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ABERTURA WORKSHOP SU 

4.11.14 

 

Bom dia a todos, 

 

O tema que nos trás aqui hoje é um dos mais importantes do ponto de vista da 

regulação: como assegurar o serviço postal universal? Ou seja, como assegurar 

que todos os cidadãos têm acesso a um conjunto mínimo de serviços postais de 

qualidade e a um preço acessível?  

E quero realçar o “todos”: desde as grandes empresas localizadas nos centros 

urbanos, às PME´s distribuídas pelo País, ao cidadão que vive numa aldeia do 

interior. É para esse universo que trabalhamos. Para nós o fundamental é que 

os consumidores tenham escolha, tenham qualidade, tenham preços acessíveis 

e isso só se atinge com um mercado dinâmico, eficiente e concorrencial. 

Mas também sabemos que nem sempre a concorrência dá resposta a 

necessidades como a inclusão social e territorial. Também sabemos que, pela 

sua proximidade com os cidadãos e com as empresas, os serviços postais 

permitem que grande parte da população tenha a acesso a outros serviços; são 

por isso um importante dinamizador do desenvolvimento local. 

O conceito de serviço universal não é imutável, temos de adaptá-lo à evolução 

das necessidades dos consumidores, do setor, do ambiente regulatório e de 

negócios. E este enquadramento tem mudado nos últimos anos. Temos hoje 

novos desafios, radicalmente diferentes. Em Portugal, nos últimos 5 anos, o 

tráfego postal diminui 25%; no entanto o correio expresso aumentou 48% no 
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mesmo período. E esta realidade é semelhante em todos os países europeus. 

Esta mudança deve-se, em grande medida, à digitalização da economia. 

Mas também não deixa de ser curioso como a digitalização da economia, a que 

muitos atribuíam o fim dos correios, talvez seja, afinal, a garantia mais fiável do 

seu futuro. Com efeito, não poderá haver comércio eletrónico sem serviços 

postais, a economia digital precisa da entrega física proporcionada pelos 

correios. 

Estas alterações têm um impacto profundo sobre o modelo de negócios dos 

operadores, criando também novas questões: que serviço universal desejamos 

e como asseguramos em simultâneo a sua sustentabilidade? 

Cabe também aos reguladores fazer e promover esta reflexão e adaptarem-se 

às novas necessidades de mercado e dos utilizadores, ao novo ambiente do 

setor postal. Tendo presente este objetivo, o Grupo Europeu de Reguladores 

para os serviços postais (ERGP) lançou um processo de reflexão. O ERGP é o 

grupo dos reguladores independentes da União Europeia (UE), que tem como 

tarefa aconselhar a Comissão Europeia na consolidação e desenvolvimento do 

mercado interno de serviços postais, assim como a aplicação consistente em 

todos os Estados-membros do quadro regulamentar dos serviços postais.  

A reflexão do ERGP culminou na publicação, em setembro de 2014, do 

Discussion Paper on the implementation of Universal Service in the postal sector 

and the effects of recent changes in some countries on the scope of the USO. Este 

documento está em consulta pública até ao próximo dia 14 de novembro e serve 

também de base de discussão para um workshop organizado pelo ERGP sobre o 

tema, que se realizará em Bucareste no dia 19 de novembro de 2014 e que 

envolverá uma grande parte dos intervenientes do mercado nos Estados-

membros. 



3 

 

É no âmbito do processo de reflexão a nível europeu que está a ser desenvolvido 

pelo ERGP que a ANACOM organiza o workshop de hoje. Porque é essencial ouvir 

os intervenientes nacionais no mercado, operadores, entidades públicas, 

associações de consumidores, sobre o que se perspetiva para o serviço universal 

face aos desenvolvimentos recentes do mercado nacional e europeu.  

Queremos contribuir para este debate a nível europeu e queremos apresentar 

soluções que melhor sirvam os interesses nacionais. 

O atual quadro legal e regulatório em Portugal já tem presente a 

sustentabilidade do SU. A ANACOM tem tomado um conjunto de ações 

regulatórias que têm presente este objetivo. Em 2014 foram tomadas várias 

decisões, designadamente sobre o custo líquido do SU. A ANACOM sempre teve 

particular preocupação com a qualidade de serviço, definindo objetivos de 

qualidade de serviço diferenciados, que monitoriza de forma rigorosa.  

Temos também especial cuidado em assegurar que toda a população tem acesso 

a serviços postais, pelo que definimos, também em 2014, objetivos de 

densidade de rede postal e ofertas mínimas de serviço. 

Mas face aos novos desafios, há questões que temos hoje de ponderar e 

responder. Que elementos essenciais do serviço universal devemos manter e 

quais devem ser regulados? Será que necessitamos de designar um prestador 

de serviço universal para assegurar um serviço postal universal adequado? Que 

período de designação é razoável e que processo de designação devemos 

escolher? Que alternativas de financiamento do SU temos? Para que tipo de 

utilizadores devemos assegurar o serviço universal? 

E mais especificamente: queremos manter a obrigação de distribuição diária 

domiciliária? Queremos regular o setor à semelhança das comunicações 

eletrónicas, com identificação de poder de mercado significativo e imposição de 
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remédios? Queremos enveredar por obrigações de serviço universal 

diferenciadas por área geográfica? 

São questões que devemos, todos em conjunto, refletir, pelo que vos convido 

para um debate enriquecedor ao longo desta manhã. 

 

Muito obrigado. 

 
 


