos recebidos e os entendimentos 
do regulador a esse respeito. 

Adicionalmente, a NOS considera e pede a respetiva confirmação de que a presente solicitação de contributos ao 
mercado não elimina o envio das versões preliminares dos relatórios dos estudos para comentários dos interessados. 
A este propósito salienta-se ainda a necessidade de ser concedido aos stakeholders um prazo suficiente para análise 
e comentário da versão preliminar dos referidos relatórios, nunca inferior a 10 dias úteis.» 

[Contributos da NOS, página 5] 

Relativamente aos quatro primeiros parágrafos, salienta-se o seguinte: 

 Insere-se nas competências da ANACOM [cfr. artigo 9.º, n.º 2, al. h) dos Estatutos], a promoção 

de consultas públicas e de manifestação de interesse sobre diversas matérias, nomeadamente 

no âmbito da introdução de novos serviços ou tecnologias ou sempre que entenda que tal se 

justifica. A base legal para a realização da consulta, neste caso concreto, resulta precisamente 

dos Estatutos da ANACOM, razão pela qual aos mesmos foi feita referência; 

 Nesse âmbito, em cada processo de consulta, cabe à ANACOM fixar as regras respetivas, 

observadas as exigências legais aplicáveis; 

 Recorda-se que no aviso para publicação no sítio de Internet da ANACOM, dando conta do 

lançamento da consulta, era já referido o seguinte: 

«Neste contexto, no exercício dos poderes referidos na alínea h) do n.º 2 do artigo 9.º dos Estatutos e com vista 
a recolher contributos que possam contribuir para enriquecer a metodologia a seguir, a ANACOM considerou 
que seria vantajoso promover, por um período de 15 dias úteis, uma auscultação destinada à recolha de 
contributos sobre o projeto de metodologia para avaliação do desempenho de serviços móveis e de cobertura 
GSM, UMTS e LTE. […] 

Os comentários recebidos (exceto as partes eventualmente assinaladas como confidenciais) serão objeto de 
publicação no sítio de Internet desta Autoridade juntamente com a decisão final sobre a metodologia e relatório 
da consulta.» 

Quanto ao último parágrafo do excerto da resposta da NOS, o mesmo alude ao que pode ser enquadrável 

como uma “boa prática”, que aliás tem sido seguida pela ANACOM, sendo que previamente à publicação 

das versões finais destes estudos os operadores visados têm sido sempre consultados, procedimento 

que será mantido com esta metodologia. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em conta os contributos recebidos, a ANACOM tomou as opções mencionadas e fundamentadas 

nas secções anteriores e procederá à devida revisão da Metodologia para Avaliação do desempenho de 

Serviços Móveis e de Cobertura GSM, UMTS e LTE, destacando-se ajustamentos, designadamente, ao 

nível dos testes ao serviço de voz (incluindo a pausa entre chamadas consecutivas e janela temporal 

para realização de uma chamada de teste), à navegação na Internet (incluindo a página web de 

referência e sua dimensão) e à latência (incluindo a dimensão do pacote de dados e resultados 

considerados, tendo ainda sido inserida a simulação de utilização de um serviço antes do teste), bem 

como a introdução de um novo nível qualitativo de cobertura rádio no teste de disponibilidade da rede 

rádio. Assinala-se ainda a clarificação na metodologia de alguns aspetos suscitados pelos contributos 

recebidos. 

Por fim, salienta-se que, face a alterações do estado da arte das técnicas de análise e medida, à evolução 

do mercado das comunicações móveis e/ou a eventuais características intrínsecas das plataformas de 

teste que venham a ser adquiridas, a ANACOM poderá proceder a alterações da metodologia de teste. 

Caso essas alterações sejam significativas, os operadores visados serão envolvidos nas futuras 

decisões. 
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O presente documento constitui a pronúncia da MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 

(doravante “MEO”) ao Projeto de Metodologia para Avaliação do desempenho de Serviços Móveis e 

de Cobertura GSM, UMTS e LTE. 

 

Introdução 

 
Sem prejuízo dos comentários/questões que a seguir se desenvolvem, a MEO considera que a apre-

sentação e adoção de uma metodologia para Avaliação do desempenho de Serviços Móveis e de 

Cobertura GSM, UMTS e LTE constitui um aspeto positivo na medida em que contribui de forma clara 

para a transparência e para a certeza regulatória. 

 

Comentários/questões 

 

A MEO considera pertinente o esclarecimento das seguintes questões: 

 

1) Que modelos específicos de terminais se prevê utilizar nos ensaios? 

 
2) Qual a ferramenta de ensaios que se prevê utilizar e qual o respetivo fornecedor? 

 
3) Qual será a localização específica dos terminais móveis “fixos” nas instalações da ANACOM 

em Barcarena e de que forma se prevê garantir que as condições rádio e as capacidades 

são idênticas para todos os operadores, uma vez que a metodologia apresentada prevê 

interações entre dois UEs? Para eliminar eventuais perturbações das medições causadas 

pelos terminais “fixos”, a MEO considera que a ANACOM deve coordenar com os operado-

res o reforço da cobertura específica destes terminais no período em que se realizarem os 

testes; 

 
4) De acordo com a metodologia prevista, qual será o posicionamento dos terminais dentro 

da viatura? Qual a metodologia prevista para garantir que todos os operadores usufruem 

das mesmas condições rádio (em média) nos testes? A MEO considera que deverá ser 

garantido um sistema de rotação de terminais por operador pois poderá haver posições 

mais favoráveis; 

 
5) As medidas de Scanner são feitas utilizando antena exterior? 

 

6) Qual a metodologia que a ANACOM prevê utilizar para garantir que os ensaios de acesso a 

páginas públicas de Internet são idênticos para todos os operadores? Como vão ser com-

parados os acessos a páginas dinâmicas? 

 

7) Qual a metodologia que a ANACOM prevê utilizar para garantir que todos os operadores 

usufruem das mesmas condições de acesso aos servidores de testes de banda larga 

móvel? 

 

8) A MEO considera muito curto o período de pausa entre chamadas de 10 segundos, uma 

vez que, além de poder não ser suficiente para o telefone estabilizar nos processos de 

sinalização e re-seleção entre tecnologias, não é representativo de uma utilização prática 
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da rede móvel. Assim propomos que a ANACOM defina na metodologia adotar um período 

nunca inferior a 30 segundos; 

 

9) A MEO considera que os níveis de referência para a cobertura GSM devem ser mantidos 

não devendo portanto ser alterados conforme a nova metodologia sugere; 

 

10) Qual a metodologia ou sequência de testes que se prevê utilizar entre os testes de voz, de 

SMS e de banda larga móvel? 

 

11) Qual a metodologia definida para medir o tempo de estabelecimento de uma comunicação 

de voz? A MEO considera que o “ouvir” o sinal de chamada não define o tempo de estabe-

lecimento de uma chamada. A MEO considera necessário saber quais os pontos de medida 

utilizados para esta avaliação (sinalização 3GPP); 

 

12) Nas medidas de qualidade de vídeo, o que é que a ANACOM considera um fragmento de 

vídeo e como o caracteriza? 
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Os comentários ora enviados constituem a posição da Vodafone sobre a consulta em apreço, 

podendo sofrer alterações em virtude de uma evolução das condições do mercado ou de novas 

decisões ou legislação que a ANACOM ou o Legislador venham futuramente a aprovar, neste 

contexto ou noutro, com ele direta ou indiretamente relacionado. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

A Vodafone saúda a iniciativa da ANACOM de submeter a Consulta Pública a metodologia que 

pretende adotar na avaliação da qualidade e do desempenho das redes de comunicações 

eletrónicas móveis e da sua correspondente cobertura, considerando que tal iniciativa garantirá a 

redução ou eliminação de critérios obsoletos e/ou de utilização de metodologias que não 

garantam a fiabilidade dos resultados produzidos. 

É, igualmente, com bastante agrado que a Vodafone revê, nesta proposta de metodologia, muitas 

das propostas e recomendações feitas na sequência do último exercício de monitorização do 

desempenho das redes (“audit”). De uma forma geral, todas as propostas constantes do 

documento ora sob consulta estão muito mais atualizadas e em linha com a indústria no que diz 

respeito à metodologia, equipamentos usados e serviços/indicadores medidos. 

A presente iniciativa encontra-se, portanto, plenamente justificada. Pese embora, as alterações 

constantes do Projeto sejam positivas e mereçam o apoio da Vodafone, o Sentido provável de 

Decisão (SPD) contém alguns detalhes merecedores de ajustamentos que devem ser tidos em 

conta na definição da metodologia vindoura e que são objeto de comentários específicos no 

presente documento. 
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II. COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS SOBRE A METODOLOGIA 

A. Garantia de igualdade entre operadores 

«Atualmente o tráfego de voz e de SMS é esmagadoramente Móvel-Móvel e 

maioritariamente Intrarrede pelo que estas configurações devem ser consideradas 

na metodologia de teste. No entanto, para minimizar a incerteza, que acompanha 

sempre os processos de medida, nos testes ao serviço de voz um dos extremos das 

comunicações deve apresentar bons níveis e grande estabilidade de desempenho. 

O impacto deste extremo nos indicadores deve ser mínimo pelo que devem ser 

utilizados equipamentos terminais móveis (UE – User Equipment) estáticos em 

locais com adequada (boa) cobertura rádio, interferência mínima e elevada 

probabilidade de acesso ao serviço de voz.» 

  

A Vodafone concorda com os princípios anunciados pela ANACOM de consideração das 

metodologias mais representativas do tráfego de voz e de SMS, uma vez que é fundamental 

garantir estas boas condições e a igualdade entre os operadores por forma a não afetar todos os 

resultados do estudo apenas por causa de um problema ou desigualdade das condições de rádio 

entre os operadores neste local.  

Sem prejuízo, a o documento ora sob análise omite quais os critérios que vão ser usados para aferir 

que o local - instalações da ANACOM em Barcarena – é o mais adequado para a condução do 

estudo. A Vodafone considera que a referida informação é vital para conferir o necessário rigor e 

transparência ao estudo e, por conseguinte, garantir a mencionada igualdade de condições.  

Uma alternativa possível seria o Regulador entregar aos operadores o “equipamento fixo”, para 

que o mesmo seja colocado nos respetivos edifícios ou em locais que os mesmos considerem que 

reúne as condições de Rádio ideais, já que esta seria uma forma de cada operador garantir e 

controlar e ficar responsável pelas boas condições do equipamento. 
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B. Necessidade de obtenção prévia de resultados de referência  

«Para realização de testes de transferência de ficheiros, de navegação na Internet 

(página web de referência) e de verificação da latência de transmissão devem ser 

utilizados servidores na Internet, alojados em local “neutro” em relação aos vários 

operadores em análise. Neste sentido, a melhor opção em Portugal passa por 

alojar os Servidores de Teste num datacenter na FCT (Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia, I.P.), interligados com a Internet através de um ponto neutro de troca 

de tráfego, concretamente através do GigaPIX (Ponto português de troca de 

tráfego entre redes IP) [GigaPIX]. Os servidores devem funcionar nos mesmos 

moldes dos servidores disponíveis na Internet e devem estar dedicados 

exclusivamente à realização destes testes, não apresentando limitações de 

capacidade de processamento e armazenamento de informação, disponibilidade e 

largura de banda de acesso.»            

  

A Vodafone concorda com o excerto do SPD supra, salientando, porém, que será fundamental a 

obtenção prévia de resultados de referência (por exemplo, procedendo-se a alguns testes com a 

APP Speedtest, da Ookla) para que se possa validar previamente que os resultados que se estão a 

obter fazem sentido e estão em linha com o esperado.  

A experiência da Vodafone mostra que este é um tema muito sensível e que carece de garantias 

para não enviesar os resultados. Desta forma, a Vodafone questiona de que forma se irão obter tais 

resultados, sugerindo, adicionalmente, que também essa informação e garantia conste da Decisão 

Final ora sob consulta. 

 

C. Utilização de antenas externas  

Decisão  
Equipamentos terminais móveis de teste no interior de viaturas automóveis e sem 
antenas externas adicionais 
Racional 
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 - Permite que as condições de teste sejam idênticas às da utilização comum dos 
serviços nestes ambientes (in car);  
 - A atenuação dos sinais rádio, introduzida pela estrutura da viatura automóvel, 
possibilita ainda que estas condições de teste sejam mais próximas das sentidas 
pelos utilizadores comuns de serviços móveis em ambientes interiores (indoor), 
quando comparadas com as que se obteriam realizando os testes em ambientes 
exteriores (outdoor) ou com os equipamentos terminais dentro de viaturas 
automóveis mas com antenas exteriores [ETSI TR 102 581];  
 - O recurso às próprias antenas dos equipamentos terminais móveis permite que 
a implementação de técnicas de transmissão rádio (v.g. MIMO), no decorrer dos 
testes, ocorra nos mesmos moldes da utilização comum das redes e, por isso, 
produza o mesmo impacto na transmissão rádio 

 

A Vodafone considera que deixar de usar antenas externas faz todo o sentido quando se realizam 

testes com terminais móveis complexos, como os smartphones, em particular, devido ao número 

interno de antenas que permitem técnicas específicas de transmissão/receção de rádio (por 

exemplo, MIMO), como referido pela ANACOM.  

No entanto, assumir que os resultados in-car são equivalentes ou um bom proxy para os resultados 

indoor, não nos parece correto, pela significativa diferença de atenuação dos dois ambientes.  

As diferenças são ainda mais evidentes quando os operadores têm estratégias distintas de 

utilização das frequências disponíveis, em particular nas bandas baixas (800 e 900 MHz) e menos 

impactadas pela atenuação das estruturas físicas. 

É por estes motivos que a indústria utiliza caixas atenuadoras dentro das viaturas de drive test, 

onde são inseridos os terminais móveis de teste para acrescentar mais alguma atenuação, não 

sendo necessário colocar atenuadores de forma intrusiva nas suas antenas e interferindo com as 

técnicas assim mencionadas.  

Esta é uma prática usada em todo o Grupo Vodafone e por empresas externas de referência 

mundial nesta matéria (por exemplo, P3 Communications), sugerindo, assim a Vodafone que a 

presente metodologia siga igualmente esta opção procedimental. 
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D. Cobertura rádio  

A avaliação da cobertura rádio das redes efetua-se por medição dos níveis de sinal 

em downlink, RxLev (Received signal Level) para GSM, CPICH RSCP (Common Pilot 

Channel Received Signal Code Power) para UMTS e RSRP (Reference Signal 

Received Power) para LTE, ao longo de cada trajeto em estudo. 

As medições são efetuadas com um equipamento adequado e dedicado 

exclusivamente a esta tarefa –Scanner de RF – para que os valores medidos 

correspondam aos níveis efetivos de sinal. Este equipamento de medida recolhe 

amostras de sinal de todos os canais rádio GSM, UMTS e LTE utilizados pelos 

operadores em análise.» 

 

A Vodafone considera que faz sentido utilizar equipamentos dedicados para avaliar a cobertura 

dos operadores. Sem prejuízo, não devem ser descuradas as questões das antenas, atenuação e 

estratégia de utilização das diversas frequências por parte dos operadores.  

Nestes equipamentos dedicados não se coloca o problema das técnicas avançadas referidas nos 

smartphones (ex: MIMO) e, como tal, podem e devem ser usados atenuadores, em especial, se se 

pretenderem colocar as antenas no exterior das viaturas.  

A Vodafone questiona, assim, como pretende a ANACOM garantir este ponto, uma vez que esta 

questão está omissa no documento e é relevante, pois, caso não sejam usados atenuadores, a 

metodologia poderá beneficiar operadores que usem preferencialmente bandas altas no LTE (por 

exemplo, 1800 e 2600 MHz), algo que será naturalmente de evitar. 
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Ainda no que se refere ao ponto anterior sobre Scanner de RF, cumpre atender igualmente às 

escalas de níveis de cobertura que vão ser usadas para representar visual e espacialmente os 

resultados medidos.  

Estas escalas, apesar de serem as recomendadas pelo ETSI, só deverão ser usadas quando os 

equipamentos usam atenuadores, pois, caso contrário, as mesmas não permitem mostrar 

qualquer diferenciação por parte dos operadores, fruto da já referida estratégia de utilização de 

frequências.  

A título de exemplo, valores de RSRP>=-105dBm medidos fora da viatura de testes são valores 

demasiado baixos.  

A sugestão da Vodafone, em linha com a experiência e partilha com o universo Vodafone, é que 

deverão ser usados mais dois intervalos de cobertura: Muito Boa e Excelente, adicionando 

respetivamente intervalos de 10dB aos anteriores. Ex para o LTE:  

 Muito Boa: -105 dBm <= RSRP < -95 dBm 

 Excelente: RSRP >= -95 dBm 

 

E. Navegação na internet (HTTP web browsing)  

Para a avaliação deste serviço são descarregadas duas páginas web de dois 

servidores de conteúdos diferentes:  

i. mKepler – página web de referência desenvolvida pelo ETSI [ETSI TR 102 505], 

alojada em Servidor Dedicado;  

ii. página web pública – a página web portuguesa mais acedida3 (com mais page-

views) pelos internautas de expressão portuguesa, de acordo com o Ranking 

Netscope da Marktest [Netscope], alojada em Servidor Público.» 
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A Vodafone é da opinião que a combinação entre uma página de referência alojada num servidor 

controlado com uma (ou várias) páginas públicas faz todo o sentido e está em linha com o que se 

pratica atualmente nesta área.  

Sugere-se, apenas, de forma complementar que a página fixa seja o Kepler em detrimento do 

mKepler, pois apesar desta ultima ter sido desenvolvida para testes com terminais móveis, é 

bastante pequena e desadequada às atuais velocidades elevadas que as redes atingem, ficando o 

resultado final com pouco significado.  

No caso do Grupo Vodafone, e a título de exemplo, é utilizada a combinação das 2 páginas de 

referência (mKepler e Kepler) e páginas públicas, nos testes de Web Browsing. 

 

F. Youtube video streaming 

A análise de desempenho do serviço YouTube Video Streaming, num determinado 

local, inclui as capacidades de estabelecimento e terminação de sessões, bem como 

a integridade da comunicação. São descarregados vídeos do portal YouTube, 

utilizando Smartphones, com duração de 30 segundos. Será utilizado um dos vídeos 

públicos mais visualizados4 pelos internautas portugueses, de acordo com o portal 

YouTube5. 

A qualidade visual dos conteúdos recebidos será estimada através do algoritmo 

definido pela ITU na sua recomendação J.343 [ITU-T J.343, ITU-T J.343.1]. Os 

parâmetros de teste utilizados para análise deste serviço de video streaming 

apresentam os seguintes valores:  

► Conteúdo: a definir  
► Duração do conteúdo: 30 s  
► Aplicação de reprodução de conteúdos: player instalado no Smartphone  
► Limiar mínimo de uma interrupção: 120 ms  
► Tempo máximo para estabelecimento de sessão: 30 s  
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► Duração máxima de sessão: 45 s  

 

O único comentário da Vodafone a este tema prende-se com o limiar de interrupção proposto (120 

m.s.). Da experiência da Vodafone, este valor é demasiado baixo e resultará em resultados que não 

refletem a experiência do cliente pois não se tratam de interrupções percetíveis aos clientes. Por 

exemplo, quando a aplicação/cliente de Youtube faz upscale do codec para HD após se aperceber 

que a rede o permite, são contabilizadas interrupções superiores a 120 m.s. mas totalmente 

impercetíveis, o que retira significado ao resultado final.  

De acordo com a experiência da Vodafone, o limiar ajustado à perceção dos clientes que deve ser 

usado é de 1s (segundo), pelo que se sugere tal modificação. 

 

G. Latência de transmissão de dados  

Os testes de Latência de Transmissão de Dados são realizados com recurso à 

ferramenta ping (ICMP echo), por se tratar de uma ferramenta de utilização 

generalizada.  

É utilizado um Servidor Dedicado e efetuada uma sequência de 12 testes, 

desprezando-se os resultados extremos obtidos para efeitos de cálculo deste 

indicador. 

 

A latência medida por ICMP Ping é usada na indústria, mas deve seguir algumas regras para que 

reflita o mais fiel possível a real latência a que um cliente estaria sujeito num serviço sensível à 

mesma (por exemplo, um serviço de videochamada). 
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Desta forma, e em alternativa à realização de tráfego em background durante os PING que 

garantisse que os recursos de rádio estivessem sempre ativos por parte de todos os operadores, as 

práticas da industria mostram que deve sempre ser usado um payload ping (por exemplo, de 800 

Bytes) que preceda a sequência (12 PING intervalados de 10ms cada, neste caso proposto pela 

ANACOM) dos PING de teste, por forma a garantir que o ponto de partida das redes medidas é o 

mesmo, como seria o caso do tal serviço real e sensível à latência (exemplo da videochamada). 

Adicionalmente, a Vodafone considera o tamanho dos PING de teste - 256 Bytes - elevados quando 

comparados com as melhores práticas da industria, que usa tipicamente o tamanho de 32 Bytes. 

 

 

III. CONCLUSÃO 

Tendo em conta tudo quando foi exposto na presente pronúncia, a Vodafone solicita à ANACOM 

que tenha em conta os comentários e sugestões ora apresentados na aprovação da metodologia 

ora sob consulta. 
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