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Com o fim do atual contrato 
de concessão celebrado com o 
Estado para o serviço postal 
universal, Cadete de Matos diz 
que há “ensinamentos” a retirar

CTT: 
Fecho de 
estações 
deve ser 
regulado

O presidente da Anacom não veria com 
maus olhos a possibilidade de o futuro 
contrato de concessão com os CTT, 
que substituirá o atual, venha a colocar 
limites ao fecho de estações. O atual 
termina no próximo ano e, sendo certo 
que quem vai definir o mesmo será o 
Governo, a quem cabe concessionar o 
serviço postal universal, este irá ter em 
conta as falhas que têm sido apontadas 
pelo regulador quanto ao serviço pres-
tado pelos Correios.

João Cadete de Matos recorda que o 
facto de os CTT terem sido totalmente 
privatizados coloca “uma maior exigên-
cia sobre a atuação do regulador” no 
sentido de acautelar o serviço público, 
sendo que, para este responsável, o 
último ano trouxe “vários motivos de 
preocupação em várias dimensões”, no-
meadamente quanto ao volume de re-
clamações, à deterioração da qualidade 
do serviço e às fragilidades encontradas 
no sistema de mediação dessa mesma 
qualidade de serviço.

Para o presidente da Anacom um 
acontecimento foi decisivo neste pro-
cesso: “Chegámos ao final do ano com 

33 concelhos sem estações dos correios 
que foi um facto novo; confesso que, 
quando iniciei aqui funções, não anteci-
pava que tivesse de receber aqui tantos 
presidentes de câmara preocupados 
por verem as suas populações discri-
minadas. Porque os postos a quem foi 
subcontratado o serviço não o presta-
ram nas mesmas condições”.

Cadete de Matos lembra que “o con-
trato de concessão não colocou nenhum 
entrave a esta subcontratação; os CTT 
podiam, no limite, subcontratar todas 
as estações de correios a terceiros”. 
Questionado sobre se o futuro contrato 
deveria prever limites para o fecho de 
estações próprias, o responsável diz 
que “tudo o que seja clarificar na lei 
aquilo que são as obrigações das partes 
é essencial”, mesmo que tal passe por 
definir que não podem ser fechadas 
mais estações.

Sobre a possibilidade de ocorrer uma 
reversão de alguns dos fechos de esta-
ções próprias, o presidente da Anacom 
admite que “não é impossível que isso 
aconteça”, consoante aquilo que o pró-
prio Estado possa entender fazer-se. “E 
os CTT têm estado já a ter de reverter 
alguns casos”, acrescenta. Questionado 
sobre se a privatização total foi um erro, 
o presidente da Anacom não quis co-
mentar mas não deixou de dizer que “é 
um facto que, dos 28 países europeus, 
apenas em quatro a empresa que presta 
o serviço postal é totalmente privada”.

Seja como for, recordou que, com o 
final do atual contrato de concessão, 
em 2020, “está previsto um balanço das 
condições em que este contrato ocor-
reu” e, para Cadete de Matos, não há 
dúvidas de que “há vários indicadores 
que revelam que devemos tirar ensina-
mentos dessa experiência”.

Ainda sobre o tema da qualidade do 
serviço prestado, os CTT têm criticado 
várias das medidas da Anacom, nomea-
damente os novos indicadores de qua-
lidade. “Nós tivemos como padrão os 
indicadores de qualidade que os CTT já 
tinham observado no passado; por isso, 
não estamos a fixar nenhuma fasquia 
mais alta do que aquela que a empresa 
no passado já revelou”, responde o pre-
sidente da Anacom.

Textos Maria Ana Barroso  
e Pedro Lima 

Foto António Pedro Ferreira

Após 32 anos no Banco de Portugal, 
foi nomeado presidente da Autorida-
de Nacional das Comunicações (Ana-
com) em agosto de 2017. O seu man-
dato tem sido marcado por muitas 
guerras com as empresas do sector, 
mas João Cadete de Matos diz estar 
apenas a cumprir a missão que lhe foi 
confiada e que passa por um equilíbrio 
entre a defesa dos consumidores de 
serviços de comunicações e o apoio 
ao desenvolvimento do sector. Uma 
das suas prioridades é tentar que haja 
uma maior partilha dos custos de 
infraestrutura entre operadores. A 
poupança que daí resultaria, defende, 
beneficiaria os clientes, ao permitir 
baixar os preços, num país onde es-
tes “são superiores à média da União 
Europeia”.

PP ÉPpresidentePdaPAnacomPháPapenasP
anoPePmeioPmasPtemPgrandePpartePdoP
sectorPcontraPsiPePéPacusadoPdePterP
“ânsiaPdePprotagonismo”.PComoPéPqueP
reagePaPessasPcríticas?P P P

 R O sector das telecomunicações é 
exigente do ponto de vista da regula-
ção mas aceitei o desafio com a ambi-
ção de cumprir aquilo que se espera 
de um regulador, com este desafio 
grande que é conciliar a urgência de 
atuarmos e o rigor e a ponderação 
com que é feita essa atuação. A nos-
sa missão é garantir que o sector se 
desenvolve o mais possível, atenden-
do às necessidades das pessoas mas 
também das empresas já que a nos-
sa intervenção é importante para o 
desenvolvimento económico. Tendo 
presente que o interesse geral deve 
sobrepor-se aos interesses privados. 
Isso passa por garantir que o sector é 
competitivo, com concorrência e isso 
é mais fácil quando existem várias 
empresas no mercado, o que é hoje 
realidade nas telecomunicações mas 
não nos correios.

PP AsPempresasPdizemPquePaPAnacomP
tomaPdecisõesPsemPasPouvir.

 R É exatamente o oposto. Todas as 
nossas decisões são precedidas de um 
diagnóstico da situação, contactando 
as empresas e todas as fontes de in-
formação necessárias para estudar o 
problema que queremos corrigir. É 
dada aos operadores a possibilidade 
de expressarem as suas opiniões. E 
não é uma mera formalidade. Do pro-
jeto de decisão para a decisão há mu-
danças com muita frequência. Umas 

sugestões são acolhidas e outras não. 
E procuramos ouvir não só as empre-
sas objeto das nossas determinações 
mas todos os interessados, como os 
clientes, as empresas de outros sec-
tores, as autarquias, as associações 
empresariais... antes não era tão fre-
quente fazê-lo.

PP OsPsupervisionadosPdizemPaindaP
quePoPfocoPestáPsóPnaPpartePdaPprote-
çãoPdosPconsumidores,PesquecendoPaP
promoçãoPdoPsector,PoPque,PemPúltimaP
análise,PbeneficiaPosPclientesPtambém.

 R Tenho muita dificuldade em enten-
der a crítica de que a Anacom está 
muito preocupada com a proteção 
dos direitos dos consumidores. É para 
isso que os reguladores existem. Não 
concebo que qualquer empresa não 
tenha como primado a satisfação dos 
clientes. Quando chamamos a atenção 
para o aumento das reclamações ou 
uma má prática, esperaríamos que as 
empresas o tivessem em conta para 
assim evitar que os seus clientes vão 
para outras empresas. Ainda assim, 
com algumas exceções, as decisões 
ou recomendações da Anacom são 
acatadas. Um dos temas que originava 
muitas reclamações era o facto de, 
nas faturas, aparecerem custos com 
acessos à internet que os clientes não 
sabiam que estavam a fazer. Fizemos 
uma recomendação que todos acata-
ram. Outra foi não faturar os clientes 
que ficaram sem comunicações nos 
incêndios, também seguida.

PP DePquePformaPtêmPpromovidoPoP
desenvolvimentoPdasPempresasPdoP
sector?P

 R Além dos temas da Fibroglobal 
(empresa que ganhou o concurso na 
zona centro para levar a fibra ótica às 
zonas mais remotas do país) e dos ca-
bos submarinos (substituição do atual 
anel que liga o continente aos Açores 
e Madeira), há a questão da partilha 
das infraestruturas. Tenho sublinhado 
desde a primeira hora a relevância 
do coinvestimento e partilha de in-
fraestruturas. Sobretudo em zonas 
de menor densidade populacional e 
em resposta ao avultado investimento 
que vai ser exigido pela tecnologia 5G 
e que justifica essa partilha. Há outro 
caso em que Portugal está a ficar para 
trás que é o roaming nacional. É um 
paradoxo que os turistas que nos visi-
tam possam ligar-se a qualquer rede 
e nós quando vamos ao estrangeiro 
também e um cidadão português, em 
Portugal, quando está numa zona em 
que o seu operador não tem rede, não 
se possa ligar aos outros operadores 
nacionais.

João Cadete de Matos Presidente da Anacom

“O preço das 
comunicações 
preocupa-nos”

PP ReferiuPaPexistênciaPdePconcorrên-
ciaPnasPtelecomunicações.PAtéPqueP
pontoPsePrefletePissoPnosPpreços?P

 R O facto de termos três grandes ope-
radores não tem resultado numa con-
corrência nos preços, o que depende 
das estratégias comerciais seguidas, 
em que pode haver alinhamento das 
suas ofertas. Em vários países tem-se 
procurado romper com esta situação 
— que se aproxima de uma situação 
de cartelização em que as empresas 
têm entre si o mercado dividido — re-
correndo a um quarto operador. É im-
portante criar condições para que essa 
concorrência exista, de facto, também 
ao nível dos prazos, o que cruza com 
o tema das fidelizações. A partir do 
momento em que houver maior facili-
dade de poder fazer a opção por outro 
operador, estarão criadas as condições 
para uma maior competição entre as 
empresas.

PP OsPpreçosPdasPtelecomunicaçõesP
emPPortugalPsãoPdemasiadoPelevados,P
noPentenderPdaPAnacom?

 R Portugal tem tido uma trajetória 
ao nível dos preços das comunicações 
que é díspar relativamente aos outros 
países europeus. Isso preocupa-nos. 
Entre dezembro de 2009 e dezembro 
de 2018, os preços cresceram 12,5% 
em Portugal enquanto na média eu-
ropeia desceram 2,9%. Nos pacotes 
triple play (televisão, telefone fixo e 
internet) os preços são superiores à 
média da União Europeia, consoante 
os intervalos de velocidade, em 19% a 
38%. Para as velocidades acima de 100 
megabits por segundo, o preço míni-
mo em Portugal estava, em 2017, 19% 
acima da média da União Europeia. 
Os preços podem ser mais baixos, 
nomeadamente se os custos opera-
cionais e o investimento puderem ser 
partilhados.

PP AsPoperadorasPdizemPquePpode-
rãoPaumentarPosPpreçosPsePforPparaP
aPfrentePaPreduçãoPdasPpenalizaçõesP
porPcancelamentoPantecipadoPdePcon-
tratosPcomPfidelizaçãoPpropostaPpelaP
Anacom.

 R Não estamos a pôr em causa as re-
gras da fidelização. O que propusemos 
à Assembleia da República foi limitar 
os encargos que podem ser cobrados 
no momento de terminar o contra-
to. Atualmente as penalizações para 
quem quer a cessação antecipada de 
contrato podem atingir valores exor-
bitantes que em nada têm a ver com os 
custos em que as empresas incorrem. 
Esta ameaça de aumento de preços 
não tem sentido.

mabarroso@expresso.impresa.pt
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ACERCA DE...

CUSTOS DA ANACOM

“Reduzimos  
os custos com 
Fornecimentos  
e Serviços Externos 
em 2018 em 1,5 
milhões de euros, 
ou seja, em 15%”

“Discordamos  
que haja 
cativações  
dos reguladores 
porque achamos 
que elas são contra 
a nossa autonomia 
e independência.  
O compromisso 
que temos é de 
termos uma gestão 
absolutamente 
rigorosa e 
criteriosa”

SALÁRIOS

“Este ano houve 
uma reposição  
dos salários  
dos colaboradores 
da Anacom  
que tinham estado 
congelados 
durante vários 
anos, como 
aconteceu  
com o restante 
sector público”

TAXAS

“Propusemos  
ao Governo uma 
redução das taxas 
de espectro  
(feixes hertzianos) 
de 50% nas zonas 
de baixa densidade 
populacional  
e de perigosidade 
de incêndios”

TDT: AMEAÇA DA ALTICE 
DE NÃO RENOVAR CONTRATO

“Haverá 
certamente 
soluções e 
alternativas. 
Portugal não  
está refém de 
nenhuma empresa 
para cumprir os 
direitos e decisões 
soberanas do país”

“Há países 
europeus que 
estão a decidir 
outras soluções 
que não a TDT”

“Ganhávamos todos 
se na China também houvesse 
uma autoridade reguladora”

A Huawei tem estado debaixo de 
fogo nos últimos tempos, graças às 
suspeitas levantadas quanto aos ris-
cos de segurança que podem ser co-
locadas ao mundo ocidental se hou-
ver um uso indevido do acesso deste 
fabricante às infraestruturas de te-
lecomunicações por parte da China. 
No entanto, não há, por ora, provas 
significativas de que assim seja, pelo 
menos do domínio público. E vários 
analistas consideram que o que está 
aqui em causa é uma guerra comer-
cial entre a China e os EUA, que têm 
visto os seus grandes players neste 
sector a perder terreno para grupos 
como a Huawei. Questionado a este 
propósito, o presidente da Anacom 
revela-se cauteloso nos comentários.

 P Receberam uma visita recente de 
uma comitiva norte-americana que 
esteve em Portugal a alertar para 
os riscos do 5G e sobretudo os asso-
ciados a alguns fabricantes, caso da 
Huawei. Como olha a Anacom para 
esta questão? 

 R A Anacom teve a felicidade de po-
der dar uma resposta concreta a este 
problema porque estava a trabalhar, 
já há algum tempo, num regulamen-
to de segurança das comunicações, 
que publicámos na semana passada. 
Este regulamento vem criar condi-
ções e obrigações que permitam à 
autoridade reguladora fazer a mo-
nitorização de como funcionam as 
redes de comunicações mas também 
criar obrigações às empresas nesta 
matéria. Toda esta controvérsia sur-
giu a propósito da implementação do 

5G, que vai trazer toda uma gama de 
incertezas e de riscos que têm de ser 
acautelados. Não é só o risco quanto 
à segurança nacional. É também o 
risco da privacidade, da proteção dos 
dados. Precisamos de ter em Portu-
gal uma responsabilidade clara das 
empresas e dos fornecedores quer 
do hardware, quer do software em 
que as redes estão suportadas. Essa 
responsabilidade é independente de 
quem for, especificamente, o forne-
cedor da tecnologia. Deve aplicar-se 
a qualquer empresa.

 P A Anacom revê-se nas preocupa-
ções do regulador norte-americano 
das telecomunicações ou a sua lei-
tura é que esta é, na verdade, uma 
guerra comercial entre potências? 

 R Vou deixar essa leitura para os 
analistas. Mas há um mérito que esta 
intervenção tem que é o de sublinhar 
ainda mais a relevância da segurança 
que penso que nenhum país pode 
descurar. Hoje sabemos que um 
dos atos terroristas mais gravosos 
é aquele que pode ser feito, precisa-
mente, através das infraestruturas de 
telecomunicações. A internet permi-
te controlar à distância e interferir 
em múltiplos domínios de uma socie-
dade. A segurança das comunicações 
é decisiva.

 P Mas o facto de se tratar de fabri-
cantes chineses justifica preocupa-
ções acrescidas para a Anacom?

 R Todas as empresas que invistam 
em Portugal têm de cumprir os mes-
mos padrões e as mesmas regras. 

HOJE SABEMOS  
QUE UM DOS ATOS 
TERRORISTAS MAIS 
GRAVOSOS  
É O QUE É FEITO 
ATRAVÉS DAS 
INFRAESTRUTURAS 
DE COMUNICAÇÕES

Agora, há um tema que está na or-
dem do dia e que é o papel das auto-
ridades reguladoras e da cooperação 
entre elas. Ganhávamos todos se na 
China também houvesse uma auto-
ridade reguladora deste sector, uma 
vez que a cooperação internacional 
nesta área é fundamental. Estamos 
a falar de um espaço global em que 
muitas das invasões da privacidade, 
da segurança nacional são feitas a 
partir do exterior. Quantos mais es-
tados tiverem princípios iguais do 
ponto de vista da proteção dos di-
reitos, liberdades e garantias para 
os cidadãos, das exigências com as 
empresas, tanto melhor.

 P Com isso quer dizer que, quando 
falamos de fabricantes chineses, há 
um obstáculo. A tal cooperação de 
que fala não existe.

 R Não existe um regulador das co-
municações na China, de facto. É 
um aspeto que é relevante do ponto 
de vista da regulação dos mercados. 
E depois é importante que os regu-
ladores sejam independentes. Tenho 
encontrado esse compromisso nos 
reguladores europeus, também da 
parte do regulador dos EUA. Tam-
bém tive com o vice-ministro da Chi-
na responsável pela cibersegurança 
uma reunião em que este disse que o 
Governo estava preocupado com este 
tema e a tomar medidas. Há aqui cla-
ramente uma consciencialização de 
que este tema é relevante e é funda-
mental, num mundo tão globalizado 
como é o das comunicações, que haja 
um compromisso universal.

O FACTO DE TERMOS 
TRÊS GRANDES 
OPERADORES  
NÃO TEM  
RESULTADO NUMA 
CONCORRÊNCIA  
NOS PREÇOS


