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Junte-se aos 41 mil utilizadores da aplicação QualRede e descubra  
o melhor operador de rede móvel na zona onde vive

Texto Isabel Vasconcelos

Quer net móvel rápida?

A aplicação é simples e rápida. Não 
dá milhões, mas ajuda a escolher 
o operador que garante a rede 
móvel de maior qualidade na 

zona onde é realizado o teste. Contamos 
já com a colaboração de 41 mil utilizadores. 

Os resultados de todas as medições 
podem ser consultados num mapa inte-
rativo, em www.deco.proteste.pt/telemo-
veis, que ajuda a descobrir o operador 
mais veloz e com maior qualidade da 
zona. Globalmente, a Vodafone ocupa a 
primeira posição, seguida pela MEO e, por 
fim, pela NOS. Sendo uma app colabora-
tiva, quanto mais pessoas a usarem, mais 
completa será a informação.

Descubra a qualidade perto de si
A app QualRede é gratuita e pode ser des-
carregada da Play Store, para um smart-
phone ou um tablet Android, ou da Apple 
Store, para equipamentos que usam o sis-
tema iOS. Depois de instalada, o consumi-
dor decide onde e quando fazer um teste à 
rede. Este simula a experiência real através 
de um cenário que inclui várias análises e 
que se chama Teste Completo. Mede todos 
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os parâmetros: velocidade de download e 
de upload, latência, navegação web e stre-
aming de vídeo. Dura cerca de um minuto 
e o consumo de dados irá depender da tec-
nologia e do desempenho da rede usada. 
Em média, ronda os 50 MB. No final do 
teste, o utilizador obtém o resultado para 
o operador usado, mas também a compa-
ração com os existentes na mesma zona. 

Existem outros testes. O Teste de Veloci-
dade inclui apenas alguns dos parâmetros 
referidos para o Teste Completo. Já o Tes-
te de Percurso realiza ensaios sucessivos 
(Completos ou de Velocidade), de forma 
automática, e segundo os limites de tem-
po e de tráfego definidos pelo utilizador. 
Esta avaliação é útil quando para analisar 
a qualidade da net móvel ao longo de um 
determinado percurso, por exemplo, entre 
a casa e o emprego.

O mapa interativo permite ainda visu-
alizar informação sobre a qualidade das 
redes móveis por concelho, desde que haja 
medições. Para garantir resultados fiáveis 
e constantes, convém manter a aplicação 
atualizada e corrê-la em diferentes dias e 
locais. 

Vodafone mantém-se no topo
Desde 2015, quando a aplicação começou 
a ser usada, que a Vodafone tem mantido 
a liderança. É o operador que, em média, 
garante a melhor internet móvel no País, 
em parte devido ao melhor desempenho 
da rede 4G.

Nestes cinco anos, verificámos que a qua-
lidade e a velocidade de cada operador va-
riam muito consoante as zonas onde a rede 
móvel é usada, e há diferenças significativas 
entre concelhos. Na verdade, há zonas do 
País onde os três operadores apresentam 
valores muito próximos, mas outras onde 
se verificam diferenças substanciais.

Queremos obter resultados mais porme-
norizados, de modo a exigirmos mais quali-
dade aos operadores. Para tal, é necessário 
aumentarmos a quantidade e a variedade 
de locais de medição. Só o conseguiremos 
com a colaboração de mais consumidores. 
Por isso, é fundamental que use e divulgue 
a aplicação QualRede entre amigos e famili-
ares. Sempre que houver novidades, iremos 
revelá-las. 

Dossiê técnico João Miguens
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