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Sumário executivo 

 

Penetração do STF chegou aos 49,3 acessos por 100 habitantes 

Em 2018, a taxa de penetração do STF em Portugal atingiu 49,3 acessos por 100 

habitantes. Trata-se da taxa de penetração mais elevada registada desde que a ANACOM 

compila esta informação (2001).  

A taxa de penetração dos acessos instalados a pedido de clientes residenciais ascendeu 

a 89 por 100 famílias clássicas. Porém, segundo o Barómetro de Telecomunicações da 

Marktest, no final de 2018 cerca de 34,6% dos clientes de STF não utilizavam este serviço.  

 

Fibra ótica responsável pelo crescimento do número de acessos 

O parque de acessos telefónicos principais atingiu 5 milhões de acessos, mais 5% do que 

no ano anterior. O crescimento verificado (+242 mil acessos equivalentes), deveu-se 

sobretudo ao aumento dos acessos VoIP/VoB (+519 mil acessos), nos quais se incluem os 

acessos suportados em redes de fibra ótica e TV por cabo. 

No final de 2018, os acessos suportados na rede tradicional (acessos analógicos e RDIS) 

representavam 28,9% dos acessos telefónicos principais, enquanto os acessos suportados 

em redes alternativas atingiram 71,1%. 

 

92% dos clientes adquiriram o serviço integrado em pacote 

No final de 2018 o número de clientes do serviço telefónico fixo na modalidade de acesso 

direto atingiu 4 milhões, mais 2,3% superior do que no ano anterior. 

O crescimento registado está associado à crescente popularidade das ofertas em pacote 

que integram telefonia fixa. Cerca de 92% dos clientes do STF tinham adquirido este 

serviço integrado num pacote.  
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Postos públicos e acesso indireto com queda acentuada 

No final de 2018, o número de postos públicos instalados era de cerca de 18,5 milhares1, 

verificando-se uma redução de 5,4% face ao final do ano anterior. Desde 2004, altura em 

que o número de postos públicos chegou aos 47,4 milhares, este indicador diminuiu 61,1%. 

Também o acesso indireto (pré-seleção e seleção chamada a chamada), que chegou a ser 

subscrito por cerca de 600 mil clientes, contabilizou no final de 2018 cerca de 19,8 mil 

clientes, tendo diminuído 20,8% relativamente ao ano anterior.  

Tráfego originado na rede fixa em minutos diminuiu 9,4% 

O volume de minutos originado na rede fixa reduziu-se 9,4% em relação a 2017. O tráfego 

em minutos encontra-se em queda desde o início de 2013. A descida do tráfego está 

associada ao aumento da penetração dos pacotes “4P/5P”, que incluem serviços móveis 

com chamadas gratuitas para todas as redes e, ainda, à crescente penetração de serviços 

Over-the-top (OTT). 

Segundo o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, no 4T2018, 48,9% dos 

Indivíduos com 15 ou mais anos com Internet fixa em casa realizaram chamadas de voz 

pela Internet (48% no 4T2017).  

 

Utilizador médio consumiu 81 minutos de chamadas por mês 

Em média, por mês, foram consumidos 81 minutos por acesso: 58 minutos em chamadas 

fixo-fixo, 8 minutos em chamadas fixo-móvel e 4 minutos em chamadas internacionais. 

 

MEO lidera em termos de acessos 

A quota da MEO era de 45,5% em termos de acessos totais e de 42,3% em termos de 

clientes de acesso direto. O Grupo NOS atingiu uma quota de 34,1% em termos de acessos 

                                                           

1  No final de 2018 havia dois prestadores de postos públicos em atividade, um dos quais é o prestador do 
serviço universal de postos públicos (MEO). 
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e de 36,7% em termos de clientes diretos. A Vodafone foi o prestador com a terceira maior 

quota de acessos principais (16,4%) e clientes (17%).  
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1. Introdução 

Apresenta-se neste relatório a evolução do Serviço Telefónico Fixo (STF) e do VoIP 

Nómada em 2018. 

Nas secções seguintes apresenta-se a informação disponível sobre as entidades 

registadas, a estrutura da oferta, o número de clientes e acessos, o tráfego e a penetração. 

Apresenta-se igualmente informação sobre serviços over-the-top (OTT), concretamente 

chamadas de voz e vídeochamadas. 

 

2. Entidades registadas 

Apresentam-se de seguida os prestadores do STF, bem como os prestadores de VoIP 

nómada. 

No final de 2018 existiam 19 entidades habilitadas para a prestação do STF (Tabela 1). 

Destas 19 entidades legalmente habilitadas para prestar o STF, 13 

encontravam-se ativas no final de 2018. Das 13 que se encontravam em atividade no final 

de 2018, cinco prestavam o serviço exclusivamente por acesso direto, uma prestava o 

serviço exclusivamente por acesso indireto e as restantes prestavam o serviço através dos 

dois tipos de acesso. 

 

Tabela 1 – Prestadores de STF 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Prestadores habilitados 17 17 17 17 19 

Prestadores em atividade 13 13 13 13 13 

Prestadores com tráfego de acesso direto e indireto 8 7 7 7 7 

Prestadores só com tráfego de acesso direto 5 5 5 5 5 

Prestadores só com tráfego de acesso indireto 0 1 1 1 1 

Unidade: número de prestadores 

Fonte: ANACOM 
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No que diz respeito aos prestadores de revenda de tráfego telefónico de voz, das 15 

entidades legalmente habilitadas apenas sete se encontravam em atividade em 2018 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Prestadores de revenda de tráfego telefónico de voz 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Prestadores habilitados 15 17 18 16 15 

Prestadores em atividade 5 6 8 8 7 

Unidade: número de prestadores 

Fonte: ANACOM 

 

Prestadores de postos públicos 

No final de 2018, dos quatro prestadores de postos públicos habilitados, dois (MEO e 

Moneycall) encontravam-se em atividade (Tabela 3). 

 

Tabela 3 ─ Prestadores de postos públicos 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Prestadores habilitados 11 9 8 6 4 

Prestadores em atividade 6 5 2 2 2 

Unidade: número de prestadores 

Fonte: ANACOM 
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Prestadores de VoIP nómada 

No que diz respeito ao VoIP nómada, em 2018 existiam 27 prestadores habilitados a 

prestar serviços de VoIP nómada, dos quais 17 se encontravam em atividade (Tabela 4). 

 

Tabela 4 ─ Prestadores de VoIP nómada 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Prestadores habilitados 21 22 24 24 27 

Prestadores em atividade 12 13 15 16 17 

Unidade: número de prestadores 

Fonte: ANACOM 

 

3. Estrutura da oferta do serviço telefónico fixo 

No final de 2018 estavam em atividade 13 prestadores do serviço de acesso à rede 

telefónica pública em local fixo (Figura 1). Encontram-se presentes nestes mercados: 

 Os quatro maiores grupos de comunicações eletrónicas que oferecem serviços 

integrados e estão presentes, genericamente, em todos os mercados e segmentos 

(MEO, Grupo NOS, Vodafone e Grupo NOWO / Onitelecom); 

 Representantes de grandes grupos internacionais de comunicações eletrónicas e 

outras empresas que se dedicam a prestar serviços ao segmento empresarial e a 

outros clientes de grande dimensão (por exemplo, G9 SA); 

 Prestadores cuja oferta de serviços de comunicações eletrónicas, em alguns casos em 

regime de revenda, complementa a oferta de outros serviços. 
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Figura 1 – Evolução do número de prestadores do STF em atividade 

 

Unidade: número de prestadores 

Fonte: ANACOM 

 

A MEO foi o principal fornecedor de acessos ao STF (Tabela 5). Em 2018, a quota de 

acessos principais da MEO atingiu 45,5%. O Grupo NOS dispunha da segunda quota de 

acessos mais elevada (34,1%). A Vodafone foi o prestador com a terceira quota mais 

elevada de acessos (16,4%). 

 

Tabela 5 ─ Quotas de acessos principais totais 

 2017 2018 Var. anual (p.p.) 

Grupo Altice  44,8     45,5              +0,7    

PT Comunicações / MEO  44,8     45,5              +0,7    

 Grupo NOS  35,2     34,1         -1,1    

NOS Comunicações  33,4     32,3             -1,1    

NOS Madeira  1,3     1,3              0,0    

NOS Açores  0,6     0,6         0,0    

Vodafone  15,9     16,4              +0,5    

Grupo NOWO / Onitelecom  3,8     3,5           -0,3    

Cabovisão / Nowo  3,5     3,2      -0,3    

Onitelecom  0,3     0,3    0,0    

AR Telecom  0,1     0,2              +0,1    

Colt Telecom  0,1     0,1    0,0    

Outros prestadores  0,1     0,3              +0,1    

Unidade: % 

Fonte: ANACOM 
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Desde o final de 2014, a PT Comunicações / MEOError! Bookmark not defined. perdeu 9,7 p.p. de 

quota de acessos instalados a pedido de clientes (quota de 41,9% no final de 2018), 

mantendo, no entanto, a quota mais elevada (Tabela 6). 

 

Tabela 6 − Quotas de acessos da PT Comunicações / MEO 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Acessos principais totais  54,0     50,1     46,5     44,8     45,5    

    (dos quais, acessos instalados a pedido de clientes)2   51,6     47,9     44,3     42,7     41,9    

Acessos analógicos  86,6     86,6     85,5     83,2     83,5    

Acessos RDIS  76,9     74,1     72,4     73,8     74,5    

GSM/UMTS  -       0,5     2,2     3,6     5,7    

VoIP/VoB  25,5     23,8     24,4     28,3     34,7    

Unidade: % 

Fonte: ANACOM 

 

Quanto a clientes de acesso direto, a MEO detinha igualmente a quota mais elevada 

(42,3%) – Vd. Tabela 7. O principal operador alternativo foi o grupo NOS, que no último 

ano atingiu uma quota de clientes de acesso direto de 36,7%. A Vodafone posicionou-se 

como terceiro operador com uma quota de 17%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  Acessos não equivalentes 
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Tabela 7 − Quotas de clientes de acesso direto 

 2017 2018 Var. anual (p.p.) 

Grupo Altice 42,0 42,3 +0,3 

PT Comunicações / MEO 42,0 42,3 +0,3 

 Grupo NOS 37,5 36,7 -0,8 

NOS Comunicações 35,3 34,5 -0,7 

NOS Madeira 1,5 1,5 0,0 

NOS Açores 0,7 0,7 0,0 

Vodafone 16,1 17,0 +0,9 

Grupo NOWO / Onitelecom 4,2 3,8 -0,4 

Cabovisão / Nowo 4,2 3,8 -0,4 

Onitelecom <0,05 <0,05 0,0 

Outros prestadores 0,2 0,2 0,0 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM 

Nota: Inclui clientes que beneficiam da ORLA. 

 

 

Em 2018, a quota de tráfego da MEO foi de 40,1%. O Grupo NOS (33,5%) e a Vodafone 

(15,1%) dispunham da segunda e terceira quotas de tráfego mais elevadas (Tabela 8). 
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Tabela 8 ─ Quotas de tráfego total originado na rede fixa (minutos) 

 2017 2018 Var. anual (p.p.) 

Grupo Altice 41,5 40,1 -1,4 

PT Comunicações / MEO 41,5 40,1 -1,4 

Grupo NOS 33,6 33,5 -0,1 

NOS Comunicações 31,4 31,4 -0,1 

NOS Madeira 1,2 1,1 -0,1 

NOS Açores 0,9 1,0 0,0 

Vodafone 14,1 15,1 +1,0 

Grupo NOWO / Onitelecom  3,6 3,5 -0,1 

Cabovisão / Nowo 2,9 2,6 -0,4 

Onitelecom 0,6 0,9 +0,3 

Colt Telecom 2,8 3,6 +0,8 

AR Telecom 1,1 0,9 -0,2 

Outros prestadores 3,4 3,3 -0,1 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM 

Nota:  O tráfego de cada entidade foi atribuído ao grupo em que a entidade se encontrava inserida no final de cada ano. 

 

4. Nível de utilização dos serviços 

Caracteriza-se, de seguida, o nível de adesão ao serviço e o consumo de STF e de VoIP 

Nómada. São igualmente apresentados dados sobre a utilização de serviços over-the-top 

(OTT). 

 

4.1. Clientes do serviço telefónico em local fixo e do serviço VoIP nómada 

No final de 2018, o número de clientes de acesso direto do STF era de 4 milhões, mais 91 

mil ou mais 2,3% do que no ano anterior (Tabela 9). O crescimento verificado é superior 

ao registado no ano anterior (+1,1%) e à média dos últimos anos (+1,9%).  Apesar do 

aumento do número de clientes, e segundo o Barómetro de Telecomunicações da 

Marktest, no final de 2018 cerca de 34,6% dos clientes de STF não utilizavam este serviço.  
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Tabela 9 – Número de clientes do STF e do VoIP nómada 

Unidade: milhares de clientes, % 

Fonte: ANACOM 

Nota: Os clientes de acesso direto incluem os clientes com ORLA ativada. 

 

 

O número de clientes de acesso direto no final de 2018 situou-se ligeiramente acima do 

intervalo de previsão resultante da tendência histórica estimada (Figura 2).  

 

Figura 2 ─ Evolução dos clientes de acesso direto e intervalo de previsão 

 

Unidade: número de clientes 

Fonte: ANACOM 

Nota 1:  Intervalo de previsão com um nível de significância de 95%. 

Nota 2:  Entre o 4T2003 e o 3T2008, a série apresentou a seguinte tendência linear: Y=4.865t. A partir do 4T2008, na sequência da introdução 
de ofertas, nomeadamente em pacote, com tráfego incluído, passou a ser quadrática (Y = 3.203.413 + 33.862 t - 401 t2). O R2 ajustado 
do modelo é de 0,95. 
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 2017 2018 
Var. 

2017/2018 

Var. média 
anual 

2014/2018 

Var. 
acumulada 
2014/2018 

Clientes de acesso direto 3 950 4 041 2,3% 1,9% 7,8% 

Clientes de acesso indireto 25 20 -20,8% -30,9% -77,3% 

    Clientes pré-seleção 25 20 -21,4% -31,1% -77,5% 

    Clientes seleção chamada a 
chamada 

<1 <1 >100% 2,9% 12,3% 

Clientes VoIP nómada 37 47 25,8% -2,6% -10,1% 
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A tendência de evolução da penetração deste serviço tem sofrido alterações nos últimos 

anos. Até 2006 a penetração encontrava-se em queda em resultado da designada 

substituição fixo-móvel. Nesse ano a tendência de declínio foi interrompida pela introdução 

de ofertas de STF suportadas nas redes GSM/UMTS – ofertas estas que, em alguns casos, 

se caraterizavam por não cobrar uma assinatura mensal. Posteriormente, a partir do 4.º 

trimestre de 2008, iniciou-se uma tendência de crescimento que foi sobretudo resultado da 

entrada da ex-ZON nestes mercados, na sequência do spin-off da PT Multimédia. Mais 

recentemente, o crescimento registado está associado à crescente popularidade das 

ofertas em pacote que integram telefonia fixa, televisão por subscrição e/ou Internet, 

englobando nomeadamente chamadas gratuitas para números fixos. Numa primeira fase, 

foram as ofertas suportadas em redes de TV por cabo que promoveram o aumento da 

penetração do serviço. Atualmente são as ofertas suportadas em fibra ótica que 

impulsionam o crescimento registado. 

A crescente importância dos pacotes multiple play e a sua influência no aumento do número 

de clientes e na penetração do STF é ilustrada pela evolução do número de clientes do 

STF que dispõem do serviço integrado em pacote (Figura 3). De acordo com o Barómetro 

de Telecomunicações da Marktest, no final de 2018, 92% dos lares com o STF tinham 

adquirido o serviço integrado em pacote (+9 p.p. do que em 2014). 

 

Figura 3 – Agregados familiares com o STF integrado em pacote 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2014 a 4T2018 

Nota: Total de lares com STF (não tem em conta as não-respostas). 

17,0 ↓ 12,2 ↓ 9,7 ↓ 8,9 8,0

83,0  87,8  90,3  91,1 92,0

4T2014 4T2015 4T2016 4T2017 4T2018

STF single play STF integrado em pacote de serviços
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No que diz respeito à intenção futura de adesão ao STF, entre aqueles que não dispõem 

do serviço cerca de 91,7% dos inquiridos pretendem aderir ao serviço  (Figura 4). 

 

Figura 4 – Lares sem STF que «não vão aderir de certeza ao serviço» 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2014 a 4T2018 

Nota: Lares sem STF (embora disponham de STM). 

 

 

 

Acesso indireto 

 

 

Em 2018, os clientes de acesso indireto diminuíram 20,8% relativamente ao ano anterior 

(Tabela 9). Desde o 2T2006 que o número de clientes desta forma de acesso, que chegou 

a ser subscrito por cerca de 600 mil clientes, apresenta uma tendência decrescente, tendo 

chegado aos 20 mil clientes no final de 2018 (Figura 5). A tendência de decréscimo do 

número de clientes de acesso indireto pode ser explicada, num primeiro momento, pelas 

novas ofertas tarifárias do operador histórico e, posteriormente, pela aposta dos novos 

prestadores noutros modelos de negócio – nomeadamente suportadas em rede própria - e 

pela adesão a ofertas em pacote que integram chamadas gratuitas. 

 

90,8 88,2
93,1  93,1 91,7

4T2014 4T2015 4T2016 4T2017 4T2018
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Figura 5 ─ Evolução dos clientes de acesso indireto 

 

Unidade: milhares de clientes 

Fonte: ANACOM 

Nota:  A queda verificada no 1T2015 deveu-se à integração da TMN / MEO na PT Comunicações / MEO. 

 

 

VoIP Nómada 

 

No que diz respeito aos clientes de VoIP nómada, existiam no final de 2018 cerca de 47 

mil clientes ativos, mais 25,8% face ao observado no ano anterior (Tabela 9). Salienta-se 

que, desde o início de 2009, o número de clientes de VoIP nómada tem apresentado uma 

tendência decrescente (Figura 6). Esta tendência é explicada sobretudo pelo facto de um 

prestador ter migrado um conjunto significativo dos seus clientes para uma solução de 

telefonia vocal fixa. No entanto, em 2018 registou-se um aumento do número de clientes 

de VoIP nómada associado ao aumento do número de clientes empresariais de um 

prestador. 
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Figura 6 - Evolução do número de clientes VoIP nómada 

 

 

 

Unidade: milhares de clientes  

Fonte: ANACOM 

 

4.2. Número de acessos do serviço telefónico em local fixo 

No final de 2018 existiam cerca de 5 milhões de acessos principais, mais 5% (+242 mil 

acessos) do que o observado no final do ano anterior (Tabela 10). A diminuição dos 

acessos analógicos (-232 mil acessos), dos acessos RDIS (-31 mil acessos) e dos acessos 

fixos suportados em redes móveis (-15 mil acessos) foi mais do que compensada pelo 

aumento dos acessos VoIP/VoB (519 mil acessos), que incluem os acessos suportados 

em FTTH e redes de TV por cabo. 

O crescimento verificado resultou em parte da alteração da definição dos acessos 

VoIP/VoB ocorrida no início de 2018 (Cf. Nota metodológica). Excluindo este efeito, estima-

se que o número de acessos teria crescido 2,6% em relação a 2017. 
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Tabela 10 – Número de acessos principais equivalentes 

 2017 2018 
Var. 

2017/2018 

Var. média 
anual 

2014/2018 

Var. 
acumulada 
2014/2018 

Acessos analógicos 1 398 1 166 -16,6% -11,9% -39,7% 

    (dos quais) postos 
públicos 

19,5 18,5 -5,4% -4,6% -17,2% 

Acessos RDIS e Diginet 332 301 -9,3% -10,8% -36,6% 

Acessos GSM/ UMTS/ LTE 505 490 -2,9% 0,6% 2,3% 

Acessos VoIP/ VoB 2 597 3 117 20,0% 16,4% 83,3% 

Acessos VoIP/ VoB  
(valor ajustado) 

2 597 3 002 15,6% 15,3% 76,6% 

Acessos principais totais 4 831 5 074 5,0% 2,5% 10,6% 

Acessos principais 
totais (valor ajustado) 

4 831 4 959 2,6% 2,0% 8,1% 

Unidade: milhares de acessos, % 

Fonte: ANACOM 

 

A evolução histórica do número de acessos não tem sido linear. Assistiu-se entre 2001 e 

2008 a uma ligeira tendência de redução do número de acessos. Até 2008, o investimento 

realizado ao nível da rede local pelos operadores alternativos não tinha sido suficiente para 

inverter a tendência de redução do número de acessos. Os novos prestadores decidiram 

maioritariamente entrar no mercado utilizando para o efeito as ofertas reguladas de acesso 

indireto ou de desagregação do lacete local. As exceções foram a Cabovisão, que, 

apostando desde relativamente cedo numa estratégia multiple play suportada na sua rede 

de distribuição de TV por cabo, se tornou no segundo maior prestador do serviço de acesso 

à rede telefónica fixa, e os prestadores que utilizaram as redes GSM/UMTS como suporte 

do serviço.  

No entanto, em 2009 houve uma inversão dessa tendência. Verificou-se um aumento 

significativo das ofertas baseadas em FTTH/B e redes de TV por cabo, e um aumento 

progressivo das ofertas baseadas nas redes móveis. Esta evolução inverteu o declínio do 

serviço. 

Analisando a evolução dos acessos por tipo de acesso, verifica-se que os acessos 

analógicos representavam cerca de 23% do total de acessos principais (Figura 7). Desde 

o final de 2014, o peso deste tipo de acessos diminuiu 19,2 p.p. A diminuição ocorrida em 

2018 (-232 mil acessos) foi a maior desde 2008.  
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Os acessos RDIS, que no início do processo de liberalização cresceram de forma 

significativa, representavam no final de 2018 cerca de 5,9% do total de acessos principais, 

menos 4,4 p.p. do que em 2014. Este tipo de acessos está em queda desde 2005. 

Por outro lado, verifica-se que desde 2005-2006 os acessos suportados nas redes móveis 

adquiriram uma relativa importância no âmbito do STF, representando no final de 2018 

cerca de 9,7% do total de acessos principais (-0,9 p.p. em relação a 2014).  

Os acessos VoIP/VoB, que incluem, entre outros, os acessos suportados nas redes de TV 

por cabo, em FTTH/B e em OLL, apresentaram durante os últimos anos um crescimento 

bastante acentuado. Representavam, no final de 2018, 61,4% do total de acessos (+24,4 

p.p. do que em 2014), sendo a tecnologia com maior expressão.  

 

Figura 7 – Peso do acessos principais equivalentes, por tipo 

 

Unidades: % 

Fonte: ANACOM 
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No final de 2018, o número de postos públicos instalados era de cerca de 18,5 milhares, 

verificando-se uma redução de 5,4% face ao final do ano anterior (Tabela 10). Desde 2004, 

altura em que o número de postos públicos chegou aos 47,4 milhares, este indicador 

diminuiu 61,1%. 

Em maio de 2018, os indivíduos com 10 ou mais anos residentes em alojamentos familiares 

foram interrogados sobre a utilização de postos públicos3. Verificou-se que a utilização de 

postos públicos no último ano entre os inquiridos foi de 2,5 (Figura 8).  

 

Figura 8 – Utilização de postos públicos no último ano 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, questão adicional maio 2018 

Nota:  Indivíduos com 10 ou mais anos  

 

4.3. Tráfego originado na Rede Fixa 

O tráfego total originado na rede fixa em minutos diminuiu 9,4% em 2018 (Tabela 11). 

Salienta-se ainda que, em 2018, a diminuição do tráfego de voz em minutos foi ligeiramente 

inferior à redução média dos últimos cinco anos (11,3%). 

                                                           

3  Questão adicional efetuada no Barómetro de Telecomunicações da Marktest de maio de 2018. 
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Tabela 11 ─ Tráfego originado na rede fixa, anual (minutos) 

 2017 2018 
Var.  

2017/2018 

Var. média 
anual 

2014/2018 

Var. 
acumulada 
2014/2018 

Tráfego do serviço telefónico fixo 5 147 4 671 -9,2% -11,7% -39,2% 

   Tráfego nacional 4 812 4 417 -8,2% -11,5% -38,6% 

      Tráfego nacional Fixo-Fixo 3 890 3 421 -12,1% -13,0% -42,7% 

      Tráfego nacional Fixo-Móvel 494 502 1,6% -5,4% -20,1% 

      Tráf. Nac.Fixo-Nºs curtos e não geogr. 219 267 22,3% -11,9% -39,7% 

      Tráf.nac. originado em Postos Públicos 10 7 -27,4% -29,4% -75,2% 

      Outro tráfego com origem na rede fixa 199 219 10,0% 15,9% 80,7% 

   Tráfego internacional de saída 335 255 -24,0% -15,4% -48,8% 

      Do qual originado em Postos Públicos 1 1 -9,6% -23,8% -66,3% 

Tráfego VoIP nómada 192 168 -12,4% 5,7% 25,0% 

Tráfego total originado na rede fixa 5 339 4 840 -9,4% -11,3% -38,1% 

Unidades: milhões de minutos, % 

Fonte: ANACOM 

 

A diminuição do tráfego total é explicada principalmente pela redução do tráfego fixo-fixo 

nacional (-9,2% em número de minutos). Esta evolução resultará do aumento da 

penetração dos pacotes “4P/5P”, que incluem serviços móveis com chamadas gratuitas 

para todas as redes e, ainda, da crescente penetração de novas formas de comunicações 

suportadas na Internet. 

Desde que os pacotes “4P/5P” foram lançados, no início de 2013, que o tráfego apresenta 

uma tendência decrescente, sendo os anos de 2014 a 2018 aqueles em que o tráfego 

apresenta maiores quedas desde que a ANACOM compila esta informação (Figura 9). 
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Figura 9 – Tráfego originado na rede fixa (minutos) e intervalo de previsão 

  

Unidade: milhares de minutos 

Fonte: ANACOM 

 

O tráfego associado ao serviço VoIP nómada começou a ter alguma expressão durante o 

ano de 2007. Contudo, entre 2010 e 2015 verificou-se uma redução deste tráfego. Em 2016 

e 2017 este tipo de tráfego aumentou devido aos serviços de contact center de um 

prestador, tendo, no entanto, diminuído em 2018. 

Por outro lado, verifica-se que o tráfego de voz originado na rede fixa, em minutos, é 

maioritariamente constituído por chamadas fixo-fixo (70,7%) – Vd. Figura 10. Seguem-se 

o tráfego fixo-móvel (10,4%) e o tráfego para números curtos e números não geográficos 

(5,5%). O tráfego internacional de saída representa 5,3% e o outro tráfego originado na 

rede fixa representa 4,5% do total de tráfego. 

Desde 2014, o peso das chamadas fixo-fixo diminuiu 5,6 p.p. e o peso das chamadas fixo-

móvel aumentou 2,3 p.p. 
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Figura 10 – Distribuição do tráfego por destino (minutos) 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM  

 

A distribuição acima descrita altera-se de forma significativa se, em vez de minutos, 

considerarmos o número de chamadas. Em número de chamadas, o tráfego fixo-fixo 

representava no final de 2018 cerca de 59,2% do total, enquanto o tráfego fixo-móvel e as 

chamadas internacionais são responsáveis por cerca de 21,5% e 3,2% do tráfego, 

respetivamente.  

As diferenças entre o peso das várias categorias de tráfego (em minutos e chamadas) 

serão eventualmente explicadas pelas diferenças entre o nível de preços dos vários tipos 

de chamadas que afetam o número e a duração das mesmas. O caso mais significativo 

será o tráfego fixo-móvel que tem uma duração média 2 minutos e 30 segundos inferior às 

chamadas terminadas na rede fixa e que, por essa razão, representa 10,4% em termos de 

minutos e 21,5% em termos de chamadas.  
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Duração média das chamadas 

A duração média das chamadas de voz atingiu 3 minutos e 30 segundos em 2018 (Tabela 

12). 

As chamadas de voz originadas e terminadas na rede fixa têm uma duração média de 

cerca de 4 minutos e 11 segundos e são aproximadamente 2 minutos e 30 segundos mais 

longas do que as chamadas fixo-móvel (1 minuto e 41 segundos de duração média). 

Por outro lado, as chamadas internacionais atingiram, em 2018, uma duração de cerca de 

5 minutos e 45 segundos, menos 25 segundos do que há cinco anos. 

 

Tabela 12 − Duração média das chamadas 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Tráfego do serviço telefónico fixo 3,58 3,58 3,66 3,70 3,52 

   Tráfego nacional 3,48 3,47 3,55 3,60 3,44 

      Tráfego nacional Fixo-Fixo 4,23 4,21 4,32 4,35 4,18 

      Tráfego nacional Fixo-Móvel 1,80 1,80 1,78 1,76 1,69 

      Tráf. Nac.Fixo-Nºs curtos e não geogr. 3,18 3,37 3,43 3,54 2,91 

      Tráf.nac. originado em Postos Públicos 1,71 0,77 0,94 0,90 0,89 

      Outro tráfego com origem na rede fixa 0,82 0,98 1,18 2,20 3,15 

   Tráfego internacional de saída 6,16 6,35 6,48 6,45 5,75 

      Do qual originado em Postos Públicos 2,35 1,99 2,52 2,67 2,83 

Tráfego VoIP nómada 3,95 3,36 3,45 4,14 3,27 

Tráfego total originado na rede fixa 3,59 3,58 3,65 3,72 3,51 

Unidade: minutos 

Fonte: ANACOM 

 

 

Tráfego médio por acesso 

O tráfego médio mensal em minutos por acesso principal médio decresceu 

consideravelmente desde os primeiros anos da liberalização do sector (no ano 2000). Em 

particular, em 2018, o tráfego de voz por acesso reduziu-se cerca de 12%, tendo diminuído 

na maior parte das categorias de tráfego (Tabela 13 e Figura 11) 
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Tabela 13 – Tráfego médio mensal por acesso principal médio 

 2017 2018 
Var. 

2017/2018 

Var. média 
anual 

2014/2018 

Var. 
acumulada 
2014/2018 

Tráfego do serviço telefónico fixo 89 79 -11,9% -13,5% -44,1% 

   Tráfego nacional 83 74 -10,9% -13,3% -43,4% 

      Tráfego nacional Fixo-Fixo 67 58 -14,6% -14,8% -47,2% 

      Tráfego nacional Fixo-Móvel 9 8 -1,3% -7,4% -26,4% 

      Tráf. Nac.Fixo-Nºs curtos e não geogr. 4 5 18,8% -13,7% -44,4% 

      Tráf.nac. originado em Postos Públicos <1 <1 -29,5% -30,9% -77,2% 

      Outro tráfego com origem na rede fixa 3 4 6,9% 13,6% 66,4% 

   Tráfego internacional de saída 6 4 -26,2% -17,1% -52,8% 

      Do qual originado em Postos Públicos <1 <1 -12,2% -25,4% -68,9% 

Tráfego VoIP nómada 3 3 -14,9% 3,6% 15,1% 

Tráfego total originado na rede fixa 93 81 -12,0% -13,1% -43,0% 

Unidade: minutos, % 

Fonte: ANACOM 

 

Em 2018 foram contabilizados por mês, em média, 81 minutos por acesso principal (-12 

minutos do que em 2017 e menos 62 minutos do que em 2014) – Vd. Figura 11. Destes, 

58 minutos foram relativos a chamadas fixo-fixo (-52 minutos do que 2014), 8 minutos foram 

chamadas fixo-móvel e 4 minutos foram chamadas internacionais. 
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Figura 11 – Número médio mensal de minutos por acesso principal - 2018 

 

Unidade: número de minutos 

Fonte: ANACOM 

 

Em 2018 foram realizadas por mês, em média, 14 chamadas fixo-fixo por acesso principal 

médio, cinco chamadas fixo-móvel, duas chamadas para números curtos ou números não 

geográficos e uma chamada internacional (Figura 12). Relativamente a 2014 foram 

realizadas menos uma chamada internacional, menos uma chamada fixo-móvel e menos 

12 chamadas fixo-fixo por acesso principal. 
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Figura 12 – Número médio mensal de chamadas por acesso principal - 2018 

 

Unidade: número de chamadas 

Fonte: ANACOM 

 

A diminuição do tráfego médio mensal por acesso nos últimos anos resulta de vários 

efeitos. Por um lado, e como referido anteriormente, assistiu-se a um aumento do número 

de clientes e acessos do STF associado à crescente popularidade das ofertas em pacote. 

Por outro lado, o aumento da penetração dos pacotes que incluem serviços móveis com 

chamadas gratuitas para todas as redes levou a uma diminuição do tráfego. Por último, é 

de referir a crescente penetração de novas formas de comunicações suportadas na 

Internet.  
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Portugal4 foi de 46%, mais 2 p.p. que no ano anterior. Portugal encontrava-se na 21ª 

posição do ranking da UE28.  

 

Caso se considere o total de indivíduos, e não apenas os utilizadores de Internet, a 

penetração em Portugal seria de 34%, menos 8 p.p. que a média da UE28 (Figura 13). 

Trata-se do maior desvio registado desde que se iniciou a recolha desta informação (2008).  

 

 

Figura 13 –  Evolução da percentagem de indivíduos que efetuam chamadas de voz ou vídeo pela 

Internet, Portugal e UE28 

 

Unidade: %. 

Fonte: Comissão Europeia, Information and Communication Technologies in households and by individuals (2008 e 2018) 

Nota:  Indivíduos com idade entre 16 e 74 anos. 

 

Segundo o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, no 4T2018, 48,9% dos indivíduos 

com 15 ou mais anos com Internet fixa em casa realizaram chamadas de voz pela Internet 

(Figura 14).  

 

                                                           
4   Chamadas de voz ou de vídeo pela Internet efetuadas entre janeiro e março do respetivo ano realizadas 

por indivíduos com idade entre 16 e 74 anos e que utilizaram Internet nos primeiros três meses (exclui as 
chamadas para fins profissionais). 
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Figura 14 – Percentagem de indivíduos com Internet fixa em casa que realizaram chamadas de voz pela 

Internet 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, com base nos microdados do BTC da Marktest, 2T2016 e 4T2018 

Nota:  Indivíduos com 15 ou mais anos com Internet fixa em casa. 
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Anexo 

Tabela 14 – Prestadores de STF em 2018 

Designação 
No 
Início 

Entradas Saídas 
No 
final 

AR Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A. A   A 

BT Portugal - Telecomunicações, Unipessoal, Lda. NA   NA 

COLT Technology Services, Unipessoal, Lda. A   A 

Dialoga - Servicios Interactivos, S.A. A   A 

G9Telecom, S.A. A   A 

IP Telecom - Serviços de Telecomunicações, S.A. A   A 

MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. A   A 

NOS Açores Comunicações, S.A. A   A 

NOS Comunicações, S.A. A   A 

NOS Madeira Comunicações, S.A. A   A 

NOWO Communications, S.A.  A   A 

Onitelecom - Infocomunicações, S.A. A   A 

Orange Business Portugal, S.A. A   A 

Pure IP Ltd. - X  NA 

T-Systems ITC Iberia, S.A. (Sociedade Unip.) - (Suc.em Port.) NA   NA 

UNITELDATA - Telecomunicações, S.A. NA   NA 

Verizon Portugal - Sociedade Unipessoal, Lda. - X  NA 

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. A   A 

Voxbone, S.A. NA   NA 

Total ativas 13 - - 13 

Total não ativas 4 2 - 6 

Total geral 17 2 - 19 

Fonte: ANACOM 

Legenda: A — Ativa; NA — Não ativa. 
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Tabela 15 – Prestadores de revenda de tráfego telefónico de voz em 2018 

Designação 
No 

início 
Entradas Saídas 

No 
final 

CenturyLink Communications España, S.A. 5 NA   NA 

CGPT, Lda.  NA  X - 

Claranet Portugal, S.A. A   A 

Códigotropical Unipessoal, Lda. A   A 

CYCLOP NET - Informática e Telecomunicações, Lda. A   A 

Dialoga - Servicios Interactivos, S.A. NA   NA 

HEARTPHONE - Comércio de Telecomunicações, Lda. A   A 

Ligue - Telecomunicações, Lda. (Telecall) - X  NA 

Lycamobile Limited A   A 

MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.  NA   NA 

NACACOMUNIK - Serviços de Telecomunicações, Lda. A   A 

Otnetvtel - Unipessoal, Lda. A   A 

OVHHOSTING - Sistemas Informáticos, Unipessoal, Lda. NA  X - 

STV - Sociedade de Telecomunicações do Vale do Sousa, S.A. A   NA 

TsolNetWorks Connect Europe, Lda. NA   NA 

T-Systems ITC Iberia, S.A. (Soc. Unipersonal) - (Suc. Port.) NA   NA 

Vodafone Enterprise Spain, S.L. - Sucursal em Portugal NA   NA 

Total ativas 8 - 1 7 

Total não ativas 8 1 1 8 

Total geral 16 - - 15 

Fonte: ANACOM 

Legenda: A — Ativa; NA — Não ativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Em 1.10.2018, a Level 3 Communications España, S.A. alterou a designação social para CenturyLink 

Communications España, S.A. 
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Tabela 16 − Prestadores do serviço de postos públicos em 2018 

Designação 
No 
início 

Entradas Saídas 
No 
final 

Amazing Life, Unipessoal, Lda. NA  X - 

G9Telecom, S.A. NA   NA 

MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.  A   A 

Moneycall - Serviços de Telecomunicações, Lda. A   A 

Ranufone, Unipessoal, Lda. NA   NA 

Ultraserve - Consultoria e Apoio Empresarial, Lda. NA  X - 

Total ativas 2 - - 2 

Total não ativas 4 - 2 2 

Total geral 6 - 2 4 

Fonte: ANACOM 

Legenda: A — Ativa; NA — Não ativa. 
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Tabela 17 − Prestadores de VoIP nómada em 2018 

Designação 
No 
início 

Entradas Saídas 
No 
final 

3GNTW - Tecnologias de Informação, Lda. A   NA 

AR Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A. A   A 

Claranet Portugal, S.A.Error! Bookmark not defined. NA   NA 

Compatel, Limited NA   NA 

Dialoga - Servicios Interactivos, S.A. - X  A 

DIDWW Ireland Limited A   A 

G9Telecom, S.A. A   A 

Gotelecom - Unipessoal, Lda. A   A 

Greensatellite - Unipessoal, Lda. NA   NA 

IP Telecom - Serviços de Telecomunicações, S.A. A   A 

Let's Call - Comunicações, Lda. A   A 

KVL - Consultoria Informática, Unipessoal, Lda. - X  NA 

MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. A   A 

NACACOMUNIK – Serviços de Telecomunicações, Lda. A   A 

NOS Açores Comunicações, S.A. NA   NA 

NOS Comunicações, S.A. A   A 

NOS Madeira Comunicações, S.A. A   A 

OVHHOSTING – Sistemas Informáticos, Unipessoal, Lda. NA  X - 

Onitelecom - Infocomunicações, S.A. A   A 

Orange Business Portugal, S.A. A   A 

PINKHAIR - Unipessoal, Lda. A   A 

Premium Net International S.R.L. - X  NA 

Telnyx Ireland Ltd. - X  NA 

UNITELDATA - Telecomunicações, S.A. NA   NA 

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. NA   A 

VOIP-IT, Lda. NA   NA 

Voipunify Telecom, Lda. A   A 

Voxbone, S.A. A   A 

Total ativas 16 1 - 17 

Total não ativas 8 3 1 10 

Total geral 24 4 1 27 

Fonte: ANACOM 

Legenda: A — Ativa; NA — Não ativa 
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Nota metodológica 

a. Fontes 
 

 Questionário trimestral sobre redes e serviços de comunicações eletrónicas: Informação recolhida 
trimestralmente junto dos prestadores de comunicações eletrónicas de acordo com as especificações e definições 
constantes do anexo 2 do Regulamento sobre a prestação de informação de natureza estatísticas (Regulamento n.º 
255/2017 de 16 de maio de 2017: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409690). A data de referência da 
informação apresentada é 30-01-2019. A informação trimestral agora disponibilizada poderá ser objeto de revisões ou 
atualizações. 
 

 Barómetro de Telecomunicações da Marktest (BTC): Estudo regular da Marktest para o sector das 
telecomunicações. O universo é constituído pelos lares do Continente e Regiões Autónomas e pelos indivíduos com 
10 e mais anos residentes no Continental e Regiões Autónomas, respetivamente. Mensalmente, é recolhida uma 
amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo com uma dimensão de 1.150 lares e 1.200 
indivíduos. A análise dos dados do BTC é trimestral. Para as questões de primeiro nível, a amostra de lares e a amostra 
de indivíduos garantem uma margem de erro absoluta máxima de 1,7 p.p. e de 1,6 p.p., respetivamente. 

 

b. Definições e notas 
 

 Acessos, clientes, tráfego e receitas: Vd. secções I.2, II.3, III.1 e IV.1.1., respetivamente, do anexo 2 do Regulamento 
sobre a prestação de informação de natureza estatísticas (Regulamento n.º 255/2017 de 16 de maio de 2017: 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409690). 

 
A partir do 1T2018, o número de acessos VoIP/VoB passaram a contabilizar o número de canais de voz ou de sessões 
simultâneos(as) contratados(as) associados(as) ao serviço telefónico em local fixo. Até ao 4T2017 era contabilizado o 
número de acessos. 

 

 Acessos principais totais: Somatório do “número de acessos analógicos”, “número de acessos RDIS e Diginet 
equivalentes”, “número de acessos GSM/UMTS/LTE” e do “número de acessos VoIP/VoB” referentes ao acesso direto, 
incluindo acessos instalados a pedido de clientes, postos públicos e parque próprio. No caso dos acessos digitais, a 
unidade utilizada é o número de acessos digitais equivalentes. Os “Outros acessos digitais” englobam “Diginet” e FWA. 
 

 Acesso direto e indireto: Por acesso direto entende-se a forma de prestação do serviço em que acesso ao cliente é 
assegurado por infraestrutura própria ou alugada. No caso do acesso indireto, o acesso ao cliente é assegurado por 
terceiros nas modalidades de pré-seleção de chamada e seleção chamada-a-chamada. 

 

 Famílias clássicas:  Agregado estatístico constituído pelo conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e 
que têm relações de parentesco (de direito ou de facto), incluindo pessoa independente que ocupe uma parte ou a 
totalidade de uma unidade de alojamento (Vd. http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1123#Hist%C3%B3rico). 

 

 Números curtos e não geográficos: Números cujo comprimento é inferior 9 dígitos e números com prefixos 800, 802, 
808, 809, 884, 707, 708, 760, 761 e 762, respetivamente. 

 

 Oferta do Lacete local (OLL): O lacete local consiste no circuito físico, constituído por pares de cobre entrançados na 
rede de acesso local, ligando o equipamento terminal nas instalações do utilizador à infraestrutura de rede do operador. 

 

 Tráfego total originado na rede fixa inclui tráfego nacional Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, Fixo-Nºs curtos e nºs não geográficos, 
tráfego nacional através de calling cards, tráfego originado em postos públicos, tráfego internacional de saída, tráfego 
de VoIP nómada e outro tráfego com origem na rede fixa, através das modalidades de acesso direto e acesso indireto. 

 
 VoIP nómada: Serviços de uso tipicamente nómada, i.e., suscetível de utilização em vários locais. Estes serviços são 

prestados com recurso à gama de numeração ''30''. Não inclui ofertas do tipo ''Voz na Internet pública''. 
 

c. Siglas e abreviaturas 

FTTH Fiber-to-the-home OTT  Over-the-top STF Serviço Telefónico em local fixo VoIP/VoB Voice-over-IP/Voice-over-broadband 

 
d. Sinais convencionais 

%  percentagem # Estimativa não fiável  Aumento estatisticamente significativo 

p.p. pontos percentuais * Estimativa aceitável  Diminuição estatisticamente significativa 

 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409690
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409690
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1123#Hist%C3%B3rico

