
Ao fim de cinco anos, e com base 
nos dados de 43 500 utilizadores 
da app QualRede, a Vodafone 
continua a ser o operador que, 

em média, garante a melhor internet móvel 
no País. Seguem-se a MEO e, com menos 
pontos, a NOS. A pontuação é calculada a 
partir da velocidade média de download e 
upload e dos resultados do YouTube e da 
navegação web. A velocidade de download 
determina a rapidez com que os dispositi-
vos descarregam os conteúdos da internet.

Para descobrir a rede móvel que garan-
te melhor desempenho nos locais que fre-
quenta, consulte o mapa em www.deco.
proteste.pt/telemoveis ou na aplicação. 
Sendo uma app colaborativa, quanto mais 
pessoas a usarem, mais completa será a 
informação.

Vodafone forte em 12 regiões
A Vodafone lidera na maioria dos distritos 
e na região autónoma dos Açores. A MEO 
dá as cartas nos distritos de Braga, Bragan-
ça, Castelo Branco, Viseu e Vila Real e na 
região autónoma da Madeira. Já a NOS re-
vela-se a mais veloz nos distritos de Aveiro 
e Leiria. Mas a velocidade varia bastante no 
País. O distrito de Beja foi onde registámos 
o valor médio mais elevado, sendo que a 
maioria dos resultados foram obtidos em 
zonas urbanas: 38,9 megabits por segundo 
(Mbps). Já no de Viseu detetámos 7,5 Mbps: 
o mais baixo.

Na aplicação e no nosso portal, existe 
um mapa que dá uma visão global da qua-
lidade das redes móveis dos operadores 
nacionais em todo o País, que recorre a um 
sistema de cores. Para descobrir as zonas 
onde foram feitas medições e os valores 
obtidos, basta aproximar e clicar na cor. 
Deste modo, é possível conhecer o melhor 
operador por concelho, desde que haja me-
dições suficientes. 

Resultados num minuto
A aplicação QualRede é gratuita e simples 
de usar. Instale-a no smartphone, e só tem 
de decidir quando e onde realiza um teste 

à rede. A app regista, de forma anónima, 
os resultados do teste, o local e o tipo de 
ligação utilizados. 

Um conjunto de testes permite simular a 
experiência real de utilização e tem o nome 
de “Teste completo”. Dura cerca de um mi-
nuto, e o consumo de dados irá depender 
da tecnologia e do desempenho da rede 
usada. Em média, ronda os 50 MB. No final 
do teste, fica a conhecer o resultado para o 
seu operador, mas também, caso existam 
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medições, o desempenho médio na zona, 
para os restantes. Correr a aplicação em 
diferentes dias e locais vai ajudar a preen-
cher o mapa com dados mais completos. 

Quanto maior o número de medições, 
mais fiáveis serão os resultados. Ajude a 
preencher o mapa interativo. Junte-se aos 
restantes utilizadores e divulgue a aplica-
ção QualRede entre amigos e familiares. 

Dossiê técnico João Miguens

www.deco.proteste.pt novembro 2020 • 428 Proteste 17


