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TELECOMUNICAÇÕES

Anacom pede a operadores
para investirem mais no 3G

Filipe Paiva Cardoso
filipecardoso@mediafin.pt

Utilizar os serviços de terceira gera-
çãomóvel–UMTSou3G–forados
centros urbanos não é tarefa fácil,
sendoquenenhumadasoperadoras
consegueumacobertura3G satisfa-
tória nas principais vias rodoviárias
do interiorou,nocasoda Optimus,
mesmonaA2,queligaLisboaaoAl-
garve.AAnacomapresentouontem
a sua avaliação às redes móveis em
Portugal,tendopostoemtestetanto
acoberturaGSMcomoaUMTS.Se
a primeira foi rotulada de“uma das
melhoresdomundo”,jánasegunda
oreguladorlançouo“apelo”:épre-
ciso continuar a investir.

Segundo os dados avançados
pela Anacom, são vários os pontos
de Portugal onde o UMTS é inexis-
tente sejaqual forooperadoranali-
sado, especialmente perto dos cen-
tros urbanos de Castelo Branco,
Guarda, Bragança e Vila Real. Já
olhandooperadoraoperador,cons-
tata-se que a cobertura UMTS da
Optimus é inexistente ou má em
quase70%daA2,falhando“redon-
damente”noseixos rodoviáriosen-
treVilaRealeBragançaeentre Tor-
res Novas e Castelo Branco.Nestes
últimos dois troços destaque nega-
tivo também para a TMN, que é a
única cuja cobertura UMTS
“chumba”na zona de Leiria.

No caso da Vodafone, e apesar
de“repetir”os maus resultados das
suasrivais entreVilaReale Bragan-
ça,emtermosgerais superaosníveis
de cobertura de Optimus eTMN.

“Estes estudos têm um impacto
muitomaisfortenosoperadoresque
as nossas actividades repreendedo-
ras”,adiantouTeresaMaury,admi-
nistradora daAnacom,na apresen-
tação do estudo.“Depois de divul-
gado, o estudo permite aos consu-
midores conhecer melhor as cober-
turas existentes o que coloca pres-
são nos operadores”concluiu.

Aoníveldaacessibilidadedosser-
viços de 3G – mais do que ter rede,
o conseguir realizar uma videocha-
mada –,os resultados das operado-
ras tambémsãopoucosatisfatórios.
Do totaldevideochamadas realiza-
das pela Anacom fora dos centros
urbanos – ver gráfico –, apenas

56,7% na Optimus realizaram-se,
valor que foi de 64,8% na TMN e
de67,9% naVodafone.Noscentros
urbanosquemperdeéaTMN,com
uma taxa de sucesso nas videocha-
madasde83,7%–contra90,5%na
Optimus e 94% naVodafone.

Aoníveldaqualidadevídeodes-
tas chamadas,na operadora da So-
naecomcercade25% estãoentreo
“pobre” e o “aceitável”, enquanto
queapenas30%consegueumaboa
qualidade de imagem. Na Vodafo-
nemaisde40%dasvideochamadas
temumaboaqualidadede imagem.
A TMN fica-se pelos 30%.

Além da rede de 3G, também a
de segunda geração foi analisada.
Entre Novembro e Dezembro, a
Anacom realizou 23 mil chamadas
– de voz e vídeo –, tendo medido
212horasdeconversação.Paracon-
seguir resultados mais fiáveis, o re-
gulador investiu 1,2 milhões de eu-
ros no seu sistema de testes.

No GSM,e segundo aAnacom,
os resultados são“dos melhores do
mundo”, com qualquer uma das
três redes a conseguir taxas de qua-
lidadenacasados98%e99%.Em
termosdequalidadeaudionas cha-
madasmóvel-fixonoGSM,asope-
radorasconseguiramresultadosbas-
tante semelhantes, com 70% das
chamadasdevozrealizadasnoscen-
tros urbanos a registar níveis entre
o“bom”e o“excelente”.

Várias “artérias” portuguesas não têm qualquer cobertura UMTS

TMN, Vodafone e Optimus apostam
na melhoria da cobertura na ferrovia
As três operadoras móveis vão in-
vestir na melhoria da cobertura da
rede móvel na ferrovia,emparceria
com a CP, Refer e Anacom, deven-
do até ao final de Junho deste ano
realizarumasériede testesque,a te-
rem sucesso, resultarão na instala-
çãode“repetidores” desinalmóvel
dentro dosAlfa Pendular“até ao fi-
nal do segundo semestre de 2007”,
adiantaramasfontesoficiaisda Vo-
dafone Portugal e da TMN ao Jor-
naldeNegócios.Estes“repetidores”
serão instalados nos Alfas que per-
correm“toda a rede ferroviária, de
Nortea Sul”,revelouporsuavezJu-
dite Reis, directora de Engenharia
deAcesso Rádio da Optimus.

Teresa Maury, administra-
dora da Anacom, adiantou
ontem que o regulador
“considerou estes investi-
mentos de interesse públi-
co”, pelo que não deverão
ser financiados na íntegra
pelos operadores.

Segundo a Vodafone Portugal,
sódepoisdeterminadaafasedetes-
tes às tecnologias que poderão ser

colocadasnoscomboios,éque“será
apuradoovalordoinvestimentone-
cessário e quais as formas de finan-
ciamento do projecto”. Já a TMN
apontaquenada“estáaindadefini-
do”emrelação ao quanto lhe cabe-
rá emtermos de percentagemdo fi-
nanciamento total. Segundo a res-
ponsável da Anacom, a instalação
de “repetidores” será reali-
zada também
nos res-
t a n -

tes comboios que fazem a ligação
Lisboa–Bragae,nofuturo,nosque
fazem Lisboa – Algarve. Extensão
esta, porém, que ainda não é uma
garantia.“Numaprimeira fase,este
projecto vai ser testado na rede fer-
roviária do Norte, para que, poste-
riormente,sepossaalargarestasme-
lhorias na cobertura de rede à zona

Sul”, referiu a directora de En-
genharia de Acesso Rá-

dio da Optimus.
Já a Voda-

fone, sublinhou que “não está ain-
da previsto o alargamento do pro-
jecto a outras linhas ferroviárias”,
posição idênticaàda TMN,quere-
feriuque“umaoperaçãosemelhan-
teparaaredeferroviárianoSul”não
está“prevista neste momento”.

SegundoTeresa Maury,alémdos
investimentos em “repetidores”,
também a CP terá que melhorar os
seus comboios. A empresa aceitou
ceder energia para os“repetidores”
ainstalar,mas,alémdisso,aindaterá
que disponibilizar nos comboios
mais tomadaseléctricasparaospas-

sageiros,de modo a facilitar o
usodabandalargamó-

vel nos com-
boios.FPC
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Portugal é
o país mais
afectado
por “spam”

Ana Torres Pereira
atp@mediafin.pt

OsataquesàsegurançadaInter-
nettêmvindoaaumentareame-
lhorar o seu desempenho. E se
inicialmente estes surgiam ape-
nas por divertimento, hoje a
preocupação é financeira.

No último semestre do ano
passado, Portugal liderou o
“ranking”dos países da EMEA
[Europa, Médio Oriente e Áfri-
ca] com maior actividade de
“spam”(correio electrónico não
solicitado), representando 88%
da actividade maliciosa do país.
No segundo lugarestá Espanha,
com o “spam” a representar
84% do total dos ataques, de
acordo com o“Symantec Inter-
netSecurityTreatReportXI. Em
termosdeáreas,osserviçosfinan-
ceiros foram os mais afectados
pelas mensagens de correio não
solicitado, seguindo-se a saúde.

Outra das vulnerabilidades
encontradas pela Symantec, no
mercado nacional, são as redes
bot,ouseja, umprogramaqueé
executadonaInternetequeéuti-

lizado para efectuar determina-
das tarefasrepetitivas.“Estarede
‘bot’ pode fazer com que, por
exemplo,um‘site’ como oAma-
zon.com não consiga realizar
transacçõesduranteumdetermi-
nado período de tempo”, expli-
cou Timóteo Menezes, director
técnico da Symantec Portugal,
em conferência de imprensa.Na
EMEA,noqueconcerneàsredes
“bot”,Portugal está nos primei-
ros dez lugares, com 2% dos
“bot”activos.Nomercadointer-
no, Lisboa destaca-se represen-
tando 57% dos ‘bot’ activos no
país, segundo a mesma fonte.

Em termos futuros,a Syman-
tecprevêqueoutrasameaças irão
surgircomonovosistemadaMi-
crosoft,oWindowsVista.Aem-
presa diz que os atacantes irão
centrar-se em aplicações de ter-
ceiros.O“phishing”[mensagens
de email que aparentam ter ori-
gem numa empresa ou institui-
ção financeira,mas que efectiva-
mente provêm de impostores]
também irá aumentar e melho-
rarotipodeataques.Este relató-
rio teve como base 40 mil senso-
res implementados em mais de
180 países e mais de 30 mil tec-
nologiasprovenientesdemaisde
quatro mil fabricantes.

A cobertura UMTS,
fora dos centros
urbanos, ainda tem
muito que evoluir.
Os operadores vão
ter que investir mais.
Teresa Maury
Administradora da Anacom

Cobertura UMTS fora centros urbanos
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Videochamada fora centros urbanos
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9º
Lugar
Portugal estáem 9º
lugarem ataques “bot”,
com 2% de redes activas.


