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NOS TEM A REDE MÓVEL MAIS RÁPIDA EM
PORTUGAL
•
•
•

Velocidade da rede móvel NOS distinguida pela Ookla, no segundo semestre de 2021
Primeira operadora em Portugal a ver a sua rede móvel distinguida como “Fastest
Mobile Network”
Estudo baseia-se em mais de 185 mil de testes realizados na plataforma Speedtest

A NOS é a operadora com a rede móvel mais rápida em Portugal segundo a Ookla, líder global em
aplicações de teste de rede fixa e móvel, dados e análises, que analisa a velocidade das redes com
base em testes iniciados pelos utilizadores através da plataforma Speedtest.
Esta é a primeira vez que uma operadora de telecomunicações em Portugal vê a sua rede móvel
reconhecida como “Fastest Mobile Network” por esta entidade. A distinção resulta de uma extensa
análise de dados, recolhidos com recurso a mais de 185 mil de testes realizados pelos utilizadores
da plataforma Speedtest* , pertencentes aos três operadores, durante o segundo semestre de 2021.
Como demonstrado nos resultados, o desempenho da rede móvel foi comparado entre as três
operadoras nacionais, tendo a NOS conquistado um Speed Score de 80.42, em comparação com
os valores de 56.69 e 54.23 dos restantes operadores. Este score tem por base uma avaliação em
todo o território nacional, considerando as médias da velocidade de download e upload atingidas nos
testes.
“Este reconhecimento internacional é o resultado do compromisso da NOS em disponibilizar a melhor
rede móvel em Portugal, suporte para uma experiência de comunicações de excelência e para
alavancar o desenvolvimento económico e social do país. Temos investido muito no desenvolvimento
da nossa rede e esta distinção prova que estamos no caminho certo - o da liderança na qualidade do
serviço que prestamos aos nossos clientes” afirmou Jorge Graça, CTO da NOS.
No primeiro semestre de 2021, a Ookla tinha já distinguido a NOS como a operadora com a melhor
cobertura de rede móvel em Portugal, de acordo com os resultados do Coverage Score™, que mede
a disponibilidade global e extensão da cobertura de rede com base em testes dos utilizadores
realizados utilizando a plataforma Speedtest**.
*Baseados na análise da Ookla® dos dados recolhidos no Speedtest Intelligence® Q3-Q4 2021. Marcas Ookla utilizadas sob
licença e reimpressas sob permissão.
**Baseados na análise da Ookla® dos dados recolhidos no Speedtest Intelligence® Q1-Q2 2021. Marcas Ookla utilizadas sob
licença e reimpressas sob permissão.
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Sobre a NOS
A NOS é o maior grupo de comunicações e entretenimento em Portugal. Oferece soluções fixas e móveis de última geração,
televisão, internet, voz e dados para todos os segmentos de mercado. É líder na distribuição e exibição cinematográficas,
detendo o maior número de complexos e salas de cinemas em Portugal.
A NOS conta com 5 milhões de clientes móveis, 1,7 milhões de clientes de televisão, 1,8 milhões de clientes de telefone
fixo e 1,5 milhões clientes de internet de banda larga fixa. Mais informação em http://www.nos.pt/institucional

Sobre a Ookla
Ookla® é o líder mundial em inteligência de redes móveis e de banda larga, aplicações de teste e tecnologias relacionadas.
Speedtest®, a principal plataforma de testes de rede da Ookla®, recolhe diariamente centenas de milhões de medições
sobre o desempenho e a qualidade das redes em todo o mundo. Operadores, empresas e agências governamentais confiam
na Ookla para informação imediata e sem paralelo sobre o estado das redes e dos serviços em linha. O portfólio de soluções
empresariais da Ookla inclui também o Downdetector®, que fornece análises em tempo real das condições de estado e
interrupções em todas as indústrias, tais como serviços de rede, finanças e jogos. A Ookla faz parte da Ziff Davis (NASDAQ:
ZD), uma empresa de meios digitais e Internet com foco vertical, cujo portfólio inclui marcas líderes em tecnologia,
entretenimento, compras, saúde, ciber-segurança e martech. A sede da Ookla está localizada em Seattle, WA, com
escritórios adicionais em todo o mundo.
Mais informação em www.ookla.com.
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