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1. Enquadramento 

Os CTT – Correios de Portugal, S.A. (CTT) estão obrigados, ao abrigo do artigo 13.º, n.º 1 

da Lei Postal1 e da Base XII, n.º 1 da Concessão2, a prestar os serviços que integram o 

serviço postal universal (SU) de acordo com os parâmetros de qualidade de serviço (PQS) 

e os objetivos de desempenho fixados pela Autoridade Nacional de Comunicações 

(ANACOM). 

Por decisão de 12.07.2018, a ANACOM fixou os PQS e os objetivos de desempenho 

associados à prestação do SU, para o triénio 2018-2020, e definiu as regras relativas à sua 

medição, monitorização e divulgação3. 

Neste âmbito, em 2019 os CTT encontravam-se obrigados a observar um novo conjunto 

de IQS que, tendo como objetivo criar condições para que seja assegurado um maior nível 

de qualidade do SU, se caracteriza, nomeadamente, pela fixação de objetivos mais 

exigentes para alguns IQS (deixando também de existir um valor mínimo associado a cada 

IQS, que era inferior ao valor objetivo), e pela criação de um objetivo adicional de 

fiabilidade, que varia entre os 99,9% para os casos em que a rapidez e segurança são 

determinantes (correio azul, correio registado e jornais diários e semanais) e os 99,7% para 

o restante correio (correio normal, encomendas e jornais mensais e quinzenais), para evitar 

que o tráfego não entregue dentro do padrão do serviço seja entregue muito para além 

desse padrão. 

Aplica-se também à medição de 2019 a decisão da ANACOM de 28.12.2018, tomada na 

sequência da auditoria realizada ao sistema de medição dos IQS de 2016 e de 2017, que 

determinou aos CTT um conjunto de alterações aos procedimentos de medição dos IQS, 

a implementar, o mais tardar, a partir de 01.07.20194. 

 

                                                           

1 Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, na sua redação em vigor. 
2 Bases da Concessão do Serviço Postal Universal, aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 448/99, de 4 de novembro, 
republicadas, após alterações, em anexo ao Decreto-Lei n.º 160/2013, de 19 de novembro. 
3 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456816. 
4 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1465436. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456816
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1465436
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A Lei Postal estabelece (no seu artigo 47.º), que em caso de incumprimento dos objetivos 

de desempenho associados à prestação do SU, fixados pela ANACOM ao abrigo do 

referido artigo 13.º da Lei Postal, a ANACOM deve, de acordo com os princípios da 

proporcionalidade, da adequação, da não discriminação e da transparência, aplicar 

mecanismos de compensação destinados aos utilizadores do serviço universal. 

A Lei Postal estabelece ainda (nos seus artigos 49.º e 50.º) que o incumprimento dos PQS 

e dos objetivos de desempenho constitui uma contraordenação muito grave, punível com 

coima, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de sanções acessórias. Também o n.º 

2 da Base XII da Concessão estabelece que sem prejuízo das sanções aplicáveis, em caso 

de incumprimento dos objetivos de desempenho fixados a ANACOM deve aplicar 

mecanismos de compensação destinados aos utilizadores do SU, nos termos do artigo 47.º 

da Lei Postal. 

Por aplicação do previsto no artigo 47.º da Lei Postal, na referida decisão de 12.07.2018 

ficou estabelecido que o incumprimento dos objetivos de desempenho fixados (com 

exceção dos IQS referentes ao correio transfronteiriço intracomunitário) dá lugar à 

aplicação de um mecanismo de compensação, o qual pode ser aplicado a partir do ano 

seguinte ao do incumprimento, inclusive, e produz efeitos no prazo máximo de 12 meses 

a partir do momento em que se inicia a sua aplicação5. 

As situações de incumprimento são verificadas pela ANACOM, ouvidos os CTT6. 

Por decisão de 16.07.2020, a ANACOM definiu o critério a adotar para avaliar o 

cumprimento dos objetivos de desempenho associados a IQS cujo apuramento é efetuado 

através de amostras7. 

                                                           
5 N.ºs 1 e 2 do artigo 11.º dos «Parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados à 
prestação do serviço postal universal», fixados pela ANACOM por decisão de 12.07.2018. 
6 Artigo 11.º, n.º 3, dos «Parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados à 
prestação do serviço postal universal». 
7 Decisão disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1551821. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1551821
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Há incumprimento dos objetivos de desempenho dos IQS8: 

a) no caso dos IQS cujo apuramento é efetuado através de amostras – IQS relativos 

ao correio normal (IQS1 e IQS2), ao correio azul (IQS3 a IQS6), aos jornais e 

publicações periódicas (IQS7 a IQS12), ao correio normal em quantidade (IQS21 e 

IQS22) e ao tempo em fila de espera no atendimento (IQS23 e IQS24) –, quando o 

limite superior do intervalo de confiança a 95% do valor observado do IQS, for 

inferior ao objetivo de desempenho fixado para o respetivo IQS; 

b) no caso dos restantes IQS, cujo apuramento é efetuado com base no universo (nos 

envios reais dos utilizadores) – IQS relativos a encomendas (IQS15 e IQS16) e ao 

correio registado (IQS17 a IQS20) –, quando o valor observado do IQS é inferior ao 

objetivo de desempenho fixado para o respetivo IQS. 

Os CTT, por comunicação de 22.04.2020, reportaram os valores observados dos IQS no 

ano de 2019 e, por comunicação de 30.07.2020, reportaram o intervalo de confiança a 95% 

do valor observado dos IQS apurados através de amostras, arredondado à segunda casa 

decimal9. 

De acordo com os CTT, os IQS foram apurados por sistema de medição independente, 

efetuado pela entidade externa PricewaterhouseCoopers (PwC), com exceção dos IQS 

referentes ao correio transfronteiriço intracomunitário, que foram calculados pelos CTT com 

base nos valores apurados pelo sistema de medição Unipost Monitoring System (UNEX), 

gerido pela entidade International Post Corporation (IPC). 

 

                                                           
8 Cf. a referida decisão da ANACOM de 16.07.2020, sobre o critério a adotar para avaliar o cumprimento dos 
objetivos de desempenho associados a IQS cujo apuramento é efetuado através de amostras, conjugada com 
a decisão de 12.07.2018, que fixou os «Parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho 
associados à prestação do serviço postal universal». 
9 Cf. estipulado na decisão de 16.07.2020. 
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2. Valores dos IQS em 2019 

Na Tabela 1 apresentam-se os valores dos IQS reportados pelos CTT para o ano 2019. 

De acordo com aquela empresa, os valores dos IQS incorporam as deduções dos efeitos 

ocorridos por motivos de força maior ou de fenómenos cujo desencadeamento e evolução 

foram manifestamente externos à capacidade de controlo dos CTT, que foram aceites pela 

ANACOM10 para efeitos de cálculo dos valores dos IQS de 2019: 

a) perturbações no transporte aéreo na Região Autónoma da Madeira, provocadas por 

ventos fortes, em 26.03.2019 e em 05.12.201911,12; 

b) passagem do furacão Lorenzo na Região Autónoma dos Açores, em 02.10.201913; 

c) corte da circulação da autoestrada A1, em 30.10.2019, provocado pela ocorrência de 

acidente entre dois veículos14; 

d) interrupções do tráfego aéreo nos aeroportos da Região Autónoma dos Açores, 

provocadas pela depressão Elsa e pela greve de técnicos de manutenção da SATA 

Air Açores, ambos ocorridos em dezembro de 201915. 

                                                           
10 Ao abrigo do artigo 7.º dos «Parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados à 
prestação do serviço postal universal», fixados pela decisão de 12.07.2018. 
11 Decisão da ANACOM de 18.07.2019: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1476301. 
12 Decisão da ANACOM de 19.03.2020: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1519588. 
13 Decisão da ANACOM de 13.02.2020: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1502427. 
14 Decisão da ANACOM de 19.03.2020: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1519582. 
15 Decisão da ANACOM de 02.04.2020: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1521717. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1476301
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1519588
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1502427
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1519582
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1521717
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Tabela 1. Valores dos IQS no ano 2019 

PQS - Demoras de encaminhamento de envios postais 
IR 

(%) 

O
b
je

ti
v
o

 

V
a
lo

r 
o
b
s
e
rv

a
d

o
 

L
im

it
e
 s

u
p
e

ri
o

r 
d

o
 

IC
 a

 9
5
%

 d
o
 v

a
lo

r 

o
b
s
e
rv

a
d
o

 

A
ti
n
g
e

 O
b
je

ti
v
o

 

IQS1 Demora de encaminhamento no correio normal (D+3) 27 96,3% 91,5% 92,64% Não 

IQS2 Demora de encaminhamento no correio normal (D+5) 27 99,7% 98,5% 98,93% Não 

IQS3 Demora de encaminhamento no correio azul - Continente (D+1) 10 94,5% 88,2% 89,80% Não 

IQS4 Demora de encaminhamento no correio azul - Continente (D+3) 10 99,9% 99,1% 99,37% Não 

IQS5 Demora de encaminhamento no correio azul - CAM (D+2) 4 90,0% 88,0% 91,82% Sim 

IQS6 Demora de encaminhamento no correio azul - CAM (D+4) 4 99,9% 98,4% 99,18% Não 

IQS7 
Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas com periodicidade 
igual ou inferior à semanal - Continente (D+1) 

8 94,5% 84,4% 85,30% Não 

IQS8 
Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas com periodicidade 
igual ou inferior à semanal - Continente (D+3) 

8 99,9% 99,0% 99,26% Não 

IQS9 
Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas com periodicidade 
igual ou inferior à semanal - CAM (D+2) 

4 90,0% 84,1% 84,99% Não 

IQS10 
Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas com periodicidade 
igual ou inferior à semanal - CAM (D+4) 

4 99,9% 97,9% 98,26% Não 

IQS11 
Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas com periodicidade 
superior à semanal (D+3) 

8 96,3% 86,7% 88,05% Não 

IQS12 
Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas com periodicidade 
superior à semanal (D+5) 

8 99,7% 96,7% 97,42% Não 

IQS13 Demora de encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário (D+3) N/A 88,0% 77,7% N/A Não 

IQS14 Demora de encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário (D+5) N/A 97,0% 95,7% N/A Não 

IQS15 Demora de encaminhamento na encomenda normal (D+3) 5 96,3% 90,8% N/A Não 

IQS16 Demora de encaminhamento na encomenda normal (D+5) 5 99,7% 96,4% N/A Não 

IQS17 Demora de encaminhamento no correio registado - Continente (D+1) 20 94,5% 94,1% N/A Não 

IQS18 Demora de encaminhamento no correio registado - Continente (D+3) 20 99,9% 99,8% N/A Não 

IQS19 Demora de encaminhamento no correio registado - CAM (D+2) 4 90,0% 75,8% N/A Não 

IQS20 Demora de encaminhamento no correio registado - CAM (D+4) 4 99,9% 95,2% N/A Não 

IQS21 Demora de encaminhamento no correio normal em quantidade (D+3)* N/A 96,3% 89,3% 94,47% Não 

IQS22 Demora de encaminhamento no correio normal em quantidade (D+5)* N/A 99,7% 98,1% 99,04% Não 

PQS - Tempo em fila de espera nos estabelecimentos postais      

IQS23  Tempo em fila de espera no atendimento (% de eventos < 10 minutos) 10 90,0% 88,8% 89,69% Não 

IQS24  Tempo em fila de espera no atendimento (% de eventos < 30 minutos) 10 99,5% 99,1% 99,38% Não 

Notas: 
Valores reportados pelos CTT, ainda não auditados. 
IR – Importância relativa de cada IQS. 
IC – Intervalo de confiança. 
N/A - Não aplicável. 
CAM: Fluxos Continente – Açores – Madeira. 
Os IQS foram apurados por sistema de medição independente, efetuado pela entidade externa PwC, com exceção dos IQS13 
e IQS14, que foram calculados pelos CTT com base nos valores apurados pelo sistema de medição independente Unipost 
Monitoring System (UNEX), gerido pela entidade externa International Post Corporation (IPC). 
* Medição de abril a dezembro de 2019. 
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De acordo com os valores constantes da Tabela 1, constata-se que apenas o IQS5 [demora 

de encaminhamento no correio azul - CAM (D+2)] atingiu o respetivo objetivo de 

desempenho definido para o ano. 

Uma vez que se verifica o incumprimento de objetivos de desempenho, há lugar à aplicação 

do mecanismo de compensação previsto no artigo 7.º dos «Parâmetros de qualidade de 

serviço e objetivos de desempenho associados à prestação do serviço postal universal». 

De acordo com os CTT16, para além de perturbações no transporte, em especial nas 

ligações com as Regiões Autónomas, e de entre estas em particular com a Região 

Autónoma dos Açores, os resultados em 2019 foram afetados negativamente por 

perturbações laborais (plenários dos trabalhadores em junho e greve geral dos 

trabalhadores dos CTT de 5 de julho), por dificuldades na contratação de pessoas devido 

à contínua descida da taxa de desemprego, afetando em especial as épocas de verão e 

de natal, e pela diminuição da capacidade de tratamento de correio no Centro de Produção 

e Logística do Sul, nos 2.º, 3.º e 4.º trimestres de 2019, devido à implementação de novas 

máquinas de tratamento de correio no âmbito do Plano de Modernização e Investimento 

daquela empresa, para além de outras ocorrências de ordem operacional. 

3. Aplicação do mecanismo de compensação 

De acordo com o Apêndice 2 dos «Parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de 

desempenho associados à prestação do serviço postal universal»: 

a) a compensação a aplicar pelo incumprimento dos objetivos de desempenho dos 

IQS, com exceção dos IQS referentes ao correio transfronteiriço intracomunitário17 

e dos IQS referentes ao correio normal em quantidade, corresponde à aplicação de 

uma dedução, até ao valor de 1 ponto percentual, à variação máxima de preços  

                                                           
16 Nos reportes trimestrais com informação sobre os valores dos IQS verificados em cada trimestre do ano civil, 
remetidos à ANACOM nos termos e ao abrigo dos n.ºs 1 e 2 do artigo 8.º dos «Parâmetros de qualidade de 
serviço e objetivos de desempenho associados à prestação do serviço postal universal», fixados pela decisão 
de 12.07.2018.  
17 Cf. já referido, não se aplica o mecanismo de compensação ao incumprimento dos IQS do correio 
transfronteiriço intracomunitário, pelo que no restante deste capítulo não se farão referências a estes IQS. 
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permitida para o cabaz de serviços de correspondências, correio editorial e 

encomendas que integram o SU, permitida para os anos seguintes ao do 

incumprimento, devendo beneficiar a universalidade dos utilizadores daqueles 

serviços18; 

b) a compensação a aplicar pelo incumprimento dos IQS referentes ao correio normal 

em quantidade, corresponde à dedução, até 0,5%, aos preços do correio normal 

em quantidade sujeitos a preços especiais, no serviço nacional. 

A compensação pode vigorar durante um período máximo de 12 meses a contar da data 

de início de implementação da mesma. 

Mecanismo de compensação pelo incumprimento dos IQS (com exceção do correio normal 

em quantidade) 

O cálculo da dedução é efetuado da forma seguinte19: 

a) Dedução associada ao incumprimento de cada IQS apurado através de amostras 

[IQS relativos ao correio normal (IQS1 e IQS2), ao correio azul (IQS3 a IQS6), aos 

jornais e publicações periódicas (IQS7 a IQS12) e ao tempo em fila de espera no 

atendimento (IQS23 e IQS24)]: 

Há incumprimento do IQS quando o limite superior do intervalo de confiança a 95% 

do valor observado do IQS for inferior ao objetivo de desempenho fixado para o  

                                                           
18 Em situações excecionais devidamente fundamentadas pelos CTT, associadas a dificuldades operacionais 
na implementação da redução dos preços, poderá este prestador solicitar à ANACOM a aplicação, em 
alternativa à compensação referida, de uma compensação financeira a reverter a favor dos utilizadores, em 
que as modalidades concretas de realização dessa compensação, a efetuar no âmbito dos serviços que 
integram o SU, serão objeto de aprovação prévia pela ANACOM, atentos os princípios de universalidade, e 
sendo de valor financeiro no mínimo equivalente à redução de receitas que resultaria da aplicação da 
compensação prevista pela redução de preços. Esta possibilidade está prevista e rege-se pelo disposto nos 
n.ºs 5 a 7 do Apêndice 2 dos «Parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados à 
prestação do serviço postal universal». 
19 Pela aplicação conjugada do Apêndice 2 dos «Parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de 
desempenho associados à prestação do serviço postal universal», com a decisão de 16.07.2020 sobre o critério 
a adotar para avaliar o cumprimento dos objetivos de desempenho associados a IQS cujo apuramento é 
efetuado através de amostras. 
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respetivo IQS. A dedução corresponde ao produto entre a importância relativa (IR) 

do IQS e a dedução máxima (1 p.p.). 

b) Dedução associada ao incumprimento de cada IQS apurado com base no universo 

[IQS relativos a encomendas (IQS15 e IQS16) e ao correio registado (IQS17 a 

IQS20)]: 

Há incumprimento do IQS quando o valor observado do IQS é inferior ao objetivo 

de desempenho fixado para o respetivo IQS. A dedução corresponde ao produto 

entre a importância relativa (IR) do IQS e a dedução máxima (1 p.p.). 

c) Dedução total aplicável: 

A dedução total a aplicar é determinada pela soma das IR dos IQS que não 

cumprem o objetivo de desempenho, multiplicada pela dedução máxima aplicável 

(1 p.p.), até ao limite de 1 p.p. (dedução máxima aplicável). 

Uma vez que a soma das IR dos IQS que não cumprem o objetivo de desempenho é de 

196%, a dedução a aplicar corresponde à dedução máxima aplicável, isto é, dedução de 1 

ponto percentual à variação máxima de preços permitida para o cabaz de serviços de 

correspondências, correio editorial e encomendas que integram o serviço universal (dado 

que 196% * 1 p.p. ≥ 1 p.p.). 

Tendo em conta que: 

a) a compensação a aplicar pode vigorar durante um período máximo de 12 meses a 

contar da data de início de implementação da mesma; e 

b) o contrato de concessão do SU termina no final deste ano, em 31.12.2020, 

considera-se que o mecanismo de compensação deve aplicar-se até 31.12.2020, ou seja, 

deve aplicar-se à variação máxima de preços permitida para o ano 2020 para o cabaz de 

serviços de correspondências, correio editorial e encomendas que integram o SU. 
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Deverá ainda aplicar-se durante um prazo mínimo de dois meses, ou seja, iniciar-se o mais 

tardar em 01.11.2020, de modo a permitir beneficiar a universalidade dos utilizadores.  

Este prazo permitirá ter em conta o período de tempo necessário até que a decisão final 

possa ser implementada, o que inclui o prazo de audiência prévia dos CTT (ao abrigo do 

Código do Procedimento Administrativo) sobre o presente sentido provável de decisão, o 

prazo para a análise pela ANACOM da pronúncia dos CTT e para a subsequente 

elaboração da decisão final, bem como o prazo para os CTT prepararem a implementação 

da decisão final (o que inclui, designadamente, a definição pelos CTT das alterações de 

preços a aplicar de modo a ser cumprida a decisão final que venha a ser adotada e, assim, 

a correspondente variação máxima de preços aplicável ao referido cabaz de preços). A 

fixação, pela ANACOM, de uma data para início de aplicação da decisão anterior a 

novembro, poderá não ser compatível com a realização dos referidos passos necessários. 

De qualquer modo, os CTT podem sempre iniciar a sua aplicação antes de 01.11.2020, 

caso tal venha a ser possível. 

Por aplicação dos critérios a que obedece a formação dos preços dos serviços postais que 

compõem o serviço universal no triénio 2018-2020 (critérios de formação de preços), 

definidos por decisão da ANACOM de 12.07.2018, complementada por decisão de 

05.11.2018, ao abrigo do n.º 3 do artigo 14.º da Lei Postal, a variação média ponderada 

dos preços do cabaz de serviços de correspondências, encomendas e correio editorial, não 

pode ser superior, no ano 2020, a IPC + FCIPC - 0,25% + FCQ, em termos médios 

nominais, o que corresponde a uma variação máxima de 1,4120. 

                                                           
20 Tendo em conta que: 

a) IPC - Índice de Preços no Consumidor: de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º dos critérios de 
formação de preços, o valor do IPC (para 2020) é a inflação prevista pelo Governo (para 2020) e como tal 
inscrita no Relatório do Orçamento do Estado (de 2020). Esse valor é igual a 1,0%; 

b) FCIPC – Fator de correção do IPC: tendo em conta alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º dos critérios de formação 
de preços, o FCIPC corresponde à diferença entre o valor da inflação projetado no Relatório do Orçamento 
do Estado de 2020 para 2019, que é igual a -0,3%, e o valor da inflação que tinha sido previsto para 2019 
no Relatório do Orçamento do Estado de 2019, que foi igual a 1,3%, sendo tal diferença limitada 
superiormente a 2,5%. Assim sendo, e tendo em conta os valores mencionados acima, o FCIPC é igual a  
-1,0% [= 0,3 - 1,3%]; 

c) FCQ - fator de correção do tráfego: o fator de correção do tráfego é um fator de correção da variação 
máxima de preços que tem em conta parte dos desvios verificados entre a variação de tráfego prevista para 
2020 aquando da definição dos critérios de formação dos preços (que se previu ser igual a -3,42%) e a 
variação de tráfego que seja observada (a qual é igual a -7,84%, de acordo com a fórmula de cálculo 
prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º dos critérios de formação de preços). O referido desvio é igual a 
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A aplicação da dedução de 1,0 p.p., decorrente do incumprimento dos objetivos de 

desempenho dos IQS em 2019, implica que a variação média ponderada dos preços do 

cabaz de serviços de correspondências, encomendas e correio editorial, não pode ser 

superior, em 2020, a IPC + FCIPC - 0,25% + FCQ - 1,0%, em termos médios nominais, ou 

seja, não poderá ser superior a 0,41% (o que corresponde a 1,41% - 1,0%). 

Mecanismo de compensação pelo incumprimento dos IQS do correio normal em 

quantidade 

A dedução máxima de preços a aplicar pelo incumprimento de cada um dos IQS referentes 

ao correio normal em quantidade é de 0,25%.  

Esta dedução máxima aplica-se a valores realizados de cada um dos IQS com desvios 

negativos face ao objetivo de desempenho iguais ou superiores a 2 p.p. 

Nos casos em que o desvio negativo é inferior a 2 p.p., a penalização a aplicar segue uma 

regra de proporcionalidade entre o objetivo de desempenho e o desvio negativo entre 

aquele objetivo e o valor realizado. 

Como há incumprimento do IQS21 e o desvio negativo é de 1,83 p.p. (diferença entre 

94,47% e 96,3%), ou seja, inferior a 2 p.p., a redução de preços associada ao 

incumprimento do IQS21 corresponde a 0,25% * (1,83 p.p. / 2 p.p.) = 0,23%. 

Como há incumprimento do IQS22 e o desvio negativo é de 0,66 p.p. (diferença entre 

99,04% e 99,7%), a redução de preços corresponde a: 0,25% * (0,66 p.p. / 2 p.p.) = 0,08%. 

Ou seja, o mecanismo de compensação por incumprimento de IQS referentes ao correio 

normal em quantidade, corresponde à dedução de 0,31% dos preços em vigor do correio 

normal em quantidade.  

                                                           

-4,42 pontos percentuais [= -7,84% - (-3,42%)], pelo que o valor do FCQ é igual a 1,66% [= -0,375 *  
(-4,42%)], 

a variação média ponderada dos preços do cabaz de serviços de correspondências, encomendas e correio 
editorial, não pode ser superior, no ano 2020, a 1,41% [= 1,0% - 1,0% - 0,25% + 1,66%]. 
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Tendo em conta que: 

a) a compensação a aplicar pode vigorar durante um período máximo de 12 meses a 

contar da data de início de implementação da mesma; e 

b) o contrato de concessão do SU termina no final deste ano, em 31.12.2020, 

considera-se que também o mecanismo de compensação por incumprimento dos IQS 

referentes ao correio normal em quantidade deve aplicar-se até 31.12.2020, ou seja, a 

redução dos preços em vigor do correio normal em quantidade deve aplicar-se até 

31.12.2020. 

Deverá igualmente aplicar-se, e pelos mesmos motivos anteriormente apontados no caso 

do incumprimento dos restantes IQS, durante um prazo mínimo de dois meses, ou seja, 

iniciar-se o mais tardar em 01.11.2020, de modo a permitir beneficiar a universalidade dos 

utilizadores.  

4. Deliberação 

Considerando que: 

a) os CTT obrigam-se a prestar os serviços que integram o SU de acordo com os 

parâmetros de qualidade de serviço e os objetivos de desempenho fixados pela 

ANACOM, ao abrigo do n.º 1 do artigo 13.º da Lei Postal; 

b) com base na informação disponível sobre os valores realizados pelos CTT, no ano 

2019 apenas o IQS5, referente à demora de encaminhamento no correio azul - CAM 

(D+2), cumpriu o respetivo objetivo de desempenho fixado para esse ano, não tendo 

os restantes IQS cumprido os objetivos de desempenho definidos para o ano; 

c) do incumprimento dos objetivos de desempenho referido no ponto anterior decorre a 

aplicação de mecanismo de compensação aos utilizadores previsto nos parâmetros 

de qualidade de serviço e objetivos de desempenho fixados pela ANACOM, sem 

prejuízo da aplicação das demais sanções previstas na lei; 
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d) se procedeu à audiência prévia dos CTT quanto ao sentido provável de decisão sobre 

o nível de cumprimento dos indicadores de qualidade do serviço postal universal, em 

2019, constando a pronúncia recebida e a respetiva análise do “Relatório da audiência 

prévia dos CTT sobre o sentido provável de decisão relativo ao nível de cumprimento 

dos indicadores de qualidade do serviço postal universal, em 2019”, que faz parte 

integrante da presente decisão, 

o Conselho de Administração da ANACOM: 

▪ no exercício das atribuições e poderes conferidos à ANACOM, respetivamente, pelas 

alíneas h) e i) do n.º 1 do artigo 8.º e pelas alíneas g), h) e p) do n.º 1 do artigo 9.º, 

todos dos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março; 

▪ no exercício das competências que lhe são conferidas pela alínea b) do n.º 1 do artigo 

26.º dos Estatutos da ANACOM; e 

▪ atento o disposto no n.º 1 do artigo 13.º e no artigo 47.º, ambos da Lei Postal (Lei n.º 

17/2012, de 26 de abril, na sua redação em vigor), nos n.os 1 e 2 da base XII das Bases 

da concessão do serviço postal universal (aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 448/99, de 

4 de novembro, na sua redação em vigor) e nos artigos 1.º e 11.º dos «Parâmetros de 

qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados à prestação do serviço 

postal universal» para o triénio 2018-2020, aprovados pela decisão da ANACOM de 

12.07.2018; 

▪ atento o disposto na decisão da ANACOM, de 16.07.2020, sobre o critério a adotar 

para avaliar o cumprimento dos objetivos de desempenho associados a IQS cujo 

apuramento é efetuado através de amostras, 

delibera: 

1) Aprovar o “Relatório da audiência prévia dos CTT sobre o sentido provável de decisão 

relativo ao nível de cumprimento dos indicadores de qualidade do serviço postal 

universal, em 2019”, o qual faz parte integrante da presente decisão; 
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2) Determinar a aplicação do mecanismo de compensação previsto no artigo 11.º dos 

«Parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados à 

prestação do serviço postal universal», fixados na decisão da ANACOM de 

12.07.2018, por se verificar não terem sido cumpridos, em 2019, objetivos de 

desempenho de IQS; 

3) Em cumprimento do ponto anterior, determinar: 

a) a aplicação da dedução de 1 ponto percentual à variação média ponderada dos 

preços do cabaz de serviços de correspondências, encomendas e correio editorial, 

permitida para o ano 2020, variação que passa assim a ser de IPC + FCIPC - 

0,25% + FCQ - 1,0%, ou seja, que passa a ser de 0,41%, devendo a referida 

dedução beneficiar a universalidade dos utilizadores daqueles serviços; 

b) a dedução de 0,31% aos preços em vigor do correio normal em quantidade 

sujeitos a preços especiais, no serviço nacional; 

4) Determinar aos CTT que iniciem a aplicação das deduções determinadas no ponto 

anterior até ao dia 01.11.2020, devendo as mesmas ser integralmente aplicadas até 

31.12.2020; 

5) Determinar aos CTT que informem a ANACOM sobre as alterações de preços a 

implementar em cumprimento dos pontos anteriores, previamente à data de início de 

aplicação das mesmas, acompanhada de (i) informação demonstrativa do 

cumprimento da presente deliberação, nomeadamente, da variação máxima de preços 

permitida para o ano 2020 determinada na alínea a) do ponto 3) acima e da redução 

de preços determinada na alínea b) do mesmo ponto 3), e (ii) de informação sobre 

como procederão ou procederam à divulgação aos utilizadores das alterações de 

preços. 


