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Desde 2015 que a aplicação QualRe-
de tem ajudado os consumidores 
a conhecer a qualidade e a veloci-
dade da internet móvel em todo o 

País. Atualmente, contamos com a ajuda de 
mais de 30 mil utilizadores. Para melhorar 
a experiência e conseguir mais informação, 
atualizámos a aplicação. As novas funciona-
lidades permitem a consulta dos dados com 
um nível de detalhe superior e aumentam a 
facilidade de utilização.

O mapa interativo da aplicação permite 
visualizar informação sobre a qualidade 
das redes móveis, por concelho, desde que 
haja medições. Foram também introduzi-
das alterações na realização dos testes e, 
no ecrã principal, são visíveis três tipos de 
teste. O Teste Completo, tal como na ver-
são anterior, mede todos os parâmetros: 
velocidade de download e de upload, la-
tência, navegação web e streaming de ví-
deo. O Teste de Velocidade apenas mede 
os três primeiros parâmetros referidos.  
Já o novo teste - Teste de Percurso - realiza 
ensaios sucessivos (Completos ou de Veloci-
dade), de forma automática, e segundo os 
limites de tempo e de tráfego definidos pelo 
utilizador. Esta avaliação é útil quando se 
pretende analisar a qualidade da net móvel 
ao longo de um determinado percurso, por 
exemplo, entre a casa e o emprego.

Para reunirmos resultados mais detalha-
dos e por operador, é essencial a colabora-
ção de todos os consumidores. Se ainda não 
o faz, comece já a usar a app QualRede. 

Dossiê técnico João Miguens

Atualizámos a nossa aplicação que permite 
medir a qualidade e a velocidade na net móvel.  
Conheça as principais novidades

Texto Isabel Vasconcelos

Net móvel com mais detalhe

EM DESTAQUE
 Resultados gerais 

das medições obtidas 
na app 

 Testes que pode 
realizar

 Novidades da 
atualização da app

O gráfico da qualidade
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Net móvel com mais detalhe
Aplicação gratuita em 
Google Play e App Store

Para cada parâmetro medido,  
são visíveis os resultados  
de cada operador

Ao tocar na área que corresponde 
à cidade ou ao concelho 
pretendidos, conheça  
o desempenho das redes móveis

O ecrã principal mostra a 
localização do utilizador no mapa 
e permite selecionar os três tipos 
de teste

Após o Teste Completo,  
é mostrado, em pontos,  
o resultado global, calculado  
com base nos vários parâmetros

No separador Comparar,  
é possível ver lado a lado 
o resultado global  
e o dos outros utilizadores

O separador Análise mostra  
os resultados para cada parâmetro 
medido e a explicação

O mapa indica, 
através de um 
código de cores,   
informação para 
todos os concelhos 
de Portugal, 
desde que tenham 
sido realizadas 
medições. Também 
mostra, de forma 
numérica, os 
vários parâmetros 
medidos


