
VERSAO NAO CONFIDENCIAl 

Pronuncia dos cn ao Sentido Provavel de Decisao ("SPD") decorrente dos resultados da au

ditoria aos niveis de qualidade do servi~o postal universal em 2016 e 2017 

I. COMENTARIOS GERAIS 

Os cn gostariam de iniciar a sua pronuncia por salientar a preocupa<;:ao que sempre tiveram em 

garantir a fiabilidade e 0 rigor da medi<;:ao da qualidade do Servi<;:o Universal Postal ("SPU"), 0 que 

surge evidenciado nos resultados muito positivos das auditorias anuais aos Indicadores de Quali

dade de Servi<;:o ("IQS"), que ocorrem desde 0 ana 2000. 

Os cn, de resto, partilham a preocupa<;:ao da ANACOM quanta a fiabilidade e exatidao da medi

<;:ao da qualidade do SPU e desde sempre estiveram preocupados em implementar medidas que 

robustecessem 0 sistema de medi<;:ao da qualidade e permitissem refor<;:ar a credibilidade dos 

resultados apurados. 

No entanto, e pese embora a medi<;:ao da qualidade seja um aspeto relevante da presta<;:ao do 

SPU, considera-se ser necessario atender a razoabilidade dos custos de implementa<;:ao do pro

cesso de medi<;:ao e 0 nivel de complexidade logistica envolvido. No fundo, a defini<;:ao das regras 

de medi<;:ao da qualidade deveria refletir um equilibrio entre 0 interesse publico subjacente ao 

sistema de medi<;:ao e os custos subjacentes as solu<;:6es escolhidas. 

Eprecisamente nesta interse<;:ao que os cn consideram que 0 SPD nao acautela devidamente 0 

necessario equilibrio dos diferentes interesses em presen<;:a. 

A come<;:ar, a decisao da ANACOM de 12.07.2018, sobre os novos parametros de qualidade de 

servi<;:o e objetivos de desempenho ("Delibera~ao Qualidade"), que, entre outros aspetos, deter

minou a passagem de 11 IQS para 24, aumentou significativamente a complexidade na medi<;:ao 

da qualidade de servi<;:o nos ultimos do is anos da concessao . Esta situa<;:ao e substancialmente 

agravada com as determina<;:6es constantes no SPD em apre<;:o . 

Agrava, por um lado, porque 0 atual SPD (a converter-se em decisao final) agrava significativa

mente os custos impostos aos cn no ambito do sistema de medi<;:ao da qualidade do SPU. Com

parativamente aos custos com 0 sistema de 2018, a implementa<;:ao das determina<;:6es vertidas 
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no SPD implica um aumento da ordem de [Informa~ao Confidencial] dos custos envolvidos, re

presentando um acrescimo de [Informa~ao Confidencial] 1). 

Agrava, por outro lado, porque aumenta a complexidade logistica e operacional do processo, com 

impacto potencial significativo nos proprios resultados do desempenho de qualidade dos cn. 
Como se sabe, a conclusao sobre a melhor ou pior performance neste ambito depende, e muito, 

do processo de medic;:ao da qualidade (como os cn ja explicaram no processo conducente aapro

vac;:ao da Deliberac;:ao Qualidade), pelo que a imposic;:ao de regras de medic;:ao de dificil operacio

nalizac;:ao e controlo pode conduzir a conclus6es erroneas sobre 0 desempenho de qualidade. 

Se a tarefa pedida aos cn com a Deliberac;:ao Qualidade, por si so, ja era de dificil (senao mesmo 

impossivel) execuc;:ao, 0 atual SPD agrava substancialmente 0 quadro de prestac;:ao do SPU. 

Como se referiu no inicio - e os cn nao pretendem ser mal interpretados - nao se questiona a 

necessidade de melhorar e robustecer 0 sistema de medic;:ao da qualidade. A finalidade e deseja

vel e os en concordam com ela. 0 que se questiona e 0 nivel de intervenc;:ao proposto pela ANA

COM e a densidade das medidas a implementar, sobretudo no atual contexto. 

Como os cn tem consistentemente salientado, 0 atual contexto e de forte que bra do tratego 

postal, 0 que traduz uma menor ressonancia social e economica do SPU que nao tem tido, do lado 

da ANACOM, a devida reflexao no quadro de prestac;:ao do SPU. E 0 atual contexte e ainda de 

conclusao da atual concessao, sendo que as medidas projetadas pela ANACOM vaG apenas vigorar 

num periodo de dois anos. Ora, todos estes fatores deveriam, no entender dos cn, convocar um 

maior equilibrio, razoabilidade e proporcionalidade na definic;:ao das regras do sistema de medi

c;:ao da qualidade do SPU, que manifestamente nao se vislumbra no atual SPD. 

Reconhece-se que esse papel nao compete aos auditores, que elaboram as suas recomendac;:6es 

e sugest6es (nao vinculativas) para cenarios otimos, sem considerar os necessarios equilibrios 

existentes no contrato de concessao. Mas entende-se que esse papel caberia aANACOM, no sen

tido de sopesar os varios interesses publicos e privados em presenc;:a, selecionando as medidas 

que promovessem maior fiabilidade e robustez do sistema, mas que, ao mesmo tempo, nao im

pusessem custos e procedimentos desrazoaveis. 

1 Esta estimativa preliminar carece ainda de revisao considerando a data da decisao final, 0 prazo de im

plementac;:ao e 0 n.Q total de medidas a implementar. 
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Neste contexto, entende os cn que as determinac;:oes que venham a decididas pela ANACOM 

deveriam ser acompanhadas de uma analise custo-beneffcio, numa logica de Analise de Impacto 

Regulatorio, cujos objetivos e metodologia a ANACOM ja aprovou para 0 setor das comunicac;:oes 

eletronicas, em fevereiro de 2016, e que poderia e deveria ser replicado para 0 setor postal. 

Um outro aspeto que os cn gostariam de salientar diz respeito a ausencia, no SPD, de um qual

quer perfodo de transic;:ao. De facto, de acordo com 0 ponto VI., a ANACOM pretende que as me

didas constantes dos pontos I. a III. do SPD sejam aplicaveis a partir da medic;:ao dos IQS relativos 

ao ana de 2019 inclusive. Pressupoe-se, assim, que estas medidas estejam implementadas em 

01.01.2019. 

Sucede que, na melhor das hipoteses, a ANACOM so ira adotar uma decisao final sobre este tema 

no final de novembro, pelo que os cn teriam apenas um mes para concluir 0 procedimento de 

contratac;:ao da entidade externa e esta, depois de escolhida, teria de implementar as diversas 

determinac;:oes num prazo manifestamente exiguo. Alias, conforme se vera ao longo da pronuncia 

dos cn e dos documentos anexos a mesma, 0 prazo concedido pela ANACOM e manifestamente 

impossivel de cumprir. 

Neste contexto, considera-se fundamental que a ANACOM defina um perfodo de transic;:ao para 

os cn incluirem as determinac;:oes da ANACOM no procedimento de escolha da entidade externa, 

concedendo tambem 0 necessario tempo para esta entidade implementar, de forma correta e 

adequada, as novas regras de medic;:ao. De outra forma, a medic;:ao da qualidade de servic;:o no 

ana de 2019 podera ser desvirtuada e conduzir a resultados erroneos. 

Ainda em relac;:ao as determinac;:oes da ANACOM, os cn notam que no ponto VII. a ANACOM 

refere, a luz do que aconteceu com a Deliberac;:ao Qualidade, que as determinac;:oes e recomen

dac;:oes referidas nos pontos I. a V. do SPD se mantem em vigor apos 31.12.2020, caso os cn se 

mantenham como empresa prestadora do servic;:o postal universal apos essa data . 

Os cn questionam esta determinac;:ao da ANACOM, sobretudo porque, hoje em dia, e impossivel 

vislumbrar qual a forma e conteudo do procedimento referido no artigo 17.Q, n.Q 1, allnea a) e n.Q 

6, da Lei Postal. Ao adotar este tipo de determinac;:oes a ANACOM podera estar a interferir com 0 

conteudo e forma de funcionamento do futuro procedimento que e da competencia de outras 

entidades, 0 que nao parece adequado e compativel com 0 regime legal em vigor. 
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Uma ultima nota a proposito do ponto 4 do offcio que acompanha 0 SPD, onde a ANACOM refere 

que deliberou "desencadear as medidas necess6rias para prop or ao Governo altera~i5es ao artigo 

13Q da Lei Postal, relativamente amedi~ao dos nfveis de qualidade do servi~o postal universal./I 

Embora nao identifique concretamente que altera<;6es serao essas, se considerarmos as reco

menda<;6es apresentadas pelos auditores2
, tudo indica que a ANACOM pretende passar a ser a 

entidade responsavel pela escolha da entidade que efetua a medi<;ao dos lOS, passando assim a 

gerir integralmente 0 sistema de medi<;ao. 

Sobre este topico, recorda-se que nos termos da Lei Postal (Lei n.Q 17/2012, de 26 de abril), ficou 

definido que os prestadores de servi<;o universal (no caso os Cn) deveriam dispor de um sistema 

de medi<;ao dos niveis de qualidade de servi<;o efetivamente oferecidos e deveriam efetuar a me

di<;ao dos niveis de qualidade de servi<;o pelo menDs uma vez por ano, com recurso a uma enti

dade externa independente, escolhida por estes. Compete depois aANACOM auditar os niveis de 

qualidade de servi<;o, de forma independente, a fim de garantir a exatidao e a comparabilidade 

dos dados disponibilizados. 

Trata-se, por isso, de uma op<;ao legislativa que ultrapassa os cn e, de resto, a propria ANACOM. 

Os cn, naturalmente, cumpriram 0 que estiver em cada momenta previsto na Lei Postal sobre a 

materia. 

Em qualquer caso, nao podem deixar de salientar que a op<;ao atual esta em linha com a Diretiva 

Postal e, no entender dos cn, apresenta um importante equilibrio entre os interesses privados e 

publicos em presen<;a. De facto, embora seja da responsabilidade dos cn escolher a entidade 

externa independente para medir os niveis de qualidade de servi<;o disponibilizados, a ANACOM 

e a entidade a quem compete, por ultimo, auditar e fiscalizar os resultados, publicando os mes

mos. 

Adicionalmente, nota-se que no ambito da Delibera<;ao Oualidade a ANACOM ja introduziu algu

mas altera<;6es sobre esta materia, nomeadamente, a interven<;ao num momenta previo aesco

Iha da entidade externa, nomeadamente atraves da avalia<;ao das pe<;as do procedimento (ca

derno de encargos e especifica<;6es tecnicas). Acrescentou ainda, nessa delibera<;ao, a possibili

dade de solicitar diretamente aentidade externa informa<;6es necessarias para acompanhar os 

2 Recomenda~ao n.Q 6 da Auditoria aos Resultados dos IQS dos en de 2016 e Recomenda~ao n.Q 6 da 

Auditoria aos Resultados dos IQS dos en de 2017. 
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nlveis de desempenho dos CTT, bem como 0 dever dessa entidade de reportar a ANACOM os 

resultados da medi~ao, em simultaneo com 0 seu envio aos CTT. 

Neste contexto, os cn nao alcan~am a necessidade de rever a Lei Postal neste domlnio, conside

rando que 0 sistema atual garante a isen~ao, independencia e fidedignidade da medi~ao de qua

lidade do SPU . 

II. 	 COMENTARIOS ESPECfFICOS 

Apresentamos seguidamente os comentarios especfficos dos cn relativamente as determina~6es 

constantes no SPD em analise, seguindo a numera~ao do documento recebido para facilitar a iden

tifica~ao. 

a. 	 Ponto preliminar - A participa~ao da PWC Portugal (UPWC") no contexto da presente Pro

nuncia 

Os cn anexam a sua pronuncia a analise realizada pela PWC a este SPD, no papel de operador 

independente do sistema de medi~ao dos indicadores de qualidade do servi~o postal, parecendo 

util come~ar por enquadrar devidamente a participa~ao da PWC nesta sede. 

A PWC foi a entidade que que planeou 0 sistema de medi~ao de qualidade (que foi objeto de 

comentarios por parte dos auditores) e que 0 tem vindo a implementar (em parte de 2016, 2017 

e 2018), assumindo, assim, significativa relevancia apresentar a analise que levou a cabo sobre 0 

SPD em causa. Alias, considerando os fatores indicados, os CTT aproveitam para notar que [Infor

ma~ao Confidencial]. 

Tendo em aten~ao 0 ora exposto, os cn anexam a presente pronuncia, por considerarem rele

vante, a analise da PWC sobre as determina~6es contidas neste SPD, a qual permite evidenciar a 

inadequa~ao ou desproporcionalidade de muitas destas determina~6es, mas tambem a evidente 

impossibilidade de as colocar em pratica na janela temporal concedida . 
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b. 	 Relativamente as determina~oes da ANACOM no ambito dos IQS relativos a demoras de 

encaminhamento de envies postais: 

Expedi~ao dos objetos de teste para os painelistas (SPD ponto 4.1, nQ 1) 

Tal como melhor descrito na analise realizada pela PWC, em anexo, a maio ria dos procedimentos 

elencados pela ANACOM neste ambito nao sao adequados as medir;6es em analise, dado que, 

nomeadamente: 

(i) 	 apresentam um grau de dificuldade de implementar;ao elevado ou muito elevado, descon

siderando os constrangimentos temporais na aplicar;ao de modificar;6es no sistema de me

dir;ao; 

(ii) 	 implicam acrescimos de custos do exercfcio de medir;ao que, como referido nos comenta

rios gerais, nao sao proporcionais, muito menos no atual contexto. 

Alias, em conformidade com a analise da PWC, alguns dos procedimentos elencados pela ANA

COM tem impactos nulos, ou mesmo negativos, na qualidade das medir;6es realizadas, 0 que pa

rece ocorrer, a trtulo exemplificativo, em relar;ao a alfnea a) da presente determinar;ao, que com

promete a qualidade e a fiabilidade da medir;ao e contra ria 0 disposto na norma EN 13850. 

Tambem ilustrando a inadequar;ao da presente determinar;ao, os cn notam que a generalidade 

dos procedimentos de medir;ao atualmente implementados esta em conformidade com as nor

mas aplicaveis a tais exercfcios e com as metodologias implementadas na maioria dos parses eu

ropeus a este respeito, 0 que tambem e corroborado pela Pwc. 

Os cn salientam ainda que, tendo em atenr;ao que circulam cerca de [Informa~ao Confidencial] 

de objetos/dia na rede CD, 0 risco de identificar;ao no circuito postal de objetos de teste e muito 

reduzido, pelo que esta determinar;ao, considerando os respetivos custos, sempre se deveria con

siderar como sendo manifestamente desproporcional. 

Por outr~ lado, concretizando 0 que acima se disse quanto a acrescimo de custos, as diversas 

opr;6es apresentadas para a implementar;ao desta determinar;ao sao muito dispendiosas, esti

mando-se, mesmo quanto as opr;6es menos onerosas, a respetiva implementar;ao ronde os [In

forma~ao Confidencial] . 

6 



VERSAO NAO CONFIDENCIAL 

Devolu~ao de objetos de teste/documenta~ao pelos painelistas aentidade responsavel pela 

medi~ao (SPD ponto 4.1, nQ 2) 

A ANACOM refere que a devoluc;:ao ffsica dos objetos teste, pelos painelistas, nao pode utilizar um 

unico ponto de recec;:ao. 

No entanto, uma vez que 0 envelope de retorno (que ja e utilizado atualmente) nao identifica os 

expedidores nem 0 nome / log6tipo da PWC (entidade que atualmente procede a medic;:ao do 

sistema de qualidade), a presente determinac;:ao nao parece trazer quaisquer beneffcios. 

A aparencia dos objetos de teste nao pode desviar-se da aparencia dos envios de correia real 

(SPD ponto 4.1, nQ 3) 

Relativamente aos objetos de teste nEw terem no seu exterior elementos identificativos (alinea a) , 

os cn concordam com esta determinac;:ao, estando a mesma ja implementada no sistema de 

medic;:ao atualmente em vigor. 

Sobre a indicac;:ao de uma parte dos objetos terem de ser manuscritos (alfnea b)), no entender dos 

cn tal medida vai aumentar 0 risco de visibilidade destes objetos, dado que apenas uma minoria 

de objetos postais reais e manuscrita, tambem aumentando a probabilidade de ocorrer erro hu

mano, pelo que nao e adequada. 

Sem prejufzo do que se expos, em conformidade com a analise da PWC, a implementac;:ao desta 

medida seria extremamente onerosa, estimando-se que possam ascender a cerca de [Informa~ao 

Confidencial]. Tendo em atenc;:ao os prejuizos na qualidade das medic;:5es a efetuar, em conjuga

c;:ao com as dificuldades de implementac;:ao detalhadas, tambem considerando 0 respetivo acres

cimo de onerosidade, imp6e-se a conclusao de que tal medida e desnecessaria e, em qualquer 

caso, desproporcional. 

Utiliza~ao de transponders (SPD ponto 4.1, nQ 4) 

Para ser posslvel garantir bons niveis de qualidade de servic;:o e fundamental existirem ferramen

tas que permitam diagnosticar constrangimentos no circuito postal, possibilitando a implementa

c;:ao de ac;:6es corretivas / de melhoria . 
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Neste contexto, a informac;:ao dos transponders sao uma ferramenta fulcral, utilizada amplamente 

pelos operadores posta is (pelos cn desde 2001), para melhoria da qualidade de servic;:o, auxili

ando adicionalmente no processo de validac;:ao da informac;:ao reportada pelos painelistas, permi

tindo maior fiabilidade aos resultados reportados. 

A ANACOM tem manifestado a sua preocupac;:ao com a fiabilidade dos resultados dos IQS apura

dos pelo sistema de medic;:ao e em garantir a excelencia dos niveis de qualidade de servic;:o pres

tado pelos cn. 

Sendo os transponders ferramenta fundamental, esperam os CTT que a ANACOM nao profba ou 

condicione a utilizac;:ao desta ferramenta no ambito das presentes medic;:6es, amplamente utili 

zada no mundo postal. Uma eventual inviabilizac;:ao pela ANACOM impactara muito negativa

mente nos processos de melhoria da rede postal e consequentemente nos nfveis de qualidade de 

servic;:o alcanc;:ados e na fiabilidade dos resultados dos IQS, devido a processos de validac;:ao de 

informac;:ao com solidez inferior. 

Sobre 0 eventual risco de detec;:ao dos transponders, importa referir que os transponders utiliza

dos pelos en foram desenvolvidos especificamente para 0 setor postal, tendo side sempre uma 

premissa do seu desenvolvimento limitar a possibilidade de detec;:ao no interior dos objetos pos

tais. 

Relativamente ao indicado no ponto 2.4 do SPD, de a auditoria ter conclufdo, para 12 situac;:6es, 

existirem diferenc;:as (estatisticamente) significativas entre envios com e sem transponder, im

porta referir que, em sede de comentarios aauditoria efetuada pela Grant Thornton, os CTT con

testaram a validade da conclusao dos auditores, nao refletindo 0 relat6rio final qualquer comen

tario acontestac;:ao apresentada pelos cn. Esta contestac;:ao teve por fundamento : 

(i) 	 a analise incidiu para cada um dos periodos (primeiros tres trimestres 2016, quarto trimes

tre 2016 e 2017) e para cada um produto com objetos de teste (Correio Normal, Azul e 

Registos), dividindo cada uma das amostras em duas: com transponders e sem transpon

ders. Nos pares analisados existiram pares em que a percentagem do correio dentro do 

padrao tera side superior nas amostras com transponders e outros em que a percentagem 

do correia dentro do padrao foi inferior nas amostras com transponders. 

(ii) 	 sobre a metodologia utilizada, ede realc;:ar que para se retirarem conclus6es de tal analise, 

teria de se variar apenas um unico fator em cada par de amostras, que seria ter ou nao ter 
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transponder. No entanto, os pares analisados tem outras caracterfsticas diferenciadoras, 

que nao os transponders, e que podem potencialmente influenciar as demoras de encami

nhamento, como e 0 caso da distribuic;:ao geografica e temporal : 

• 	 ao nivel da distribuic;:ao geografica, ha que ter em considerac;:ao 0 fator transporte, 

que quer em termos de tempo de deslocac;:ao, quer em termos de disponibilidade 

(transporte aereo), pode conduzir a diferentes demoras de encaminhamento. Por 

este motiv~, para serem comparaveis, a distribuic;:ao das duas amostras (com e sem 

transponder) tem de ter a mesma distribuic;:ao pelos fluxos regiao de encaminha

mento de origem - regiao de encaminhamento de destino. 

• 	 a nivel temporal existem diversos fatores (internos e/ou externos aos Cn) que po

dem influenciar as demoras de encaminhamento, pelo que duas amostras para se

rem comparaveis tem de ter a mesma distribuic;:ao temporal. 

(iii) 	 como exemplo dos enviesamentos da analise efetuada, analisamos 0 correia registado do 

ana 2016, 0 unico produto que na analise efetuada no relat6rio da auditoria 2016, a Grant 

Thornton concluiu que a demora de encaminhamento dos objetos sem transponder foi su

perior ados objetos com transponder: 

• 	 ao nivel temporal destaca que a amostra dos primeiros tres trimestres s6 tem trans

ponders a partir da segunda quinzena de fevereiro. A partir dessa data, a percenta

gem de transponder, no total das amostras semanais, variou entre 32% e 65%. No 

quarto trimestre 2016, os registos com transponders abrangeram apenas 24 dias 

ute is, estando os 27 objetos com transponders maioritariamente distribuidos por ou

tubro e novembro (apenas 4 dos registos de dezembro teve transponder). 

• 	 ao nivel da distribuic;:ao geografica, destaca-se as diferenc;:as no numero de objetos 

para a area CAM, nas duas amostras (com e sem transponder). Na amostra dos pri

meiros tres trimestres a percentagem de objetos CAM na amostra com transponder 

e de 13,1% e na amostra sem transponders e de 15,5%. No caso da amostra do quarto 

trimestre 2016, todos os objetos com transponder sao os fluxos com (que tem) ori

gem e destino no Continente. Como se sabe, devido aos constrangimentos ao nivel 

dos transportes aereos, a percentagem de registos entregues na area CAM ate 1 dia 

e residual, por este motivo, dado que ambas as amostras sem transponders tem 
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maior componente de fluxos CAM, e natural que apresentem demoras de encami

nhamento media mais elevados. 

Face ao que antecede, nao se po de deduzir, com seguranc;:a, que existe impacto da utilizac;:ao dos 

transponders nos resultados apurados, 0 que coloca em causa a adequac;:ao da presente determi

nac;:ao. 

Alias, neste ambito, importa referir que os cn ja iniciaram a migrac;:ao para transponders passi

vos, os quais, em termos ffsicos, se assemelham a uma etiqueta, salvaguardando assim que nao 

existira possibilidade de detec;:ao destes objetos. 

A migrac;:ao para esta tecnologia implica um investimento significativo, tendo os cn previsto a 

migrac;:ao total para esta nova tecnologia no prazo maximo de dois anos. Dada a importancia desta 

ferramenta para a melhoria da qualidade e para a fiabilidade da medic;:ao, esperam os cn que 0 

Regulador nao proiba ou condicione a sua utilizac;:ao neste ambito, sendo que a tecnologia atual 

de transponders sera descontinuada quando a migrac;:ao para a tecnologia de transponders pas

sivos estiver concluida. 

Rota~ao do painel (SPD ponto 4.1, nQ 5) 

Relativamente a rotac;:ao total do painel, no prazo de seis meses, os cn consideram que esta 

determinac;:ao nao e adequada ao exercicio em analise, pelos fundamentos que passamos a deta

Ihar. 

Em sede de comentarios aauditoria realizada pela Grant Thornton, em resposta a referencia a 

que certos procedimentos do sistema de medic;:ao poderiam constituir algum risco de identifica

c;:ao de painelistas, os cn ja expuseram que a grande maioria desses procedimentos nao repre

senta qualquer risco relevante deste tipo, 0 qual seria, ainda que existisse, absolutamente resi

dual, nunca sendo passivel de justificar uma medida tao drastica como a alterac;:ao da totalidade 

do paine!. 

Para alem desta medida ser, segundo a analise da PWC em anexo, extrema mente onerosa (esti

mando-se em cerca de [Informa~ao Confidencial]), sem beneficios tangiveis, acarretara ainda um 

forte risco para a fiabilidade da medic;:ao, dado que a probabilidade de erro dos painelistas no 

inicio de func;:6es e sempre bastante mais elevada. 
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A este respeito e indicado no ponto 7.2.2 da EN 13850: "This advantage of exchanging induction 

or delivery points by exchange of panel/ists should be balanced against the importance of experi

enced and reliable panellists. 

Any induction point used by a private sender and any receiving household address shall not be 

used for more than four consecutive years. 

For an optimal correlation reduction the exchange of induction and delivery points should be per

formed continuously throughout the years. 

The induction and / or delivery point of a panellist may be reselected after being inactive for a 

minimum of three months, if it can be shown by auditable proof that no alternative induction or 

delivery point was available to be selected with reasonable effort in the measurement period (see 

C.4.1)." 

Ainda a este respeito, as en consideram relevante referir, como melhor descrito pela PW( na 

analise em anexo, que a sistema de medic;:ao tem registado uma taxa de rotatividade elevada, de 

cerca de [Informa~ao Confidencial], pelo que se considera que a preocupac;:ao da ANA(OM ja esta 

acautelada. 

Sabre a alfnea b), de salientar que a norma EN13850, a norma de referencia da medic;:ao dos pra

zos de encaminhamento ponta-a-ponta, define que as painelistas podem voltar a ser reintroduzi

dos passados tres meses, pelo que as (TT nao entendem a motivo pelo qual a ANA(OM indica 

que esta reintroduc;:ao s6 pode ser efetuada passados tres anos. 

Perfil de expedi~ao / rece~ao dos painelistas (SPD ponto 4.1, nQ7) 

Os perfis de expedic;:ao/recec;:ao dos painelistas, a garantir pela medic;:ao, estao perfeitamente de

finidos no normativo (EN, pelo que nao se entende a determinac;:ao constante do SPD. 

Acresce que esta determinac;:ao, de acordo com a analise realizada pela PW(, e extremamente 

diffcil e onerosa ao nivel da respetiva implementac;:ao, nomeadamente, tendo em considerac;:ao 

que implicaria um aumento muito significativo do painel, e que a painel seria obrigado a abdicar 

da recec;:ao da habitual correspondencia deste para iniciar a recec;:ao da correspondencia do es

tudo. 
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c. 	 Quanto a determina~oes da ANACOM no ambito dos IQS relativos a tempos em fila de 

espera nos estabelecimentos postais 

Dado que 0 plano de amostragem dos clientes misterio e desconhecido pelos cn e 0 afluxo de 

clientes as Lojas/Postos nao e controlavel na medi~ao, nao se descortina a razao subjacente a 

ado~ao desta determina~ao. 

Relativamente a proposta de medi~ao atraves de clientes misterio, nao efetuando estes mais do 

que duas vezes em cada estabelecimento postal (Ioja ou posto), tal implementa~ao s6 seria viavel 

se a medi~ao deste IQS fosse pontual e nao distribuida ao longo de todo 0 ana (como ocorre 

atualmente e como consta na defini~ao do indicador) e s6 se fosse efetuada com base numa 

amostra de dimensao bastante mais reduzida do que a atual, e com menor cobertura geografica. 

Os custos associados a esta determina~ao consideram-se incomportaveis, atingindo, de acordo 

com as estimativas apuradas pela PWC, um valor superior a [Informa~ao Confidencial]. 

d. 	 Sobre as determina~oes da ANACOM no ambito dos IQS relativos a demoras de encami

nhamento de envios postais e dos IQS relativos a tempos em fila de espera nos estabele

cimentos postais 

Estudos de Correio/Real (SPD ponto 4.111, nQ 3) 

Relativamente as alineas a), b), c), d), e) e g) do ponto 4.111, nQ 3, os cn nao tem nada a obstar. 

Sobre a alinea g), importa referir que os estudos de correio real atuais vigoraram de 2016 a 2018, 

pelo que os cn ja efetuaram novos estudos para os desenhos estatisticos 2019, os quais eram 

imprescindiveis para 0 processo de recrutamento e implementa~ao dos 24 IQS, estando os cn a 

finalizar 0 documento com os resultados apurados, que sera enviado posteriormente a ANACOM. 

Relativamente a alinea f), os cn nao concordam com este sentido de decisao, na forma como 

esta preconizado . Alias, em sede de auditoria, a analise tecnica efetuada sobre os estudos de cor

reio real, concluiu que a metodologia utilizada para realiza~ao do estudo do correia real e coe

rente, estes sao representativos e refletem as matrizes de desenho estatistico do correio real de 

forma fiavel, pelo que os cn nao identificam nenhum beneficio na implementa~ao desta deter

mina~ao. 
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Alias, os en consideram relevante esclarecer que 0 motivo porque 0 estudo tem sido efetuado 

com dura<;:ao de uma semana prende-se com 0 impacto na qualidade do servi<;:o prestado aos 

clientes que decorre de janelas de distribui<;:ao mais curtas, pela necessidade de levantamento da 

informa<;:ao antes da safda dos carteiros para a rua. 

De real<;:ar ainda que as normas europeias, pelas quais se regem as medi<;:oes de qualidade do 

servi<;:o postal, preveem que os referidos estudos sejam efetuados pelo operador postal (EN 13850 

- Anexo H - Implementing EN 13850: H.1.1.3 liThe real mail studies will in general be performed by 

the postal operator himsel!"). 

Acresce que a externaliza<;:ao deste processo requereria defini<;:oes de requisitos de operacionali

za<;:ao, sendo que presentemente os en nao dispoem de informa<;:ao que permita apresentar uma 

estimativa de custo, sem prejufzo da mesma se prever ser elevada. 

A introdu<;:ao de entidade externa no processo, para alem de inevitavel aumento de custos e de 

nao encontrar fundamento no regime normativo vigente, acarretaria inevitavelmente demoras 

no levantamento de dados e atrasos acrescidos na safda para distribui<;:ao, caso 0 levantamento 

de dados fosse efetuado pela entidade externa, solu<;:ao esta sem contrapartida em beneffcios, e 

com impacto na sustentabilidade e viabilidade econ6mico-financeira da presta<;:ao do servi<;:o pos

tal. 

Face ao exposto, entendem os en que esta determina<;:ao, bem como as demais que se referiram 

ao longo da presente Pronuncia, ferem 0 principio constante da Lei Postal, de sustentabilidade e 

viabilidade econ6mico-financeira da presta<;:ao do servi<;:o postal, sem que tenha sido realizada 

pela ANAeOM qualquer analise crftica acerca da proporcionalidade da imposi<;:ao de tais custos 

em fun<;:ao dos beneffcios expectaveis decorrentes de tais determina<;:oes. Alias, como referido 

em cima, e melhor descrito na analise da pwe em anexo, existem varias determina<;:oes que terao 

resultados prejudiciais ao nfvel da medi<;:ao dos nfveis de qualidade do servi<;:o postal universal. 

Assim, os en propoem continuar a efetuar os estudos de correia real, implementando a sua rea

liza<;:ao em duas semanas nao consecutivas, solu<;:ao que esta em conformidade com as normas 

europeias aplicaveis amedi<;:ao de qualidade do setor postal, e permite preservar a viabilidade e 

sustentabilidade do ponto de vista econ6mico. Adicionalmente, propomos solicitar analise esta

tfstica, externa independente, das metodologias utilizadas na elabora<;:ao dos estudos, a incidir 
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nos estudos ja efetuados para os desenhos estatisticos 2019, com posterior concretizac;:ao das 

ac;:5es que possam ser definidas como necessarias em conclusao do referido estudo estatistico. 

e. 	 Sobre as recomenda~oes da ANACOM no ambito do sistema de tratamento de redama

~oes e pedidos de informa~ao 

Antes de iniciar a analise as recomendac;:5es no ambito do sistema de tratamento de reclamac;:5es 

e pedidos de informac;:ao, os cn gostariam de comentar a conclusao em que a ANACOM refere 

que identificou a existencia de erros nos campos de identificac;:ao das datas (data de entrada) com 

impacto nos tempos medios de resposta, nao se podendo no entanto, considerando a metodolo

gia, concluir sobre a exatidao dos tempos de resposta reportados (ponto 3.1 do SPD). 

Quanto a tal conclusao, refira-se que a situac;:ao identificada nao podera, por principio, ser isenta 

de erros. Tal deve-se ao facto de que parte dos processos de reclamac;:5es (aqueles que chegam 

por vias de entrada ffsicas: e.g. carta, formula rio, livro de reclamac;:5es) sao introduzidos no sis

tema, at raves de data-entry manual, estando sujeito a pontuais gralhas de introduc;:ao que sao, 

no entanto, substancialmente mitigadas atraves das metodologias de controlo e auditoria aplica

das. 

Acresce que, de acordo com a informac;:ao disponibilizada no relat6rio da auditoria (pagina 8, 

ponto C) os valores medios de tempo de resposta repostados pelos cn, sao exatamente identicos 

aos encontrados/calculados pelos auditores, conforme quadro seguinte: 

c) 	 Tempo medio de resposta - Ainda em rela~ao ao total de reclama~6es 

respondidas, nao (oram apuradas diferen~as, na base de dados que nos foi 

disponibilizada, entre 0 tempo medio de resposta reportado pelos CTT a 
ANACm'1 eo calculado pel a Grant Thornton. 

en G J Oiferen~a 

12 .3 12, 3 
50,9 50,9 

31.5 3 1,5 

Tabela 3:3 (.:'110110 clo tempo medio de resposta as redalllac:;,des, em dias (alellciario [Follte: 


Elauor.'tclo p e la Grant Thornton .(t partir de illforma~"o disDonibiliz?lcla pelos CIT] 


Relativamente as recomendac;:5es da ANACOM no ambito do sistema de tratamento de reclama

c;:5es e pedidos de informac;:ao, a ANACOM refere que a classificac;:ao dos motivos finais das recla

mac;:5es esta sujeita a alguma subjetividade por parte do operador que regista a informac;:ao no 

sistema. 
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Sobre este assunto, os cn gostariam de salientar que: 

(i) 	 este processo de classifica<;ao dos motivos finais (decorrente da razao de fecho da reclama

<;ao) ocorre at raves da sele<;ao de uma lista pre-definida de motivos finais; 

(ii) 	 existem efetivamente situa<;5es em que a forma como se solucionou 0 problema nao se 

encontra, totalmente, expresso nos motivos finais disponfveis para classifica<;ao. Esta situ

a<;ao nao nos parece que deva implicar a referencia de "alguma subjetividade", mas tao 

somente a necessidade de simplifica<;ao/relato da situa<;ao tendo em conta os motivos fi

nais existente e do conhecimento da ANACOM. 

(iii) 	 existe um glossa rio explfcito que regula a aplica<;ao dos referidos de motivos finais e que e 

refor<;ado continua mente na forma<;ao/rejreshing dos varios assistentes. 

Ainda neste ambito refira-se que estao em curso as seguintes a<;5es: 

(i) 	 revisao da tabela de motivos finais e iniciais com 0 objetivo de otimizar a identifica<;ao de 

tais motivos, procurando suprimir motivos finais que possam ser dubios ou suscetfveis de 

interpreta<;5es diversas; 

(ii) 	 revisao dos glossarios de motivos finais e iniciais, com introdu<;ao de casos tfpicos/de refe

rencia ilustrativos de cada situa<;ao; 

(iii) 	 refor<;o da forma<;ao aos assistentes que utilizam a aplica<;ao para a adequada utiliza<;ao 

dos motivos finais e data-entry de datas; 

(iv) 	 refor<;o dos controlos de qualidade e auditorias internas aos processos inscritos no sistema. 
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Anexo 

[Informa~ao Confidencial] 

16 


