INDICADORES DE TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - UIT
O World Telecommunication/ICT Indicators Database, desenvolvido pela UIT,
constitui uma referência mundial na área da estatística, servindo de base
para as análises e projeções necessárias para a tomada de decisão política
dos vários países. A sua 25ª edição foi lançada em fevereiro de 2022,
podendo ser consultada on-line ou adquirida no formato de uma pen USB.
Esta base de dados contém dados de séries temporais para os anos de 1960,
1965, 1970 e anualmente de 1975 a 2020 para mais de 180 indicadores
estatísticos de telecomunicações/TIC, relativamente a: redes de telefone
fixas, assinaturas de telefones móveis, qualidade de serviço, Internet
(incluindo dados de assinaturas de banda larga fixa e móvel), tráfego, pessoal
empregue no sector, preços, receitas, investimentos e estatísticas sobre
acesso e uso de TIC por famílias e indivíduos. Inclui igualmente estatísticas
demográficas, macroeconómicas e de broadcasting.

A mais recente base de dados WTI da UIT inclui também:
• Páginas do anuário de economia, apresentando a evolução dos serviços de telecomunicações por país. As
estatísticas são fornecidas para o período de dez anos: 2010-2020;
• Os dados mais recentes, relativos a 2020, sobre o acesso e uso das TIC por domicílios e indivíduos
desagregados por variáveis sociodemográficas, como idade, sexo, rendimento e escolaridade.
Os dados estão disponíveis para mais de 200 países. Os indicadores são obtidos por meio de um questionário
anual enviado aos contatos oficiais de cada país, geralmente as autoridades reguladoras ou o ministério
responsável pelas telecomunicações e TIC. Os dados adicionais são obtidos através de relatórios fornecidos
pelos ministérios de telecomunicações, reguladores e operadores, bem como de relatórios produzidos por
funcionários da UIT. Quando necessárias, são feitas estimativas para os indicadores, pela UIT, sendo as
mesmas referidas na base de dados. As atualizações e revisões dos dados serão publicadas no site da UIT de
seis em seis meses. A base de dados está disponível para compra única (edição única) ou como assinatura
anual.
Toda a informação adicional sobre esta importante publicação da UIT para o sector das comunicações pode
ser consultada em: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx.

Mensagem a reter: A base de dados World Telecommunication/ICT Indicators
da UIT ao agregar informação estatística com definições uniformizadas e
harmonizadas permite desenvolver análises comparativas fiáveis entre os
vários países, estabelecer rankings e servir de base para a tomada de decisão
política e de investimento no sector das TIC.
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