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1. Enquadramento
Por deliberação de 11.01.2018, o Conselho de Administração da Autoridade Nacional de
Comunicações (ANACOM) aprovou o sentido provável de decisão (SPD) sobre os
parâmetros de qualidade de serviço e os objetivos de desempenho associados à
prestação do serviço postal universal, a vigorar no período 2018-2020.
O SPD foi submetido a audiência prévia dos CTT - Correios de Portugal, S.A. (CTT), nos
termos dos artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, a
audição das organizações representativas dos consumidores, ao abrigo do artigo 43.º
da Lei Postal (Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, na redação atualmente em vigor), e a
consulta pública, ao abrigo do artigo 9.º da mesma Lei.
O prazo para os interessados se pronunciarem foi fixado em 30 dias úteis, tendo a
ANACOM feito também a publicitação do SPD no seu sítio na Internet.
Tendo sido solicitada pelos CTT uma prorrogação do prazo para a sua pronúncia, esta
Autoridade, por deliberação de 07.02.2018, decidiu prorrogar o prazo da audiência prévia
dos CTT, bem como da audição das organizações representativas das associações dos
consumidores e da consulta pública, por 15 dias úteis, a acrescer ao termo do prazo
inicialmente concedido.
Na sequência de um segundo pedido dos CTT de prorrogação do prazo da sua
pronúncia, a ANACOM aprovou, em 13.03.2018, uma nova prorrogação do prazo para
apresentação de contributos no âmbito dos referidos procedimentos a que foi submetido
o SPD, desta feita por um período adicional de 2 dias úteis.
Em resultado das referidas prorrogações, o prazo da consulta pública terminou em
19.03.2018.
No âmbito dos referidos procedimentos, foram recebidos, dentro do prazo concedido, os
comentários das seguintes entidades e utilizadores:
a)

Ana Costa.

b)

Associação Portuguesa de Imprensa (API).

c)

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO).
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d)

Câmara Municipal de Viana do Alentejo.

e)

CTT.

f)

Eduardo Costa.

g)

IMPRESA, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (IMPRESA).

h)

João.

i)

João Perdigão.

j)

José Mestre.

k)

José Nunes.

l)

Marcos Martins.

m) Ribeiro dos Santos.
n)

Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações,
Media e Serviços (SINDETELCO).

o)

Tomé Elias.

A ANACOM disponibiliza no seu sítio na Internet as respostas recebidas, salvaguardando
qualquer informação de natureza confidencial devidamente identificada como tal.
O presente relatório contém referência às respostas recebidas e uma apreciação global
desta Autoridade sobre as mesmas. Tal não dispensa, porém, a consulta das respostas,
as quais são disponibilizadas no sítio da ANACOM na Internet em conjunto com o
relatório da consulta.
No final do relatório é apresentado o conjunto de alterações a introduzir no SPD à luz da
apreciação que esta Autoridade faz dos contributos recebidos.
O presente relatório constitui parte integrante da decisão final relativa aos parâmetros de
qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados à prestação do serviço
postal universal, a vigorar no período 2018-2020.
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Salienta-se que os contributos que extravasam o âmbito dos referidos procedimentos de
audiência e de consulta não são objeto de análise neste documento.

2. Apreciação na generalidade
2.1

Alteração do paradigma de regulação da qualidade de serviço

Segundo os CTT, a definição das obrigações de qualidade de serviço tem tipicamente
envolvida três níveis de intervenção e a diferenciação entre: (i) a definição dos
parâmetros de qualidade de serviço (PQS), (ii) a identificação dos indicadores de
qualidade de serviço (IQS), que concretizam e densificam os PQS e (iii) a especificação,
para cada IQS, de objetivos ou valores de desempenho, definidos de forma percentual.
Os CTT continuam mencionando que a intervenção da ANACOM se verifica em cada um
dos três níveis atrás descritos, sendo que lateralmente são ainda definidos e
pormenorizados os mecanismos de monitorização da qualidade de serviço e os
mecanismos de compensação a aplicar em caso de incumprimento.
Prosseguem, referindo que até à aprovação da Lei Postal e, em particular, até à
deliberação da ANACOM de 30.12.2014, as obrigações de qualidade do serviço universal
eram definidas através da negociação e celebração de um convénio (ou acordo) entre a
ANACOM e os CTT1.
Segundo os CTT, o Convénio de Qualidade veio fixar e publicar os parâmetros e níveis
mínimos de qualidade de serviço associados à prestação do serviço postal universal
(SPU), cobrindo os serviços reservados e os serviços postais não reservados que
integram o SPU. No âmbito da versão de 2008 foram definidos 10 IQS2, relacionados
com demoras de encaminhamento e regularidade de serviço. Além disso, foram definidos
os seguintes objetivos mínimos de desempenho e valores objetivos para cada IQS:

1

A primeira versão do Convénio de Qualidade foi publicada em março de 2001 e a última versão, foi
aprovada em 10.07.2008, e alterada em 10.09.2010.
2 Embora os CTT refiram que os 10 IQS foram definidos em 2008, tal sucedeu em 2004.
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Tabela 1. IQS definidos no convénio de qualidade em 2008
Convénio de qualidade

INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇO (IQS)
IQS1
IQS2

Demora de encaminhamento no correio normal (D+3)
Demora de encaminhamento no correio azul - Continente (D+1)

IQS3
IQS4
IQS5

Demora de encaminhamento no correio azul - CAM (D+2)
Correio normal não entregue até 15 dias úteis (por cada mil cartas)
Correio azul não entregue até 10 dias úteis (por cada mil cartas)

IQS6
IQS7
IQS8

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas (D+3)
Demora encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário (D+3)
Demora encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário (D+5)

IQS9
IQS10

Demora de encaminhamento na encomenda normal (D+3)
Tempo em fila de espera no atendimento (% de eventos até 10 minutos)

IR (%)
45,0
15,0

Mínimo
95,5%
93,5%

Objetivo
96,3%
94,5%

4,0
5,0
3,0

84,0%
2,3‰
2,5‰

87,0%
1,4‰
1,5‰

11,0
3,5
3,5

95,5%
85,0%
95,0%

96,3%
88,0%
97,0%

5,0
5,0

90,5%
75,0%

92,0%
85,0%

Notas: D+X, significa entrega até X dia(s) úteis após depósito dos envios no ponto de receção de correio.
IR - Importância relativa.

Os CTT acrescentam que o Convénio de Qualidade definiu, ainda, o indicador global de
qualidade de serviço (IGQS), calculado em função dos níveis de qualidade de serviço
atingidos pelos CTT para cada um dos IQS. Esse convénio vigorou até 01.01.2015, altura
em que entrou em vigor a deliberação3 da ANACOM de 30.12.2014, que veio redefinir as
obrigações de qualidade

do serviço

universal

para o triénio

2015-2017.

E,

comparativamente ao Convénio de Qualidade, a referida deliberação veio aumentar
marginalmente o número de IQS, de 10 para 11, mantendo-se a distinção entre objetivos
mínimos de desempenho e valores objetivos para cada IQS, conforme Tabela 2:
Tabela 2. IQS definidos na deliberação de 30.12.2014 e para vigorar no triénio 2015-2017

IQS11

Demora de encaminhamento no correio normal (D+3)
Demora de encaminhamento no correio azul - Continente (D+1)
Demora de encaminhamento no correio azul - CAM (D+2)
Correio normal não entregue até 15 dias úteis (por cada mil cartas)
Correio azul não entregue até 10 dias úteis (por cada mil cartas)
Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas (D+3)
Demora encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário (D+3)
Demora encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário (D+5)
Demora de encaminhamento na encomenda normal (D+3)
Tempo em fila de espera no atendimento (% de eventos até 10 minutos)
Demora de encaminhamento no correio registado (D+1)

45,0
15,0
4,0
5,0
3,0
11,0
3,5
3,5
5,0
5,0
N.A.

Convénio de qualidade
2015
2016-2017
Valor
Valor
IR (%)
Mín.
Obj.
Mín.
Obj.
95,5%
96,3%
32,0 95,5%
96,3%
93,5%
94,5%
6,0 93,5%
94,5%
84,0%
87,0%
3,0 84,0%
87,0%
2,3‰
1,4‰
3,0
2,3‰
1,4‰
2,5‰
1,5‰
3,0
2,5‰
1,5‰
95,5%
96,3%
10,0 95,5%
96,3%
85,0%
88,0%
2,5 85,0%
88,0%
95,0%
97,0%
2,5 95,0%
97,0%
90,5%
92,0%
3,0 90,5%
92,0%
75,0%
85,0%
5,0 75,0%
85,0%
N.A.
N.A.
3’,0 89,0%
91,0%

IGQS

Indicador global de qualidade de serviço

N.A.

90,0%

INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇO (IQS)
IR (%)
IQS1
IQS2
IQS3
IQS4
IQS5
IQS6
IQS7
IQS8
IQS9
IQS10

100,0%

N.A.

90,0%

100,0%

Notas: Não aplicável - N.A.

Na altura, segundo os CTT, a ANACOM considerou que os "níveis de qualidade
atualmente definidos [isto é no Convénio de Qualidade] representam objetivos de
qualidade adequados tendo em conta o necessário equilíbrio entre a prestação de um
serviço universal de qualidade e os custos associados à sua prestação, [pelo que]
3

A referida deliberação foi emitida já no contexto da Lei Postal, a qual veio determinar, no seu artigo 13.º,
que a determinação das obrigações de qualidade do serviço universal passava a ser uma prerrogativa legal
da ANACOM.
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entende-se ser de manter os atuais níveis Objetivo e Mínimo"4. A deliberação de
30.12.2014 também manteve o IGQS, embora com um valor ou indicador de referência
diferente para cada IQS.
Os CTT destacam que o quadro regulatório da qualidade do serviço universal passou de
um convénio acordado entre duas partes para uma imposição unilateral, tendo a
ANACOM considerado, na altura, que não se justificava rever substancialmente os IQS e
objetivos de desempenho que vinham sendo aplicados, concluindo que os mesmos eram
aptos a assegurar o equilíbrio entre a prestação do serviço universal de qualidade e os
custos associados à sua prestação.
Os CTT informam que, comparando com a deliberação de 30.12.2014, o SPD traduz:
a)

um aumento do número de IQS, de 11 para 24;

b)

um aumento dos objetivos de desempenho associados aos IQS novos e antigos
sem precedentes, a nível nacional e europeu;

c)

a eliminação da distinção entre valores mínimos de desempenho e valores
objetivo em cada IQS, passando agora a definir-se apenas valores objetivo, e do
IGQS;

d)

a revisão do mecanismo de compensação a acionar em caso de incumprimento
de qualquer um dos objetivos de desempenho associados aos IQS; e

e)

a revisão das importâncias relativas (IR) associadas a cada IQS, com impacto ao
nível do mecanismo de compensação.

Os CTT ilustram (Tabela 3) o número e substância das alterações propostas:

4

Cf. página 29 da deliberação de 30.12.2014.
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Tabela 3. IQS definidos no SPD
PQS - DEMORA DE ENCAMINHAMENTO DE ENVIOS POSTAIS
INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇO (IQS)
Demora de encaminhamento no correio normal (D+3)
Demora de encaminhamento no correio normal (D+5)

Objetivo
96,3% até D+3
99,9% até D+5

Demora de encaminhamento no correio azul - Continente (D+1)
Demora de encaminhamento no correio azul - CAM (D+2)
Demora de encaminhamento no correio azul - Continente (D+3)

94,5% até D+1
90,0% até D+2
99,9% até D+3

Demora de encaminhamento no correio azul - CAM (D+4)
Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas - Continente (D+1)
Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas - Continente (D+3)

99,9% até D+4
94,5% até D+1
99,9% até D+3

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas - CAM (D+2)
Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas - CAM (D+4)
Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas (D+3)

90,0% até D+2
99,9% até D+4
96,3% até D+3

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas (D+5)
Demora de encaminhamento na encomenda normal (D+3)

99,9% até D+5
96,3% até D+3

Demora de encaminhamento na encomenda normal (D+5)
Demora de encaminhamento no correio registado - Continente (D+1)
Demora de encaminhamento no correio registado - CAM (D+2)

99,9% até D+5
94,5% até D+1
90,0% até D+2

Demora de encaminhamento no correio registado - Continente (D+3)
Demora de encaminhamento no correio registado - CAM (D+4)
Demora de encaminhamento no correio normal em quantidade (D+3)
Demora de encaminhamento no correio normal em quantidade (D+5)
Demora encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário (D+3)
Demora encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário (D+5)
PQS - TEMPO EM FILA DE ESPERA NOS ESTABELECIMENTOS POSTAIS

99,9% até D+3
99,9% até D+4
96,3% até D+3
99,9% até D+5
88,0% até D+3
97,0% até D+5

INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇO (IQS)
Tempo em fila de espera (% de eventos < 10 mn)
Tempo em fila de espera (% de eventos < 30 mn)

Objetivo
90,0%
99,5%

Os CTT destacam que, em termos comparados, o SPD aponta para um aumento sem
precedentes dos IQS, colocando Portugal muito afastado da média europeia e de outras
experiências europeias, conforme Figura 1.
Figura 1. Comparação entre o número de IQS para um conjunto de países europeus

Fonte: Cullen Inernacional (2017).
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Os CTT informam que os objetivos de desempenho estão muito acima da média da
União Europeia (EU), incluindo 10 IQS com objetivos de desempenho de 99,9%, o que
não sucede, com idêntica intensidade, em outros Estados-Membros (cf. Figura 2).
Segundo os CTT, a abordagem proposta no SPD, e ilustrada atrás, rompe integralmente
com o paradigma - existente há quase duas décadas - de regulação da qualidade de
serviço do SPU. Os CTT consideram que esse paradigma perpassou diferentes estágios
de evolução do mercado (monopólio vs. liberalização) e assumiu diferentes naturezas
(convénio vs. ato administrativo). No entanto, consideram que o tronco comum das
obrigações de qualidade foi sempre, de alguma forma, mantido, e a prática de
intervenção foi exercida de forma razoavelmente coerente e com as mesmas
preocupações.
Figura 2. Comparação entres os objetivos de desempenho um conjunto de países europeus

Fonte: Relatório do ERGP (17) 35.

Os CTT entendem que este SPD trata, em rigor, não de uma evolução, mas sim de uma
verdadeira revolução ou rotura no paradigma existente. Neste contexto, consideram que
este SPD é uma proposta surpreendente e dificilmente compreensível no atual contexto
contratual e de mercado.
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Os CTT afirmam que:
a)

compreender-se-ia, melhor, se tivesse ocorrido uma mudança legislativa,
operacional ou técnica / tecnológica que ancorasse a revolução proposta no
paradigma da regulação, que, no entanto, não se verificou.

b)

perceber-se-ia, de forma mais clara, se tivesse sido proposta há mais tempo; mas
é sugerida nos últimos três anos de um contrato vigente há mais de dezoito.

c)

surgiria, não tão inesperadamente, se tivesse existido um incumprimento sério e
grave em matéria de obrigações de qualidade de serviço. No entanto, defende a
empresa que os resultados obtidos, na esteira do paradigma vigente, foram
francamente positivos, conforme decorre do Gráfico 1:

Gráfico 1. Evolução dos valores de IGQS
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Fonte: CTT.

Os CTT argumentam ainda que o referido SPD se enquadraria, de forma menos
surpreendente, se as obrigações de qualidade de serviço vigentes em Portugal não
comparassem favoravelmente com outras experiências europeias. No entanto, referem
que os atuais 11 IQS já hoje se encontram entre os mais exigentes (acima ou em linha
com a média da UE) e ilustram com a Figura 3.
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Figura 3. Objetivos de desempenho na UE

Fonte: ANACOM, ERGP, 2016.

Os CTT pretendem sensibilizar a ANACOM para o facto de se revolucionar uma matéria
fundamental na prestação do SPU sem valorizar o histórico e o contexto contratual em
que as novas determinações serão implementadas, razões que, no seu entender,
deporiam no sentido de uma maior preponderância e, até, relevância, dos princípios da
proporcionalidade, da estabilidade e da previsibilidade regulatórias.
Os CTT referem não concordar com o agravamento [Início de Informação
Confidencial]5

[Fim de Informação Confidencial]6 dos

respetivos objetivos de desempenho, que conduz, segundo a empresa, [IIC]

[FIC].
Entendimento da ANACOM
Os CTT referem que o SPD em apreço traduz um “incremento exponencial de IQS, de 11
para 24”, “colocando Portugal muito afastado da média europeia e de outras experiências
europeias”, e um “aumento sem precedentes, a nível nacional e europeu, dos objetivos

5
6

Doravante [IIC].
Doravante [FIC].
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de desempenho associados aos IQS novos e antigos”, “com objetivos de desempenho
muito acima da União Europeia”.
Relativamente à comparação efetuada com as práticas europeias, comparações essas
que a ANACOM tem em consideração, conforme resulta do próprio SPD, importa
salientar que o menor número de IQS nos restantes países resulta por um lado de, em
alguns casos, o prestador de serviço universal poder não ter uma gama tão alargada de
serviços (por exemplo, alguns prestadores de serviço universal apenas têm um serviço
de envios de correspondência não registada, enquanto que os CTT possuem pelo menos
dois - o serviço de correio normal e o serviço de correio azul) ou de a medição de
determinado IQS incluir vários serviços (por exemplo, há países em que a medição da
qualidade de serviço do correio em quantidade é efetuada em conjunto com a do correio
sem ser em quantidade, noutros a medição da qualidade do serviço não separa os jornais
e publicações periódicas das correspondências7).
De referir, no entanto, o caso do Reino Unido, que na prática tem mais IQS do que
Portugal, pois o regulador definiu objetivos de desempenho a atingir também por cada
código postal, o que na prática representa um conjunto incomparavelmente muito mais
vasto de IQS.
Ainda assim, contrariamente ao que é referido pelos CTT, e como se pode observar da
própria informação sobre outras experiências europeias constante da sua pronúncia, o
SPD define objetivos de desempenho que não são os mais elevados da Europa, com
exceção feita aos novos IQS designados de “fiabilidade” (com objetivos de desempenho
de 99,9%), em que, ainda assim, se identificam dois países com objetivos mais elevados,
de 100%8. Importa aqui relembrar que os novos IQS de “fiabilidade” visam limitar a
ocorrência de situações, graves, de demora de encaminhamento, por serem
significativamente superiores ao padrão de serviço (por exemplo, D+1 no caso do correio
azul e D+3 no caso do correio normal) que caracteriza cada serviço, isto é, incidem sobre
os envios postais que não sejam distribuídos aos destinatários dentro do padrão de
serviço que caracteriza o serviço.
A este respeito, salienta-se que um dos assuntos reclamados sobre o SPU tem sido o da
receção de correio com atraso significativo, incluindo situações em que o correio em
7
8

Conforme evidenciado na nota à Tabela 5 do SPD em apreço.
Cf. Figura 2 acima e Tabelas 7, 9 e 10 do SPD.
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causa diz respeito a prazos de pagamentos em que na data da receção do correio esse
prazo já foi ultrapassado, incorrendo os utilizadores em custos adicionais, incluindo juros
de mora. Podendo não ser uma situação totalmente da responsabilidade dos CTT,
tratam-se de situações que urge limitar, referindo-se também que os objetivos de
desempenho de 99,9% correspondem a prazos mais alargados, normalmente dois dias
adicionais ao padrão.
A adoção desta opção resultou na desnecessidade de definir ou impor objetivos de
desempenho, por zona geográfica (com a exceção da situação específica das Regiões
Autónomas), para os atuais indicadores de qualidade de serviço associados ao padrão de
serviço (“velocidade”), dado que se considerou que as medidas previstas no SPD
limitarão a possibilidade de ocorrência de desvios significativos entre a qualidade
verificada em cada região e a média nacional. Caso não se adotasse um objetivo de
desempenho próximo dos 100%, ter-se-ia, pelos motivos explicitados no SPD, de
aumentar sobremaneira o número de IQS, já que se teria de definir, para cada serviço,
IQS por região.
Importa também salientar que, além de se verificar uma tendência de redução dos níveis
de qualidade de serviço oferecidos pelos CTT desde 2014, com especial incidência em
2016 e 2017 (Gráfico 1 acima), foi também nestes últimos dois anos que se verificou um
maior número de objetivos não atingidos pelos CTT, respetivamente seis e cinco (Tabela
4), isto apesar da conhecida introdução de melhorias no processo de tratamento de
correio, no sentido da sua progressiva automatização, sempre apresentada pelos CTT
como elemento determinante para aumentar a eficiência. Também por este motivo se
procurou aumentar o nível de exigência no que respeita aos IQS.
Ao mesmo tempo, os IQS agora fixados, em alguns casos, foram já atingidos no passado
pelos CTT, ainda que de forma não sustentada. O aumento de exigência que agora se
consagra visa tornar esses níveis de desempenho sustentados.
Tabela 4. Objetivos de qualidade não atingidos desde 20049
Ano
Número de valores
objetivo não atingidos
Número de valores
mínimo não atingidos

2004

2005

2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3

1

1

2

1

2

3

2012

2013
1

2014

2015

2016

2017

6

5

1

2

Fonte: ANACOM, com base em dados CTT.

9

Ano a partir do qual passaram a estar definidos 10 dos atuais 11 IQS.
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Com efeito, o número de objetivos de qualidade não atingidos nos dois últimos anos (11)
é exatamente igual ao observado num período 5 vezes superior (entre 2005 e 2015). O
mesmo se passa com o número de valores mínimo de qualidade não atingido: 3 nos dois
últimos anos e 3 no período entre 2005 e 2015.
Este desempenho é ainda menos entendível quando nos dois anos imediatamente
anteriores (2014 e 2015) todos os objetivos tinham sido atingidos. E menos
compreensível é num quadro em que os CTT têm implementado soluções que visam
tornar a sua operação mais eficiente, nomeadamente medidas no sentido do aumento do
nível de automatização do tratamento dos objetos postais, aumentando a percentagem
de correio objeto de separação automática ao CDP, ao giro do carteiro e ao nível do
sequenciamento de acordo com a rota do giro, medidas que se espera que contribuam
para a melhoria dos níveis de qualidade da demora de encaminhamento.
Em resposta ao sentido provável de decisão sobre os valores dos indicadores de
qualidade de serviço verificados pelos CTT em 2017, os CTT informaram que
introduziram alterações operacionais, no 2.º trimestre de 2017, no modelo de
encaminhamento de correio e no modelo operacional de videocodificação, tendo posto
em prática um conjunto de medidas de monitorização e controlo da atividade operacional,
no sentido de eliminar constrangimentos com eventuais impactos na qualidade de
serviço, pelo que se espera que essas medidas venham a ter impacto positivo.
É relevante salientar aqui um aspecto que é omitido pelos CTT e que se prende com o
facto de Portugal ser o único país da União Europeia que define (fixa) valores mínimos
para cada IQS. A eliminação dos valores mínimos, que, como referido no SPD, visa
contribuir para melhor assegurar que seja observado o objetivo de desempenho definido
para cada IQS, vai assim também de encontro à prática europeia, de definição apenas de
valores objetivo.
De igual modo, a definição de um IGQS não é também uma prática seguida pela
generalidade dos países europeus.
A eliminação dos valores mínimos e do IGQS e a alteração do número de IQS e dos
serviços abrangidos, implicou também, obviamente, a necessidade de alterar as
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condições de ativação do mecanismo de compensação10 e a importância relativa dos
IQS. Isto sem aumentar o valor máximo da compensação por incumprimento dos
objetivos de qualidade, que se mantém em 1 p.p.
Ou seja, na prática e face à situação atual, sinteticamente a ANACOM, no SPD:
a)

manteve IQS para os mesmos serviços, tendo acrescentado o serviço de correio
normal em quantidade;

b)

desagregou alguns dos IQS existentes entre região (continente e CAM) ou entre
periodicidade de publicação (jornais e publicações periódicas com periodicidade
igual ou inferior à semanal e superior à semanal);

c)

manteve os objetivos atuais para o correio normal, para o correio azul no
Continente, para os jornais e publicações periódicas com periodicidade superior à
semanal e para o correio transfronteiriço intracomunitário (sendo que este último
não conta para efeito da aplicação do mecanismo de dedução em caso de
incumprimento);

d)

harmonizou os indicadores e padrões relativos (i) ao correio azul, correio registado
e jornais e publicações periódicas diárias e semanais e os relativos (ii) ao correio
normal, correio normal em quantidade, encomenda normal e jornais e publicações
periódicas diárias com periodicidade superior à semanal.

e)

definiu objetivos de 99,9% para os novos IQS de “fiabilidade” (com padrão de
encaminhamento de dois dias adicionais), com exceção do correio transfronteiriço
intracomunitário (em que manteve os 97%, em linha com o previso na Diretiva
Postal) e do tempo em fila de espera (que definiu em 99,5% até 30 minutos).

Além disso, a ANACOM teve em conta os dados relativos ao desempenho dos CTT no
passado recente para avaliar a proporcionalidade dos novos objetivos.
De qualquer modo, analisa-se nas secções seguintes cada um dos comentários
específicos dos CTT.

10

Dado que, nas condições atuais, o mecanismo de compensação é ativado quando não é cumprido o valor
mínimo do(s) IQS ou quando o valor do IGQS é inferior a 100.
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2.2

Justificação para o nível de intervenção proposto

Os CTT julgam que é legítimo questionar, perante a revolução de paradigma por si atrás
exposta, a justificação em que se ancora esta revisão profunda e, sobretudo, que
fundamenta a imposição de objetivos de desempenho com o nível de exigência proposto
e sem paralelo em outros países da UE.
Segundo os CTT, a ANACOM alude, essencialmente, a três fatores11 intrínsecos aos
serviços postais ou à qualidade de serviço que, em seu entender, sustentam a revisão
profunda nesta matéria. São eles: (i) dados estatísticos; (ii) aumento do número de
reclamações e (iii) degradação da qualidade de serviço.
Segundo os CTT, o que é questionável é que se trate de fatores com peso e relevância
suficientes para justificar a proposta de intervenção constante do SPD, ou seja, os fatores
invocados no SPD não são, na opinião dos CTT, manifestamente, qualitativamente
suficientes para conduzir ao (e sustentar o) agravamento substancial dos objetivos de
desempenho, [IIC]

[FIC].
Dados estatísticos
Os CTT informam que o SPD menciona um conjunto de dados estatísticos relativos ao
serviço postal e à prestação do SU, dados esses que fundamentariam o exponencial
aumento dos IQS e o agravamento dos objetivos de desempenho.
Os CTT justificam esta tese, com a referência da ANACOM de que, de acordo com o
Inquérito ao Consumo dos Serviço Postais de 2016 (população residencial): “o ‘correio
entregue atempadamente’ e o ‘tempo de espera para atendimento’ são parâmetros
considerados relevantes pelos clientes residenciais para a qualidade do serviço postal
prestado. Estes aspetos, embora apresentando níveis de satisfação média de 8,3 pontos
(numa escala de 1 a 10, correspondendo 1 a ‘nada satisfeito’ e 10 a ‘muito satisfeito’)
foram dos que geraram menores níveis de satisfação pelos clientes residenciais”12.

11

Fatores que os CTT não consideram irrelevantes nem pretendem menorizar a sua importância, sendo
fatores que preocupam os CTT e que estão a ser alvo de uma reflexão interna.
12 Cf. páginas 4 e 5 do SPD.
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Os CTT notam que os parâmetros que geraram níveis de satisfação mais reduzidos
obtiveram a pontuação de 8,3 em 10, ou seja, na terminologia do estudo, um resultado
“positivo alto”.
Para além disto, a empresa assinala que este inquérito apresenta outros dados com
bastante relevância: por exemplo, concluiu-se que os inquiridos se manifestaram
“satisfeitos com a evolução geral dos correios ocorrida em 2016", e, de forma mais
específica, que "a maioria dos inquiridos considera que a frequência da entrega de
correio é adequada" e que "99% dos clientes de correspondências e 95% dos clientes de
encomendas consideram adequado o local de receção do correio”.
Relativamente (i) à clareza e transparência na informação fornecida, (ii) ao atendimento
ao cliente (conhecimento dos serviços, simpatia e capacidade de resolução dos
problemas), (iii) ao tempo de espera para atendimento, (iv) ao horário de funcionamento,
(v) à localização de estabelecimentos postais, (vi) ao número de estabelecimentos
postais, (vii) ao correio entregue atempadamente e (viii) ao correio entregue sem danos,
os inquiridos, em média (numa escala de 1 a 10) atribuíram uma importância de 9,2 a 9,3
pontos, sendo o nível médio de satisfação com os serviços postais globalmente positivo
(ver Figura 4).
Figura 4. Nível médio de satisfação com os serviços postais

Fonte: CTT.

Os CTT consideram que tal corresponde, sem margem para dúvida, a um resultado
extremamente positivo e que parece espelhar uma realidade totalmente distinta, em
matéria de qualidade de serviço, da que a ANACOM transpõe para o SPD, não dando
assim um retrato fiel dos factos em que assenta o SPD.
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Os CTT adiantam que a ANACOM refere, na página 7 do SPD, que, segundo um estudo
efetuado pelo IMR13, de março de 2017, foi concluído que: “na avaliação da relação
qualidade / preço, a decisão dos consumidores é maioritariamente influenciada pelo
preço associado aos padrões de entrega. A taxa de extravio e a taxa de cumprimento do
padrão de entrega têm menor impacto na avaliação dos níveis de qualidade por parte do
consumidor'. Acrescenta-se ainda na mesma página o seguinte: "genericamente, os
consumidores residenciais não estão disponíveis para: i. soluções que proporcionam
diminuição dos atuais padrões de desempenho; ii. pagar um preço adicional para manter
os atuais padrões de desempenho”.
Daqui decorre, no entender dos CTT, que os padrões de desempenho tidos em conta à
data da realização daquele estudo eram mais do que suficientes para acautelar os
interesses dos consumidores. De resto, como se destacou, os CTT referem que o preço é
o principal fator a ter em conta na escolha dos consumidores. E consideram que a taxa
de extravio e a taxa de cumprimento do padrão de entrega têm menor impacto na
avaliação dos níveis de qualidade de serviço.
Os CTT continuam referindo que, no referido estudo do IMR, concluiu-se ainda que “em
termos de qualidade de serviço associado à expedição de correspondência postal, os
consumidores residenciais projetam os seguintes referenciais de preferência: [...] ii. a
maioria dos consumidores não tem predisposição para suportar o aumento do preço no
serviço de emissão de correspondência postal para continuar a usufruir dos atuais níveis
de qualidade e ainda que a taxa de cumprimento do padrão de entrega e a taxa de
extravio sejam relevantes para os consumidores, estes preferem uma diminuição do seu
desempenho em detrimento do aumento do preço dos selos”.
Os CTT destacam como decorrência que ou os consumidores estão satisfeitos com os
padrões de qualidade vigentes ou a qualidade será, do seu ponto de vista, então, um
fator secundário da oferta postal, sendo o preço o principal aspecto a ter em conta,
sendo, aliás, visível no referido estudo que os consumidores aceitariam ter um
desempenho inferior por parte dos CTT em termos de qualidade, em detrimento de um
aumento do preço dos selos, o que leva os CTT a concluir que, com base nestes
elementos, na perspetiva dos consumidores de serviços postais, não há justificação para

13

Instituto de Marketing Research.
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o aumento da exigência das obrigações de qualidade de serviço do SU tal como previsto
no SPD.
Aumento do número de reclamações
Como segundo fator, os CTT informam que o SPD menciona o crescente número de
reclamações efetuadas pelos clientes relativamente aos serviços postais prestados pelos
CTT, servindo este aspecto como argumento para justificar a proposta da ANACOM.
Os CTT confirmam que o número de reclamações aumentou, sendo uma preocupação
comum à ANACOM e aos CTT. Aquela empresa refere que o número de reclamações
deve ter relevância na discussão daquilo que devem ser as obrigações de qualidade do
serviço universal, servindo, porventura, para ajustamentos aos IQS e aos respetivos
objetivos de desempenho.
No entanto, os CTT consideram que este fator não tem peso suficiente para justificar o
nível de intervenção sugerido no SPD.
Segundo

os

CTT,

o

crescente

número

de

reclamações

não

corresponde

necessariamente a uma menor qualidade de serviço e apresentam os seguintes
exemplos:
a)

de 2015 para 2016, o número de reclamações recebidas na ANACOM relativas ao
produto “serviço de encomendas nacional” aumentou 37,3%, sendo que a
diminuição da qualidade verificada relativamente a tal serviço foi de apenas 2,7%,
ainda assim acima dos valores mínimos estipulados pela ANACOM para aquele
ano;

b)

de 2017 para 2016, o prazo de entrega do correio registado nacional melhorou (de
92,6% vs. 92,0% em D+1) e o número de reclamações respondidas pelos CTT
sobre este serviço em 2017 aumentou face a 2016 (17 031 vs.12 271)14.

Os CTT consideram que a interpretação de que há uma relação direta entre a evolução
do número de reclamações e da qualidade do serviço prestado é simplista,
argumentando que existem periodicamente ocorrências que potenciam o aumento do
14

Os CTT referiram que o aumento do número de reclamações sobre este serviço foi causado pela
ocorrência crescente de burlas associadas à venda através da Internet, situação que não é da sua
responsabilidade.
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número de reclamações e que não dependem da atuação do operador, como é o caso
acima referido.
Outro aspecto que os CTT referem nesta equação diz respeito à introdução de novos
meios de apresentação de reclamações, em que o aumento do número de reclamações
pode resultar de uma maior facilidade de apresentar reclamações e não por degradação
da qualidade de serviço. Esta situação verificou-se, segundo a empresa, em 2017 com a
introdução do livro de reclamações online. Assim, de 2017 para 2016 o número de
processos recebidos pelos CTT através do livro de reclamações aumentou no 1.º
semestre 23%, sendo o aumento no 2.º semestre de 39%. Para tal aumento terá,
segundo os CTT, certamente contribuído (embora de forma não exclusiva) a facilitação
criada pelo regime do livro de reclamações online.
Os CTT relevam ainda que da análise do “Report on the quality of service, consumer
protection and complaint handling - an analysis of trends”, realizada pelo Grupo de
Reguladores Europeus dos Serviços Postais (ERGP), de 15.12.2016, é possível verificar
que Portugal não é, de todo, o que apresenta maior número de reclamações ou queixas.
Os CTT mencionam, por exemplo, que em 2015, do total de vinte e quatro países,
Portugal ficou em 13.º lugar (sensivelmente a metade) na quantidade de queixas por
1000 habitantes feitas aos próprios prestadores do SPU, com um resultado de 6,52
queixas por 1000 habitantes, atrás de países como a Áustria com 24,91), Dinamarca
(7,05), França (13,25), Noruega (13,11), Suécia (7,60) e Reino Unido (11,32).
No que respeita ao número de queixas feitas à entidade reguladora, segundo os CTT,
Portugal, num total de dezassete países, ficou no 9.º lugar (sensivelmente a metade),
com o valor de 0,28 queixas por 10 000 habitantes, com a particularidade, de enorme
relevo, de que, contrariamente aos restantes países analisados, a ANACOM receber as
queixas efetuadas no livro de reclamações, o que aumenta radicalmente o número de
queixas.
Ainda recorrendo à mesma fonte, referem os CTT que, em 2016, o indicador de
reclamações por 1000 habitantes na UE evoluiu face a 2015 conforme mostra o Gráfico
2.
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Gráfico 2. Reclamações por 1000 habitantes na UE

Fonte: CTT.

Os CTT sublinham que, conforme se pode observar no Gráfico 2, Portugal apresenta,
quer em 2015, quer em 2016, um número de reclamações por 1000 habitantes inferior à
média europeia. Neste sentido, apesar de o número de reclamações por 1000 habitantes
ter aumentado em 2016, este aumento em Portugal (9%) foi apenas metade do que se
verificou a nível da UE (18%).
Por fim, ainda em relação a este fator, do ponto de vista jurídico os CTT afirmam não
poder deixar de salientar que o aumento ou a diminuição do número de reclamações não
tem qualquer correspondência ou tradução em obrigações contratuais. Como tal, os CTT
argumentam que não podem ser penalizados por o número de reclamações ter
aumentado, como também não podem esperar ser beneficiados por as reclamações
serem em número reduzido ou, até, inexistentes.
Em consequência, os CTT defendem que o aumento do número de reclamações, sendo
relevante, não é motivo suficiente para justificar a revisão agressiva das obrigações de
qualidade de serviço do SPU.
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Degradação da qualidade de serviço
O terceiro fator que os CTT elencam é referente aos dados dos IQS em 2016 e aos
dados provisórios disponíveis em 2017 utilizados no SPD, que, segundo a empresa,
apresentam uma leitura muito enviesada da realidade.
Os CTT consideram que “degradação” não equivale a “incumprimento” e que só o
incumprimento poderia, em tese, justificar uma revisão mais agressiva das obrigações de
qualidade de serviço. Os CTT acrescentam que não existem fenómenos de constantes
incumprimentos, mas sim a ideia de queda ou degradação da qualidade de serviço.
Assim, os CTT, no âmbito da análise efetuada pela ANACOM, unicamente com base nos
valores dos IQS amostrais anuais15, referem também não poder aceitar a ideia,
genericamente veiculada, de degradação dos padrões de qualidade do SPU quando
praticamente todos os valores estão acima dos objetivos que a ANACOM definiu
consistentemente ao longo dos últimos anos. Estando acima dos valores definidos, é
rigoroso concluir, no entender da empresa, que a qualidade do serviço universal é
genericamente positiva. Os CTT consideram que qualquer conclusão diferente
corresponde a uma distorção da realidade.
Os CTT continuam a sua exposição mencionando que, ao definir o objetivo mínimo de
desempenho ou o valor objetivo, a ANACOM estabeleceu as metas de interesse público
que os CTT devem atingir. Segundo os CTT, em diversas passagens do SPD, a
ANACOM valora negativamente a circunstância de os valores atingidos (IQS amostrais)
pelos CTT terem diminuído de um ano para o outro, aludindo aí a um tema de
degradação. Mas, em boa verdade, segundo os CTT está-se sempre perante oscilações
acima dos valores definidos, o que não pode deixar de ser considerado.
Os CTT afirmam que não pretendem defender que se desconsidere a avaliação daquilo
que está acima dos valores de desempenho definidos. Entendem que tal pode e deve ser
considerado; mas não pode é servir para penalizar os CTT.

15

Segundo os CTT, importa ter em conta que a medição dos IQS é efetuada por amostragem e não por
método exato, ou seja, os valores apurados anualmente são estimativas (IQS amostrais), não os valores
efetivamente realizados (IQS populacionais). Neste contexto, os CTT defendem que não se podem retirar
conclusões, sobre a evolução de um IQS populacional, de um dado ano para o ano subsequente, a partir da
comparação direta dos valores dos respetivos IQS amostrais. Considera a empresa que tal tipo de análise só
pode ser feito através de procedimentos de inferência estatística, por recurso a testes de hipóteses.
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Por exemplo, em relação a 2016, os CTT notam que:
a)

dos 11 IQS que foram definidos, os CTT tiveram um desempenho positivo em 10
desses indicadores;

b)

apenas num caso (no indicador de extravio do correio normal até 15 dias), e por
uma diferença marginal de 0,5‰16 (e com base num cálculo que os CTT
questionaram e questionam17), os CTT referem que não atingiram os valores
mínimos;

c)

cinco dos IQS definidos estavam acima dos valores objetivo definidos e tiveram
uma prestação positiva, indo até para além dos valores objetivo que lhe foram
impostos.

Os CTT questionam a razão de estes cinco casos não terem sido valorizados no SPD,
em detrimento de uma hiperbolização de um único caso de incumprimento, que segundo
os CTT é um IQS com peso negligenciável na avaliação geral e cujo resultado apurado
tem fiabilidade estatística altamente questionável.
Ainda em relação a 2016, a empresa acrescenta que, tal como indicado no SPD18, os
valores desse ano não são diretamente comparáveis com os dos anos anteriores, dado
terem sido obtidos com base numa fórmula de cálculo específica para esse ano, ou seja,
9 meses de medição interna por parte dos CTT e 3 meses de medição externa por parte
da empresa PwC Portugal (doravante “PwC”), com elevados problemas de fiabilidade no
apuramento dos resultados neste último período.
Os CTT defendem que, ao contrário do que é afirmado na página 11 do SPD, caso se
utilizasse para cálculo dos valores de 2016 apenas a informação obtida pelo sistema de
medição dos CTT, os resultados teriam sido mais positivos, [IIC]

[FIC].

16

Correspondendo, literalmente, a meia carta em cada 1000.
Os CTT consideram que a fórmula de cálculo dos IQS em 2016 não foi estatisticamente a mais correta, de
acordo com o parecer estatístico solicitado pelos CTT e enviado para a ANACOM.
18 Cf. página 11.
17
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Quanto aos elementos respeitantes ao ano de 2017, os CTT começam por afirmar que
não podem aceitar qualquer medida regulatória com base em “dados provisórios”. Do
ponto de vista de teoria geral da regulação, entendem que seria sempre questionável
qualquer intervenção que não tivesse subjacente uma sólida base factual. No caso
concreto e face à severidade da intervenção preconizada, consideram que não há a
mínima margem para aceitar uma medida com base em dados expectáveis e ainda não
auditados.
Em relação a esse ano, de acordo com o previsto na deliberação de 30.12.2014, os CTT
entregaram, em 15.03.2018, o relatório com informação sobre os níveis anuais de
qualidade registados no ano de 2017. Os CTT consideram que nos termos do artigo 13.º,
n.º 4, da Lei Postal, os resultados devem agora ser objeto de avaliação por parte da
ANACOM e de uma auditoria externa. Assim, no seu entender, é profundamente
prematuro utilizar estes elementos para fundar uma qualquer decisão regulatória.
Ainda segundo a empresa, a informação apontada pela ANACOM no SPD não evidencia
a existência de incumprimentos, mas meramente, e mais uma vez, a ideia de degradação
de resultados que, como já referido, não é juridicamente equivalente a incumprimento e,
como tal, não pode ter a mesma relevância.
Segundo os CTT, em 2017 aumentou o número de IQS que estão acima do valor
objetivo, um resultado bastante positivo, e apenas incumpriram o IQS relativo ao
encaminhamento do correio azul e o IQS de encaminhamento do correio transfronteiriço
D+3, neste último caso por razões alheias e fora do seu controlo como, de resto, a
ANACOM acaba por reconhecer neste SPD ao propor alterações a este IQS.
Entendimento da ANACOM
Relativamente às referências dos CTT de que o SPD não apresenta justificações
suficientes para o agravamento, no seu entender “substancial”, dos objetivos de
desempenho, importa salientar que:
a)

A ANACOM, na fixação dos objetivos de desempenho associados à prestação do
SU ao abrigo do n.º 1 do artigo 13.º da Lei Postal, na prossecução dos objetivos
da Lei Postal e na observância dos princípios que lhes estão subjacentes e que se
encontram previstos no artigo 2.º daquela lei, tem em linha de conta toda a
informação de que dispõe relativamente à prestação do SU, designadamente a
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que é relativa à qualidade do SU oferecido e à satisfação dos interesses dos
utilizadores, em especial dos consumidores.
b)

Neste âmbito, a informação disponível sobre os níveis de desempenho oferecidos
pelos CTT, sobre as reclamações relativas ao SU prestado pelos CTT, bem como
sobre a utilização de serviços postais, preferências e nível de satisfação dos
utilizadores com o serviço oferecido pelos CTT é relevante para este efeito, não
podendo nem devendo ser desconsiderada por esta Autoridade.

c)

Aquela informação, avaliada nos seus diversos aspectos e no seu conjunto,
mostra, como evidenciado no SPD, que nos últimos anos os níveis de qualidade
de serviço oferecidos pelos CTT têm vindo a diminuir e que, simultaneamente e
no mesmo período de tempo, a satisfação dos utilizadores com a prestação do
serviço tem vindo a diminuir de forma significativa, como demonstra o aumento do
número de reclamações por parte dos utilizadores.

d)

Informação que é razão suficiente para que o regulador intervenha e reanalise as
obrigações relativas à qualidade de serviço tendo em vista os objetivos a
prosseguir com a sua atividade de regulação, e que justifica assim a definição de
novos IQS e de objetivos de desempenho mais elevados, sendo que:
a. Relativamente aos IQS hoje já existentes:
i. Mantêm-se inalterados os objetivos de desempenho para o correio normal
(% entregue até 3 dias úteis), para o correio azul no Continente (% entregue
até 1 dia útil), para o correio transfronteiriço intracomunitário e para os
jornais e publicações periódicas com periodicidade superior à semanal (ex.
mensal) entregues até 3 dias úteis, sendo que para os com periodicidade
igual ou inferior à semanal (ex. diária) define-se um objetivo de desempenho
específico para o prazo de entrega até D+1;
ii. Definem-se objetivos mais elevados apenas para o correio azul nos fluxos
CAM, para a encomenda normal, para o correio registado e para o tempo
em fila de espera nos estabelecimentos postais;
b. Definem-se objetivos, exigentes, para os novos IQS relativos à “fiabilidade”.
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e)

Sendo também de salientar que, como já acima referido, ainda assim vários dos
objetivos de desempenho constantes do SPD se encontram abaixo dos níveis
definidos em vários países europeus.

Sem pretender analisar em detalhe todos os aspectos apresentados pelos CTT, por se
analisar em detalhe nos comentários específicos relativos a cada um dos IQS, refira-se
que:
a)

Relativamente aos dados estatísticos constantes do SPD que, segundo os CTT,
mostram que os consumidores estão satisfeitos com os padrões de qualidade
vigentes e que o preço é o principal fator a ter em conta na escolha dos
consumidores, outros há que (i) indiciam insatisfação com os níveis de qualidade
(como é o caso de outra das conclusões do IMR que revela que 11% dos
utilizadores que indicaram terem diminuído19 as quantidades de correio expedidas
o fizeram devido à morosidade nos serviços prestados nos estabelecimentos
postais e 6% devido à demora na entrega) ou que (ii) indiciam que os
consumidores valorizam mais outros aspectos do que o preço (como a garantia de
entrega ao destinatário no dia pretendido, segundo o mesmo estudo do IMR).

b)

Reconhecendo a ANACOM que não há uma relação direta entre a evolução do
número de reclamações e a evolução da qualidade do serviço, importa salientar
que o aumento significativo das reclamações se iniciou ainda antes da introdução,
em 2017, de mecanismos de facilitação da apresentação de reclamações,
nomeadamente por via eletrónica, o que pode assim ser um indicador de menor
satisfação dos utilizadores com a qualidade do serviço prestado. De referir
também que, caso o aumento do número de reclamações fosse o resultado de
maior facilidade para reclamar e não sinónimo de pior qualidade ou menor
satisfação pelos utilizadores, tal também poderia ser interpretado como um
indicador de que os utilizadores não estariam tão satisfeitos como os dados
estatísticos pareciam demonstrar, o que justificaria também uma intervenção
como a adotada no SPD, isto é, alterar as obrigações de qualidade para níveis
mais exigentes. Ainda a propósito das reclamações, apesar de os CTT ilustrarem
(Gráfico 2 do presente relatório) que o número de reclamações por 1000
habitantes em Portugal é inferior à média, também do mesmo gráfico é possível

19

No período de 12 meses anteriores à data do estudo.
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concluir que Portugal é o 8.º país, em 23, com maior número de reclamações por
1000 habitantes em Portugal.
c)

Os dados apresentados no SPD mostram não só uma degradação dos valores
dos IQS verificados pelos CTT, a partir do ano 2015, inclusive, com particular
destaque para os anos 2016 e 2017, como também mostram que em 2016 não
foram cumpridos os objetivos de desempenho de seis IQS (e em um destes IQS
não foi atingido o valor mínimo)20, ano em que se verificou o maior número de
objetivos de desempenho não cumpridos21. E os dados anuais de 2017, entretanto
reportados pelos CTT, mostram que em 2017 não foram cumpridos os objetivos
de desempenho de cinco IQS (sendo que em dois destes IQS não foram
cumpridos os valores mínimos)22.

Uma referência também ao afirmado pelos CTT em relação aos dados provisórios de
2017 constantes do SPD, quando os CTT referem, nomeadamente, que não podem
aceitar qualquer medida regulatória com base em “dados provisórios”.
Sobre este aspecto, importa relevar que “os dados provisórios” em causa são os valores
dos IQS referentes aos primeiros nove meses de 2017, que foram reportados pelos CTT
à ANACOM ao abrigo da deliberação da ANACOM de 31.12.2014 que aprovou os
parâmetros de qualidade de serviço e os objetivos de desempenho associados à
prestação do SPU para o período de 2015 a 2017, e que, embora provisórios, os CTT
têm a obrigação de reportar com o máximo rigor e exatidão possível à data do reporte
face à informação que se encontre então disponível relativamente àquele período. Sendo
certo que a informação que prevalece é a referente aos dados anuais (entretanto já
reportados à ANACOM), e que a Lei Postal, no n.º 5 do seu artigo 13.º, estabelece que os
mesmos devem ser objeto de auditoria ou outro mecanismo de controlo pela ANACOM
para garantir a sua exatidão, não podem nem devem os CTT desvalorizar a obrigação
que têm de reportar informação correta ao regulador nem esta Autoridade assume, por
defeito, que a informação reportada pelos CTT (neste ou noutro âmbito) esteja incorreta
ou seja falsa.

20

Como é possível constatar pela análise dos Gráficos 1 a 10 do SPD.
De acrescentar, relativamente às referências dos CTT de que os valores de 2016 seriam mais positivos
caso se utilizasse apenas a informação obtida pelo seu sistema de medição, que a subsistência desse
sistema implicaria manter uma solução que contraria a lei em benefício dos CTT, solução que a ANACOM
não pode admitir.
22 Conforme decisão da ANACOM, de 21.05.2018.
21
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Assim, e porque à data do SPD aquela era a informação mais recente disponível e que a
ela faria todo o sentido recorrer, nada obstaria a que fosse, como foi, considerada pela
ANACOM, tendo esta Autoridade tido o especial cuidado de referir, claramente, que os
dados eram provisórios e referentes a apenas nove meses do ano.
Tendo, entretanto, os CTT reportado os valores anuais de 2017, mantém-se a conclusão
de que a maioria dos IQS apresentam naquele ano valores mais baixos do que em 2016,
sendo a exceção quatro IQS, dos quais um obteve um valor idêntico ao de 2016 e três
valores mais elevados (vide Tabela 5):
Tabela 5. Valores dos IQS no ano 2017
Valores definidos
INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇO

IR (%)

Mínimo

Objetivo

Qualidade
ano 2017
(a)

IQS1

Demora de encaminhamento no correio normal (D+3)

32,0

95,5%

96,3%

95,9%

IQS2

Demora de encaminhamento no correio azul – Continente (D+1)

6,0

93,5%

94,5%

91,4%

IQS3

Demora de encaminhamento no correio azul – CAM (D+2)

3,0

84,0%

87,0%

87,9%

IQS4

Correio normal não entregue até 15 dias úteis (por cada mil
cartas)

3,0

2,3‰

1,4‰

0,7‰

IQS5

Correio azul não entregue até 10 dias úteis (por cada mil cartas)

3,0

2,5‰

1,5‰

1,8‰

10,0

95,5%

96,3%

96,5%

2,5

85,0%

88,0%

82,6%

2,5

95,0%

97,0%

96,3%

IQS6
IQS7
IQS8

Demora de encaminhamento de jornais e publicações
periódicas (D+3)
Demora encaminhamento no correio transfronteiriço
intracomunitário (D+3)
Demora encaminhamento no correio transfronteiriço
intracomunitário (D+5)

IQS9

Demora de encaminhamento na encomenda normal (D+3)

3,0

90,5%

92,0%

95,1%

IQS10

Tempo em fila de espera no atendimento (% de eventos até 10
minutos)

5,0

75,0%

85,0%

85,8%

IQS11

Demora de encaminhamento no correio registado (D+1)

30,0

89,0%

91,0%

92,6%

N/A

N/A

N/A

IG - INDICADOR GLOBAL DE QUALIDADE DE SERVIÇO (b)

110

Fonte: (a) CTT e sistema de medição efetuado pela PwC.
(b) ANACOM, com base na informação reportada pelos CTT.
Notas: D+X, significa entrega até X dia(s) úteis após depósito dos envios no ponto de receção de correio.
IR – Importância relativa.
N/A – Não aplicável.
Valores ainda não auditados.

De facto:
a) os seguintes IQS não atingiram os valores objetivo e os valores mínimos, definidos
para o ano:
a. IQS2 (demora de encaminhamento no correio azul no Continente);
b. IQS7 (demora de encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário
D+3);
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b) os seguintes IQS não superaram os respetivos valores objetivo anuais, tendo
superado os respetivos valores mínimos anuais:
a. IQS1 (demora de encaminhamento no correio normal);
b. IQS5 (correio azul não entregue até 10 dias úteis);
c. IQS8

(demora

de

encaminhamento

no

correio

transfronteiriço

intracomunitário D+5).
De referir também que o SPD assentou no acompanhamento que a ANACOM vem
fazendo da forma como os CTT têm vindo a assegurar a prestação do SU e que resulta,
quer dos elementos que apura através das reclamações que vem recebendo, quer dos
reportes periódicos relativos à qualidade de serviço, elementos que de qualquer forma
não se cingem a 2017, como se depreende do SPD.
Por último, relativamente à referência dos CTT ao IQS da demora de encaminhamento no
correio transfronteiriço intracomunitário cujo valor mínimo não foi cumprido em 2017,
importa assinalar que no SPD é referido que “os valores realizados dependem não
apenas dos CTT mas também dos restantes prestadores de serviço nos restantes
países”. Tal é diferente do alegado pelos CTT no parágrafo 92 da sua pronúncia, em que
referem que a ANACOM reconhece que o incumprimento daquele IQS em 2017 ocorreu
“por razões alheias e fora do seu [dos CTT] controlo”.
2.3

Pressupostos do SPD

Segundo os CTT, o SPD parte de duas premissas fundamentais, a saber: (i) que os CTT
já cumpriram no passado os objetivos de desempenho agora propostos e (ii) que os
novos IQS e objetivos de desempenho estão alinhados com as práticas europeias e,
nesse sentido, a experiência europeia reclamaria uma maior ambição ao nível da
qualidade de serviço em Portugal. Os CTT consideram que [IIC]
[FIC].
Relativamente ao primeiro pressuposto, tendo em conta a informação histórica
disponível, os CTT apresentam uma simulação do cálculo dos IQS de fiabilidade. Os
resultados apontam [IIC]

[FIC], conforme se evidencia na Tabela 6.
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Tabela 6. Evolução do desempenho entre 2010 e 2017 para os IQS com objetivo de 99,9% definidos no
SPD (e de 99,5% para o tempo em fila de espera)
[IIC]
INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇO (IQS)

IR

Obj.
proposto

IQS2

Demora de encaminhamento no correio normal (D+5)

27

99,9

IQS4

Demora de encaminhamento no correio azul - Continente (D+3)

10

99,9

IQS6

Demora de encaminhamento no correio azul - CAM (D+4)

4

99,9

IQS8

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas - Continente (D+3)

8

99,9

IQS10

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas - CAM (D+4)

4

99,9

IQS12

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas (D+5)(1)

8

99,9

IQS16

Demora de encaminhamento na encomenda normal (D+5)

5

99,9

IQS18

Demora de encaminhamento no correio registado - Continente (D+3)(2)

20

99,9

IQS20

Demora de encaminhamento no correio registado - CAM (D+4)(2)

4

99,9

IQS22

Demora de encaminhamento no correio normal em quantidade (D+5)(3)

IQS24

Tempo em fila de espera no atendimento (% de eventos < 30 mn)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

99,9
10

99,5

[FIC]
Notas: (1) Resultados não ponderados; (2) n.a. - não aplicável; (3) Medição interna; resultados não ponderados.
Resultados de 2010 a 2015: medição interna; 2016: jan. a set. medição interna e 4 trim. medição entidade externa; 2017: medição entidade
externa.

Os CTT informam que, entre 2010 e 2017, foi atingido o nível de cumprimento de 99,9%
apenas [IIC]

[FIC] dos 10 IQS com este objetivo proposto. As

estimativas foram efetuadas com base nos dados históricos disponíveis sendo que, no
caso do IQS8 (demora de encaminhamento de Jornais e Publicações Periódicas, em
D+3, adiante designado JPP), foram utilizadas amostras de dimensão mais reduzida,
facto que deve ser tido em conta na análise das estimativas apuradas.
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Uma simulação de resultados entre 2010 e 2017 (até 30 de setembro), efetuada com os
dados amostrais históricos disponíveis, aponta, segundo os CTT, para que [IIC]

[FIC]

dos 24 IQS agora propostos (considerando os objetivos de desempenho definidos) [IIC]
[FIC] conforme Tabela 7:
Tabela 7. Evolução do desempenho entre 2010 e 2017 para a totalidade dos IQS definidos no SPD
[IIC]
INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇO (IQS)

IR

Obj.
proposto

IQS1

Demora de encaminhamento no correio normal (D+3)

27

96,3

IQS2

Demora de encaminhamento no correio normal (D+5)

27

99,9

IQS3

Demora de encaminhamento no correio azul - Continente (D+1)

10

94,5

IQS4

Demora de encaminhamento no correio azul - Continente (D+3)

10

99,9

IQS5

Demora de encaminhamento no correio azul - CAM (D+2)

4

90,0

IQS6

Demora de encaminhamento no correio azul - CAM (D+4)

4

99,9

IQS7

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas - Continente (D+1) (1)

8

94,5

IQS8

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas - Continente (D+3) (1)

8

99,9

IQS9

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas - CAM (D+2) (1)

4

90,0

IQS10

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas - CAM (D+4) (1)

4

99,9

IQS11

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas (D+3) (1)

8

96,3

IQS12

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas (D+5) (1)

8

99,9

IQS13

Demora de encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário (D+3)

IQS14

Demora de encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário (D+3)

IQS15

Demora de encaminhamento na encomenda normal (D+3)

5

96,3

IQS16

Demora de encaminhamento na encomenda normal (D+5)

5

99,9

IQS17

Demora de encaminhamento no correio registado - Continente (D+1) (2)

20

96,3

IQS18

Demora de encaminhamento no correio registado - Continente (D+3) (2)

20

99,9

IQS19

Demora de encaminhamento no correio registado - CAM (D+2) (2)

4

90,0

IQS20

Demora de encaminhamento no correio registado - CAM (D+4) (2)

4

99,9

IQS21

Demora de encaminhamento no correio normal em quantidade (D+3) (3)

IQS22

Demora de encaminhamento no correio normal em quantidade (D+5) (3)

IQS23

Tempo em fila de espera no atendimento (% de eventos < 10 mn)

10

90,0

IQS24

Tempo em fila de espera no atendimento (% de eventos < 30 mn)

10

99,5

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Acum. até
set. 2017

88,0
97,0

96,3
99,9

[FIC]
Notas: (1) Resultados não ponderados; (2) n.a. - não aplicável; (3) Medição interna; resultados não ponderados.
Resultados de 2010 a 2015: medição interna; 2016: jan. a set. medição interna e 4 trim. medição entidade externa; 2017: medição entidade
externa.

Os CTT concluem assim que [IIC]
23

[FIC].
Quanto ao segundo pressuposto, os CTT referem que já hoje o mercado postal português
é o que apresenta um nível de intervenção mais intrusiva ao nível da qualidade de
serviço do SU, estando os objetivos de desempenho de qualidade propostos no SPD
muitíssimo afastados da prática europeia.
23

Nomeadamente na página 37 do SPD sobre os critérios de formação dos preços dos serviços postais que
compõem o SPU, a vigorar no triénio 2018-2020 (doravante SPD sobre os critérios de formação dos preços
para 2018-2020).
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Os CTT salientam que:
a)

caso o SPD venha a ser implementado, Portugal passa a ser o país da União
Europeia com mais IQS definidos, largamente acima da média da União Europeia;

b)

Portugal é o único país que apresenta objetivos regulatórios para a demora de
encaminhamento, para extravios e demoras longas e para tempo em fila de
espera24;

c)

Portugal é dos países com mais objetivos regulatórios em termos de envios
postais25;

d)

Portugal é dos países com objetivos de desempenho propostos no SPD mais
elevados na União Europeia, apresentando os CTT comparações internacionais,
por serviço, em que comparam objetivo de desempenho proposto no SPD com a
média de realização na União Europeia e com a média do objetivo de
desempenho definido na União Europeia.

Entendimento da ANACOM
Relativamente ao primeiro pressuposto, conforme decorre da própria pronúncia dos CTT,
[IIC]
[FIC], sendo que entretanto, como já
referido, os CTT já implementaram e estão a implementar um conjunto de medidas que
visam melhorar a qualidade do serviço, nomeadamente ao nível da automatização do
tratamento do correio, aumentando a percentagem de correio separado de forma
automática ao CDP, ao giro e mesmo pela ordem/rota do giro, de que se espera que seja
mais fácil atingir os níveis de qualidade fixados no SPD para os novos IQS de
“fiabilidade”.

24

De acordo com a Tabela 4 do SPD.
De acordo com a Tabela 5 do SPD, Portugal é um dos trinta e um países que contam, para a
determinação do seu objetivo regulatório, com objetivos para correio prioritário, dos dezanove que contam
com correio não prioritário, dos catorze que contam com correio registado, dos dois (sendo que Malta, o
outro país a fazê-lo, o faz de forma distinta, uma vez que não o faz de forma separada, estando incluída na
medição da demora de encaminhamento dos envios de correio prioritário e/ou correio em quantidade) que
contam com jornais e publicações periódicas e dos vinte e dois que o fazem com encomendas.
25
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Note-se, também, que os novos IQS de “fiabilidade” fixam objetivos de desempenho para
prazos de encaminhamento mais dilatados do que os prazos de entrega que
caracterizam o serviço.
De qualquer forma, tendo em conta os dados apresentados pelos CTT, verifica-se que
para os novos IQS de “fiabilidade”, o objetivo de 99,9% não foi atingido de forma
sistemática desde 2010, sendo assim um valor objetivo significativamente exigente face
aos níveis de qualidade realizados pelos CTT (conforme Tabela 8).
Tabela 8. Número de anos em que foi atingido o objetivo de 99,0%, 99,5%, 99,7% e 99,9% entre 2010 e
2017 para os IQS com objetivo de 99,9% definidos no SPD (e de 99,5% para o tempo em fila de espera)
[IIC]
Obj.
proposto

INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇO (IQS)
IQS2

Demora de encaminhamento no correio normal (D+5)

99,9

IQS4

Demora de encaminhamento no correio azul - Continente (D+3)

99,9

IQS6

Demora de encaminhamento no correio azul - CAM (D+4)

99,9

IQS8

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas Continente (D+3)

99,9

IQS10

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas - CAM
(D+4)

99,9

IQS12

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas (D+5)

99,9

IQS16

Demora de encaminhamento na encomenda normal (D+5)

99,9

IQS18

Demora de encaminhamento no correio registado - Continente (D+3) (1)

99,9

IQS20

Demora de encaminhamento no correio registado - CAM (D+4) (1)

99,9

IQS22

Demora de encaminhamento no correio normal em quantidade (D+5)

99,9

IQS24

Tempo em fila de espera no atendimento (% de eventos < 30 mn)

99,5

≥99,0%

≥99,5%

≥99,7%

≥99,9%

[FIC]
Notas: (1) Apenas disponível em 2016 e em 2017. (2) De acordo com os dados reportados pelos CTT à ANACOM em 2012 e 2014, nestes
anos o valor atingido (sem extravios) foi de 99,9%.

Já para os IQS atualmente existentes e que se propõe manter no SPD, de acordo com os
dados apresentados pelos CTT verifica-se que na maioria dos casos o objetivo atual e
proposto tem sido atingido, com exceção do objetivo proposto em particular para a
demora de encaminhamento na encomenda normal D+3, que, no entanto, apresenta em
2016 um valor entre os mais elevados no período considerado.

– Versão Pública –

31

Tabela 9. Número de anos em que foi atingido o objetivo atual e o objetivo definido no SPD entre 2010
e 2017 para os IQS existentes
INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇO (IQS)

IR

Obj. atual

Obj.
proposto

Número de anos em
que foi cumprido
Obj.
atual

Obj.
proposto

IQS1

Demora de encaminhamento no correio normal (D+3)

27

96,3

96,3

6

6

IQS3

Demora de encaminhamento no correio azul - Continente (D+1)

10

94,5

94,5

6

6

IQS5

Demora de encaminhamento no correio azul - CAM (D+2)

4

87,0

90,0

8

6

IQS13

Demora de encaminhamento no correio transfronteiriço
intracomunitário (D+3)

88,0

88,0

6

6

IQS14

Demora de encaminhamento no correio transfronteiriço
intracomunitário (D+5)

97,0

97,0

7

7

IQS15

Demora de encaminhamento na encomenda normal (D+3)

5

92,0

96,3

7

1(1)

IQS23

Tempo em fila de espera no atendimento (% de eventos < 10 mn)

10

85,0

90,0

8(1)

4

Notas: (1) Considerando já o valor anual de 2017

.

Para os IQS atuais que se propõe desdobrar em Continente e CAM, constata-se que,
com exceção de um IQS, os objetivos propostos não foram atingidos de forma
sistemática no período considerado (desde 2010), assinalando-se mais uma vez o nível
de exigência dos objetivos propostos pela ANACOM.
Tabela 10. Número de anos em que foi atingido o objetivo definido no SPD entre 2010 e 2017 para os
novos IQS “velocidade”
[IIC]
INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇO (IQS)

IR

Obj.
proposto

IQS7

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas - Continente (D+1)

8

94,5

IQS9

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas - CAM (D+2)

4

90,0

IQS11

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas (D+3)

8

96,3

IQS17

Demora de encaminhamento no correio registado - Continente (D+1) (1)

20

94,5

IQS19

Demora de encaminhamento no correio registado - CAM (D+2) (1)

4

90,0

IQS21

Demora de encaminhamento no correio normal em quantidade (D+3)

Número de anos em
que foi cumprido

96,3

[FIC]
Notas: (1) Apenas disponível em 2016 e em 2017.

Relativamente ao segundo pressuposto, segundo o qual, de acordo com os CTT, já hoje
o mercado postal português é o que apresenta um nível de intervenção mais intrusiva ao
nível da qualidade de serviço do SU, estando os objetivos de desempenho de qualidade
propostos no SPD muitíssimo afastados da prática europeia, e assim não alinhados com
essas práticas, salienta-se que:
a) Portugal é, de facto, um dos países na União Europeia com maior número de IQS,
podendo considerar-se que o Reino Unido, como já referido acima, tem um
número consideravelmente superior dado que definiu objetivos de desempenho a
atingir também por cada código postal;
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b) Embora, face à informação disponível, se possa considerar que Portugal é o único
país que apresenta objetivos regulatórios para a demora de encaminhamento,
para extravios e demoras longas e para tempo em fila de espera, não é de excluir
que outros reguladores ou países possam ter definido objetivos regulatórios para
outros parâmetros de qualidade de serviço não abrangidos pelo SPD da
ANACOM. É o caso, mais uma vez, do Reino Unido, que por exemplo definiu
também objetivos de desempenho para a percentagem de giros de recolha e de
distribuição realizados diariamente;
c) O número de IQS, objetivos e parâmetros por si só não tem significância. De
facto, pode haver países com um reduzido número de IQS, mas com objetivos
mais exigentes do que outros que tenham mais IQS mas com objetivos menos
exigentes.
d) O facto de Portugal definir IQS para diversos parâmetros de qualidade e diversos
serviços postais (correspondências, encomendas, etc.) só abona a favor da
proteção dos interesses dos utilizadores e do assegurar a prestação de um SU
com qualidade, devendo ser visto como um fator positivo;
e) Conforme referido pelos CTT na sua pronúncia, “Portugal é dos países com
objetivos de desempenho propostos no SPD mais elevados na União Europeia”,
daqui decorrendo que há países com objetivos de desempenho mais elevados,
como se pode comprovar da pronúncia dos CTT e do SPD. Por exemplo:
a. Cinco países (Suíça, Eslovénia, Malta, Áustria e Holanda) definiram
objetivos de desempenho para o correio prioritário mais elevados do que o
que se propõe definir para o correio azul (em D+1 Continente e D+2 CAM),
sendo que a Eslovénia e a Áustria definem mesmo um objetivo de 100% (a
Eslovénia no prazo de encaminhamento de até D+3 e a Áustria até D+4);
b. Quatro países definiram objetivos de desempenho para o correio não
prioritário acima do objetivo proposto para o correio normal (para o prazo
de encaminhamento até D+3); no caso deste serviço, nenhum país definiu
um objetivo de desempenho igual ou superior a 99,9%, no entanto França
e Eslováquia definiram o objetivo de 99% para o prazo de até D+4, quando
no SPD se propõe 99,9% para o prazo de até D+5;
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c. No caso do correio registado, quatro países (Reino Unido, Malta, Áustria e
Bélgica) definiram valores objetivo acima de 94,5% em D+1 (valor objetivo
proposto no SPD) e a Áustria definiu o valor objetivo de 100% para D+4
(no SPD propõe-se 99,9% para D+3 no caso dos envios no Continente e
para D+4 nos fluxos CAM);
d. Para as encomendas, apenas Malta apresenta um objetivo em D+3
superior ao proposto no SPD (96,3%). Contudo, por exemplo a Bélgica e a
Suíça definiram um objetivo de 95% em D+1, o que pode ser considerado
mais exigente. Áustria definiu um objetivo de 100% em D+5, também aqui
superior aos 99,9% propostos no SPD para o mesmo prazo de
encaminhamento.
Ou seja, não colhe o argumento apresentado pelos CTT de que os objetivos de
desempenho de qualidade propostos no SPD se encontram muitíssimo afastados (sendo
mais exigentes) da prática europeia.
2.4

O SPD e a sustentabilidade económico-financeira da prestação do SU

Segundo os CTT, face ao impacto das medidas propostas, esperar-se-ia uma análise aos
custos ou impactos financeiros envolvidos na aplicação das novas obrigações de
qualidade do SU.
Os CTT salientam, contudo, que não se verifica qualquer abordagem à matéria no SPD e
no processo administrativo, nem o tema dos custos é mencionado no SPD,
argumentando que em decorrência da leitura do SPD sobre os critérios de formação dos
preços para 2018-2020, se sabe que a ANACOM considera que as novas obrigações de
qualidade de serviço que pretende impor, associadas às medidas de transformação
operacional anunciadas pelos CTT, não implicam um agravamento de custos para a
empresa26.
Esta é uma conclusão que no entender dos CTT [IIC]

26

Ver página 37 do SPD sobre os critérios de formação dos preços para 2018-2020.
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[FIC].
Os CTT consideram ser surpreendente que esta análise não tenha sido feita, quando,
nos termos do artigo 2.º, n.º 1, da Lei Postal, a intervenção pública na atividade dos CTT
deve ter em vista “assegurar a prestação eficiente e sustentável de um serviço postal
universal” e nos termos do artigo 2.º, n.º 2, “na prossecução dos objetivos estabelecidos
na [Lei Postal] devem ser observados os seguintes princípios: [...] b) assegurar a
sustentabilidade e viabilidade económico-financeira da prestação do serviço universal”.
Segundo os CTT, estes são comandos normativos fundamentais no ecossistema de
prestação do SU do qual emanam limites à própria atuação da ANACOM e que reforçam
os seus ónus de fundamentação e de análise que, no caso concreto, no entender dos
CTT, não foram respeitados.
De acordo com os CTT, para cumprir os novos IQS e os objetivos de desempenho
propostos, [IIC]
27

[FIC] não estando
ainda aqui considerados os custos com a revisão do sistema de medição da qualidade de
serviço, que os CTT adiantam que serão relevantes28. Segundo os CTT, para objetivos
de desempenho muito próximos de 100%, atendendo a que os intervalos de confiança
devem estar contidos no intervalo (0;1), o sistema amostral tem de ter por base margens
de erro muito reduzidas implicando a definição de amostras de elevada dimensão (no
mínimo de [IIC]
conjugadas

com

[FIC] para objetivos de 99,9%). Tais dimensões amostrais,
o

aumento

do

número

de

indicadores,

poderão

aumentar

significativamente os custos de medição.

27

[IIC]

[FIC]
Segundo os CTT, a entidade externa encarregue da realização do sistema de medição estima que o custo
da medição do novo sistema se situe em cerca de [IIC]
[FIC] euros, ou seja, mais [IIC]
[FIC] euros do que o custo do atual sistema.
28
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Segundo os CTT, [IIC]
[FIC], os custos já preliminarmente apurados são particularmente relevantes e
justificam uma reponderação desta matéria por parte da ANACOM, nomeadamente ao
nível das consequências e efeitos deste SPD:
a)

os custos em causa correspondem a [IIC]

[FIC];
b)

de acordo com os cálculos do SPD sobre os critérios de formação dos preços
para 2018-2020, a margem do SU [IIC]

[FIC];
c)

o SPD, tal como está, [IIC]

[FIC].
A este propósito, os CTT dão nota de que o SPD sobre os critérios de formação
dos preços para 2018-2020 [IIC]

[FIC].
Segundo os CTT, o SPD não permite [IIC]
[FIC].
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Com o decréscimo do volume do tráfego de correspondências, os CTT informam que têm
tomado medidas no sentido de manter bons níveis de eficiência operacional, contendo
desta forma os custos do SU, e que, neste contexto, a sua operação logística está [IIC]

[FIC].
Entendem assim os CTT que o nível de exigência estabelecido no presente SPD não se
coaduna com medidas de eficiência operacional, sendo que, [IIC]

[FIC].
Cenário que, no entender dos CTT, se agrava substancialmente na medida em que, a
manter-se o SPD, não será possível aos CTT recuperarem o investimento que venham a
realizar uma vez que o prazo da concessão está a terminar e, como já referido, o SPD
sobre os critérios de formação dos preços para 2018-2020 de nenhuma forma reflete
estes aspectos.
Os CTT concluem que o SPD não respeita o objetivo essencial da Lei Postal de
assegurar a sustentabilidade e a viabilidade económico-financeira da prestação do SU.
Face às exigências legais, entende a empresa que a ANACOM não poderia (e não pode)
decidir sem ponderar a matéria dos custos e sem assegurar-se que a prestação do SU
permanece sustentável e viável.
Segundo os CTT, a ANACOM encontra-se constituída no dever oficioso de verificar a
ocorrência de todos os factos ou pressupostos do exercício do poder que se expressa na
decisão final do procedimento, bem como a ponderar todos os interesses presentes. A
isso obriga, de acordo com os CTT:
a)

o

princípio

da

imparcialidade

administrativa,

na

sua

vertente

positiva,

consubstanciada na obrigação de ponderação de todos os interesses relevantes,
da qual faz parte a obrigação de recolha de todo o material necessário para tal
ponderação.
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b)

o princípio do inquisitório: a fase de instrução do procedimento administrativo é
comandada pelo princípio do inquisitório, em virtude do qual o órgão competente
tem o poder-dever de desenvolver todas as diligências reputadas necessárias
para adquirir um conhecimento pleno e efetivo da situação de facto sobre a qual
vai fundar-se a decisão.

Os CTT relevam que a preterição de diligências legalmente obrigatórias e necessárias
para o conhecimento pleno e efetivo da base jurídico-factual sobre a qual vai incidir o ato
administrativo a praticar implicaria, evidentemente, a ilegalidade deste último:
a)

por um lado, porque caso a ANACOM não apure, com rigor, os custos que as
novas obrigações de qualidade de serviço implicam para os CTT e o seu reflexo
na sustentabilidade e viabilidade económico-financeira do SU, estará a
desconsiderar a obrigação legal que sobre si impende, nos termos do artigo 2.º,
n.º 1 e n.º 2, alínea b), da Lei Postal;

b)

por outro lado, e relacionado com isto, porque esta omissão implicaria uma
violação do princípio da imparcialidade, na sua vertente positiva, relacionada com
a necessidade de ponderação, pelo órgão administrativo decisor, de todos os
interesses e elementos factuais presentes em cada decisão administrativa.

Os CTT consideram que todos os motivos acima referidos determinam a necessidade de
a ANACOM apurar quais os custos que decorreriam das imposições constantes do SPD
para que se possa ponderar devidamente na decisão final a tomar, o que, segundo os
CTT, até ao momento não ocorreu, sublinhando ainda aquela empresa que, se já tivesse
efetuado esse apuramento, [IIC]

[FIC].
Entendimento da ANACOM
Relativamente às referências dos CTT de que, para cumprir os novos IQS e os objetivos
de desempenho propostos, [IIC]
29

[FIC], importa referir que os
29

[IIC]
[FIC]
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CTT limitam-se a apresentar estimativas anuais de custos, sem fundamentarem como as
mesmas foram obtidas.
Acresce que, de acordo com os CTT, as referidas estimativas representam o [IIC]

[FIC]. A este respeito, importa
referir, que:
a) no SPD são propostos objetivos de desempenho superiores aos atuais para:
a. a demora de encaminhamento do correio azul CAM em D+2, sendo que o
valor objetivo proposto se situa ao nível dos valores já realizados pelos
CTT (até 2015, inclusive, sendo que o valor anual de 2016 se situou
bastante próximo)30;
b. a demora de encaminhamento na encomenda normal em D+3, sendo que,
de acordo com a informação disponível, para este IQS em 2012 foi
atingido um nível de qualidade acima do agora proposto;
c. a demora de encaminhamento no correio registado, sendo que, de acordo
com a informação disponível, nomeadamente a constante da pronúncia
dos CTT, apenas não terão sido atingidos valores ao nível do objetivo
proposto para o fluxo CAM (IQS19);
d. o tempo em fila de espera nos estabelecimentos postais, sendo que
também neste caso os valores realizados pelos CTT se situaram,
nomeadamente até 2015, acima do objetivo proposto;
b) para os novos IQS dos JPP desagregados por Continente (em D+1) e CAM (em
D+2), a informação disponível, nomeadamente a constante da pronúncia dos
CTT, mostra que o objetivo proposto se situa ao nível dos valores realizados pelos
CTT (de acordo a sua pronúncia, no caso do fluxo CAM os valores realizados
situaram-se sempre acima do valor objetivo proposto, enquanto que no caso do
Continente tal verificou-se em 2014 e 2015);

30

Mesmo tendo em consideração que o IQS proposto para o correio azul integra os extravios, face aos
desvios entre os valores realizados no passado e o objetivo proposto ainda assim se pode concluir que o
objetivo proposto já foi atingido pelos CTT.
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c) relativamente aos novos IQS de “fiabilidade”, a pronúncia dos CTT demonstra,
claramente, que apenas em dois IQS não tem sido verificado um valor acima de
[IIC]

[FIC]%, e mesmo nestes casos o desvio é, de acordo com aquela

informação e com os valores anuais de 2017, entretanto disponíveis, inferior a 1
p.p.
Ou seja, não se encontra fundamento para os níveis de custos avançados pelos CTT31 na
sua pronúncia, tendo em conta que, para os novos IQS, os CTT consideram níveis de
realização que, em vários casos, já se realizam e, relativamente aos restantes IQS, como
se demostrou, a ANACOM mantém os valores objetivo ou impõe objetivos que na sua
generalidade já foram atingidos pelos CTT.
No entanto, como se verá na secção seguinte (secção 2.5), a ANACOM irá rever o
objetivo de alguns dos novos IQS de “fiabilidade”, designadamente reduzindo o objetivo
de 99,9% para 99,7%.
Acresce que se assume que as estimativas de custos apresentadas pelos CTT partem da
situação atual. Como já referido, em 2016 e 2017 os CTT não atingiram os valores
objetivo de alguns IQS, pelo que as estimativas de custos apresentadas pelos CTT
refletirão também aumentos de custos associados à reposição de uma situação em que
os CTT cumprem todos os objetivos de desempenho, o que não pode relevar para efeitos
do exercício apresentado pelos CTT e, assim, não pode ser aceite.
Antecipa-se também que a implementação do programa de transformação operacional
apresentado pelos CTT e a melhoria da eficiência com a cada vez maior automatização
do tratamento dos objetos postais nos Centros de Produção e Logística (CPL) possam ter
reflexos positivos a nível da qualidade da prestação do serviço postal universal.
Relativamente aos custos com a revisão do sistema de medição da qualidade de serviço,
que os CTT adiantam que corresponde a um valor anual de [IIC]

[FIC] de

euros acima do atual, embora os CTT não apresentem informação específica e detalhada
para fundamentar aquele valor, reconhece-se que será necessário implementar a
medição amostral de um novo serviço (correio normal em quantidade) e aumentar a
amostra pelo menos para os IQS dos JPP que são desagregados por regiões Continente
e CAM. Contudo, como resulta da análise na especialidade mais à frente realizada, deixa
31

No ponto 108 da sua pronúncia.
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de ser necessário implementar amostras para a medição dos IQS da demora de
encaminhamento na encomenda normal e no correio registado, o que se espera que
permitirá reduzir de forma significativa os custos incorridos pelos CTT com o sistema de
medição.
Em qualquer caso, importa referir que a margem do SU é positiva32, permitindo as regras
de formação de preços33 acomodar eventuais custos adicionais em que os CTT possam
incorrer na implementação dos IQS e objetivos de desempenho, não estando em causa a
sustentabilidade da prestação do SU, sendo que, em caso de eventuais custos líquidos
associados à prestação do SU, os CTT têm direito a solicitar a compensação dos
mesmos, o que a suceder será avaliado em sede própria, à luz da respetiva metodologia
de cálculo e do conceito de encargo financeiro não razoável que se encontram definidos.
Por último, sem contestar a aplicabilidade dos princípios a observar pela Administração
Pública que são invocados pelos CTT na sua pronúncia, é de referir que outros princípios
da atividade administrativa também relevam de igual modo na atuação da ANACOM, e
em especial na situação em apreço.
É o caso do princípio da prossecução do interesse público e da proteção dos direitos e
interesses dos cidadãos (artigo 4.º do Código do Procedimento Administrativo), o qual é
também um objetivo plasmado na Lei Postal [veja-se a alínea c) do n.º 1 do seu artigo 2.º,
que explicita que a Lei Postal tem como objetivo estabelecer os direitos e interesses dos
utilizadores, em especial dos consumidores], que a ANACOM, no âmbito das suas
atribuições, visa prosseguir, com o SPD em apreço, através da definição de parâmetros
de qualidade e objetivos de desempenho que a ANACOM considera adequados e
necessários com vista a assegurar, inter alia, a existência, disponibilidade, acessibilidade
e a qualidade do serviço postal universal [cf. alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º da Lei Postal].

32

Acima de [IIC]
[FIC] milhões de euros em 2016 e [IIC]
[FIC] milhões de euros em 2017, incluindo
custo de capital, de acordo com os resultados do sistema de contabilidade analítica dos CTT (resultados
ainda não auditados).
33 Regras de formação dos preços do SU, por um lado as fixadas pela ANACOM ao abrigo do artigo 14.º, n.º
3, da Lei Postal (corresponde a este regime o SPD da ANACOM sobre os critérios de formação dos preços
do SU para os anos 2018-2020), por outro lado as que se encontram fixadas no artigo 14.º-A da mesma lei
(aplicáveis aos preços especiais dos serviços postais que integram o SU, aplicados pelos CTT,
nomeadamente para serviços às empresas, a remetentes de envios em quantidade ou a intermediários
responsáveis pelo agrupamento de envios de vários utilizadores). Note-se que o regime previsto no artigo
14.º-A da Lei Postal aplica-se, designadamente, aos preços do correio normal em quantidade, serviço para o
qual no SPD em apreço se propõe a criação de dois novos IQS.
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2.5

Nível dos objetivos de desempenho

Os CTT referem que, em termos do atual contexto de mercado, se verifica uma tendência
crescente para a diminuição do tráfego postal total, a um ritmo mais acelerado do que
seria antecipado, a que acresce o facto de o Inquérito às Despesas das Famílias
2015/2016, do Instituto Nacional de Estatística, ter concluído que os serviços postais têm
um peso negligenciável no cabaz de compras das famílias portuguesas34 e estudos de
mercado realizados pela ANACOM, entre novembro de 2016 e janeiro de 201735, terem
concluído igualmente que apenas 29% dos inquiridos afirmaram utilizar serviços postais
nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista.
Os CTT salientam também o fenómeno da digitalização dos serviços postais que tem
vindo a ser promovido e incentivado pelo próprio Estado, com iniciativas como o serviço
público de notificações eletrónicas associado à morada única digital (cf. Decreto-Lei n.º
93/2017, de 1 de agosto) e o serviço de notificação eletrónica de advogados e defensores
oficiosos em processo penal (cf. Lei n.º 1/2018, de 29 de janeiro).
Concluem assim os CTT que o atual contexto de regulação é [IIC]

[FIC], e que, no seu entender,
deveria existir uma maior correlação entre o interesse público subjacente à determinação
das obrigações de qualidade de serviço do SU e o contexto de mercado e as tendências
expectáveis de evolução (à luz, segundo os CTT, do que tem acontecido a nível
internacional).
Neste âmbito, referem os CTT que lhes é difícil de alcançar, no atual contexto regulatório
(e em contraciclo com as tendências internacionais), uma [IIC]
[FIC], que no entender dos CTT surge de forma
manifestamente desadequada e desproporcionada, nos termos previstos na Lei Postal,
em especial se se considerar a importância que os serviços postais têm e que
futuramente deverão ter.

34

Representando, em média, 3 euros num total de 23 635 euros por ano, ou seja, 0,013% das despesas
totais efetuadas nesse período.
35 Inquérito ao Consumo de Serviços Postais de 2016 (população residencial).
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Os CTT consideram que, mais grave, os objetivos de desempenho propostos, em
especial, os objetivos muito próximos dos 100%, [IIC]
[FIC]. Neste sentido, referem que [IIC]

[FIC].
Segundo os CTT, nunca foram definidos objetivos de desempenho de 99,9% em Portugal
e, mesmo na UE, são muito raros os países com valores iguais a este, mesmo que
apenas para um ou outro indicador (e não para uma globalidade de indicadores, como é
proposto no SPD). Logo aqui fica patente, a seu ver, [IIC]
[FIC], conforme é visível pela Tabela 11:
Tabela 11. Evolução entre 2010 e 2017 da diferença entre o desempenho e os objetivos propostos
[IIC]
INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇO (IQS)

IR

Obj.
proposto

IQS1

Demora de encaminhamento no correio normal (D+3)

27

96,3

IQS2

Demora de encaminhamento no correio normal (D+5)

27

99,9

IQS3

Demora de encaminhamento no correio azul - Continente (D+1)

10

94,5

IQS4

Demora de encaminhamento no correio azul - Continente (D+3)

10

99,9

IQS5

Demora de encaminhamento no correio azul - CAM (D+2)

4

90,0

IQS6

Demora de encaminhamento no correio azul - CAM (D+4)

4

99,9

IQS7

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas - Continente (D+1) (1)

8

94,5

IQS8

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas - Continente (D+3) (1)

8

99,9

IQS9

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas - CAM (D+2) (1)

4

90,0

IQS10

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas - CAM (D+4) (1)

4

99,9

IQS11

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas (D+3) (1)

8

96,3

IQS12

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas (D+5) (1)

8

99,9

IQS13

Demora de encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário (D+3)

IQS14

Demora de encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário (D+3)

IQS15

Demora de encaminhamento na encomenda normal (D+3)

5

96,3

IQS16

Demora de encaminhamento na encomenda normal (D+5)

5

99,9

IQS17

Demora de encaminhamento no correio registado - Continente (D+1) (2)

20

96,3

IQS18

Demora de encaminhamento no correio registado - Continente (D+3) (2)

20

99,9

IQS19

Demora de encaminhamento no correio registado - CAM (D+2) (2)

4

90,0

IQS20

Demora de encaminhamento no correio registado - CAM (D+4) (2)

4

99,9

IQS21

Demora de encaminhamento no correio normal em quantidade (D+3) (3)

IQS22

Demora de encaminhamento no correio normal em quantidade (D+5) (3)

IQS23

Tempo em fila de espera no atendimento (% de eventos < 10 mn)

10

90,0

IQS24

Tempo em fila de espera no atendimento (% de eventos < 30 mn)

10

99,5

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Acum. até
set. 2017

88,0
97,0

96,3
99,9

[FIC]
Notas: (1) Resultados não ponderados; (2) n.a. - não aplicável; (3) Medição interna; resultados não ponderados.
Resultados de 2010 a 2015: medição interna; 2016: jan. a set. medição interna e 4 trim. medição entidade externa; 2017: medição entidade
externa.

Os CTT destacam que, [IIC]
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[FIC].
Os CTT chamam em especial à atenção para o facto de que objetivos de desempenho
muito próximos dos 100% [IIC]

[FIC].
Relativamente a este aspecto, os CTT notam que o método de apuramento dos IQS não
é exato, uma vez que o resultado apurado anualmente para cada IQS é uma estimativa
obtida por amostragem a qual, para além de uma margem de erro, tem sempre um nível
de confiança associado que pode não corresponder à realidade.
Acresce que, no que concerne à medição de demoras de encaminhamento, os dados
amostrais obtidos baseiam-se em informação humana, ou seja, datas de expedição e de
receção informadas por painel de colaboradores. Segundo os CTT, este painel é
constituído por pessoas e empresas de todas as zonas do país que, para além das suas
atividades principais, colaboram com o sistema de medição36
Os CTT referem que o comportamento humano não é isento de erro e no caso em
apreço, sendo tarefas que executam de forma acessória e em total autonomia, não é
possível com rigor aferir da sua rigorosa execução, não sendo possível excluir totalmente
enviesamentos decorrentes de erros na informação base utilizada. Por exemplo, a
empresa refere que um dos procedimentos críticos é o procedimento de verificação do
recetáculo postal todos os dias úteis, após as 18:00h, sendo que qualquer falha neste
procedimento implica que objetos entregues em dias anteriores tenham data errada de
receção informada, conduzindo a cálculo de demora de encaminhamento superior à real.
Se o atual sistema de medição da qualidade de serviço permitia a gestão dos impactos
de erros humanos na medição, os CTT entendem que o SPD da ANACOM elimina esta
possibilidade, no sentido em que [IIC]
[FIC]. No entender dos CTT, não é razoável nem

36

Expedem objetos postais de acordo com um plano amostral, informando datas e horas de expedição e
rececionam objetos nos seus recetáculos postais, informando as datas de receção.

– Versão Pública –

44

adequado que um sistema de medição da qualidade de serviço não tenha em
consideração as margens de erro amostrais e os impactos de erro humano na medição,
bem como a não existência de processo operacional isento de erro, colocando sobre os
CTT um encargo impossível de controlar.
Os CTT tecem de seguida uma série de comentários sobre a proposta da ANACOM de
“fundir” os atuais IQS que medem extravios, IQS4 (correio normal não entregue até 15
dias úteis) e IQS5 (correio azul não entregue até 10 dias úteis), na medição dos novos
IQS1 a IQS6, que medem demoras de encaminhamento de correio normal e de correio
azul, o que, segundo os CTT, para além de aspectos relativos a eventuais
desconformidades com as normas de medição a nível internacional, não tem em
consideração as fragilidades da medição de extravios, já identificadas no passado pelos
CTT e que, no seu entender, têm forte impacto na fiabilidade dos resultados apurados.
Paralelamente, a ANACOM reduz substancialmente a margem para “demoras excessivas
+ extravios” (de 0,14% / 0,15% para 0,1%) e, ao mesmo tempo, alarga o conceito de
demora excessiva (nos indicadores ainda em vigor é de 10 dias úteis para o correio azul
e de 15 dias úteis para o correio normal).
Ora, tendo em consideração os resultados históricos dos atuais IQS4 e IQS5 e a
percentagem estimada de “extravios” [IIC]

[FIC].
Segundo os CTT, por muito boa vontade que tenham de eliminar a existência de demoras
longas e de extravios, [IIC]

[FIC], dando de
seguida exemplos de situações que podem ocorrer nas várias fases da cadeia
operacional, [IIC]
[FIC]:
a)

na fase de aceitação, [IIC]
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[FIC];
b)

na fase de tratamento, [IIC]

[FIC];
c)

na fase de transporte, [IIC]

[FIC];
d)

na fase de distribuição, [IIC]

[FIC].
Os CTT argumentam que, face à observação deste tipo de falhas, devido a situações e
constrangimentos que são impossíveis de eliminar, é inevitável que a definição dos
objetivos de desempenho considere uma margem que acomode estas ocorrências.
Afirmam que esta é, de resto, uma prática comum no sector postal a nível internacional.
Por último, [IIC]

[FIC].
Segundo os CTT, [IIC]
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[FIC]. Não obstante este quadro legal, [IIC]

[FIC].
Os CTT referem que, de acordo com análises internas [IIC]

37

[FIC]38.
Os CTT afirmam que fica assim patente que a definição de objetivos de desempenho
muito próximos dos 100% [IIC]

[FIC].
Os CTT consideram que de um ponto de vista jurídico, esta proposta de intervenção
suscita várias interrogações, desde logo, a definição de obrigações que, [IIC]

[FIC], à luz dos princípios e características que emanam do conceito
de prestação.
Acresce, no entender dos CTT, que existe aqui uma violação do artigo 11.º da Lei Postal,
o qual determina que é característica do SU a “satisfação de padrões adequados de

37

Remetendo para o Anexo 3 da sua pronúncia, para mais informações.
Os CTT sublinham que o decretamento de serviços mínimos não resolve este tema, uma vez que os
despachos de fixação dos serviços mínimos vão pouco além dos mínimos exigíveis por lei.
38
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qualidade [...]”, aplicando à prestação deste serviço o princípio da adequação, derivação
do princípio da proporcionalidade39
Os CTT salientam que “[o] princípio da proporcionalidade (...) constitui um limite interno
da discricionariedade administrativa, que implica não estar a Administração obrigada
apenas a prosseguir o interesse público - a alcançar os fins visados pelo legislador mas a
consegui-lo pelo meio que represente um menor sacrifício para as posições jurídicas dos
particulares”40.
Segundo os CTT, a discricionariedade administrativa “não é uma liberdade [...], mas sim
uma competência, uma tarefa, [que] corresponde a uma função jurídica. A Administração
não é remetida para um arbítrio, ainda que prudente, não pode fundar na sua vontade as
decisões que toma. A decisão administrativa tem que ser racional, porque não pode ser
fruto de emoção ou capricho, mas, mais que isso, tem que corresponder à solução que
melhor sirva o interesse público que a lei determinou”41.
Tal significa, no entender dos CTT, que na determinação das obrigações de qualidade do
SU, e embora tal se trate de uma atividade discricionária da ANACOM, nem por isso tal
atividade deixa de ter que ser justificada, ponderada e medida, tendo em atenção, por um
lado, o interesse público subjacente à prestação do SU, e, por outro, o interesse
particular dos CTT e o contexto da imposição das determinações projetadas.
De acordo com o princípio da proporcionalidade, os CTT consideram que não basta dizer
que os objetivos de desempenho são adequados (uma vez que [IIC]

[FIC]). Segundo a empresa, a ponderação do princípio da
proporcionalidade implica, porém, e desde logo, verificar a exequibilidade de
cumprimento, o que entende que manifestamente não aconteceu no caso em apreço. E
implica também ponderar se não existem outros meios que permitam atingir o mesmo
fim, com menor sacrifício para os CTT, o que também entende não ter acontecido.
39

Através do princípio da adequação afere-se "se um certo meio é, em abstrato, [...] idóneo ou apto para a
realização de um certo fim" (cf. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 632/2008, de 23.12.2008). E através
do princípio da proporcionalidade, de que aquele emana, "a Administração deverá escolher dentro dos
diversos meios ou medidas idóneas e congruentes do que disponha aqueles que sejam menos gravosos ou
que causem menos danos" (cf. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 01188/02, de 18.06.2003).
40 Vide, MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA, PEDRO COSTA GONÇALVES e J. PACHECO DE AMORIM,
Código do Procedimento Administrativo Comentado, Almedina, 7.ª Reimpressão, 2007, p. 103.
41 Vide, JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE "O Ordenamento Jurídico Administrativo Português", in
Contencioso Administrativo, Livraria Cruz, Braga, 1986, p. 46 e 47.
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Implica, por fim, comparar os custos impostos com o benefício esperado para o interesse
público, o que no seu entender também não teve lugar.
Os CTT referem ainda que [IIC]

[FIC].
Entendimento da ANACOM
A ANACOM, enquanto entidade reguladora do sector postal, tem presente e acompanha
a evolução que o sector postal tem tido, o que, ainda que de forma sintética, está patente
no enquadramento do sector que é feito no SPD em apreço e no SPD sobre os critérios
de formação dos preços do SU para 2018-2020.
A menor utilização que os serviços postais têm vindo a ter não significa, no entanto, que
não deva ser assegurada uma prestação do SU com qualidade42, requisito, aliás,
estipulado na Lei Postal.
Um conjunto de indicadores analisados no SPD (como a evolução do número de
reclamações) indiciam uma menor satisfação dos utilizadores com o serviço oferecido,
demostrando a necessidade de se definirem níveis de qualidade mais exigentes do que
os atualmente fixados, visando assegurar uma melhor e mais adequada qualidade do SU,
o que a ANACOM procurou fazer no SPD em apreço, nomeadamente procurando limitar
as situações de envios cuja demora de encaminhamento não respeite o padrão do
serviço (prazo de entrega) divulgado pelos CTT, não correspondendo dessa forma à
expectativa dos clientes aquando da contratação do serviço. Situação que a ANACOM
procura colmatar com a definição de novos IQS de “fiabilidade”, com valores objetivo
próximos dos 100%, para demoras de encaminhamento de dois dias úteis adicionais ao
padrão de entrega do serviço.

42

Continuando a assegurar uma prestação eficiente e sustentável do mesmo.
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A medição das demoras de encaminhamento deve ser efetuada, de acordo com o SPD,
tendo em conta metodologias de medição que foram elaboradas pelo Comité Europeu de
Normalização (CEN), sob mandatos da Comissão Europeia, o que dá garantias quanto à
fiabilidade dos resultados obtidos.
Conforme salientam os CTT, no caso das metodologias que se baseiam em amostras de
objetos de teste que painelistas expedidores (residenciais e empresas) enviam para
painelistas recetores (igualmente residenciais e empresas), por mais rigorosas que sejam
as instruções dadas aos painelistas e os procedimentos de validação e controlo do
desempenho dos mesmos, há sempre um risco associado ao comportamento humano,
não sendo possível aferir com total rigor que a execução das suas tarefas está isenta de
erro. No entanto, há sempre formas de minimizar os referidos erros humanos, erros
esses que podem ser nos dois sentidos.
Por outro lado, é evidente que podem também ocorrer erros ou falhas no processo
operacional, dependentes ou não dos CTT, que podem afetar as demoras de
encaminhamento dos envios postais.
No caso de erros ou falhas dependentes dos CTT, estes não devem ser desconsiderados
da medição da qualidade de serviço, pois esta visa dar uma visão da real qualidade de
serviço oferecida, sendo aqueles acomodados com os objetivos fixados pela ANACOM
uma vez que não são fixados objetivos de desempenho de 100%.
Tratando-se de situações exógenas aos CTT, cujo desencadeamento e evolução sejam
manifestamente externos à sua capacidade de controlo, imprevisíveis ou inevitáveis,
nestes casos o SPD permite que os CTT possam solicitar à ANACOM a dedução dos
registos afetados por aquelas situações, o que aliás ocorreu recentemente com o pedido
dos CTT de dedução, para efeitos de cálculo dos IQS, dos registos afetados por
perturbações atmosféricas na Região Autónoma da Madeira, nos dias 7 e 8 de fevereiro
de 2018.
Quanto às referências dos CTT às margens de erro amostrais, a ANACOM tem bem
presente a sua existência, motivo pelo qual não deixará de avaliar, no âmbito da
verificação do nível de realização do objetivo de desempenho de cada IQS, o impacto do
erro amostral associado à estimativa do valor do IQS observado.
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Relativamente às referências dos CTT à eliminação dos atuais IQS que medem extravios
de correio normal e de correio azul (IQS4 e IQS5, respetivamente), sendo os mesmos
integrados nos novos IQS das demoras de encaminhamento do correio normal e do
correio azul (IQS1 a IQS6), salienta-se que estes IQS procuram medir a percentagem de
envios que atingem o seu destino em determinado prazo estipulado. Tal não sucede com
os envios extraviados, pelo que estes, bem como os que atingem o seu destino em prazo
fora do padrão de serviço, devem ser considerados para o cálculo do valor destes IQS.
Relativamente à referência dos CTT à eventual não conformidade com as normas de
medição de demoras de encaminhamento, salienta-se que a norma EN13850:201243
refere que44:
a) Não mede extravios.
Conforme acima referido, tal não é também o objetivo dos novos IQS de correio
azul e correio normal. Estes visam medir a percentagem de envios que atingem o
seu destino em determinado prazo.
b) Tem de produzir um relatório (os resultados da medição) num determinado prazo
de tempo, pelo que envios que não sejam distribuídos até D+30 (até ao trigésimo
dia útil após a sua aceitação) podem ser ignorados, dada a dificuldade em se
saber se o objeto de teste em falta se extraviou no sistema [do operador] postal,
fora do sistema postal, nunca foi enviado ou se chegou a ser recebido pelo
painelista expedidor.
A definição de procedimentos de validação que permitam identificar se um envio
chegou a ser enviado pelo painelista expedidor, procedimentos que já estão em
vigor dado que atualmente são medidos extravios (IQS4 e IQS), permite acautelar
um dos riscos identificados na norma para se excluírem os envios que não
cheguem ao destino até D+30.

43

A EN14508:2016 remete para a EN138520:2012.
O ponto 5.3 da EN13850:2012 refere que: “(…) All postal items delivered up to J+30 shall be considered in
the calculations. Postal items not delivered by J+30 may be excluded, because they may be deemed as lost
or are not detectable in the system any more within the reporting period.(…)”. O ponto H.3.4 da
EN13850:2012 refere que: “EN 13850 does not measure lost mail. It has to produce a report within a
reasonable timeframe after the end of the measurement period. Therefore, items not delivered within 30 days
may be ignored. This is because it can be difficult to tell whether a missing test item has been lost within the
postal system, lost outside the postal system, has never been posted or has been received but overlooked by
the recipient. (…)”.
44
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Por outro lado, de acordo com o SPD, o reporte do valor anual dos IQS deve ser
feito à ANACOM até 31 de março do ano seguinte, ou seja, cerca de 60 dias úteis
após o fim do ano, o que permite com maior segurança identificar os envios que
se extraviam ou que eventualmente cheguem ao destinatário após D+30, pois
aquele prazo permite considerar toda a informação disponível até uma data
próxima de 31 de março.
Pelo exposto, considera-se que a integração de extravios na medição dos novos IQS1 a
IQS6 é possível de acordo com a norma EN13850:2012.
Tendo em conta o exposto e:
a) considerando que a rapidez e a segurança são critérios determinantes na escolha,
respetivamente, do serviço de envios de correio azul e de correio registado,
estando os seus utilizadores dispostos a pagar um preço mais elevado por estes
serviços face ao que pagariam por um serviço com menor rapidez e com menor
segurança, como por exemplo o serviço de correio normal, pelo que a entrega
destes envios com atraso significativo pode pôr em causa a efetiva satisfação das
necessidades dos utilizadores;
b) considerando que a entrega de jornais e publicações periódicas com periodicidade
igual ou inferior à semanal, com atrasos significativos face ao padrão de serviço
previsto45 põe em causa a efetiva satisfação das necessidades dos utilizadores e
a sua utilidade, face a jornais e publicações periódicas de periodicidade superior,
que pela sua natureza podem ser entregues ao operador postal com maior
antecedência face à data em que devem ser efetivamente distribuídos aos seus
destinatários (o que permite um padrão de serviço mais alargado, como o que os
CTT por exemplo oferecem de até D+3),
considera-se ser de manter os valores objetivo de 99,9% para os novos IQS relativos
a “fiabilidade” para as demoras de encaminhamento de correio azul, correio
registado e jornais e publicações periódicas com periodicidade igual ou inferior à
semanal, tendo em conta que a entrega destes envios com atraso significativo face ao
padrão de serviço pode pôr em causa a efetiva satisfação das necessidades dos seus
utilizadores.
45

E mesmo face ao próprio padrão de serviço.
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Relativamente aos restantes serviços (correio normal, correio normal em quantidade,
encomenda normal e jornais e publicações periódicas com periodicidade superior à
semanal), mantendo o objetivo de limitar as situações com atrasos significativos face ao
respetivo padrão de serviço e de melhorar a qualidade do serviço postal universal, tendo
em conta os argumentos apresentados pelos CTT considera-se ser de rever o objetivo
de desempenho inicialmente fixado no SPD, fixando-o em 99,7% em vez dos 99,9%,
valor ainda assim exigente e que, face aos dados disponibilizados pelos CTT, foi já
atingido para o serviço de correio normal, e que se considera como adequado ao
princípio preconizado na Lei Postal de se assegurar a existência, disponibilidade,
acessibilidade e a qualidade do serviço postal universal.
Embora indubitavelmente os novos IQS impliquem um reforço substancial em termos de
qualidade de serviço, procurou-se que os mesmos sejam absolutamente compagináveis
com o desempenho dos CTT na maioria das situações, assegurando a sustentabilidade
económico-financeira da prestação do serviço postal universal.
Os objetivos de desempenho para os novos IQS de fiabilidade passam a ser os
seguintes:
Tabela 12. Revisão dos IQS com objetivo de 99,9% definidos no SPD (e de 99,5% para o tempo em fila
de espera)
INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇO (IQS)

Obj. proposto

IQS2

Demora de encaminhamento no correio normal (D+5)

99,7

IQS4

Demora de encaminhamento no correio azul - Continente (D+3)

99,9

IQS6

Demora de encaminhamento no correio azul - CAM (D+4)

99,9

IQS8

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas - Continente (D+3)

99,9

IQS10

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas - CAM (D+4)

99,9

IQS12

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas (D+5)

99,7

IQS16

Demora de encaminhamento na encomenda normal (D+5)

99,7

IQS18

Demora de encaminhamento no correio registado - Continente (D+3) (1)

99,9

IQS20

Demora de encaminhamento no correio registado - CAM (D+4) (1)

99,9

IQS22

Demora de encaminhamento no correio normal em quantidade (D+5)

99,7

IQS24

Tempo em fila de espera no atendimento (% de eventos < 30 mn)

99,5

De salientar também que, como já referido ao longo deste relatório, os CTT têm vindo a
implementar medidas que visam tornar a sua operação mais eficiente, nomeadamente
medidas no sentido do aumento do nível de automatização do tratamento, aumentando a
percentagem de correio objeto de separação automática ao CDP, ao giro do carteiro e ao
nível do sequenciamento de acordo com a rota do giro, medidas que se espera que
contribuam para a melhoria dos níveis de qualidade da demora de encaminhamento.
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2.6

O SPD e o equilíbrio de prestações que emerge do Contrato de Concessão

Segundo os CTT, ao que ficou exposto acresce ainda que as exigências constantes do
SPD vêm pôr em causa o equilíbrio do contrato de concessão celebrado entre o Estado e
os CTT.
Os CTT consideram que a equivalência entre os benefícios do concessionário e aquilo
que lhe é exigido é claramente posta em causa pelo SPD, que apenas impõe
agravamento de deveres, sem determinar qualquer aumento dos benefícios como
contrapartida, acrescentando que o Estado não paga qualquer remuneração aos CTT,
sendo a sua remuneração a resultante dos preços (controlados) que consegue cobrar
aos utilizadores finais pelos serviços concessionados. No entanto, referem que o SPD
sobre os critérios de formação dos preços para 2018-2020 não permite antecipar (pelo
contrário) qualquer compensação com o agravamento das obrigações de qualidade de
serviço.
Salientam os CTT, por outro lado, que tendo ocorrido a liberalização do mercado postal
em 2012, são já muito reduzidos os serviços reservados que são atribuídos aos CTT
através do contrato de concessão, essencialmente os serviços de correio registado
utilizado em procedimentos judiciais ou administrativos46
Os CTT reiteram que a utilização dos serviços reservados está [IIC]

[FIC].
Por último, segundo os CTT, o próprio mecanismo de compensação dos custos líquidos
do SU, que poderia, em teoria, servir para compensar os CTT pelos custos excessivos
que estes têm que suportar com a prestação do SU, não tem aqui qualquer valia, já que
[IIC]

[FIC].
46

Em rigor, nos termos do artigo 3.º, n.º 2, alínea b), da Lei Postal, a colocação de marcos e caixas de
correio na via pública e a emissão e venda de selos postais com a menção Portugal também são reservados,
mas não têm expressão na atividade dos CTT.
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Assim, os CTT reclamam que do exposto resulta que as exigências do SPD põem em
causa [IIC]

[FIC]. Pelo
que, se assim é, [IIC]

[FIC].
Entendimento da ANACOM
Por tudo o que atrás foi referido, para o qual se remete, tendo também em conta a
revisão do objetivo de “fiabilidade” para alguns dos novos IQS, de 99,9% para 99,7% e os
ajustamentos que se identificam nas secções específicas, não colhe o argumento dos
CTT de que as exigências constantes do SDP em apreço vêm pôr em causa o equilíbrio
do contrato de concessão celebrado entre o Estado e os CTT e que é posta em causa a
equivalência entre os benefícios do concessionário e aquilo que lhe é exigido.
Acresce que o contrato de concessão prevê que os CTT se obrigam a prestar os serviços
que integram o serviço universal de acordo com os parâmetros de qualidade de serviço e
os objetivos de desempenho fixados pela ANACOM nos termos da Lei Postal, não
estipulando assim o contrato de concessão uma específica qualidade de serviço com a
qual os CTT pudessem à partida contar.
2.7

Outros comentários

DECO
Segundo a DECO, os últimos estudos que realizou sobre a demora no encaminhamento
postal e a fiabilidade dos serviços, mostraram um desempenho dos CTT abaixo dos
objetivos de qualidade exigidos e colocaram em evidência a existência de grandes
assimetrias regionais na qualidade do serviço, em particular na demora do
encaminhamento postal, tanto no correio normal como no correio azul.
A DECO lamenta que, apesar de se pagar o mesmo preço em todo o território nacional,
os consumidores residentes em diferentes pontos do país não tenham acesso a idênticos
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níveis de qualidade de serviço, o que contraria, a seu ver, os princípios do serviço
universal.
Embora concorde com o estabelecimento de uma meta de fiabilidade que deverá ser
cumprida em 99,9% dos casos, com a qual se pretende evitar que o tráfego
remanescente seja entregue muito para além do padrão definido, lamenta que a
ANACOM continue a prever apenas indicadores globais que, no entender desta
Associação, aumentam a exigência face ao quadro existente até ao momento, mas
continuam a não garantir a todos os cidadãos o acesso a serviços postais de qualidade
idêntica, qualquer que seja o ponto do território nacional onde se encontrem.
A DECO considera importante que a ANACOM, para a definição dos parâmetros de
qualidade de serviço e respetivos indicadores e objetivos de desempenho, tome em
consideração os resultados dos estudos que promove, em particular, do Inquérito ao
Consumo dos Serviços Postais (população residencial em 2016), assinalando desse
estudo que o “correio entregue atempadamente” e o “tempo de espera para atendimento”
são parâmetros considerados relevantes pelos clientes residenciais para a qualidade do
serviço postal prestado, os quais, embora apresentando níveis de satisfação média de
8,3 pontos (numa escala de 1 a 10), foram dos que geraram menores níveis de satisfação
pelos clientes residenciais.
A DECO considera que a deterioração da qualidade do SPU é uma realidade irrefutável,
que exige uma ação enérgica por parte das entidades responsáveis, em particular da
ANACOM, no quadro das suas competências. No entender da DECO, a fixação de
indicadores e de objetivos de qualidade de serviço exigentes e, simultaneamente, de
penalizações por incumprimento verdadeiramente dissuasoras, são instrumentos
essenciais para reverter o presente quadro de degradação.
A DECO concorda que, de um modo geral, o quadro de indicadores de qualidade de
serviço e respetivos objetivos de desempenho que o SPD propõe fixar para o período de
2018 a 2020 comporta um nível mais elevado de exigência para o prestador do SPU,
quando comparado com o quadro de indicadores e objetivos de qualidade de serviço
atualmente em vigor, sem prejuízo de defender que teria sido possível e desejável ir mais
longe, em particular se fossem introduzidos indicadores regionalizados.
A DECO, entende também que:
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a)

Sem prejuízo de concordar com as atuais obrigações de desempenho impostas
aos CTT que incidem sobre o padrão de serviço (demora de encaminhamento),
para que sejam verdadeiros garantes da disponibilização de níveis elevados de
qualidade de serviço, não só em termos médios nacionais, mas também a nível de
áreas geográficas específicas do país, é forçoso que para esses indicadores
sejam impostos objetivos de desempenho mais exigentes que os atuais. A DECO
admite que, para os indicadores IQS3 e IQS9 em causa, tal se traduz numa
melhoria face à situação presente, mas entende que se podia e devia ir mais
longe nas obrigações exigidas, não só no que se refere a estes indicadores, como
também no que se refere aos outros para os quais se fixam objetivos de
desempenho iguais aos que até ao momento têm vigorado;

b)

A introdução destes novos indicadores de “fiabilidade” pode limitar a ocorrência de
situações (extremas) de demoras de encaminhamento muito superiores à
“velocidade” padrão definida, mas não garante que todos têm acesso a níveis de
qualidade de serviço idênticos em qualquer ponto do país;

c)

Os novos indicadores de “fiabilidade” podem ter impacto na redução das
diferenças de qualidade de serviço verificada entre áreas geográficas específicas
mas não servem o objetivo de eliminar essas diferenças e garantir níveis
uniformes de qualidade de serviço em todo o país;

d)

É necessário definir ou impor objetivos de desempenho, por zona geográfica,
porque podem contribuir para a redução dos desvios entre a qualidade verificada
em cada região e a média nacional. A DECO acrescenta que só a fixação de
níveis de desempenho mais exigentes para todos os indicadores de qualidade de
serviço associados ao padrão de serviço (velocidade) poderá dar garantias de
limitar a possibilidade de ocorrência de desvios significativos entre a qualidade
verificada em diferentes áreas geográficas;

e)

Impor valores de objetivos superiores para os indicadores relativos ao padrão de
serviço não seria, no entender da DECO, uma medida despropositada face aos
resultados verificados nos últimos anos47;

47

Por exemplo, se considerarmos o atual IQS1 (demora de encaminhamento no correio normal D+3), no
período de 2007 a 2016, só neste último ano é que os CTT não cumpriram o objetivo fixado (96,3% de
entregas dentro do tempo padrão). Entre 2007 e 2015 os valores realizados para o IQS1 foram sempre
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f)

É positivo o facto de nos fluxos CAM para o correio azul entregues até D+2 (atual
IQS3) se aumentar o objetivo em 3 pontos percentuais face ao objetivo atual
(passa de 87,0% para 90,0%). No entanto, destaca que esta meta fica abaixo de
todos os resultados alcançados pelos CTT no período entre 2008 e 2015 e que no
período entre 2009 e 2014 os valores verificados para este indicador oscilaram
entre 91,3% (em 2009) e 94,2% (em 2012), bem acima do objetivo agora fixado;

g)

É necessário criar um segundo indicador para limitar as situações com tempo em
fila de espera demasiado longo, mas não entende que se possa considerar 30
minutos como um tempo de espera aceitável (além de se deixarem de fora 0,5%
dos casos em que a espera pode ir além deste limite). Considera que admitir que
em termos médios nacionais 9,5% das situações de atendimento nos
estabelecimentos postais tenham um tempo em fila de espera até 30 minutos e
que 0,5% possam ir além deste limite, significa que é dada uma margem
demasiado grande que vai continuar a permitir que em muitos estabelecimentos
postais os tempos médios em fila de espera divirjam muito dos tempos médios
nacionais;

h)

Lamenta que a ANACOM não tenha iniciado atempadamente o processo de
fixação dos indicadores de qualidade e objetivos de desempenho associados à
prestação do serviço postal universal para o triénio de 2018 a 2020, de modo a
que estes pudessem ter entrado em vigor a 01.01.2018.

A DECO concorda e considera positiva a definição de um indicador para a demora de
encaminhamento de jornais e publicações periódicas com periodicidade igual ou inferior à
semanal, que, de forma análoga ao correio azul, fixa a percentagem de distribuições até
D+1, no Continente, e até D+2, nos fluxos CAM, fixando-se para estes IQS os mesmos
objetivos de desempenho que se fixam para o correio azul. Esta medida contribuirá para
assegurar mais eficazmente que os JPP com periodicidade mais curta sejam entregues
aos destinatários em tempo útil.
API
A API concorda na sua generalidade com o proposto no SPD.
superiores ao objetivo fixado e, em geral, por uma diferença bastante confortável para os CTT, pelo que
parece haver margem para fixar uma obrigação de qualidade mais elevada. Recorde-se que os objetivos de
qualidade para a demora de encaminhamento do correio normal (D+3) se mantêm inalterados desde 2006.
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A API considera, no entanto, que seria mais eficaz para as responsabilidades e o
interesse público da distribuição de publicações periódicas, baseados na característica de
continuidade de expedição, e considerando os princípios de proteção ao acesso a
informação e de liberdade de imprensa consagrados na Constituição da República
Portuguesa, que os mecanismos de compensação previstos no SPD (no artigo 11.º e
referidos no Apêndice 2), previssem preferencialmente que a compensação devida seria
estabelecida em créditos de envios correspondente em jornais e publicações periódicas.
A API considera que o documento submetido pela ANACOM a consulta representa um
sério avanço no modelo de regulação que a API considera indispensável para o
cumprimento das obrigações dos editores para com os seus leitores, especialmente no
que se refere ao acesso a informação através de assinaturas com distribuição postal.
Lamenta, contudo, o carácter de confidencialidade aceite para mapas referentes, por
exemplo, à importância relativa de serviços, que lhes impede de exprimir análises melhor
sustentadas.
IMPRESA
A IMPRESA considera como proporcionais, adequados e necessários os parâmetros de
qualidade de serviço e os objetivos de desempenho associados à prestação do SU a
vigorar no triénio 2018-2020, em particular os referentes aos jornais e publicações
periódicas.
Destaca, entre outros aspectos, que a determinação de um prazo de entrega de jornais e
publicações periódicas com periodicidade semanal no Continente de D+1 para 94,5% dos
casos e de D+3 para 99,9% dos casos, em linha com o previsto para o correio azul, é
uma alteração premente dado que quanto maior a dilação na entrega do conteúdo
informativo ao destinatário/leitor, menor a atualidade e valor do jornal/publicação par ao
respetivo leitor, e maior a probabilidade de descontinuação da assinatura periódica pelo
leitor.
Concorda também com o contributo fixado para os parâmetros de qualidade de serviço
tendo em vista a determinação da penalização aplicável ao prestador do serviço universal
em caso de incumprimento.
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Câmara Municipal de Viana do Alentejo
A Câmara Municipal de Viana do Alentejo estranha que a ANACOM pretenda “definir um
novo objetivo que limita a ocorrência de tempos de espera mais elevados”, ou seja,
objetiva-se que 99,5% dos clientes sejam atendidos no período máximo de 30 minutos
em fila de espera, o que, no seu entender, é completamente favorável aos CTT e às
medidas de reestruturação e degradadoras da qualidade do serviço que estão a ser
encetadas, na medida em que é totalmente aberta a margem para que o tempo de
espera aumente até aos 30 minutos, alegando-se posteriormente que estão a ser
cumpridos os padrões de qualidade fixados.
A Câmara Municipal de Viana do Alentejo questiona como podem os CTT garantir a
qualidade do serviço prestado (também na variante de encaminhamento), se se
encontram a reduzir horários de funcionamento de estações de correio, como foi o caso
da estação de correio de Viana do Alentejo, e a encerrar mesmo estações de correio.
Segundo esta edilidade, a redução de horário de funcionamento está diretamente ligada
ao aumento do tempo de espera para atendimento e mesmo demora no encaminhamento
da correspondência (correio normal, azul, jornais/edições, etc.), pois se um cliente não se
puder deslocar no reduzido horário de funcionamento, terá que aguardar pelo dia
seguinte, caso tenha disponibilidade (pessoal, profissional…), logo, o prazo de
encaminhamento sofre aumento.
Assim, a Câmara Municipal de Viana do Alentejo considera que os parâmetros
apresentados, em geral, e os indicadores, em particular, não defendem o consumidor e
vão de encontro às expectativas dos próprios CTT para que, mesmo com a
reestruturação degradadora do serviço, os parâmetros fixados sejam cumpridos,
alegando-se, por fim, o seu cumprimento, ou seja, a plenitude de funcionamento do
estipulado.
Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Media
e Serviços (SINDETELCO)
A SINDETELCO considera que os CTT não têm cumprido os parâmetros de qualidade de
serviço fixados, desde a sua privatização.
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Considera também que mesmo que venham a ser fixados padrões de entrega de
serviços mais alargados, os CTT não terão condições para os cumprir face à realidade da
empresa.
Este sindicato alega que quando existe incumprimento, as penalizações aplicadas pelo
regulador servem à empresa. Segundo o SINDETELCO, em termos económicos, o
impacto destas penalizações na empresa é menor do que se esta tivesse de ter meios
para cumprir o contrato.
A SINDETELCO revela que a ANACOM não faz qualquer referência aos pontos de
acesso ao SPU, que seria, segundo este sindicato, da maior importância, destacando que
a existência de postos de correio assegurados por outras entidades que não os CTT só
deve ser possível em complemento e nunca em substituição de estações de correio.
Acrescenta este sindicato que os CTT estão a usar as juntas de freguesia como postos
de correio, que, na maioria dos casos, na forma como está contratualizado, entendem ser
uma forma de sub-repticiamente colocar o erário público a custear uma empresa privada.
O SINDETELCO refere concordar que terá de ser a ANACOM a fiscalizar os indicadores
de qualidade do serviço postal universal.
João Perdigão
João Perdigão refere que a qualidade dos serviços postais dos CTT tem vindo a piorar na
direta proporção da subida dos preços, que no seu entender são caríssimos.
Refere que os carteiros estão sempre a mudar e, recentemente, o atual não cumpre a
obrigação de entregar as cartas registadas, nomeadamente dos tribunais, no andar,
limitando-se a deixar os avisos com a falsa indicação de que não atendeu48. Refere que
tal comportamento, para além das falsas declarações, obriga os destinatários das cartas
a deslocarem-se à estação de correios, com custos e perda de tempo, onde normalmente
se deparam com 10 a 15 pessoas à sua frente, para levantarem uma carta em que o
emissário pagou um serviço, caro, que não é prestado, uma vez que tem o direito de
receber no seu domicílio.

48

Constatando pela hora a que diz que não atenderam que deixa os avisos e não vai aos pisos.
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João
Refere ter ficado desiludido com os prazos propostos pela ANACOM para o SPU,
mencionando que há umas décadas, sem tanta tecnologia e meios de transporte tão
avançados, o correio normal era entregue no dia seguinte, mas quando os CTT
introduziram o dito correio azul, o prazo piorou e muito, e nem mesmo o correio azul
normalmente respeitava o prazo de entrega no dia útil seguinte. Refere ainda que a
realidade que perceciona é quase sempre muito pior do que a que os indicadores
parecem sugerir.
Tendo em conta o evoluir da tecnologia e meios de transporte diferenciados sugere
objetivos que pelo menos se aproximem do que ocorria há décadas, antes de os CTT
decidirem começar a cobrar mais por um pior serviço. Considera que a ANACOM tem um
papel fulcral em garantir que as empresas prestam um melhor serviço.
Mencionando que (i) Portugal é um país muito pequeno e estes prazos já são muito
generosos, (ii) para os arquipélagos existe uma maior tolerância devido à questão
climatérica sobre a qual os CTT naturalmente não têm controlo, (iii) os prazos devem ser
assegurados independentemente do local (estação oficial dos CTT, concessionários
privados, marco dos correios, entregue ao carteiro, entregue num posto móvel, etc.) onde
a correspondência / encomenda seja entregue, sugerindo os seguintes prazos:
a)

Correspondência e encomendas (Portugal Continental de / para Portugal
Continental):


Correio azul entregue até às 12h00: entregue no mesmo dia útil.



Correio azul entregue a partir das 12h01: entregue até ao dia útil seguinte.



Correio normal entregue até às 12h00: entregue no dia útil seguinte.



Correio normal entregue a partir das 12h01: entregue até ao segundo dia útil
seguinte.

b)

Correspondência e encomendas (Portugal Continental de / para Arquipélagos dos
Açores e da Madeira):


Correio azul entregue até às 12h00: entregue no dia útil seguinte.
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Correio azul entregue a partir das 12h01: entregue até ao segundo dia útil
seguinte.



Correio normal entregue até às 12h00: entregue até ao segundo dia útil
seguinte.



Correio normal entregue a partir das 12h01: entregue até ao terceiro dia útil
seguinte.

Sugere ainda que a empresa externa deixe de utilizar qualquer tecnologia ou técnica que
permita aos CTT diferenciar a correspondência/encomenda de controlo de qualidade das
restantes49.
Propõe este respondente que, caso os CTT insistam em utilizar chips ou outras técnicas
que lhes permitam detetar e diferenciar os objetos de teste, podendo dar então prioridade
a estes, as características dos mesmos sejam públicas por forma a que todos possam
beneficiar da prioridade dada pelos CTT em relação ao seu próprio correio pelo qual
pagam e não seja apenas a correspondência e encomendas de verificação de qualidade
a beneficiar de tratamento diferenciado para garantir melhores indicadores para benefício
da própria empresa.
José Mestre
José Mestre considera que os CTT estão a fazer um grande esforço de adaptação a uma
conjuntura do serviço de correio que está num momento de mudança radical. Refere ter
especial apreço pelo que é o capital humano da empresa e entende que as opções
tomadas estrategicamente são as corretas: aposta pelo sector expresso/encomendas e
serviços fiscais para contrabalançar o inevitável declínio do correio endereçado.
Considera também ser louvável a busca de alternativas de postos de atendimento por
terceiros sempre que não é sustentável continuar a manter unidades próprias. Entende
que esta solução permite assegurar simultaneamente o serviço ao cliente e o apoio ao
pequeno empresário local, oferecendo um complemento de receitas e em alguns casos
criando postos de trabalho.
49

Nomeadamente: que não existam chips, marcas, símbolos ou similares que possam ser detetados pelo
operador, para que não lhes deem um tratamento prioritário, como denunciado na comunicação social
nomeadamente em: https://www.publico.pt/2018/01/12/economia/noticia/anacom-quer-ter-maior-controlosobre-testes-da-qualidade-de-servico-nos-ctt-1799159.
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Tendo consciência que se deve ser exigente com o serviço prestado, afirma ser contra
toda e qualquer alteração de condições que foram a base de uma interessante e
exemplar concessão de serviços.
Defende a este respeito que não se deve punir uma empresa que luta com um contexto
de revolução de costumes no seu mercado e mantém um funcionamento que, na referida
difícil conjuntura, continua a ser uma referência de qualidade.
Afirmando que o regulador deve ser muito exigente no cumprimento dos critérios fixados,
não cedendo com incumprimentos, defende, contudo, que não “se deve mudar as regras
depois de o jogo começado”.
José Nunes
José Nunes refere que, segundo a sua experiência como utilizador50, verifica que:
a)

A distribuição é efetuada apenas 2 ou 3 vezes por semana, conforme os casos;

b)

Se precisar de enviar algo pelo correio, tem de se deslocar à sede do concelho/
distrito, uma vez que não há nenhuma estação mais perto.

Ribeiro dos Santos
Ribeiro dos Santos refere que existem atrasos sucessivos e recorrentes com a
distribuição do SPU - nomeadamente no correio normal - sobre os quais tem reclamado
insistentemente, uma vez que tem sofrido prejuízos por receber faturas, de consumos
primários e indispensáveis, depois de expirado o prazo limite de pagamento. Por este
motivo refere que o eventual alargamento dos prazos de distribuição irá prejudicar os
utentes/destinatários.
Acrescenta que os CTT, quando ainda eram públicos, investiram em automação,
substituindo o tradicional carimbo datado redondo pelo atual código de barras ilegível
pela cor da tinta, o que eliminou a possibilidade de o destinatário dos objetos postais de
correio normal verificar a informação da data de receção nos CTT, impedindo-os de
validar o cumprimento dos prazos regulados de distribuição. Considera que deste modo é

50

Que mora numa aldeia a 25 kms de Castelo Branco.
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drasticamente reduzido o volume de reclamações, retirando à ANACOM um critério
objetivo para regular bem.
Marcos Martins
Refere que importa alterar as percentagens mínimas de 95% para 98% para
cumprimento de todos os prazos já fixados.
No que tange às quantidades de correio que não cumpram aquela percentagem, entende
que se deve realizar as contagens a partir dos 5 dias úteis para o correio normal (em vez
de 15 dias), a partir de 3 dias úteis para o correio prioritário e também a partir de 3 dias
úteis para o correio registado, por forma apertar a malha de controlo para ser mais
evidente o cumprimento e o incumprimento dos prazos.
Considera que os CTT devem ser obrigados a despachar o correio internacional no
máximo de 24 horas, verificando-se que atualmente as cartas ficam retidas por dois a três
dias na Central do Aeroporto, em Lisboa. Referindo que, atualmente, há voos diários
múltiplos para praticamente todos os destinos Europeus e Internacionais, defende não se
justificar a demora que se verifica e que dilata a espera logo na origem. Esta situação
prejudica, a seu ver, a internacionalização das empresas porque a demora é elevada,
seja no correio registado, seja no correio normal e também prejudica o cidadão comum.
Considera ainda que o controlo dos objetivos deve ser bimestral para ser possível aferir
mais regularmente o funcionamento dos CTT.
E defende que deve ser implementado um regime de indemnização com força obrigatória
de lei aos lesados em que haja a devolução integral do valor pago acrescido de
indemnização de 25% do valor total por cada dia de atraso acima do D+1, D+3, D+5 e
sucessivamente.
Por fim, considera que deve ser expressamente proibido o encerramento de lojas ou
agentes, isto é, a diminuição da rede, fixando coimas de muitas dezenas de milhares de
euros por cada dia e cada loja encerrada a serem imputadas diretamente a todos os
membros do Conselho de Administração sem poderem usar o capital da empresa ou
outros expedientes para fugir às responsabilidades.
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Tomé Elias
Tomé Elias observa que o SPU tem vindo a degradar-se progressivamente nos últimos
anos, o que, a seu ver, poderá dever-se à diminuição da quantidade de correio a circular
e, consequentemente, à tentativa de diminuição de custos, utilizando pessoal contratado
precariamente e até temporariamente.
Menciona situações de entregas tardias e, algumas vezes, erradas, e que em alguns
casos deixaram de ser diárias.
Deu o exemplo recente da devolução de uma encomenda porque não se encontrava em
casa, naquele momento, mas em que não foi deixado qualquer aviso. E outro exemplo
em que contratou uma reexpedição de correspondência pela qual pagou quase 30 euros,
mas em que o serviço não foi feito.
Termina referindo que será do interesse dos CTT recuperar o prestígio que já teve, uma
vez que só assim poderá continuar a vender outros serviços.
Ana Costa
Considera que o serviço postal se tem manifestado gravemente deficiente, com inúmeros
atrasos e, até extravios. Refere que em junho passado teve um prejuízo de 300 euros em
recibos enviados e extraviados.
Quanto ao atendimento nas estações, considera que é muitíssimo demorado e sem
condições para tal espera. A este propósito, refere que são manifestamente insuficientes
as/os funcionários e não há assentos para todas as pessoas que aguardam, bem como
que cada vez há menos estações o que sobrecarrega as poucas existentes. Além disso,
considera que a distância a percorrer torna-se absurda e incomportável.
Eduardo Costa
Considera que dever-se-á garantir uma cobertura mínima de carteiros por habitantes,
área e/ou fogos, que no concelho de Alpiarça passou a haver apenas um carteiro
“avençado” e que antes havia mais carteiros, o que permitia prazos “record” de entrega e
baixos índices de erro no local de entrega. Agora, com apenas um carteiro, indica
verificar a prioridade para cartas registadas e notificações, ficando o correio normal para
segundas prioridades e constata ainda que chega a estar mais de uma semana sem
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receber correio e num determinado dia chega a receber mais de 10 cartas de uma vez,
algumas no limite do prazo de pagamento.
Pretende que o correio seja carimbado quando da sua aceitação na rede postal dos CTT,
referindo que os envelopes de envio de faturas a pagar não têm qualquer carimbo e
muitas vezes chegam em cima dos prazos de pagamento, não havendo possibilidade de
qualquer prova de que um incumprimento de pagamento se deveu a atrasos dos CTT.
Eduardo Costa lamenta que as estações de correio estejam a ser substituídas por postos
de correio instalados em outros locais (ou cubículos) de comércio sem as necessárias
condições, com a agravante de os CTT, no seu entender com a cumplicidade da
ANACOM, não terem lá livro de reclamações (físico), à revelia dos n. os 1 e 3 do artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, na redação atual. Refere que esses
postos de correio têm livro de reclamações próprio do âmbito da ASAE e não os facultam
para assuntos dos CTT do âmbito da ANACOM, encaminhando os clientes para as
estações de correio mais próximas a quilómetros de distância, o que os reclamantes
naturalmente não fazem. Desta forma, refere que a ANACOM deixa de ter acesso a
matéria de incumprimento do serviço postal.
Entendimento da ANACOM
Relativamente ao comentário segundo o qual a ANACOM continua a definir indicadores
globais, que continuam a não garantir a todos os cidadãos o acesso a serviços postais de
qualidade idêntica, qualquer que seja o ponto do território nacional onde se encontrem,
esta Autoridade salienta que, com as medidas propostas no SPD (aumento do valor
objetivo para alguns IQS, definição de novos IQS de “fiabilidade” com objetivos de
desempenho próximos de 100%), limita-se a possibilidade de ocorrência de desvios
significativos entre a qualidade verificada em cada região e a média nacional.
No que respeita ao comentário de um respondente sobre o novo IQS relativo ao tempo
em fila de espera até 30 minutos, clarifica-se que com o mesmo se pretendem limitar as
situações com significativo tempo em fila de espera. Até hoje, em média 15% das
situações podem ter tempos em fila de espera superiores a 10 minutos, que no limite
podem demorar 30, 40 ou mais minutos. Com este novo indicador, limitam-se a 0,5% as
situações que podem demorar 30 ou mais minutos.
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Outros comentários de vários respondentes sobre aspectos específicos dos indicadores
de qualidade de serviço propostos no SPD, incluindo propostas específicas de alguns
respondentes relativamente a indicadores e objetivos de desempenho a fixar, serão tidas
em consideração pela ANACOM na apreciação global que é efetuada neste relatório
sobre as várias medidas constantes do SPD.
De qualquer forma, importa salientar que as obrigações de qualidade de serviço que se
propõem definir através do SPD em apreço, a par com as obrigações de densidade da
rede postal, incluindo horários de funcionamento de estabelecimentos postais, que a
ANACOM fixou por decisão de 15.09.2017 (e que os CTT se encontram obrigados a
assegurar até 30.09.2020), globalmente consideradas impõem aos CTT, enquanto
prestador do SU, um conjunto de restrições que visam assegurar níveis de qualidade e
de acessibilidade ao SU mais exigentes, visando os direitos e interesses dos utilizadores.
Note-se que a imposição de objetivos de desempenho ainda mais exigentes, e uniformes
a nível nacional, poderia implicar um ónus ao prestador de serviço universal cuja
contrapartida poderia passar por um maior aumento dos preços e/ou pela necessidade de
financiamento exógeno de eventuais custos líquidos associados à prestação do SU.
Neste contexto, importa ter presente que a Lei Postal visa assegurar a qualidade da
prestação do SU, mas também assegurar a sustentabilidade e viabilidade económicofinanceira da prestação do SU.
Relativamente aos comentários sobre o mecanismo de compensação, sem prejuízo da
análise específica realizada neste relatório, importa destacar que se continua a prever
que, em caso de aplicação do mesmo, seja beneficiada a universalidade dos utilizadores
dos serviços postais que utilizam os serviços postais objeto do SPD em apreço. Acresce
que o mecanismo de compensação beneficia diretamente os utilizadores, via redução da
variação máxima de preços permitida.
Quanto à referência ao facto de o processo de fixação dos indicadores de qualidade e
objetivos de desempenho associados à prestação do SU para o triénio de 2018 a 2020,
não ter permitido que estes pudessem ter entrado em vigor a 01.01.2018, a ANACOM
releva que tal se deveu à necessidade de realizar uma aprofundada análise de diversa
informação disponível sobre a qualidade de serviço oferecida pelo prestador de SU, das
práticas das congéneres europeias, a par da análise e revisão dos critérios de formação
dos preços do SU, em ambos os casos tendo também em linha de conta informação mais
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recente de que entretanto esta Autoridade foi tendo conhecimento, tida por relevante para
melhor definir as obrigações de qualidade de serviço (e preços) a impor até ao final de
2020, num quadro de transformação e incerteza que o sector atravessa.
Relativamente aos comentários sobre (a quantidade de) carteiros que efetuam a
distribuição dos envios postais, clarifica-se que essa é uma matéria que se insere no
âmbito das competências de gestão dos CTT, cabendo à ANACOM a verificação do
cumprimento das obrigações impostas, nomeadamente, no presente caso, de qualidade
de serviço.
Neste contexto, os CTT gozam da flexibilidade necessária para efetuar a gestão dos
recursos utilizados e para definirem os procedimentos operacionais considerados
adequados, desde que as obrigações em matéria de qualidade de serviço impostas na
Lei Postal, no contrato de concessão e as que a ANACOM fixa ao abrigo do quadro
regulamentar, sejam cumpridas, nomeadamente as referentes aos diversos prazos de
encaminhamento dos envios postais (que variam em função dos serviços contratados
pelos remetentes).
No que respeita aos comentários recebidos sobre matérias relacionadas com a
densidade da rede postal, sendo uma matéria fora do âmbito deste procedimento,
salienta-se, como já referido, que os CTT se encontram obrigados a assegurar os
objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços, fixados pela
ANACOM por decisão de 15.09.2017.
Em relação às referências à disponibilização do livro de reclamações nos postos de
correio, matéria que também não se insere no âmbito deste procedimento, releva-se a
obrigatoriedade, prevista no regime legal aplicável (Decreto-Lei n.º 156/2005, objeto de
posteriores alterações), de existência e disponibilização do livro de reclamações em
todos os estabelecimentos comerciais, sendo que o não cumprimento dessa obrigação é
considerado uma contraordenação, sancionada com coima. Esta é uma matéria que tem
sido objeto de fiscalização pela ANACOM, sendo que a informação recebida neste âmbito
será tida em conta por esta Autoridade no âmbito das suas atribuições.
Relativamente às referências sobre a confidencialidade da informação, a ANACOM
entende ser de salientar que no processo de divulgação da informação é necessário
respeitar o equilíbrio adequado entre a proteção dos direitos dos operadores, em
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particular o da proteção do segredo do negócio dos operadores em causa (incluindo
informação

sobre

tráfego,

custos,

receitas

e

margens),

as

obrigações

de

confidencialidade a que esta Autoridade está obrigada e a divulgação a terceiros de
informação considerada necessária para que estes se possam pronunciar, de forma
fundamentada, sobre todos os aspectos relevantes da decisão final a proferir pela
ANACOM.
E sobre este último aspecto a ANACOM considera que a informação disponibilizada
diretamente no SPD é suficiente para permitir uma análise do mesmo e emitir uma
opinião fundamentada. De facto, havendo informação qualificada como confidencial, a
qual é essencialmente do foro quantitativo, não deixou a ANACOM de apresentar
informação qualitativa, associada a essa informação, que permite uma análise sobre o
conteúdo do SPD e sobre os aspectos essenciais do mesmo, visando a emissão de
opinião e de contributos pelos interessados.
Outras situações objeto da pronúncia dos respondentes, sobre matérias fora do âmbito
do presente SPD e que não tenham sido objeto de análise neste relatório, serão tidas em
devida conta pela ANACOM, no âmbito das suas atribuições.

3. Comentários na especialidade
3.1

Novos parâmetros e indicadores de qualidade de serviço

Os CTT não questionam a determinação de padrões de qualidade de serviço de
“fiabilidade”. Não percebem, porém, a necessidade de definir 10 novos IQS relativamente
a este aspecto, nem, sobretudo, as razões subjacentes à definição do valor objetivo a
atingir em cada um desses IQS.
Quanto ao primeiro aspecto (a necessidade de se definirem os referidos 10 novos IQS),
destacam que não resulta do SPD qual o motivo ou os motivos que justificam esta
intervenção.
Segundo os CTT, no estudo da IMR de 2017 a “fiabilidade” do serviço, ou seja, a efetiva
entrega de objetos postais ao destinatário (evitando assim o extravio) é dos critérios
menos valorizado pelos consumidores51. Por outro lado, os CTT referem que não se
apontam dados concretos no SPD que demonstrem que a não entrega da parte
51

Cf. página 5 do SPD.
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remanescente dos serviços postais, fora do padrão de velocidade do serviço, seja
efetivamente um problema a nível nacional e que os dois IQS atualmente definidos não
sejam suficientes para endereçar estes aspectos.
Ainda segundo os CTT, basta ler as páginas 25 e seguintes do SPD para se perceber
que, para além de uma análise comparada, não há a mínima indicação de que este
aspecto seja efetivamente um problema valorizado negativamente pelos consumidores
nacionais. Salientam os CTT que o SPD apresenta diferentes informações sobre como é
que os países da UE trataram este tema, mas não explica minimamente porque é que a
importação dessas soluções é fundamental ou somente necessária para o quadro da
qualidade de serviço do SU.
Os CTT acrescentam ainda que, tal como já aduzido pelos mesmos na presente resposta
e com maior detalhe na resposta dos CTT ao “SPD relativo aos valores dos IQS
verificados pelos CTT, em 2016”, com base na metodologia em vigor não é possível
medir-se com rigor o nível real de extravios, sendo o resultado obtido enviesado, por
sobrestimação, devido ao impacto de erro humano na medição.
Quanto ao segundo aspecto, os CTT questionam a razão que levou a ANACOM a
selecionar um objetivo de desempenho de 99,9% para 10 novos IQS. Segundo os CTT,
não é explicado o motivo pelo qual não é suficiente para o interesse público cumprir só
99,5%, 99%, ou só 98%, não sendo claros os benefícios ou vantagens da seleção de um
objetivo tão próximo do 100%, em especial se confrontados com a lesão que é imposta
aos CTT52.
Acrescentam os CTT que, de um ponto de vista comparado, também não compreendem
porque é que a ANACOM escolheu este valor (99,9%) uma vez que, analisando as
Tabelas 7, 8 e 9 do SPD, são muito raros os casos em que este valor foi definido por
outros países da UE (há referências a 99%, mas não a 99,9%...).
Os CTT adiantam que, [IIC]

[FIC].

52

Os CTT remetem para o que se já disse atrás e para o Parecer Técnico-Científico no Anexo 2 da sua carta.
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Concluindo os CTT que seria assim de esperar, em obediência ao princípio da
proporcionalidade, e até, quanto mais não fosse, para mitigar a existência de margens de
erro, que só em casos excecionais fosse proposto este objetivo.
Os CTT prosseguem a sua pronúncia referindo dois aspectos adicionais. Em primeiro
lugar, não compreendem que em alguns dos IQS a ANACOM tenha efetuado uma
análise custo/benefício, entre a prestação do SU e os custos incorridos (por exemplo,
IQS1 e IQS3), e em outros IQS tenha desvalorizado uma abordagem deste género,
nomeadamente nos novos IQS com objetivos de desempenho de 99,9%, que seria
precisamente o âmbito onde tal análise seria mais relevante (como apontado atrás).
Trata-se de um aspecto que, segundo a empresa, torna o SPD substancialmente
desequilibrado e que mal se compreende à luz dos objetivos essenciais apontados no
artigo 2.º da Lei Postal.
Em segundo lugar, salientam que, a título transversal, não obstante ser considerada a
inclusão de extravios na medição dos novos IQS1 a IQS6, não é mencionada a norma
TS 14773:2004 nem qualquer outra que suporte a medição de “loss mail”, sendo
indicadas como metodologias de cálculo a norma EN 13850:2012, para correio azul, e a
EN 14508:2016, para correio normal, normas que definem o método de medição para
demoras de encaminhamento ponta-a-ponta, estando claramente especificado que a
metodologia aí preconizada não é aplicável à medição de extravios Assim, os CTT
consideram que este aspecto deverá ser revisto na decisão final.
Entendimento da ANACOM
Relativamente aos comentários dos CTT sobre a necessidade de se definirem 10 novos
IQS relativos à “fiabilidade”, salienta-se que, contrariamente ao referido por aquela
empresa, a “fiabilidade” do serviço é um dos critérios mais valorizados pelos
consumidores. O estudo da IMR, referenciado pelos CTT, conclui que “os critérios mais
valorizados pelos clientes residenciais no envio de correspondência são, por ordem
decrescente de importância, a segurança/confiança na entrega, a garantia de entrega ao
destinatário no dia pretendido e o preço”.
Por outro lado, relativamente à referência dos CTT a que não se apontam dados
concretos no SPD que demonstrem que a não entrega da parte remanescente dos
serviços postais, fora do padrão de velocidade do serviço, seja efetivamente um
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problema a nível nacional e que os dois IQS atualmente definidos não sejam suficientes
para endereçar estes aspectos, é de salientar o aumento de reclamações sobre atrasos
na entrega de correio e as referências no SPD a diversas Perguntas Parlamentares
aludindo a atrasos na distribuição de correio e à existência de situações específicas em
que a distribuição apenas seria efetuada uma vez por semana.
A definição deste tipo de indicadores, que como se mostra no SPD é uma solução
adotada em vários países europeus, permite evitar que aqueles envios que não sejam
entregues dentro do prazo de entrega previsto, o sejam num prazo muito próximo
daquele, contribuindo para melhorar a qualidade do serviço e assegurar o interesse dos
utilizadores.
Quanto ao motivo que levou a ANACOM a selecionar um objetivo de desempenho de
99,9% para aqueles novos IQS, sem prejuízo dos comentários já efetuados na
generalidade por esta Autoridade, releva-se que o objetivo é muito claro e transparece ao
longo do SPD: visa melhorar a qualidade do serviço, limitando as situações de envios que
possam ter uma demora de encaminhamento significativamente superior ao padrão de
serviço e permitindo melhorar a qualidade de serviço quer em termos nacionais quer a
nível de áreas geográficas específicas do país.
Quando às referências que aludem a que a ANACOM não terá efetuado uma análise
custo/benefício para todos os IQS, é de referir que embora a ANACOM não faça
referência a essa ponderação ao longo de todo o SPD e para cada um dos IQS, essa
ponderação foi efetuada, como aliás não poderia deixar de ser, remetendo-se para o que
atrás foi referido, nos comentários na generalidade.
Sobre as referências à norma EN13850 e EN14508 e não à especificação técnica
TS14773:2004 (“relativa a extravios de correio”), remete-se para o que atrás foi já
referido, nos comentários na generalidade, sobre a consideração dos extravios na
definição dos novos IQS1 a IQS6.
3.2

Demora de encaminhamento no correio normal

Os CTT relevam que, em relação ao IQS1, a ANACOM começa por considerar que o
atual objetivo de qualidade (entrega em D+3 em 96,3% dos casos) representa um nível
de qualidade adequado tendo em conta o necessário equilíbrio entre a prestação de um
SU e os custos associados à sua prestação, mantendo-se Portugal entre os países com
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um nível objetivo mais elevado. Em relação a este aspecto, os CTT lamentam que a
preocupação em assegurar o referido equilíbrio não tenha estado presente na definição
de outros objetivos de desempenho.
Quanto à referência a que o valor realizado em 2016 foi o valor mais baixo registado
desde 2007, os CTT referem que, em 2016, não obstante todas as dificuldades
manifestadas pela PwC, que iniciou a medição em outubro 2016, com impacto na
fiabilidade dos resultados apurados e forte possibilidade de enviesamentos por
subestimação nas estimativas de demoras de encaminhamento, a estimativa obtida para
o atual IQS1 (correio normal a entregar até D+3) situou-se em 96,1%, a 2 décimas do
objetivo e 6 décimas acima do valor mínimo.
Quanto ao objetivo de 99,9% para o (novo) IQS2, e à consideração dos extravios para o
seu cálculo, os CTT remetem para as explicações já apresentadas anteriormente.
Entendimento da ANACOM
Importa salientar que, contrariamente ao referido pelos CTT e como já salientado neste
relatório, a ANACOM teve sempre como preocupação, em todo o SPD, assegurar o
equilíbrio entre a prestação do SU e os custos associados à sua prestação.
Quanto ao objetivo de 99,9% para o novo IQS2, salienta-se que o mesmo será revisto
para 99,7%, conforme já referido neste relatório e pelos motivos aí explanados.
3.3

Demora de encaminhamento no correio azul - Continente

Segundo os CTT, quanto ao IQS3 (atual IQS2), a ANACOM considera, numa análise
custo/benefício, ser de manter o objetivo de desempenho atual (94,5%), referindo que o
valor verificado em 2016 é o mais baixo desde 2007 e que não atingiu o valor objetivo. No
entanto, os CTT clarificaram que estiveram, naquele ano, acima do objetivo mínimo de
desempenho, não havendo qualquer situação de incumprimento a este nível.
Quanto ao objetivo de 99,9% para o (novo) IQS4, e à consideração dos extravios para o
seu cálculo, os CTT remetem para as explicações já apresentadas anteriormente.
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Entendimento da ANACOM
A ANACOM salienta que o facto de o valor do IQS se situar abaixo do valor objetivo,
mesmo que acima do valor mínimo, constitui, contrariamente ao assinalado pelos CTT,
um incumprimento. Neste caso, o incumprimento do valor objetivo respetivo. Coisa
distinta é o incumprimento do valor mínimo que automaticamente ativa, nas condições
atuais, a aplicação do mecanismo de compensação.
Sobre o valor objetivo de 99,9% para o novo IQS4, conforme já referido neste relatório e
pelos motivos anteriormente explanados, o mesmo não é objeto de alteração, mantendose aquele valor objetivo.
3.4

Demora de encaminhamento no correio azul - CAM

Relativamente ao IQS5 (atual IQS3) - demora de encaminhamento no correio azul CAM
D+2, os CTT referem não entender o aumento proposto do objetivo de desempenho de
87% para 90%, atendendo a que, no seu entender:
a)

o objetivo de 87,0% está em vigor desde 2006 e tem sido sempre considerado
adequado, mesmo num contexto em que o sector postal tinha peso preponderante
na satisfação das necessidades de comunicação do país;

b)

a ANACOM também reconhece na página 37 do SPD que para este IQS se têm
sempre verificado valores anuais acima do valor objetivo e bem acima do valor
mínimo (de 84%);

c)

assumindo que a evolução do volume do correio azul nos fluxos CAM teve a
mesma evolução que o tráfego total do correio azul nacional, ou seja, [IIC]
[FIC], o aumento do objetivo está em
total contraciclo com a tendência Europeia, onde se assiste a uma adequação
progressiva de objetivos de qualidade ao decréscimo do peso do sector postal na
satisfação das necessidades de comunicação;

d)

neste fluxo, os prazos de encaminhamento são fortemente influenciados pelos
constrangimentos de transporte para as Regiões Autónomas da Madeira e dos
Açores. Refere a empresa que tais constrangimentos são alheios aos CTT, que
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como é do conhecimento da ANACOM, têm enfrentado sérias dificuldades em
escoar o correio para as ilhas53.
Atendendo ao exposto, os CTT consideram que o objetivo de desempenho deve manterse inalterado (87%), em conformidade com a análise custo/benefício que foi tida em
consideração pela ANACOM noutro IQS.
Relativamente ao IQS 6 - demora de encaminhamento no correio azul CAM D+4, para
além dos comentários já efetuados quanto à fixação de objetivos de 99,9%, os CTT
realçam ainda que, para indicadores específicos para a área CAM, os objetivos de
desempenho têm de ter em conta os constrangimentos ao nível do transporte, acima
referidos, bem como a circunstância de o encaminhamento de correio depender da
atuação de terceiros.
Assim, entendem os CTT que estes objetivos de desempenho devem [IIC]

[FIC].
Entendimento da ANACOM
O aumento do objetivo proposto para o novo IQS5 (que sucede ao atual IQS3) enquadrase no objetivo global subjacente a este SPD de assegurar níveis de qualidade de serviço
adequados e exigentes, sendo de salientar que na sua fixação a ANACOM teve em conta
que os CTT têm, na generalidade dos anos, atingido um nível de qualidade próximo ou
acima do que é fixado.
Relativamente às referências a que, no fluxo CAM, os prazos de encaminhamento são
fortemente influenciados pelos constrangimentos de transporte para as Regiões
Autónomas da Madeira e dos Açores, os quais são alheios aos CTT e são do
conhecimento da ANACOM, salienta-se que os CTT podem sempre recorrer ao
mecanismo de dedução dos registos afetados por situações de força maior ou de

53

Os CTT mencionam que se tem ainda agravado a tendência de as companhias aéreas optarem cada vez
mais por aviões com espaço de carga reduzido, com forte diminuição da capacidade de carga afeta ao SU. E
que mesmo que as companhias optem, no futuro, por aviões com um maior espaço de carga, tal opção [IIC]
[FIC].
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fenómenos cujo desenvolvimento e evolução sejam manifestamente externos à sua
capacidade de controlo, previsto no SPD em apreço54.
Sobre o valor objetivo de 99,9% para o novo IQS6, o mesmo não será revisto, conforme
já referido neste relatório e pelos motivos anteriormente explanados.
3.5

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas

Os CTT referem que as demoras de encaminhamento de jornais e publicações periódicas
são medidas desde 2001 e num único indicador (o atual IQS6), e que a sua medição se
iniciou num contexto de crescimento de tráfego, [IIC]

[FIC].
Segundo os CTT, a nível europeu, só Portugal e Malta medem as demoras de
encaminhamento do produto JPP. No entanto, referem que em Malta este não é um
indicador autónomo, sendo medido no âmbito do correio prioritário e/ou em quantidade.
Os CTT consideram que o desdobramento, proposto no SPD, do atual IQS em seis
indicadores autónomos, ocorre totalmente em contraciclo com a realidade europeia e
com o declínio natural do produto JPP, não alcançando as razões para tal alteração, até
porque, como a ANACOM aponta55, em relação ao atual IQS tem-se verificado valores
realizados superiores ao valor objetivo.
Segundo os CTT, a opção pela divisão do atual IQS em 6 novos IQS conduz a que os
volumes de correio real, associados a cada um destes IQS, seja muito reduzido. A título
de exemplo, no caso da área CAM, os CTT estimam que este tráfego represente apenas
[IIC]

[FIC]% a [IIC]

[FIC]% do total nacional, ou seja, mesmo considerando todos

os JPP e não apenas os de periodicidade igual ou superior à semanal, o volume
associado não excederia os [IIC]

[FIC] objetos, bem abaixo do limiar (1,5

milhões) a partir do qual a norma EN13850:201256 indica que não se deve aplicar a

54

Efetuando a ANACOM nessa oportunidade, em face de cada situação em concreto, uma avaliação sobre
se as situações apresentadas pelos CTT devem ou não ser consideradas para esse efeito.
55 Cf. páginas 38 e 39 do SPD.
56 Anexo D, D.2 Domestic mail flows - Category 4: Very small size flows.
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medição por objetos de teste, por influenciar o campo de estudo, podendo enviesar os
resultados apurados.
Os CTT acrescentam que a norma EN 14534:2016, aplicável à medição deste produto,
menciona na sua introdução que “This bulk mail standard has been developed from the
requirements of EN 13850, Postal services - Quality of service - Measurement of the
transit time of end-to-end services for single piece priority mail and first class mail. Both
European Standards consider methods using a representative end-to-end sample of all
types of addressed mail appropriate for their coverage”, daqui concluindo que a norma
EN14534 foi desenvolvida a partir da EN13850, sendo que se aplica a mesma
metodologia de objetos de teste.
Neste sentido, consideram que o indicado no ponto D.2 “Domestic mail flows - Category
4: Very small size flows” da norma EN13850, também é aplicável para a medição de JPP.
Assim, ao aplicar-se esta metodologia para medir fluxos de baixo volume, segundo a
empresa não se está a respeitar as normas aplicáveis à medição da qualidade do serviço
universal, em clara desconformidade com o exigido no artigo 13.º, n.º 2 da Lei Postal57
Para além dos enviesamentos que podem ser causados pelo aumento relevante das
populações em estudo, devido à implementação das amostras, os CTT consideram que
deve também ter-se em conta a dificuldade de implementação destes IQS, salientando
que no sistema atual a medição dos JPP em indicador único já carreta diversas
dificuldades de medição, nomeadamente:
a)

gestão da relação com as editoras: dificuldades de as editoras acomodarem as
alterações de painel de forma atempada e de comunicarem eventuais
falhas/alterações de calendário (em particular em editoras de pequena dimensão);
e

b)

extinção

de

publicações

(físicas)

criando

dificuldades

adicionais

na

implementação do desenho estatístico.

57

Os CTT referem ainda que, conforme já mencionado, objetivos na ordem dos 99,9% implicam amostras
com dimensão elevada (mínimo de [IIC]
[FIC] objetos) o que aumenta significativamente os volumes
reais do produto.
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Os CTT reiteram que através do cenário previsto no SPD, a gestão dos novos IQS, com
amostra válida total prevista acima dos [IIC]

[FIC] objetos de teste anuais, irá

aumentar de forma muito significativa as dificuldades acima identificadas.
Acrescentam ainda que para a implementação destes indicadores será necessário
efetuar-se um estudo de correio real, que, devido ao desdobramento em seis IQS, implica
a necessidade de informação detalhada, necessariamente recolhida em todos os CDP e
que, dado o conjunto diverso de prioridades dos JPP, terá se ser efetuado durante um
mês completo. Atendendo ao esforço associado à recolha desta informação e à
circunstância de o tempo para tarefas internas nos CDP ser muito reduzido, de acordo
com os CTT tal levantamento implica, durante o mês do estudo, atrasos significativos na
saída dos carteiros para a rua, com impactos diretos na qualidade de serviço prestada
aos clientes.
Referem também os CTT que na Região Autónoma da Madeira a distribuição dos JPP
[IIC]
[FIC], de
onde também não alcançam a razoabilidade para a criação de novos IQS a este
propósito.
Assim, face ao exposto, os CTT consideram que deve manter-se a situação atual, de
medição da qualidade através de indicador único ou, em alternativa, essa medição deve
ser integrada no indicador do Correio em Quantidade, como sucede atualmente em
Malta.
Em relação aos objetivos de desempenho de 99,9%, para além do já referido os CTT
destacam ainda as características específicas do produto (peso e formato), que implicam
um maior esforço operacional, [IIC]

[FIC], como sejam:
a)

expedição dos envios: [IIC]
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[FIC];
b)

outra situação com impacto no indicador diz respeito a [IIC]

[FIC].
Estas situações [IIC]
[FIC]. Salientando ainda os CTT que, no
sistema atual, o IQS6 mede as demoras de encaminhamento até 3 dias, o que permite
mitigar estes enviesamentos, enquanto que no desdobramento previsto no SPD tal deixa
de se verificar, pelo que os objetivos a definir têm, no entender dos CTT, de ter em
consideração estes constrangimentos na medição.
Entendimento da ANACOM
Em relação às referências dos CTT a que as demoras de encaminhamento de jornais e
publicações periódicas são medidas desde 2001 e num único indicador (o atual IQS6), e
que a sua medição se iniciou num contexto de crescimento de tráfego, importa recordar
que a introdução deste indicador decorreu da alteração do quadro legal nacional58, que
passou (i) a prever o conceito de serviço postal universal, (ii) a prever a fixação de
objetivos de qualidade para o serviço postal universal, e (iii) a integrar os envios de
jornais e publicações periódicas no âmbito do referido serviço universal.
Acresce que os CTT têm mantido de forma estável uma significativa quota de mercado,
quer em termos de tráfego quer em termos de receitas, neste serviço, com valores muito
superiores a 50%, facto que justifica também a fixação de parâmetros de qualidade e
objetivos de desempenho para este serviço.
Relativamente às referências à utilização da norma EN14534:2016 em face do valor total
da população em estudo, inferior a 1,5 milhões de objetos por ano, salienta-se que já hoje
a mesma situação se verifica (com a aplicação da EN13850) para a medição da demora

58

Com a entrada em vigor da Lei n.º 102/99, de 26 de julho e com a aprovação das Bases da concessão do
serviço postal universal, pelo Decreto-Lei n.º 448/99, de 4 de novembro, e subsequente assinatura do
contrato de concessão entre os CTT e o Estado Português em 01.09.2000.
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de encaminhamento na encomenda normal, pelo que a ANACOM entende que deverá
ser adotada solução semelhante, peso embora a limitação referida na norma.
Em relação às dificuldades de medição que, segundo os CTT, já atualmente se verificam
com a medição dos JPP em indicador único, não sendo as mesmas novas, não se
entende ser de alterar o SPD por esse motivo.
Em relação à necessidade de se efetuar um estudo de correio real, deve o mesmo ser
efetuado, preferencialmente até ao início de aplicação dos novos IQS.
Acresce que a importância relativa de cada fluxo na amostra, incluindo nos fluxos CAM,
deve preferencialmente refletir o peso do correio real (destes envios).
Os comentários dos CTT não são, assim, de molde a alterar o SPD, com exceção do
objetivo de 99,9% para o novo IQS de “fiabilidade” para os envios de jornais e
publicações periódicas com periodicidade superior à semanal, que será revisto
para 99,7%, conforme decorre do atrás referido na apreciação na generalidade.
3.6

Demora de encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário

Os CTT referem que estes indicadores medem a qualidade do serviço ponta-a-ponta, não
sendo, por este motivo, de responsabilidade exclusiva dos CTT. Salientam ainda que
desde 2016, estes dois indicadores têm apresentado resultados mais baixos, impactados
por ajustes operacionais e alterações de standards efetuados por alguns operadores de
destino, os quais, segundo os CTT, resultam do declínio dos tráfegos postais.
Por esta razão, e dado os resultados destes IQS estarem dependentes do desempenho
de outros operadores, os CTT concordam totalmente com a proposta de estes
indicadores deixarem de ter mecanismos de compensação associados.
Entendimento da ANACOM
Esta Autoridade regista, antes de mais, a concordância dos CTT relativamente à proposta
de estes IQS deixarem de estar associados ao mecanismo de compensação em caso de
incumprimento dos objetivos de desempenho.
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Nota esta Autoridade, contudo, que poderá intervir perante uma degradação dos níveis
de qualidade de serviço nos envios com origem ou destino em Portugal, no quadro das
suas atribuições e competências.
Face ao exposto, não se altera o SPD quanto a esta matéria.
3.7

Demora de encaminhamento na encomenda normal

Os CTT relevam que, relativamente ao método de medição proposto para as
encomendas, dado que este produto só tem volume anual na ordem dos [IIC]
[FIC] objetos, conforme referido na norma EN13850:201259 não deve ser aplicada a
metodologia de medição via objetos de teste. Neste ponto, a norma EN13850 indica que,
nestas condições, as amostras de teste vão provocar aumento relevante do campo de
estudo, colocando em causa a fiabilidade dos resultados apurados.
Os CTT salientam ainda que, ao aplicar-se a metodologia referida, existe um elevado
risco de enviesamento, por subestimação, do resultado apurado, desrespeitando-se as
normas aplicáveis à medição da qualidade do serviço universal, conforme definido na Lei
Postal. Por este motivo, os CTT consideram que não deve ser aplicada esta metodologia.
Tendo este produto informação track & trace (T&T) associada, os CTT propõem a
utilização desta informação para cálculo do objetivo de desempenho, permitindo assim
analisar todos os objetos e não apenas uma amostra. Os CTT acrescentam que este
método de medição pode ser efetuado por entidade externa, com base na informação
T&T. Adicionalmente referem que o sistema T&T pode ser auditado por forma a aferir da
sua conformidade, não havendo, assim, razões para desconsiderar esta alternativa.
Relativamente ao aumento do objetivo das demoras de encaminhamento até 3 dias, que
o SPD propõe passar de 92,0% para 96,3%, os CTT referem que o SPD não teve em
conta [IIC]

59

Anexo D, D.2 Domestic mail flows - Category 4: Very small size flows.
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[FIC].
Os CTT alegam que, por estas razões e também por causa das dificuldades de
transporte associadas a este produto, agravadas pelas suas caraterísticas de peso e
volume, têm padrões comercias de 5 dias para a Madeira e de 7 a 15 dias para os
Açores.
Mencionam ainda os CTT que, enquanto no produto JPP, a ANACOM atendeu na sua
análise aos padrões comerciais (por serem mais exigentes) no caso das encomendas
desconsiderou totalmente estes padrões.
Os CTT apresentam uma última nota para salientar que embora se refira60 que os CTT já
atingiram o objetivo proposto de 96,3% no passado, desde que começou a ser medida a
demora de encaminhamento deste produto, [IIC]
[FIC]. No entanto, argumentam que tal situação verificou-se
num contexto em que a fórmula de cálculo aplicada não era comparável à atualmente em
vigor e que permitia, em certa medida, mitigar o impacto de se medir em D+3 na área
CAM.
Face ao exposto, tendo em consideração o peso da área CAM, constrangimentos de
transporte e as características específicas do produto "Encomenda", os CTT consideram
que o objetivo de 92,0% de âmbito nacional é já demasiado exigente não devendo ser
aumentado.
Quanto aos objetivos de desempenho de 99,9%, para além dos comentários já
efetuados, os CTT procuram sensibilizar a ANACOM para ter em conta as caraterísticas

60

Na página 42 do SPD.
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específicas do produto (peso, volume e informação T&T associada), que implicam tarefas
operacionais mais exigentes e tratamento mais manual e o elevado peso que a área CAM
tem neste indicador ([IIC]
[FIC]).
Entendimento da ANACOM
Relativamente aos comentários dos CTT sobre a utilização da norma EN13850:2012 para
o cálculo da demora de encaminhamento na encomenda normal, importa salientar que,
de acordo com a Lei Postal, os prestadores de serviço universal devem dispor de um
sistema de medição dos níveis de qualidade de serviço efetivamente oferecidos, o qual
deve respeitar as normas aplicáveis à medição da qualidade do serviço universal,
nomeadamente aos serviços intracomunitários, devendo efetuar a medição dos níveis de
qualidade do serviço pelo menos uma vez por ano, através do recurso a uma entidade
externa independente.
Os CTT propõem a utilização da informação track and trace (T&T) associada aos envios
de encomenda normal, para cálculo da demora de encaminhamento na encomenda
normal. De acordo com os CTT, a medição seria efetuada por uma entidade externa, com
base na informação do sistema T&T, sistema que poderia ser auditado. O cálculo incidiria
sobre todos os envios reais de encomenda normal e não sobre uma amostra.
A medição da demora de encaminhamento da encomenda normal através da informação
do sistema T&T permite resolver a dificuldade aventada pelos CTT relativamente aos
possíveis efeitos decorrentes da dimensão da amostra necessária para a medição, face
aos reduzidos volumes de envios reais de encomenda normal. Tem também a vantagem
da utilização de dados relativos à totalidade dos envios reais, em substituição de uma
amostra de envios de teste trocados entre painelistas, o que para além de evitar a
necessidade por exemplo de ponderar os resultados obtidos em cada fluxo
origem/destino pelo peso de cada fluxo no tráfego real, permite ainda uma redução dos
custos com o sistema de medição da qualidade de serviço.
Sendo a medição efetuada por uma entidade externa independente dos CTT, e não pelos
CTT, esta medição não se afigura contrária ao n.º 3 do artigo 13.º da Lei Postal.
Todavia, deve ser assegurada pelos CTT a integridade/inviolabilidade da informação
constante da base de dados do sistema T&T e que o sistema não é permeável a

– Versão Pública –

85

alterações arbitrárias de registos, assim como deve ser assegurado o acesso à
informação e ao sistema pela entidade externa independente nos termos que esta
entenda adequados. A auditoria ou outro mecanismo de controlo a efetuar pela
ANACOM, ao abrigo do n.º 5 do artigo 13.º da Lei Postal, verificará se tal se verifica, ou
se não, e a exatidão da medição.
Em relação aos comentários dos CTT no sentido de manter o objetivo de 92,0% para a
demora de encaminhamento na encomenda normal em D+3, não devendo o mesmo ser
aumentado para 96,3%, tendo em conta a importância dos fluxos CAM neste serviço e os
constrangimentos de transporte associados a este produto nestes fluxos e as suas
características (peso, volume e informação T&T associada), a que acresce o histórico dos
níveis de qualidade de serviço observados neste serviço, salienta-se que:
a)

Conforme foi divulgado pela ANACOM61, as dificuldades que têm afetado o
transporte de correio no âmbito do SPU de e para a Região Autónoma dos Açores
foram abordadas numa reunião, realizada no início de março e que contou com a
participação, entre outras entidades, dos CTT e de representantes das
companhias aéreas TAP e SATA. Os participantes nessa reunião reconheceram
que uma adequada capacidade de transporte aéreo de e para aquela Região
Autónoma é essencial para a qualidade do SPU que é oferecida aos utilizadores e
para a qualidade do SPU que os CTT estão obrigados a assegurar. A reunião
permitiu concluir que poderá ser assegurada uma resposta eficaz às
necessidades de transporte aéreo no fluxo entre o Continente e a Região
Autónoma dos Açores associadas ao cumprimento das obrigações de serviço
universal, em condições comerciais a negociar entre as partes envolvidas, pelo
que a ANACOM está convicta que os CTT estão em condições de resolver esta
dificuldade operacional que vinha sendo suscitada pelos próprios;

b)

Por outro lado, no caso de ocorrências que sejam tipificadas como situações de
força maior ou de fenómenos externos à capacidade de controlo dos CTT, como
por exemplo constrangimentos decorrentes de condições atmosféricas adversas,
podem os CTT, como até aqui e como previsto no SPD, solicitar à ANACOM a
dedução dos registos relativos aos períodos de tempo e fluxos geográficos
atingidos;

61

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1430773.
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c)

Embora reconhecendo a ANACOM que o produto encomenda tem características
que o distinguem do correio normal, nomeadamente em termos de peso e volume,
a que acresce a informação que permite o seu rastreamento ao longo da cadeia
operacional dos CTT (T&T), conforme referido no SPD a crescente importância
dos envios de encomendas para os utilizadores em geral e o objetivo de continuar
a assegurar níveis de qualidade adequados, requerem que se considerem níveis
de qualidade de serviço mais elevados, adotando-se objetivos de desempenho
similares, a nível nacional, aos do correio normal.

Face ao exposto, altera-se a metodologia de medição prevista no SPD, passando a
medição a ser efetuada, por entidade externa independente dos CTT utilizando a
informação da totalidade dos envios reais de encomenda normal, constante do
sistema T&T, e altera-se o valor objetivo para o novo IQS, de 99,9% para 99,7%.
3.8

Demora de encaminhamento no correio registado - Continente e CAM

Os CTT salientam que no SPD é proposto o desdobramento do IQS atual (de âmbito
nacional) em dois novos indicadores, um para o Continente e outro para a área CAM,
com os mesmos objetivos propostos para o Correio Azul, mas sem se ter em conta as
características específicas do correio registado.
Os CTT acrescentam que as principiais caraterísticas do correio registado são a
segurança e a rastreabilidade, as quais implicam [IIC]

[FIC]. Assim, no entender dos CTT, os objetivos deveriam ser mais
baixos que os fixados para o correio azul.
Os CTT referem ainda que é especialmente crítico o [IIC]

[FIC].
Quanto aos objetivos de desempenho de 99,9%, os CTT remetem para tudo o que já foi
dito, nomeadamente para as questões de transporte.

– Versão Pública –

87

Entendimento da ANACOM
A ANACOM tem bem presente que o serviço de correio registado apresenta
características distintivas do correio azul, sendo as principais a segurança e a
rastreabilidade.
Esta Autoridade tem também presente, como aliás resulta do SPD, que os níveis de
qualidade realizados pelos CTT para o correio registado nem sempre têm estado acima
do objetivo que se pretende fixar, para o Continente, estando mesmo abaixo no caso do
CAM, assinalando-se, contudo, neste caso uma evolução muito positiva desde 2016.
A pronúncia dos CTT não traz elementos novos a este respeito, salientando a ANACOM
que o objetivo de desempenho proposto para o correio registado, igual ao aplicável ao
correio azul, para o mesmo padrão de serviço, tem como objetivo melhorar a qualidade
de serviço, não só em termos médios nacionais, como a nível de áreas geográficas
específicas do país.
De assinalar também que quando os utilizadores adquirem este serviço, pagam também
um preço mais elevado comparativamente ao correio azul, que reflete já os custos
acrescidos que os CTT incorrem com a prestação deste serviço, justificando-se que a
esse preço acrescido corresponda também um nível de qualidade semelhante ao do
correio azul.
Ainda que existam algumas atividades mais consumidoras de recursos, nomeadamente
na aceitação, tratamento e distribuição destes objetos postais, face a outros tipos de
correio, não existem razões para que não se exijam objetivos de qualidade para o correio
registado idênticos aos do correio azul. Aliás, alguns países europeus definiram objetivos
de desempenho para o correio registado superiores aos do correio não registado, para o
mesmo prazo de encaminhamento62.
Quanto aos objetivos de desempenho de 99,9%, remete-se para o que já foi referido
sobre este assunto, não se alterando o SPD.
Adicionalmente, e em linha com o referido relativamente ao sistema de medição dos IQS
da encomenda normal, altera-se o SPD no que respeita ao sistema de medição dos IQS
do correio registado.
62

Casos do Reino Unido, Malta, Bélgica e França (ver Tabelas 7, 8 e 9 do SPD).
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A medição da demora de encaminhamento do correio registado passa a ser efetuada
pela entidade externa independente dos CTT através da utilização da informação do
sistema T&T, atendendo a que:
a) tem a vantagem da utilização de dados relativos à totalidade dos envios reais, em
substituição de uma amostra de envios de teste trocados entre painelistas, o que
para além de evitar a necessidade por exemplo de ponderar os resultados obtidos
em cada fluxo origem/destino pelo peso de cada fluxo no tráfego real, permite
ainda uma redução dos custos com o sistema de medição da qualidade de
serviço;
b) sendo a medição efetuada por uma entidade externa independente dos CTT, e
não pelos CTT, esta medição não se afigura contrária ao n.º 3 do artigo 13.º da
Lei Postal.
Todavia, deve ser assegurada pelos CTT a integridade/inviolabilidade da informação
constante da base de dados do sistema T&T e que o sistema não é permeável a
alterações arbitrárias de registos, assim como deve ser assegurado o acesso à
informação e ao sistema pela entidade externa independente nos termos que esta
entenda adequados. A auditoria ou outro mecanismo de controlo a efetuar pela
ANACOM, ao abrigo do n.º 5 do artigo 13.º da Lei Postal, verificará se tal se verifica, ou
se não, e a exatidão da medição.
Assim, altera-se a metodologia de medição prevista no SPD, passando a medição a
ser efetuada, por entidade externa independente dos CTT, utilizando a informação
da totalidade dos envios reais de correio registado, constante do sistema T&T.
3.9

Demora de encaminhamento no correio normal em quantidade

O SPD contém um novo IQS para medir a qualidade do produto correio normal em
quantidade, através da metodologia de cálculo definida na norma EN14534:2016
/AC:2017.
Os CTT consideram que a implementação da metodologia de cálculo proposta é muito
complexa, dada a necessidade de estabelecer contratos com os seus clientes, de grande
volume de correio, que aceitem a integração de correio de teste nas suas expedições e
garantam o cumprimento das premissas consagradas na norma.
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Atualmente já se aplica a metodologia de cálculo da norma EN14534:2003+A1 à medição
dos JPP, tendo, segundo os CTT, a medição colocado sempre dificuldades práticas. A
medição do correio em quantidade reveste-se, no entender dos CTT, de dificuldade
acrescida.
Segundo os CTT, enquanto nos JPP é possível obterem-se os objetos de teste através
da realização de assinaturas de revistas e de publicações periódicas, para o correio em
quantidade será necessário: (i) identificar clientes dos CTT cujas características permitam
cumprir o desenho estatístico, (ii) solicitar que estes clientes aceitem introduzir os objetos
de teste nas suas expedições e (iii) que, de forma idónea, cumpram os requisitos
necessários para a identificação fidedigna das datas de indução.
Os CTT acrescentam que erros nas datas de indução terão elevado impacto na
fiabilidade dos resultados. Afirmam os CTT a este respeito que, no caso de expedições
“partidas”, isto é, expedições efetuadas em mais do que um dia, pode ser difícil ou
mesmo impossível determinar a data de indução correta de cada objeto individual.
Os CTT informam ainda que a diferença no processo logístico do produto correio normal
em quantidade e correio normal ocasional diz respeito ao processo de aceitação63 e
notam que dos seis países que medem as demoras de encaminhamento deste produto
(no âmbito de total de 33 países analisados no relatório ERGP), apenas dois medem em
paralelo também o correio normal ocasional.
Quanto aos objetivos de desempenho de 99,9%, os CTT remetem para tudo o que já foi
comentado, propondo que sejam fixados valores mais baixos.
Entendimento da ANACOM
Relativamente aos comentários dos CTT sobre a alegada complexidade da metodologia
de cálculo, a ANACOM está convicta de que os potenciais clientes terão todo o interesse
na participação na medição e reconhecerão a importância do cumprimento dos vários
procedimentos a seguir. Aliás, não parece ser uma situação mais complexa do que a que
existe atualmente para o caso do correio normal ocasional, sendo que mais facilmente
estes grandes clientes, bem como os próprios CTT, terão informação fiável sobre a data

63

Todas as atividades com maior contributo para as demoras de encaminhamento (tratamento, distribuição e
transporte (este último com impacto mais expressivo na área CAM) são comuns, pelo que não é expectável
existirem diferenças significativas nas demoras de encaminhamento dos dois produtos.
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de indução do correio na rede dos CTT. A eventual complexidade será também
colmatada pelo conhecimento prático que a entidade que medirá o IQS já terá na
medição de outros IQS ou de IQS análogos, salientando-se, a este respeito, que se trata
de uma situação em que já há exemplos reais (pelos menos em seis países de acordo
com os CTT).
Quanto aos objetivos de desempenho de 99,9%, remete-se para o que já foi referido
sobre este assunto.
3.10 Tempo em fila de espera no atendimento
Os CTT referem que, no que diz respeito à medição dos tempos de espera nos
estabelecimentos postais, dos 33 países analisados no SPD, Portugal é um dos 4 países
que efetua esta medição, verificando-se, assim, uma tendência significativa em não
definir objetivos de desempenho para estes IQS.
Em todo o caso, referem os CTT que esta medição é efetuada desde 200964 e o objetivo
de 85,0% para tempo em fila de espera até 10 minutos foi sempre considerado como
adequado.
Os CTT, relativamente à alegação da degradação da qualidade em 2016, realçam que,
dado não se tratar de medição exata, mas sim por amostragem, é possível obter apenas
estimativas e não os valores reais dos IQS populacionais. Por esse motivo, os CTT
consideram que não é adequado tirar conclusões sobre a evolução de um IQS
populacional, de um dado ano para o ano subsequente, a partir da comparação direta
dos valores dos respetivos IQS amostrais. Tal previsão só pode ser feita, segundo os
CTT, através de procedimentos de inferência estatística, por recurso a testes de
hipóteses.
Os CTT referem que em 2010 e 2011 os resultados do IQS amostral [IIC]

[FIC].
Sobre o objetivo de 99,5% para tempo em fila de espera até 30 minutos, os CTT realçam
que [IIC]
64

Apesar de os CTT referirem que esta medição existe desde 2009, a mesma existe desde 2004 nos moldes
atuais (isto é, enquanto percentagem de eventos até 10 minutos).
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[FIC].
Da análise efetuada, os CTT concluem que para se cumprir tais níveis de exigência,
teriam de [IIC]
[FIC].
Segundo os CTT, [IIC]

[FIC].
Os CTT consideram que [IIC]

[FIC].
Segundo os CTT, [IIC]
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[FIC]65
Entendimento da ANACOM
Relativamente à referência dos CTT de que não é adequado tirar conclusões sobre a
evolução de um IQS populacional, de um dado ano para o ano subsequente, a partir da
comparação direta dos valores dos respetivos IQS amostrais (podendo tal ser efetuado
apenas através de procedimentos de inferência estatística, por recurso a testes de
hipóteses), o que importa destacar é que o valor do IQS em 2016 (86,5%) é o mais baixo
desde 2004, sendo inclusivamente mais baixo do que os valores verificados em 2010 e
2011 que os CTT referem na sua pronúncia (anos em que o valor do IQS também ficou
abaixo dos 90,0%66). Também naquele ano (2016) se verificou um aumento significativo
do número de reclamações sobre o SPU, nomeadamente do número de reclamações
sobre atendimento e acessibilidade ao serviço (que incluem reclamações sobre tempo
em fila de espera)67, o que no entender desta Autoridade é demonstrativo de que o
objetivo de desempenho que se encontrava definido para este IQS (85%) já não pode ser
considerado como adequado.
Sobre o objetivo de 99,5% para o tempo em fila de espera até 30 minutos, a pronúncia
dos CTT é reveladora de que aquele valor já foi atingido, recentemente (em 2015 de
acordo com o SPD), sem necessidade de contratação adicional de pessoal no
atendimento ou de investimento adicional.
Sem prejuízo, e não obstante a gestão da densidade da rede postal efetuada pelos CTT
dentro das regras fixadas pela ANACOM, não é razoável a existência de situações,
mesmo que em casos de pico - os quais podem ser antecipados pelos CTT - de tempos
de espera superiores a meia hora, com todo o prejuízo que tal acarreta para os
utilizadores e mesmo para a própria reputação dos CTT. Ainda para mais quando estão
em causa determinados produtos ou serviços, nomeadamente os vales postais, cuja data
de pagamento nos estabelecimentos postais (e, assim, data de maior atividade nos
estabelecimentos postais) pode ser antecipada pelos CTT e, em determinadas

65

Conforme dados do sistema de contabilidade analítica dos CTT, referente ao ano de 2016.
Conforme Gráfico 10 do SPD, entre 2004 e 2016 apenas em quatro anos o valor realizado foi inferior a
90% (anos 2007, 2010, 2011 e 2016).
67 Ver SPD, páginas 7 a 10.
66
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circunstâncias, encontradas soluções que permitam minimizar tempos de espera
significativos durante esses períodos.
Face ao exposto, não se altera o SPD face aos comentários dos CTT.
3.11 Eliminação dos objetivos mínimos de desempenho e do indicador global de
qualidade de serviço
Os CTT salientam que, no SPD, propõe-se a eliminação dos objetivos mínimos de
desempenho e do IGQS.
Segundo os CTT, tratava-se de considerar que no âmbito da prestação do SPU existiriam
situações em que os CTT, embora não conseguissem atingir o valor objetivo definido,
conseguiam, ainda assim, cumprir um valor mínimo definido pela ANACOM, valor esse
que serviria para, no fundo, determinar quando existiria incumprimento.
Os CTT acrescentam que a ANACOM realizava ainda “uma avaliação global do nível de
qualidade de serviço atingido, por via da definição de um Indicador global que considera
os níveis de realização de todos os IQS, sendo que, havendo situações de IQS que
[estivessem] abaixo do respetivo objetivo de desempenho mas acima do referido valor
mínimo, apenas não [haveria] lugar à ativação do mecanismo de compensação aos
utilizadores por incumprimento do Indicador global de qualidade se outros IQS
[estivessem] acima dos respetivos valores objetivo, compensando de algum modo os IQS
que se [situassem] abaixo do valor objetivo”68.
Segundo os CTT, aqui tratava-se de compreender que existe apenas um SPU, e não
uma multiplicidade de serviços postais universais constituídos pelo número de IQS
definidos em cada momento. Para esse efeito, era definido um indicador geral de
qualidade, que considerava justamente a interação e integração das várias prestações
incluídas no SU.
Os CTT levantam várias questões e interrogações sobre o abandono do paradigma
existente por parte da ANACOM no SPD.
Os CTT avançam que, em termos conceptuais, o que a ANACOM propõe é a
transformação da prestação do SU na prestação de 24 serviços postais universais, uma
68

Cf. página 34 do SPD.
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vez que o incumprimento, ainda que marginal, de um dos objetivos de desempenho será
imediatamente tido como o incumprimento das obrigações de qualidade do SU69. Os CTT
entendem que esta consequência não é admitida na Lei Postal.
Neste sentido, os CTT destacam a redação do artigo 47.º da Lei Postal: “em caso de
incumprimento dos objetivos de desempenho associados à prestação do serviço
universal [fixados] nos termos do n.º 1 do artigo 13.º, [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”.
Os CTT consideram que, de acordo com esta norma, é o incumprimento dos objetivos de
desempenho (globalmente considerados) que deve dar lugar à aplicação do mecanismo
de compensação referido. Afirmando de seguida que, com este SPD, esta norma fica
vazia de conteúdo, entendendo não ser de aceitar esta proposta, sobretudo, porque a Lei
Postal é clara em exigir uma adequada ponderação dos vários objetivos de desempenho
de qualidade definidos em cada momento e não de objetivos de desempenho
considerados de forma individual.
Os CTT acrescentam que, do ponto de vista regulatório, a ANACOM propõe um
paradigma de regulação da qualidade de serviço sem quaisquer incentivos. Referem que
até ao momento, a existência de um indicador global de qualidade permitia, de alguma
forma, compensar a menor prestação num determinado objetivo de desempenho com
uma prestação mais favorável noutros objetivos de desempenho. Tal perspetiva integrada
tinha o condão de incentivar os CTT a superar os objetivos definidos, ou seja, a ir além
do valor objetivo definido.
Tal é, segundo os CTT, o que tem acontecido, não se limitando a empresa a atingir os
objetivos mínimos definidos, salientando que em vários casos e durante vários anos têm
estado acima do valor objetivo. Com a atual medida, no entender dos CTT a ANACOM
retira todo e qualquer incentivo que existia em matéria de qualidade de serviço. Os CTT
consideram que o único incentivo que permanece é, apenas e só, de caráter
sancionatório e financeiro, o que não pode deixar de se criticar pela componente negativa
que encerra e que não promove nem valoriza uma regulação por incentivos.

69

Cf. página 34 do SPD.
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Para os CTT, a justificação (insuficiente) para a eliminação do objetivo mínimo associado
a cada indicador de qualidade também não é aceitável por, no seu entender, não ser
correta70.
Segundo os CTT, a ANACOM parece confundir a possibilidade de compensação entre
IQS com a possibilidade de compensação no IGQS. Refere a empresa que, no primeiro
caso, não está atualmente prevista qualquer tipo de compensação, ou seja, o
incumprimento dos objetivos de desempenho despoleta a aplicação do mecanismo de
compensação como, de resto, aconteceu no ano de 2016. Já no segundo caso, existia
efetivamente a possibilidade de compensação, o que, a seu ver, faz todo o sentido de
ponto de vista de uma regulação por incentivos.
Basta, segundo os CTT, ver o ponto 3 do Apêndice 2 da deliberação de 30.12.2014 para
se perceber que o mecanismo de compensação tanto podia ser ativado em caso de
incumprimento do IGQS, como em caso de incumprimento dos valores mínimos de cada
IQS.
Assim, no entender dos CTT, a ANACOM não pode pretender eliminar os objetivos
mínimos com o argumento de que dessa forma evita a compensação entre IQS,
precisamente porque tal possibilidade já não existe hoje em dia71.
Por último, os CTT consideram que os valores mínimos e o IGQS devem ser mantidos, o
que permitia mitigar as limitações inerentes ao facto de os resultados apurados serem
estimativas obtidas por amostragem72. Acresce que, conforme já foi referido, os CTT
consideram que o processo de apuramento das estimativas dos objetivos de
desempenho não é isento de erros que podem provocar enviesamentos nas estimativas

A “ANACOM considera que a eliminação do referido valor mínimo associado a cada IQS contribuirá para
melhor assegurar que seja observado o objetivo de desempenho definido para IQS, dado que o não
cumprimento do objetivo de desempenho não poderá ser compensado por via de um indicador global de
serviço”.
71 Conforme aponta no ponto 3.3. do Apêndice 2 da deliberação de 30.12.2014, a dedução total aplicável no
âmbito do mecanismo de compensação dependeria de saber se o IGQS foi ou não atingido. No primeiro caso
(alínea a)), a dedução corresponderia à dedução associada ao incumprimento dos valores mínimos de um ou
mais IQS. No segundo caso (alínea b)), a dedução corresponderia ao resultado da soma da dedução
associada ao IGQS com as deduções associadas ao incumprimento dos objetivos mínimos dos diversos IQS,
num máximo de 1 ponto percentual.
72 Com margens de erro e níveis de confiança associados - mesmo considerando o intervalo de confiança
não existe 100% de certeza que o valor real da população está aí compreendido.
70
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obtidas, conduzindo a que o resultado obtido seja tendencialmente inferior ao valor real
da população73.
Segundo os CTT, tais fragilidades do sistema de medição têm de ser tidas em conta
aquando da definição das obrigações de qualidade de serviço. Menciona o operador que
o sistema atual estabelece para cada IQS um limiar a partir do qual é acionado o
mecanismo de compensação. A existência de um intervalo entre valor objetivo e o valor
mínimo, permite, no entender dos CTT, acionar o mecanismo de compensação com grau
de confiança razoável relativamente ao incumprimento, procurando desta forma acautelar
os enviesamentos devido a erro humano e exógeno aos CTT, bem com as limitações
naturais decorrente da obtenção de estimativas por processos amostrais.
Face ao exposto, defendem os CTT que a eliminação dos objetivos mínimos e do IGQS é
contrária a uma política de regulação por incentivos e não está alinhada com as
exigências da Lei Postal, não tendo também em consideração as limitações e
constrangimentos inerentes aos métodos de medição utilizados, pelo que propõem a
manutenção dos valores mínimos, estabelecidos em 2 p.p. abaixo do valor objetivo que
venha a ser fixado, sendo este o limiar a partir do qual pode ser acionado o mecanismo
de compensação.
Entendimento da ANACOM
Importa desde já referir que os CTT laboram em erro quando referem que no âmbito da
prestação do SU existiriam situações em que, embora não conseguissem atingir o valor
objetivo definido, conseguiam, ainda assim, cumprir um valor mínimo definido pela
ANACOM, valor esse que serviria para, no fundo, determinar quando existiria
incumprimento.
A argumentação dos CTT não é totalmente correta ao considerar que existiria
incumprimento apenas quando não era atingido o valor mínimo de cada IQS. Tal não é
verdadeiro. Conforme decorre dos “Parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de
desempenho associados à prestação do serviço postal universal”, fixados pela ANACOM
em 30.12.2014 (veja-se o seu n.º 1 do artigo 7.º), há incumprimento quando não se atinge
73

Neste âmbito, mencionam que a TÜV Rheinland, em auditoria efetuada à medição da qualidade de serviço
no âmbito da UPU (Universal Postal Union), indicou que o erro humano associado à execução de uma tarefa
simples por parte de uma pessoa treinada ronda os 2% a 3%, importando também referir que existem
estudos efetuados pelo IPC (International Post Corporation) e pelo operador bpost, que referem que em cerca
de 3% de casos a data de receção informada pelo painelista é superior à data real da receção do envio.
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o objetivo de desempenho do IQS. A dedução associada a cada IQS individual é que é
ativada quando não se atinge o valor mínimo do IQS.
Adicionalmente, também haveria aplicação de dedução se os CTT não atingissem
qualquer valor objetivo, isto é, se não atingissem os valores objetivos de qualquer IQS.
Neste caso, por via da ativação da dedução associada ao IGQS. E tal poderia também
suceder se os CTT não atingissem os valores objetivo de apenas alguns IQS.
Ou seja, a análise da verificação ou não de incumprimento é efetuada pelo confronto dos
valores realizados pelos CTT face aos valores objetivos dos IQS, não face aos valores
mínimos.
Relativamente às referências dos CTT a que existe apenas um SU e não uma
multiplicidade de serviços universais, constituídos pelo número de IQS definidos em cada
momento, que, segundo os CTT, é no que a ANACOM propõe transformar o SU quando
pretende considerar que o incumprimento de um dos objetivos de desempenho seja
imediatamente tido como o incumprimento das obrigações de qualidade do SU,
acrescentando os CTT que tal consequência não é admitida por Lei e transcrevendo para
este efeito o disposto no artigo 47.º da Lei Postal, cumpre referir que:
a)

O SU consiste na oferta de serviços postais definida na lei (excerto do artigo 10.º,
n.º 1 da Lei Postal), com qualidade especificada, compreendendo um serviço
postal de envios de correspondência, de catálogos, livros, jornais e publicações
periódicas e de encomendas postais, bem como um serviço de envios registados
e um serviço de envios de valor declarado (excerto do artigo 12.º, n.º 1, da Lei
Postal); ou seja, o serviço universal envolve a prestação de vários serviços,
definidos na lei;

b)

A ANACOM não propõe, como é óbvio, transformar a prestação do SU em 24
serviços universais; o que a ANACOM pretende, isso sim, é fixar os parâmetros
de qualidade de serviço e os objetivos de desempenho associados à prestação do
SU (o que envolve a prestação de vários serviços, identificados no artigo 12.º da
Lei Postal), tendo em conta várias características da prestação do serviço e as
necessidades de comunicação da população e das atividades económicas e
sociais, como sejam os prazos de encaminhamento e a fiabilidade dos serviços,
conforme competência que lhe é atribuída pelo n.º 1 do artigo 13.º da Lei Postal;
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c)

Ao definir a aplicação do grau da compensação, aos utilizadores, em função do
número e da importância relativa dos objetivos de desempenho que sejam
incumpridos, a ANACOM está a aplicar, conforme requerido pelo artigo 47.º da Lei
Postal, desde logo os princípios da proporcionalidade e da adequação;

d)

A ser correto o entendimento dos CTT, então, por absurdo e sem conceder,
admitia-se que só se aplicaria o mecanismo de compensação previsto no artigo
47.º da Lei Postal quando estivesse em causa a prestação do SU como um todo74,
tal como também poderia admitir-se que o mero incumprimento de um dos IQS
seria considerado como o incumprimento do SU como um todo, dando lugar à
aplicação da compensação máxima aos utilizadores que fosse fixada;

e)

Acresce que, já hoje, existem vários IQS e o incumprimento do valor mínimo de
um IQS implica a ativação do mecanismo de compensação, como aliás sucede
desde 1995, nunca tendo tal sido entendido pelos CTT como se existissem vários
SU e como se o incumprimento de um IQS significasse o incumprimento do SU
como um todo.

Em relação às referências dos CTT a que a ANACOM, do ponto de vista regulatório,
retira todo e qualquer incentivo que existia em matéria de qualidade de serviço,
considerando que o único incentivo ao cumprimento dos objetivos fixados que permanece
é, apenas e só, de caráter sancionatório e financeiro, importa referir que a prestação do
SU com qualidade e com a qualidade que é exigida terá certamente o efeito de melhor
satisfazer as necessidades de serviços postais dos utilizadores dos serviços prestados,
incentivando a que estes continuem a utilizar os serviços postais, e a preferir os CTT,
para a satisfação das suas necessidades, beneficiando assim a empresa.
Acresce que, com o sistema proposto no SPD, incentiva-se os CTT a procurar melhorar
os níveis de desempenho que estejam abaixo do objetivo (ainda que acima do que seria
o mínimo), que é o nível de qualidade que deve ser oferecido aos utilizadores, limitando
ou evitando a possibilidade da ocorrência de situações em que um nível de serviço entre
o mínimo e o objetivo possa ser considerado suficiente por via de uma prestação
claramente acima do objetivo em outro ou outros IQS, que podem satisfazer
necessidades distintas e utilizadores específicos distintos.

74

O que equivaleria a dizer que nunca os CTT teriam de aplicar mecanismos de compensação.
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Tudo o aqui já mencionado aplica-se também ao referido pelos CTT quanto à justificação,
considerada pela empresa como insuficiente, apresentada pela ANACOM para a
eliminação do objetivo mínimo associado a cada IQS.
Relativamente às referências dos CTT à necessidade de manutenção dos valores
mínimos e do IGQS, porque permitem mitigar limitações inerentes ao facto de os
resultados apurados serem estimativas obtidas por amostragem e a que o processo de
apuramento das estimativas dos objetivos de desempenho não é isento de erros que
podem provocar enviesamentos nas estimativas obtidas, conduzindo a que o resultado
obtido seja tendencialmente inferior ao valor real da população, remete-se para o que
atrás já foi referido sobre este aspecto, na apreciação na generalidade75.Ainda sobre este
aspecto, não apresentam os CTT, caso se mantivesse a definição de valores mínimos e
valores objetivo, fundamentação para que a diferença entre aqueles fosse de 2 p.p. Notese que, atualmente, há situações em que a diferença é inferior a 2 p.p.
Assim, os comentários dos CTT não justificam a alteração do SPD neste aspecto.
3.12 Mecanismo

de

compensação

pelo

incumprimento

dos

objetivos

de

desempenho
Os CTT não contestam que ao incumprimento das obrigações de qualidade deve estar
associado um mecanismo de penalização, conforme até o exige a Lei Postal. Os CTT
questionam, no entanto, o seu conteúdo, nos termos previstos no SPD.
Os CTT contestam em particular que a ANACOM tenha ignorado a necessidade de se
proceder a uma avaliação global do cumprimento ou do incumprimento dos objetivos de
desempenho, o que põe em causa, segundo os CTT, toda a estrutura lógica inerente ao
mecanismo de compensação, que passa a ser unicamente visto como uma forma de
penalizar os CTT pelo incumprimento de critérios individualmente considerados, quando
assim não deveria ser.
Os CTT acrescentam que o respeito pelo princípio da proporcionalidade exigiria, face a
um aumento exponencial dos IQS e dos objetivos de desempenho, uma diminuição do
montante ou da oportunidade de aplicação do mecanismo de compensação. Na sua

75

Designadamente, no capítulo 2.5.
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opinião, tal aspecto ressalta à vista da análise anterior ao cumprimento virtualmente
impossível dos objetivos de desempenho de 99,9%.
Outro aspecto mencionado pelos CTT é a circunstância de o mecanismo de
compensação ser apenas uma das várias formas de penalização pelo incumprimento dos
objetivos de desempenho. Neste sentido, os CTT consideram que, tendo em conta a
previsão de objetivos regulatórios bastante exigentes, o mecanismo de compensação
deveria ser revisto, no sentido de: (i) se passar a prever um valor mais reduzido por
eventual incumprimento de indicadores de qualidade de serviço e (ii) deixar de haver uma
condenação múltipla pela prática de um mesmo facto.
Por fim, referem os CTT que o atual mecanismo de compensação se encontra desfasado
de uma ideia regulatória de incentivo à prestação do SPU acima das espectativas, uma
vez que apenas pune pelo incumprimento, mas não beneficia pelo cumprimento
reforçado ou acima dos objetivos exigidos.
No entender dos CTT, é desprovido de sentido que se preveja um mecanismo de
penalização dos CTT em caso de incumprimento dos objetivos de desempenho, mas não
se desenhe um mecanismo de compensação para casos de cumprimento reforçado.
Os CTT dão como exemplo que, caso incumpram um indicador em 0,01%, mas cumpram
todos os restantes indicadores em 100%, são alvo da aplicação do mecanismo de
compensação, nos termos do qual se verão obrigados à diminuição do preço dos seus
serviços por, alegadamente, terem prestado de forma insuficiente as suas obrigações
enquanto PSU.
Salientam os CTT que tal foi também a conclusão a que chegou a Copenhagen
Economics, numa apresentação efetuada sobre o tema, e na qual esta entidade defende,
de forma clara, a necessidade de se preverem formas de compensação pelo
cumprimento dos CTT para além dos valores estipulados para os objetivos de qualidade o que vai no sentido do que os CTT têm vindo a defender nesta sua pronúncia.
Entendimento da ANACOM
Em relação às referências dos CTT a que tenha sido ignorada uma avaliação global do
cumprimento, ou do não cumprimento, dos objetivos de desempenho, passando o
mecanismo de compensação a ser visto unicamente como uma forma de penalizar os
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CTT pelo incumprimento de critérios individualmente considerados, quando assim não o
deveria ser, é de relevar que:
a)

Um dos objetivos da Lei Postal é o de assegurar a qualidade do SPU;

b)

Integrando o SPU um conjunto de vários serviços, e definindo-se, para um
conjunto alargado desses serviços, objetivos de desempenho a assegurar pelo
PSU, é obrigação deste operador atingir os referidos objetivos, em cada caso;

c)

O não cumprimento de cada um desses objetivos, implicando que não são
asseguradas as necessidades específicas dos utilizadores do serviço em causa,
dá lugar à ativação do respetivo mecanismo de compensação.

No que respeita à referência a que o respeito pelo princípio da proporcionalidade exigiria,
face a um aumento exponencial do número dos IQS e dos objetivos de desempenho,
uma diminuição do montante ou da oportunidade de aplicação do mecanismo de
compensação, salienta-se que:
a)

Desde logo, apesar do aumento do número de IQS, e do aumento dos valores
objetivo de alguns deles, a ANACOM manteve o valor máximo aplicável do
mecanismo de compensação;

b)

Adicionalmente, a ANACOM reduziu o montante da compensação a aplicar, em
caso de incumprimento, para o IQS da demora de encaminhamento de correio
normal nacional (D+3) e para o IQS da demora de encaminhamento do correio
registado em que, tendo este último agora sido desagregado em dois (um para o
Continente e outro para os fluxos CAM), o somatório da compensação aplicável
pelo incumprimento destes novos dois IQS é inferior ao aplicável ao anterior IQS
aplicável a nível nacional;

c)

O mecanismo de compensação deixou ainda de ser ativado em caso de não
cumprimento dos IQS relativos ao correio transfronteiriço intracomunitário;

d)

Enquanto que, da aplicação das regras ainda em vigor, o não cumprimento do
valor mínimo de um dos principais IQS (em termos da sua importância relativa)
poderia implicar a aplicação do montante máximo da compensação, por via da
ativação simultânea do IGQS, com as novas regras tal nunca acontecerá. Na pior
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das situações, será necessário que os CTT não cumpram pelo menos cinco IQS,
entre os que têm maior importância relativa.
Não colhe, assim, o referido pelos CTT.
Relativamente às referências dos CTT ao mecanismo de compensação ser uma das
várias formas de penalização pelo incumprimento dos objetivos de desempenho, salientase que tal decorre do enquadramento regulamentar aplicável, concretamente da Lei
Postal e do contrato de concessão do SPU. O mecanismo em análise, constante do SPD,
decorre especificamente do artigo 47.º da Lei Postal, que estabelece que “em caso de
incumprimento dos objetivos de desempenho associados à prestação do serviço
universal (…) 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”.
Em caso de incumprimento dos níveis de qualidade, a ANACOM atuará no quadro das
suas competências e ao abrigo do enquadramento regulamentar aplicável.
Sobre as referências dos CTT a que o atual mecanismo de compensação se encontra
desfasado de uma ideia regulatória de incentivo à prestação do SPU acima das
espectativas, uma vez que apenas pune pelo incumprimento, mas não beneficia pelo
cumprimento reforçado ou acima dos objetivos exigidos, importa salientar que a
prestação do SPU com qualidade e acima do que é exigido, terá certamente o efeito de
melhor satisfazer as necessidades de serviços postais dos utilizadores dos serviços
prestados pelos CTT, incentivando a que estes continuem a utilizar os serviços postais, e
a preferir os CTT, para a satisfação das suas necessidades, beneficiando assim os CTT.
De qualquer forma, deve-se entender que os CTT, enquanto entidade prestadora do SPU
em território nacional, obriga-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, pelo que o seu cumprimento é o resultado esperado, não estando previsto
obter qualquer benefício pelo bom desempenho das suas obrigações, mas prevendo sim
a penalização pelo não cumprimento das mesmas, facto decorrente da legislação
aplicável.
Neste sentido, entende-se ser de manter o disposto no SPD em relação a esta matéria.
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3.13 Casos de força maior
Os CTT questionam a posição da ANACOM de que as perturbações laborais internas dos
CTT não são consideradas situações de força maior, em especial num momento em que
os objetivos de desempenho propostos no SPD colocam a fasquia de cumprimento no
campo da impossibilidade. Os CTT manifestam duas ideias essenciais.
Por um lado, os CTT creem que a ANACOM lavra em erro ao reconduzir a noção de
greves gerais àquelas que não se cinjam ao universo dos trabalhadores dos CTT,
porquanto:
a)

Tanto o artigo 57.º da Constituição da República Portuguesa como o artigo 530.º
do Código do Trabalho, configuram a greve como um direito, mas não a definem;

b)

Não sendo definida, muito menos é a mesma objeto de qualquer categorização,
pelo que, a noção de "greve geral" não corresponde a qualquer conceito
normativo, em matéria de regulação das relações de trabalho; e

c)

A “greve” assenta num axioma basilar à fenomenologia através da qual o conflito
coletivo se manifesta. Por isso, a greve é, na sua génese, geral.

No entender dos CTT, o atual capítulo 8 do SPD mantém uma visão profundamente
afastada da dinâmica própria das relações de trabalho e das tensões que as mesmas
encerram, visão que não se coaduna com os critérios identificados no próprio SPD para
efeitos de qualificação de ocorrências como sendo “casos de força maior”, a saber:
a)

Não podem ter sido causados pelos CTT - a greve constitui um direito exclusivo
dos trabalhadores subordinados, não podendo, por definição, ser declarada pelos
CTT;

b)

O evento de força maior for imprevisível - toda e qualquer greve, a ser lícita, é
imprevisível, não cabendo aqui referir-se que a greve deve ser declarada com préaviso, porque este é um aspecto de operacionalização da greve;

c)

O evento de força maior não podia ser evitado - a inevitabilidade é, por definição,
uma característica da greve (tanto “geral”, como “interna”), pois os CTT não
controlam (i) a sua declaração; (ii) os seus motivos; (iii) a sua duração; (iv) o seu
âmbito subjetivo e (v) os seus impactos.
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Os CTT acrescentam que, atendendo a que os “serviços mínimos” se destinam apenas à
satisfação de necessidades sociais impreteríveis e são fixados na estrita medida da sua
indispensabilidade a essa satisfação, a manutenção do nível de serviço exigido em
situações de paz social é materialmente impossível, nisso se materializando o prejuízo
efetivo que corporiza a greve.
Ainda segundo os CTT, a impossibilidade de reagir a uma “greve”, em conjunto com a
definição de objetivos de desempenho de 99,9%, conduz os CTT a uma potencial
situação de cumprimento impossível.
Em termos práticos, de acordo com os CTT a greve só não ocorre, é suspensa ou
termina quando os interesses dos trabalhadores grevistas são satisfeitos (no todo ou em
parte), ou quando o custo da mesma, para os próprios, se mostra insuportável. Assim,
para evitar a ocorrência de uma greve (e o inerente incumprimento dos IQS), isso poderia
implicar satisfazer, sempre e em qualquer circunstância, toda e qualquer pretensão dos
trabalhadores, ainda que financeiramente inviável, organizativamente disruptiva ou
desconforme ao quadro legal, em prejuízo não só dos CTT, mas igualmente da prestação
do próprio SPU.
Assim, caso a ANACOM decida manter os objetivos de desempenho em 99,9% (o que os
CTT não concedem), no mínimo entendem que terá que flexibilizar os termos em que
está construída a cláusula de força maior, passando a admitir (como no passado) que as
greves internas dos CTT, que são as que têm maior impacto no nível de serviço prestado,
possam ser invocadas para efeitos de deduções de registos de período de tempo e fluxos
geográficos.
Entendimento da ANACOM
A definição doutrinária de situações de força maior associa estas situações à ideia de
imprevisibilidade e de insuperabilidade. No mesmo sentido, salientam-se anteriores
decisões da ANACOM neste domínio, em que esta Autoridade indeferiu pedidos
efetuados pelos CTT de dedução de registos afetados diretamente por greves dos
trabalhadores dos CTT76.

76

Veja-se, a título de exemplo, a decisão de 03.10.2013, através da qual foi indeferido o pedido de dedução
dos registos afetados diretamente pela greve dos trabalhadores dos CTT realizada no dia 07.06.2013.
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As greves dos trabalhadores dos CTT não podem ser consideradas imprevisíveis, tendo
em conta que as mesmas devem ser declaradas com pré-aviso. Também não podem ser
consideradas insuperáveis, pois o pré-aviso permite a adoção de medidas que visem
mitigar os seus efeitos. Assim, as greves dos trabalhadores dos CTT não podem ser
consideradas uma situação de força maior.
Também não poderão ser consideradas como um fenómeno cujo desencadeamento e
evolução sejam manifestamente externos à capacidade de controlo dos CTT. Com efeito,
tratam-se de perturbações internas da empresa, pelo que não podem ser entendidas
como sendo de desencadeamento e evolução manifestamente externa à capacidade de
controlo da empresa, entendida como unidade empresarial que constitui um todo, que
abrange os seus meios humanos, pelo que os movimentos laborais dos seus
trabalhadores não lhe são alheios.
Acresce que, de acordo com as normas do Comité Europeu de Normalização (CEN)
relativas à medição de demoras de encaminhamento de envios postais, de que se
destaca a norma EN 13850 (relativa à avaliação do prazo de encaminhamento dos
serviços ponta-a-ponta para os envios unitários de correio prioritário e de primeira
classe), de implementação obrigatória por parte dos CTT, o não funcionamento do
operador em dias de greve ou disputas industriais não deve resultar no expurgo dos
envios afetados para efeitos da medição da qualidade de serviço; a mesma norma afirma
que greves que ocorram na esfera de influência do prestador não serão consideradas
situações de força maior.
Neste sentido não é, seguramente, (apenas) devido ao disposto no SPD que os CTT
tenham de satisfazer, sempre e em qualquer circunstância, toda e qualquer pretensão
dos trabalhadores, ainda que financeiramente inviável, organizativamente disruptiva ou
desconforme ao quadro legal, para evitar a ocorrência de uma greve (e o inerente
incumprimento dos IQS).
Neste sentido, mantém-se o disposto no SPD em relação a esta matéria.
3.14 Entrada em vigor
Em primeiro lugar, os CTT consideram que o prazo concedido pela ANACOM para a
implementação das obrigações de qualidade de serviço - que, no seu entender, são de
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dificílimo, se não mesmo impossível, cumprimento, não se tratando de uma situação de
continuidade, mas de adaptação da sua operação a um novo quadro de qualidade de
serviço - é manifestamente desrazoável e curto, tendo em conta que:
a)

a ANACOM terá, findo o prazo de resposta dos CTT em sede de audiência prévia
(que terminou em 19.03.2019), de analisar os argumentos dos CTT e das demais
entidades que se pronunciem sobre o SPD e, de seguida, adotar uma decisão
final, pelo que o período de tempo (até 01.07.2018) que restará aos CTT para se
adaptarem às novas obrigações de qualidade do serviço universal é demasiado
curto para as exigências das alterações que são propostas;

b)

a implementação das novas obrigações obrigará ainda a:
 realizar estudos de correio real, pelo menos para implementar alguns dos IQS;
 angariar um maior número de painelistas, decorrente de um maior número de
IQS (em resultado do desdobramento de vários IQS) e de as dimensões
amostrais necessárias não se reduzirem com a diminuição do tempo de
medição, sendo necessárias amostras de dimensão igual à anual mesmo para
períodos de medição de um semestre, salientando ainda os CTT que o
processo de angariação é difícil e demorado;
 preparar a operação para a implementação dos indicadores de correio normal
em quantidade, o que no entender dos CTT se afigura como complexo dada a
necessidade de estabelecer contratos com clientes de grande volume de
correio, que aceitem a integração de correio de teste nas suas expedições e
que garantam o cumprimento das premissas consagradas nas normas de
medição da qualidade de serviço;
 aumentar a dimensão da amostra para os indicadores relativos a JPP,
salientando os CTT que a entidade que efetua a medição da qualidade de
serviço (PwC) já hoje tem dificuldades na manutenção do atual indicador dos
JPP devido à gestão da relação com as editoras e à extinção recorrente de
jornais e publicações constantes do desenho estatístico;
 proceder a adaptações nos sistemas informáticos e operacionais dos CTT e de
entidades externas, com o correspondente custo associado.
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Em segundo lugar, os CTT consideram que não faz sentido, do ponto de vista técnico e
operacional, que se prevejam prazos distintos de entrada em vigor das decisões relativas
às obrigações de qualidade do serviço universal, uma vez que:
a)

a sua implementação, dada a similitude dos temas em causa, será mais
eficazmente feita em conjunto;

b)

a entrada em vigor dos novos parâmetros de qualidade de serviço a meio deste
ano vai levantar diversas dificuldades práticas de implementação, nomeadamente
saber como vai ser apurado o cumprimento das novas obrigações, tendo em
conta que:
 durante um ano, os CTT e a ANACOM estarão a aplicar dois regimes distintos inclusivamente com métodos de medição diferentes - o que trará à medição do
cumprimento ou incumprimento dos objetivos de qualidade uma complexidade
extra, complexidade esta já existente em larga medida e resultante da previsão
de tantos e tão distintos indicadores e objetivos de qualidade;
 para se medirem níveis de qualidade de serviço anuais, a medição tem de ser
efetuada continuamente ao longo do ano, imperativo explícito nas normas
aplicáveis77;
 se o sistema de medição for alterado no segundo semestre de 2018, não será
possível estimar os níveis de qualidade de serviço dos CTT em 2018, pois
nenhuma das duas medições (primeiro e segundo semestres) é representativa
do ano. Efetivamente, para apurar níveis de qualidade anuais é fundamental,
no entender dos CTT, que a medição seja contínua ao longo do ano, conforme
expresso nas normas aplicáveis.

Em terceiro lugar, os CTT notam que a implementação das novas obrigações pode ter
efeitos a nível da contratação dos serviços de medição dos indicadores de qualidade de
serviço, que justificam a redefinição do prazo previsto para a entrada em vigor das novas
obrigações.

77

Cf., por exemplo, as normas EN13850 ponto 5.2.2 Continuity of measurement, EN 14508 5.2.2 Continuity
of measurement e EN 14534 D.2.9 Universal service on national level.
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Por último, os CTT salientam que no SPD sobre os critérios de formação dos preços para
2018-2020, a ANACOM considerou que faria sentido diferir a sua entrada em vigor
apenas

para

o

próximo

ano

(2019),

demonstrando

uma

sensibilidade

que,

incompreensivelmente, no entender dos CTT, não manifesta neste SPD, até porque,
comparando os dois projetos de decisão, seria até justificável e compreensível conceder
mais tempo para a implementação do presente SPD do que para a execução do SPD
sobre os critérios de formação dos preços para 2018-2020.
Pelo exposto, os CTT consideram que as novas obrigações de qualidade de serviço
apenas devem entrar em vigor no dia 01.01.2019, e não em 01.07.2018 conforme
previsto no SPD, de modo a conferir à empresa tempo suficiente para proceder às
alterações operacionais necessárias, que estima em cerca de 6 meses.
Entendimento da ANACOM
Considerando que:
a)

Se reconhece que a implementação das novas obrigações de qualidade de
serviço, designadamente os novos IQS relativos ao correio normal em quantidade
e o desdobramento de IQS em Continente e Regiões Autónomas, carece de um
período de operacionalização que não permite a sua entrada em vigor já em
01.07.2018;

b)

Embora sendo possível a implementação diferenciada no tempo entre, por um
lado, os IQS que são uma continuidade dos atualmente em vigor e, por outro, os
novos IQS, a sua implementação em simultâneo, como já se encontrava prevista
no SPD, beneficiará a operacionalização da medição dos vários IQS pelos CTT,
permitindo também àquela empresa um maior período de adaptação ao longo
deste ano;

c)

É necessário um período de tempo razoável, após a adoção da decisão final, para
adaptar e operacionalizar todo o sistema de medição face aos novos
indicadores,
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entende-se ser de alterar o SPD, no sentido de continuar a aplicar até 31.12.201878
os IQS e respetivos objetivos de desempenho que vigoraram em 2017 (que
resultam das deliberações da ANACOM de 30.12.2014 e de 13.03.2015), aplicandose as novas obrigações de qualidade a partir de 01.01.201979, inclusive, o que
permite aos CTT proceder às alterações necessárias à sua implementação.
3.15 Possibilidade de alteração ou aditamento dos PQS, IQS, objetivos de
desempenho e métodos de medição
Os CTT consideram que a ANACOM, de uma maneira injustificada e desconsiderada,
vem prever80 a possibilidade de alteração ou aditamento de novos PQS, IQS, objetivos de
desempenho e métodos de medição.
O referido artigo 5.º, n.º 2, estabelece que: “Os PQS, respetivos IQS, objetivos de
desempenho e métodos de medição, referidos no n.º 1 [do mesmo artigo 5.º], podem ser
alterados ou aditados pela Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM):
a)

de acordo com os desenvolvimentos a nível da normalização, designadamente
caso sejam publicadas normas e outros documentos de referência (especificações
técnicas e relatórios técnicos) pelo Comité Europeu de Normalização no âmbito
dos serviços postais;

b)

em resultado das auditorias ou outros mecanismos de controlo dos níveis de
qualidade de serviço oferecidos pelos CTT, realizados pela ANACOM ao abrigo
do n.º 5 do artigo 13.º da Lei Postal.”

Os CTT consideram, em primeiro lugar, que a ANACOM não especifica nem o efeito
prático nem o trâmite procedimental das alterações previstas. Isto é: ocorrendo um dos
motivos aptos à aplicação do artigo, há lugar a um novo procedimento como o que ora se
encontra a correr? Há lugar a uma pronúncia dos CTT? De que maneira a ANACOM
justifica a necessidade de alteração/aditamento dos elementos referidos? E de que
maneira se compatibilizam os novos com os antigos elementos? Há lugar à criação de
novos objetivos de qualidade, nomeadamente, a aplicar por um período de 3 anos, como

78

E já não até 30.06.2018.
E já não a partir de 01.07.2018.
80 No texto do n.º 2 do artigo 5.º dos “Parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho
associados à prestação do serviço universal”, em anexo ao SPD.
79
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exige a lei? E se tal ocorrer, deixa simplesmente de se aplicar os PQS, IQS e objetivos de
qualidade anteriormente definidos, ainda que não tenham passado os 3 anos da sua
vigência?
Questões que, no entender dos CTT, não se encontram respondidas, mas para as quais
consideram que uma resposta é essencial.
Em segundo lugar, porque no entender dos CTT parece ser correto dizer que do artigo
13.º, n.º 5 (de todo o artigo 13.º na verdade) da Lei Postal não resulta a possibilidade de
serem alterados os elementos aludidos.
Os CTT referem que, naquele número daquele artigo, se diz que a ANACOM “assegura a
realização de auditorias ou outros mecanismos de controlo dos níveis de qualidade de
serviço oferecidos pelos prestadores de serviço universal, de forma independente, a fim
de garantir a exatidão e a comparabilidade dos dados disponibilizados pelos prestadores
de serviço universal”.
No entender dos CTT, em lado algum se diz, portanto, que das auditorias realizadas nos
termos do ponto anterior resulte a possibilidade de se procederem a alterações nos
indicadores de qualidade ou da possibilidade de estes serem alterados com base no que
se diz na referida alínea a) do artigo 5.º, n.º 2 - daí resultando, por isso, na opinião dos
CTT, a inadmissibilidade daquela alínea.
Ainda neste ponto, os CTT relevam que o que a Lei Postal refere é que a fixação dos
parâmetros e objetivos de qualidade, pela ANACOM, deve ser feita por um período
mínimo de 3 anos (conforme já referido), pelo que as eventuais alterações na vigência
das medidas tomadas pela ANACOM para o triénio 2018-2020 (nomeadamente as que o
SPD propõe) apenas deverão ocorrer se estas forem consideradas absolutamente
inadiáveis pela ANACOM e pelos CTT - o que conduz, naturalmente, ao reforço do dever
de fundamentação, se tais alterações porventura ocorrerem.
Entendimento da ANACOM
A ANACOM clarifica que:
a)

o n.º 2 do artigo 5.º não é novo, constando dos atuais parâmetros de qualidade de
serviço e objetivos de desempenho que foram fixados pela deliberação da
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ANACOM de 30.12.201481, sendo que na altura não foi objeto de comentários por
parte dos CTT82;
b)

o objetivo do n.º 2 do artigo 5.º visa tão só prever a possibilidade de, em função,
por exemplo, de serem publicadas novas normas relativamente à medição da
qualidade de serviço, ou de serem atualizadas as atuais, que impliquem a
alteração de métodos de medição da qualidade de serviço que se encontrem
determinados pela ANACOM para a medição dos IQS, esta Autoridade poder
determinar a aplicação das novas normas, ou a atualização das que estejam
determinadas; e

c)

se das novas normas, ou da alteração das normas, decorrerem alterações nos
valores de medição obtidos, poderá a ANACOM determinar, se necessário,
também a alteração da definição dos IQS e dos objetivos de desempenho.

De igual modo, em função do que sejam as conclusões das auditorias ou de outros
mecanismos de controlo dos níveis de qualidade de serviço efetuados ao abrigo do n.º 5
do artigo 13.º da Lei Postal, se das mesmas se concluir que se justifica uma alteração
dos métodos de medição, passando-se a utilizar um outro mais adequado, com os efeitos
que essa alteração possa trazer a nível da definição dos IQS e dos valores realizados,
então poderá a ANACOM determinar alterações nesse sentido.
De qualquer forma, em termos procedimentais, a acontecer, tal carecerá sempre de uma
decisão prévia da ANACOM, que incluirá a devida e necessária fundamentação, e que
será sempre antecedida dos trâmites procedimentais legalmente previstos.
Face ao exposto, entende-se que os comentários recebidos não são de molde a alterar o
SPD.

O seu artigo 3.º, n.º 2, estabelece que: “Os parâmetros de qualidade, respetivos indicadores de qualidade,
objetivos de desempenho e métodos de medição, podem ser alterados ou aditados pelo ICP-ANACOM, de
acordo com os desenvolvimentos a nível da normalização, designadamente caso sejam publicadas normas e
outros documentos de referência (especificações técnicas e relatórios técnicos) pelo Comité Europeu de
Normalização no âmbito dos serviços postais, ou em resultado das auditorias e outros mecanismos de
controlo dos níveis de qualidade de serviço”.
82 Relevando-se também que este tipo de previsão decorria já, com as necessárias adaptações, dos
convénios de qualidade celebrados entre a ANACOM e os CTT desde 2001.
81
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3.16 Intervenção da ANACOM na definição das especificações técnicas e caderno
de encargos para a seleção da entidade que mede a qualidade
Relativamente ao previsto na alínea c) do n.º 4 do artigo 6.º dos “Parâmetros de
qualidade do serviço e objetivos de desempenho associados ao serviço postal universal”,
em anexo ao SPD, onde se estabelece que “a seleção pelos CTT de entidade externa
independente para proceder à medição dos níveis de qualidade do serviço não prejudica:
(...) c) a possibilidade de a ANACOM intervir na definição das especificações técnicas e
do caderno de encargos para a seleção da entidade ou entidades encarregues da
medição, para o que deve informar a ANACOM com 30 dias úteis de antecedência”, os
CTT referem que não conseguem compreender o motivo pelo qual a ANACOM se
considera competente para influenciar a escolha, pelos CTT, da entidade independente a
quem cabe realizar auditoria aos níveis de qualidade de serviço.
Não conseguem compreender, em primeiro lugar, porque no seu entender tal influência
não está prevista em qualquer elemento (literal ou não) da letra da lei.
Em segundo lugar, porque, na sua opinião, a intervenção da ANACOM neste ponto seria
completa e absolutamente desnecessária: é que (referem os CTT) a medição é feita
pelos CTT, depois por uma entidade independente, depois pela ANACOM, pelo que não
antevê as razões pelas quais a ANACOM queira influir, também, na escolha da entidade
independente - quando ela própria realiza as suas medições (e as utiliza, quando em
contradição com a dos CTT), conforme se estabelece no artigo 10.º do mesmo Anexo.
Entendimento da ANACOM
De acordo com o n.º 3 da Lei Postal, a medição deve ser efetuada por uma entidade
externa independente do PSU.
Nos termos do n.º 1 do mesmo preceito, cabe à ANACOM definir, não só os parâmetros
de qualidade de serviço e os objetivos de desempenho associados à prestação do
serviço universal, como também as regras relativas à sua medição e monitorização (para
além das relativas à sua divulgação).
Cabe também à ANACOM, por força do disposto no n.º 5 do artigo 13.º da Lei Postal,
assegurar a realização de auditorias ou outros mecanismos de controlo dos níveis de

– Versão Pública –

113

qualidade de serviço oferecidos, a fim de garantir, designadamente, a exatidão dos
dados.
Cabe à ANACOM, em última análise, a fiscalização da prestação do serviço universal e a
fiscalização do cumprimento das disposições legais e regulamentares relativas à
atividade de prestação de serviços postais.
Neste quadro, a intervenção da ANACOM ao nível da definição das especificações
técnicas e do caderno de encargos atinentes à seleção da entidade a quem será
adjudicada a prestação dos serviços de medição dos níveis de qualidade de serviço, tem
todo o cabimento, quer para a entidade reguladora, quer para os próprios CTT, dado que
permite intervir, logo a partir de uma fase inicial, prévia à própria medição (por exemplo
na definição em detalhe dos vários aspectos previstos nos métodos de medição fixados e
na troca de informação entre as várias partes intervenientes).
Através dessa intervenção poder-se-á procurar assegurar, tanto quanto possível e
atempadamente, que a medição que venha a ser efetuada está de acordo com a Lei
Postal e, no quadro das suas competências, com o fixado pela ANACOM, ao invés de tal
apenas poder ser verificado ex post. Ou seja, permite também introduzir no processo de
medição maior previsibilidade e segurança jurídica aos próprios CTT.
Neste sentido, o objetivo dessa intervenção não é, nem poderia ser, como erradamente
os CTT pressupõem, tentar influenciar a escolha da entidade que irá proceder à medição
dos níveis de qualidade de serviço (a escolha da entidade que procede a essa medição é
da exclusiva responsabilidade dos CTT).
Face ao exposto, entende-se que os comentários recebidos não são de molde a alterar o
SPD.
3.17 Pedidos de informação diretamente à entidade que efetua a medição da
qualidade
Ainda sobre o mesmo artigo 6.º, mas agora em relação à alínea b) do mesmo n.º 4, os
CTT referem não conseguir compreender o motivo pelo qual se estabelece que “a
seleção pelos CTT de entidade externa independente para proceder à medição dos
níveis de qualidade do serviço não prejudica:(...) b) a possibilidade de a ANACOM,
sempre que justificado, solicitar diretamente àquela entidade as informações tidas por
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necessárias para acompanhar e aferir dos níveis de desempenho dos CTT à luz dos
objetivos nesta sede definidos”, nem tão-pouco compreender a sua aplicação prática.
Questionam os CTT: que justificações seriam aptas à ativação desta alínea? Por que
motivos quereria a ANACOM solicitar informações diretamente à entidade independente
que procede à já referida medição quando os dados por ela recolhidos são
frequentemente remetidos à ANACOM? Seria dado conhecimento aos CTT da solicitação
mencionada? Tudo perguntas relativamente às quais, segundo os CTT, a ANACOM não
fornece uma resposta.
Entendimento da ANACOM
Sem prejuízo de, conforme decorre da lei, os CTT, enquanto entidade prestadora do
serviço universal, deverem dispor de um sistema de medição dos níveis de qualidade de
serviço efetivamente oferecidos, tal preceito visa que a ANACOM, no âmbito da aplicação
das suas atribuições, possa solicitar diretamente à entidade que efetua a medição os
pedidos de informação tidos por necessários para monitorizar e supervisionar os níveis
de desempenho dos CTT.
Uma vez que a lei também exige que o sistema de medição seja independente dos CTT,
aquele preceito visa permitir também que a ANACOM - como entidade reguladora possa solicitar à entidade que efetua a medição todo o tipo de informações considerado
necessário sobre o sistema de medição83, incluindo informações que, pela sua natureza,
poderiam colocar em causa a independência do sistema de medição se as mesmas
viessem a ser do conhecimento dos CTT (caso, por exemplo, o pedido das mesmas e a
resposta às mesmas fosse efetuado por intermédio dos CTT).
Trata-se, enfim, de um poder que se justifica pela relevância da prestação que aqui está
em causa e pela necessidade de proceder à supervisão, tão rigorosa quanto possível, da
atividade da concessionária (CTT).
Saliente-se ainda que, nos termos do disposto no artigo 15.º dos Estatutos da ANACOM,
a concessionária está sujeita a uma obrigação de colaboração a que acresce a obrigação
de prestar, com verdade, todas as informações relacionadas com a sua atividade nos
termos e em conformidade com o que estabelece o artigo 45.º da Lei Postal. A solução
83

Incluindo no âmbito das auditorias ou outros mecanismos de controlo dos níveis de qualidade de serviço,
ao abrigo e para os efeitos do n.º 5 do artigo 13.º da Lei Postal.
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prevista no SPD (alínea b) do n.º 4 do artigo 6.º) constitui, assim, uma forma de, com
celeridade, operacionalizar esta obrigação – através desta solução os CTT ficam
dispensados de questionar a entidade externa designada para medir a qualidade do
serviço para comunicar esta informação em resposta a um pedido feito nesse sentido
pela ANACOM.
Será ainda de ter presente que, em última instância, num contexto de intervenção para
fiscalização, a ANACOM já se encontra habilitada pela alínea e) do n.º 1 do artigo 44.º
dos seus Estatutos para solicitar a qualquer representante legal, trabalhador ou
colaborador das empresas ou entidades destinatárias da sua atividade e a quem com
elas colabore, esclarecimentos sobre factos ou documentos relacionados com o objeto e
a finalidade da inspeção ou auditoria e registar as respostas.
Entende-se, assim, que a resposta recebida não é de molde a alterar o SPD.
3.18 Informações a remeter pelos CTT no âmbito da contratação da entidade que
mede a qualidade e da execução dos serviços contratados
Os CTT acrescentam que todas as considerações acima referidas, aplicam-se,
analogamente e pelos mesmos motivos, ao disposto no artigo 6.º, n.ºs 2 e 3 do mesmo
Anexo.
Entendimento da ANACOM
Os n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º estabelecem que:
“2 - Os CTT informam a ANACOM, no prazo de cinco dias úteis contados a partir da data
da sua ocorrência, sobre os seguintes factos relativos ao procedimento para a
contratação da entidade externa independente para a medição dos PQS e respetivos
IQS:
a)

Lançamento do procedimento, remetendo cópia das peças do procedimento que
seja seguido;

b)

Decisão de adjudicação;

c)

Assinatura do contrato de prestação de serviços com a entidade adjudicatária,
remetendo cópia do contrato assinado;
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d)

Alterações ao contrato em vigor.

3 - Os CTT informam a ANACOM, quando aplicável e com a maior brevidade possível, da
ocorrência de outros factos relevantes no âmbito da contratualização e execução dos
serviços a que aludem os n.ºs 1 e 2, nomeadamente em caso de resolução, por qualquer
das partes, do contrato de prestação de serviços e datas de efeitos da mesma”.
O acima estabelecido justifica-se pela necessidade de assegurar um acompanhamento
mais informado e oportuno sobre os diversos aspectos que envolvem a medição dos
níveis de qualidade do SPU e que, como tal, permitirá a verificação do cumprimento de
uma obrigação imposta pelo regulador, tratando-se de informações que a ANACOM
sempre poderia solicitar nos termos e ao abrigo do artigo 45.º da Lei Postal. Trata-se
também de uma medida que contribui para a transparência do processo e sem custos de
concretização para os CTT.
Os comentários dos CTT não são, assim, de molde a alterar o SPD.
3.19 Prazo para os CTT efetuarem pedido de dedução em caso de situações de
força maior ou de fenómenos externos
Os CTT consideram que é importante dar conta do disposto no artigo 7.º do Anexo (de
forma breve, uma vez que se aludiu ao tema em momento anterior da pronúncia), em
especial do seu n.º 4, que estabelece que “o pedido de ativação da dedução referido no
número 1 deverá ser apresentado pelos CTT, por escrito, e forma fundamentada, no
prazo máximo de 45 dias úteis contados a partir da data da ocorrência dos referidos
fenómenos ou ocorrências”.
Segundo a empresa, significa tal disposição que, ocorrendo um dos fenómenos (ou
ocorrências) especificados no artigo 7.º (nomeadamente as situações de força maior que
se encontram previstas no n.º 2), os CTT devem, no período especificado (45 dias úteis),
apresentar um pedido de ativação de dedução, por forma a que se proceda a uma
ponderação no cálculo de cumprimento dos objetivos de qualidade.
Até este SPD os CTT dispunham de um prazo de 60 dias úteis, período esse, considera o
prestador do SU, consideravelmente mais adequado para a formalização do pedido de
ativação, uma vez que para a análise (e posterior fundamentação) de um eventual pedido
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de dedução é necessário considerar os dados do mês completo em que o fenómeno ou a
ocorrência tiveram lugar.
No entanto, segundo os CTT, normalmente esses dados apenas estão consolidados em
momento posterior (habitualmente no mês seguinte ao da ocorrência do facto), pelo que
a redução do prazo em 15 dias úteis se apresenta como desproporcionado e inadequado,
considerando os CTT que se deveria manter o prazo atualmente em vigor de 60 dias
úteis.
Entendimento da ANACOM
Os CTT solicitam a manutenção do prazo de 60 dias úteis para pedirem à ANACOM a
ativação da dedução.
Face aos argumentos transmitidos pelos CTT, que evidenciam que o prazo previsto no
SPD, de 45 dias úteis, se mostra insuficiente para que possam apresentar, de forma
informada e completa, um pedido de ativação da dedução, a ANACOM entende ser de
aceitar o prazo de 60 dias úteis, sendo assim o SPD revisto em conformidade.
3.20 Informações à ANACOM
O artigo 8.º do anexo ao SPD estabelece que “os CTT remetem à ANACOM, até ao
último dia útil do mês seguinte ao final de cada trimestre do ano civil, um relatório com
informações sobre os níveis de qualidade registados nesse trimestre, em cada um dos
meses desse trimestre e em termos acumulados no ano, para cada um dos IQS fixados
no Apêndice 1, salvo nos casos dos valores referentes ao último trimestre do ano (...)”.
Relativamente a este ponto, os CTT referem que o envio da informação acima
mencionada até ao último dia útil do mês seguinte ao final de cada trimestre do ano civil
não consubstancia uma medida apta ao objetivo da ANACOM (de lhe serem fornecidos
dados fidedignos), uma vez que, nessa altura, os dados existentes - fornecidos pela
entidade externa independente - se encontram ainda pouco consolidados.
Nestes termos, os CTT consideram que o prazo para reporte da informação trimestral
deve ser estendido até ao último dia útil do segundo mês seguinte ao final de cada
trimestre, uma vez que, nessa altura, é já previsível a existência de dados mais
estabilizados e finais.
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Por outro lado, relativamente ao n.º 6 daquele mesmo artigo, que estabelece que “a
informação recolhida no âmbito deste artigo, com exceção da recolhida no âmbito da
alínea b) do n.º 4, pode ser divulgada pela ANACOM, ao abrigo do artigo 53.º, n.º 1 da
Lei Postal”, os CTT referem que é necessário ter em conta que os indicadores e os
respetivos objetivos e qualidade têm âmbito anual, sendo que as dimensões das
amostras e - aliás - todo o sistema de medição está preparado no sentido de apenas ser
possível a obtenção de resultados representativos e fidedignos se se tiver em conta o
cômputo anual, pelo que, dessa forma - consideram os CTT - a ANACOM apenas deveria
proceder à divulgação dos resultados anuais.
Entendimento da ANACOM
Tendo em vista assegurar um reporte de informação o mais fidedigno possível, evitando
múltiplos reportes corrigindo informação previamente remetida, e tendo em conta o
aumento previsível da dimensão da amostra para medir os indicadores propostos, a
ANACOM não se opõe à proposta dos CTT de o prazo para reporte da informação
trimestral ser estendido até ao último dia útil do segundo mês seguinte ao final de
cada trimestre.
Em relação à possibilidade - prevista no n.º 6 do artigo 8.º do anexo ao SPD - de a
ANACOM poder divulgar “a informação recolhida no âmbito deste artigo, com exceção da
recolhida no âmbito da alínea b) do n.º 4”, e sabendo-se que os indicadores e os
respetivos objetivos e qualidade têm âmbito anual, a ANACOM considera que uma
divulgação com uma periodicidade menor poderá, em determinadas circunstâncias, ter
benefícios associados em termos de informação e transparência.
Caso essa situação ocorra, a ANACOM não deixará de indicar claramente que se trata de
informação parcelar de caráter meramente informativo e que a informação anual é que
terá natureza representativa e fidedigna.
3.21 Vigência
O artigo 12.º, n.º 4 do Anexo ao SPD, prevê que “o estabelecido no presente documento
mantém-se em vigor até à aprovação pela ANACOM de uma nova decisão sobre
parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados prestação do
serviço postal universal, no âmbito e para os efeitos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei Postal”.
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Os CTT referem que tal não é verdade. Segundo os CTT, a ANACOM parece esquecerse que as suas atribuições para a definição e determinação de indicadores e objetivos de
qualidade, que suportam o SPD relativamente ao qual os CTT se pronunciam, encontram
o seu fundamento legal, não só na Lei Postal, em termos genéricos, mas no âmbito do
contrato de concessão.
Acrescentam os CTT que são o prestador do SPU apenas e só enquanto durar o contrato
de concessão, o qual termina no dia 31 de dezembro de 2020.
Não é por isso verdade, no entender dos CTT, que “o estabelecido no presente
documento” se mantenha em vigor até à aprovação pela ANACOM de uma nova decisão
sobre os parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho: antes, apenas
se manterá em vigor até ao momento em que o contrato de concessão cesse a sua
vigência.
Entendimento da ANACOM
É evidente que o previsto no n.º 4 do artigo 12.º sobre a sua vigência, se aplica apenas e
só se os CTT se mantiverem, após 2020, como empresa prestadora do SU, cenário em
que a decisão que agora se aprova terá aplicação até nova decisão desta Autoridade.
Para esse entendimento concorre, aliás, a redação do n.º 3 do referido artigo 12.º.
Sem prejuízo, e por forma a reforçar o entendimento supra exposto, o n.º 4 do artigo
12.º passará a ter a seguinte redação:
“4. Caso os CTT se mantenham como empresa prestadora do serviço postal universal
após 31.12.2020, os parâmetros de qualidade de serviço e os objetivos de
desempenho associados à prestação do serviço postal universal aplicáveis durante
os anos 2019 e 2020, mantêm-se em vigor até à aprovação pela ANACOM de uma
nova decisão que aos mesmos se refira, no âmbito e para os efeitos do n.º 1 do
artigo 13.º da Lei Postal.”
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4. CONCLUSÃO
Tendo em consideração os contributos recebidos e à luz dos entendimentos atrás
expostos, a ANACOM reconhece a necessidade de proceder à alteração do SPD nos
seguintes pontos:
a)

Manter em vigor, até 31.12.2018, os parâmetros de qualidade de serviço e os
objetivos de desempenho associados ao serviço postal universal, que vigoraram
em 2017, aplicando-se os novos apenas a partir de 01.01.2019 (e já não a partir
de 01.07.2018, como estava previsto no SPD);

b)

Rever os objetivos de desempenho para os novos IQS relativos a “fiabilidade” das
demoras de encaminhamento do correio normal, correio normal em quantidade,
encomenda normal e jornais e publicações periódicas com periodicidade superior
à semanal, fixando-os em 99,7% em vez dos 99,9% previstos no SPD;

c)

Alterar a metodologia de medição das demoras de encaminhamento na
encomenda normal e das demoras de encaminhamento no correio registado, a
qual passa a ser efetuada, pela entidade externa independente dos CTT,
utilizando a informação do sistema track & trace, ou seja, utilizando-se informação
real da totalidade dos envios de encomenda normal e de correio registado;

d)

Alargar, de 45 para 60 dias úteis, o prazo para apresentação pelos CTT de pedido
de dedução por ocorrência de situações de força maior ou de fenómenos cujo
desenvolvimento e evolução sejam manifestamente externos à capacidade de
controlo dos CTT;

e)

Alterar o prazo para reporte da informação trimestral à ANACOM (relativamente
aos valores dos 1.º, 2.º e 3.º trimestre do ano), que é alargado até ao último dia
útil do segundo mês seguinte ao final de cada trimestre (em vez de até ao último
dia útil do mês seguinte) ao final de cada trimestre.

Mais se entende proceder, para além de meras correções editoriais e atualização de
informações relativas ao ano 2017, a uma alteração do texto do artigo 12.º de modo a
clarificar a vigência dos parâmetros e objetivos de desempenho e a uma alteração do
artigo 8.º alinhada com a alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º.
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