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1 Enquadramento 

Os CTT – Correios de Portugal, S.A. (CTT) são o prestador do serviço postal universal 

(PSU), em território nacional, até 31.12.20211. 

Por deliberação de 18.02.2014, o Conselho de Administração da Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM) aprovou2 a decisão sobre o conceito de encargo financeiro não 

razoável (EFNR) para efeitos de compensação do custo líquido do serviço universal 

(CLSU) no âmbito dos serviços postais. 

Aquela decisão foi tomada no contexto em que o serviço postal universal (SU) era prestado 

pelos CTT, ao abrigo do contrato de concessão que vigora até 31.12.2021, pelo que teve 

em conta as circunstâncias concretas em que aquela prestação era assegurada.  

Atendendo à cessação do atual contrato de concessão em 31.12.2021 e às disposições 

que nos termos da Lei Postal regem a seleção e designação do(s) futuro(s) PSU (vd. alínea 

b) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Postal e o n.º 6 do mesmo artigo) e que determinam a 

observância dos procedimentos previstos no Código dos Contratos Públicos (CCP), não 

pode a ANACOM deixar de revisitar este conceito. 

Neste contexto, por deliberação de 26.06.2020, a ANACOM aprovou o sentido provável de 

decisão (SPD) sobre o conceito de EFNR para efeitos de compensação do CLSU ao(s) 

respetivo(s) prestador(es) do serviço universal (PSU), a aplicar no âmbito da designação 

do(s) futuro(s) PSU, conforme previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Postal. De 

notar que nessa mesma data foram aprovados outros SPD que visam adequar e 

estabelecer, no âmbito das competências da ANACOM, as obrigações a cumprir pela(s) 

entidade(s) que deve(m) assegurar o SU após o fim da atual concessão. 

Na mesma deliberação de 26.06.2020 foi decidido submeter o referido SPD ao 

procedimento de consulta pública previsto no artigo 9.º da Lei Postal, tendo sido fixado o 

prazo de 20 dias úteis para o mesmo. Posteriormente, deferindo parcialmente o pedido que 

                                                           

1 Em resultado da prorrogação do contrato de concessão do serviço postal universal, operada pelo artigo 35.º-
W do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13.02.2020, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 106-
A/2020, de 30.12.2020 (https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639821/details/maximized?serie=I&day=2020-
12-30&date=2020-12-01).. 
2 Atento o n.º 2 do artigo 18.º da Lei Postal, na sua redação atual, que estabelece que a ANACOM deve definir 
o conceito de encargo financeiro não razoável, bem como os termos que regem a sua determinação. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639821/details/maximized?serie=I&day=2020-12-30&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639821/details/maximized?serie=I&day=2020-12-30&date=2020-12-01
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lhe foi apresentado pelos CTT, a ANACOM, por decisão de 23.07.2020, prorrogou, por um 

período adicional de 15 dias úteis, o prazo da consulta pública que, desta forma, decorreu 

até 18.08.2020.  

A ANACOM publicitou a consulta pública na página de entrada do seu sítio da Internet e 

promoveu a sua divulgação junto de um leque diversificado de entidades, visando um 

conhecimento alargado da consulta e a possibilidade de maior participação por parte da 

sociedade.  

No âmbito da consulta pública sobre o referido SPD, foram recebidos contributos das 

seguintes 12 entidades: 

• Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, da Região Autónoma dos 

Açores. 

• 5 autarquias: 

− Câmara Municipal de Faro; 

− Câmara Municipal de Odivelas; 

− Junta de Freguesia de Folques (Arganil); 

− Junta de Freguesia de São Bento (Porto de Mós); 

− Junta de Freguesia de Santa Maria Maior (Lisboa). 

• 4 organizações da sociedade civil3: 

− Associação de Imprensa de Inspiração Cristã (AIIC), Associação Portuguesa de 

Imprensa (API) e Associação Portuguesa de Marketing Directo (AMD)4; 

− Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT). 

                                                           
3 A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) informou não comentar este SPD por não 
dispor de informação suficiente para responder adequadamente. 
4 Estas três associações apresentaram um contributo conjunto. 
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• 2 prestadores de serviços postais: 

− CTT – Correios de Portugal, S.A. (CTT). 

− Premium Green Mail (PGM). 

Terminado o prazo da consulta, a ANACOM preparou o presente relatório que, para além 

da síntese dos contributos recebidos, integra o entendimento desta Autoridade sobre os 

mesmos. 

A ANACOM disponibiliza no seu sítio na Internet os contributos recebidos, salvaguardando 

qualquer informação de natureza confidencial. Atendendo ao carácter sintético do presente 

relatório, a sua leitura não dispensa a consulta integral dos mesmos. 

2 Apreciação na generalidade 

Contributos recebidos 

A maioria dos respondentes manifesta-se favorável ao proposto no SPD, sendo que os 

CTT consideram que a revisão proposta do conceito de EFNR é mínima e insuficiente. 

A Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, da Região Autónoma dos Açores, 

refere que lhe parece ser razoável o estabelecido no SPD, atenta a fundamentação nele 

apresentada.  

Das cinco autarquias que remeteram contributos, as câmaras municipais de Faro e de 

Odivelas informaram que nada têm a opor ao SPD, as juntas de freguesia de Folques e de 

São Bento informaram concordar com o mesmo e a Junta de Freguesia de Santa Maria 

Maior refere que o conceito de EFNR poderá ser devidamente ultrapassado através de um 

estudo, de uma metodologia de cálculo que pondere as despesas a suportar face às 

necessidades reais de toda uma coletividade, tendo impreterivelmente por base a realidade 

de que os CTT prestam um serviço de domínio público, necessário a toda a população. 

A API, a AIIC e a AMD referem, em termos gerais, a importância de salvaguardar a 

distribuição postal de jornais e publicações periódicas, a frequência da distribuição (e 

recolha), a sua distribuição independentemente da área geográfica em que se localizem e 

os prazos consentâneos com a sua periodicidade, manifestando, também, preocupação 

com a eventual redução da densidade da rede de estabelecimentos postais. 
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Especificamente em relação ao SPD sobre o conceito de EFNR, estas associações: 

a) salientam a relevância do conceito de EFNR, referindo que o mesmo poderá 

indiretamente influenciar todo o quadro regulatório aplicável à expedição de jornais 

e revistas, incluindo a participação do concedente (o Estado) nos custos de 

operação do SU e o modelo do tarifário a aplicar aos jornais e publicações 

periódicas; 

b) consideram que o mecanismo de financiamento dos CLSU previsto na Lei Postal 

(repartição pelos prestadores dos serviços postais, através de fundo de 

compensação) não está ajustado à realidade de hoje (por exemplo, caracterizada 

pela redução do tráfego do SU), devendo ser criadas fontes adicionais de 

financiamento para a compensação de CLSU, sem esquecer a possibilidade de 

comparticipações estatais (fundos públicos), justificadas por se tratar de um serviço 

de interesse económico geral. 

O SNTCT refere estar genericamente de acordo com o SPD, salientando ainda que deve 

ser sempre averiguada a efetiva prestação, qualidade e universalidade do serviço prestado. 

Dos dois prestadores de serviços postais que responderam à consulta, os CTT apresentam 

vários contributos específicos, relevando que o conceito de EFNR determinado em 2014 

foi feito num enquadramento muito particular que, no seu entender, não se pode reproduzir 

para a futura concessão, notando que não deixa de ser surpreendente que a ANACOM 

não tenha reequacionado profundamente o conceito de EFNR, tendo em conta a posição 

preliminar apontada na consulta de 2019 sobre o SU, em que parecia admitir uma revisão 

mais profunda da matéria. 

Ademais referem os CTT que o SPD deveria desde já promover a certeza e segurança no 

que concerne aos contornos do financiamento da prestação do SU, acautelando as 

necessidades de financiamento do próximo PSU e considerando as drásticas mudanças 

que impactam atualmente no sector. 

Referem os CTT que, sendo o fundo de compensação constituído, nos termos do artigo 

21.º, n.º 1 da Lei Postal, por contributos dos prestadores de serviços postais que ofereçam 

um ou mais serviços abrangidos pelo âmbito do SU, tal significa que, na prática, seriam 

estes, e não o Estado, a suportar a totalidade dos CLSU incorridos por um (ou vários) PSU. 

Esta circunstância implica, no entender dos CTT, que os prestadores de serviços postais 
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em causa sejam chamados a suportar a prestação de um serviço público que, de raiz e por 

definição, não é sua incumbência.  

Deste modo, os CTT salientam que, surgindo novos PSU, e admitindo-se que o critério de 

contribuição para o fundo será o das quotas de mercado (como sucede nas comunicações 

eletrónicas), é de admitir a hipótese de os CTT, por poderem manter quotas elevadas 

durante o período da futura concessão, não só contribuírem para os seus próprios CLSU, 

o que já de si é grave, como, mais relevante, venham a ter que subsidiar fortemente os 

CLSU dos seus concorrentes, desvirtuando assim toda a lógica de funcionamento do SU.  

Nas condições descritas, os CTT consideram que o financiamento dos CLSU através de 

um mecanismo de repartição do custo líquido pelos prestadores de serviços postais não é, 

manifestamente, o mecanismo adequado de compensação. A este propósito os CTT 

salientam o mecanismo inovador previsto na Eslováquia, nomeadamente com maior 

flexibilidade na definição dos preços (através de ajustes periódicos dos mesmos), 

considerando que seria um modelo de financiamento mais adequado. Não sendo tal 

modelo possível, os CTT consideram que o financiamento público ou o financiamento 

exógeno do fundo de compensação, por exemplo através dos utilizadores, seriam 

alternativas que deviam ser consideradas e cuja discussão não surge refletida no SPD.   

Neste contexto, os CTT assinalam com satisfação a recomendação da ANACOM ao 

Governo, no âmbito da consulta de 2019 sobre o SU após o fim da atual concessão, para 

que pondere a oportunidade de (re)definição do tema, revelando o regulador, com a 

ausência de argumentação em contrário, e na interpretação dos CTT, a sua concordância 

face à posição manifestada pelo atual PSU.  

Concluem os CTT quanto ao tema do financiamento do SU que o mesmo é tão ou mais 

importante do que a questão de definição do EFNR e do apuramento dos CLSU, pois só 

com um modelo previsível e seguro sobre a forma de financiamento dos custos em que 

venha a incorrer é que qualquer entidade poderá decidir participar no procedimento de 

designação do futuro PSU.  

A PGM referiu, em síntese, não ter comentários e contributos adicionais a manifestar, para 

além dos já efetuados oportunamente em dezembro de 2019, aquando da consulta pública 

sobre a prestação do SU após o fim da atual concessão, na qual expressou que faria 

sentido ser revisto o conceito de EFNR, uma vez que poderá efetivamente constituir uma 
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realidade a partir do momento em que se designa o PSU, sob pena de não existir incentivo 

por parte dos operadores em promover a implementação da estrutura e do serviço de forma 

global. 

Entendimento da ANACOM 

Constata-se que a maior parte das entidades que responderam à consulta pública 

manifestaram a sua concordância relativamente à necessidade de ser promovida uma 

reanálise e concretização do conceito de EFNR. Não obstante, são apontadas algumas 

críticas e sugeridas alterações às abordagens conceptuais apresentadas, que serão objeto 

de apreciação na especialidade. 

Considera-se importante esclarecer que a ANACOM tem a obrigação de definir o conceito 

de EFNR de acordo com critérios que considera objetivos, transparentes, proporcionais, 

razoáveis e que também são genericamente seguidos por outros reguladores. Neste 

sentido foi feita uma reflexão aprofundada sobre a matéria que, embora não tenha 

resultado no estabelecimento de critérios significativamente diferentes dos que 

anteriormente vigoravam, não é em si fundamento para se afirmar que o conceito de EFNR 

não tenha sido objeto de reponderação. 

No que respeita às questões relacionadas com o financiamento da prestação do SU, 

entende-se ser de efetuar as seguintes considerações: 

− As matérias relativas à designação do(s) PSU e definição de um mecanismo de 

financiamento e, caso seja aplicável, respetiva repartição de custos são da 

competência do Governo, conforme decorre, respetivamente, dos artigos 17.º, 20.º 

e 21.º da Lei Postal. A lei apenas prevê que a ANACOM seja ouvida na 

determinação dos critérios de comparticipação para o fundo de compensação, não 

podendo esta Autoridade tomar decisões relativamente ao mecanismo de 

financiamento. 

− Nos termos do enquadramento legal em vigor e no âmbito agora em discussão, à 

ANACOM compete definir o conceito de EFNR, definir a metodologia de cálculo dos 

CLSU e, caso o(s) PSU apresente(m) um pedido de compensação dos CLSU (o 

qual deve ser acompanhado do cálculo do mesmo pelo(s) PSU), a ANACOM deve 

pronunciar-se sobre a existência de CLSU e se tal custo constitui ou não um EFNR 
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(artigos 18.º e 19.º da Lei Postal). Com este SPD e com o referente à metodologia 

de cálculo dos CLSU, a ANACOM está a dar cumprimento às responsabilidades 

que lhe estão atribuídas por lei. 

− As decisões que a ANACOM tome em matéria de SU não condicionam qualquer 

futura alteração ao quadro legal atualmente em vigor no que respeita ao mecanismo 

de financiamento dos CLSU. 

− A decisão sobre o mecanismo de financiamento dos CLSU está fora da esfera de 

competências da ANACOM. O financiamento dos referidos custos obedece ao que 

se encontra fixado na lei. 

Sem prejuízo, cumpre referir que a ANACOM remeteu oportunamente um conjunto de 

recomendações ao Governo que incluem estas matérias, tendo salientado que o processo 

de designação de PSU beneficiaria com a definição prévia dos aspectos identificados no 

documento de consulta pública de 2019 sobre a prestação do SU após o fim da atual 

concessão, de modo a que os prestadores de serviços postais possam conhecer, de 

antemão, as regras e condições aplicáveis a partir da designação, levando em conta essa 

informação aquando do respetivo procedimento de designação. Nessa medida, a 

ANACOM recomendou ao Governo, em março de 2020, que fosse ponderada a 

oportunidade de definição da forma e dos critérios de comparticipação para o fundo de 

compensação, definição da entidade a quem caberá administrar o fundo de compensação, 

definição de regras de operacionalização e gestão do fundo, incluindo de 

operacionalização das contribuições e pagamentos ao(s) PSU, considerando que o 

processo de designação de PSU beneficiaria com a sua definição prévia, ainda que tal não 

se revelasse naquele momento como imprescindível. 

3 Apreciação na especialidade 

3.1 Adequação dos critérios definidos no SPD ao atual contexto 

Os CTT referem que esperavam que a ANACOM reequacionasse profundamente o 

conceito de EFNR, no sentido de: (i) por um lado, promover e incentivar a participação no 

procedimento de designação do próximo PSU, conferindo, desde já, certeza e segurança 

no que concerne aos contornos do financiamento da prestação do SU, e, (ii) por outro lado, 
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que tais contornos, pela sua generalidade e abstração5, fossem suscetíveis de acautelar 

as necessidades de financiamento do próximo PSU, independentemente das suas 

concretas características, e levassem em conta as drásticas mudanças que impactam 

atualmente no sector.  

No entender dos CTT, justificava-se uma revisão com maior profundidade da globalidade 

do mecanismo de financiamento do SU, apresentando na sua pronúncia referência a vários 

documentos do ERGP e estudos.   

Os CTT consideram que o SPD se foca na posição específica dos CTT e não está alinhado 

com a circunstância de ser a primeira vez que irá ocorrer a designação do PSU, através de 

um processo de seleção concorrencial, e com o contexto (difícil e complexo) em que a 

futura concessão se irá desenrolar. 

Neste âmbito, os CTT elencam o conjunto de diferenças entre o contexto de 2014 que 

esteve na origem da anterior decisão de EFNR e o contexto atual, para concluírem que a 

deliberação de 2014 foi adotada há mais de seis anos, num enquadramento muito 

específico que, entendem, não se pode reproduzir para a futura concessão.  

Neste contexto, os CTT afirmam que a própria ANACOM reconhece isto mesmo no SPD, 

ao referir na página 9 que «a decisão da ANACOM que estabeleceu o conceito de EFNR 

foi elaborada num contexto distinto do que poderá vir a ser observado após o fim do atual 

contrato de concessão do SU.». 

As diferenças evidenciadas pelos CTT do contexto de 2014 com o atual contexto 

reportam-se a:  

− Capacidade do PSU de internalizar os custos gerados com a prestação do serviço 

Os CTT salientam a acentuada queda do tráfego postal nos últimos anos, com 

perspetivas de agravamento nos próximos anos para afirmar que a ideia de 

internalização dos custos de prestação do SU tem vindo a perder relevância e 

                                                           
5 Seguindo-se, assim, no entender dos CTT a posição do Tribunal de Justiça da União Europeia, vertida no 

Acórdão relativo ao processo C-222/08, no contexto da definição do conceito de encargo excessivo, para 

efeitos da regulação do sector das comunicações eletrónicas: cabe «à autoridade reguladora nacional fixar, de 

modo geral e abstrato, os critérios que permitem determinar os limiares a partir dos quais, tendo em conta as 

características indicadas no número anterior, um encargo pode ser considerado excessivo.».   
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deixou de ser um fundamento adequado para a definição de mecanismos de 

financiamento, sobretudo, num caso de fragmentação geográfica da sua prestação.  

− Progressiva liberalização do sector  

Os CTT referem que a liberalização do sector postal em Portugal ficou 

integralmente concluída em 2012, pelo que a ideia de que o operador tradicional 

poderia ter, durante um determinado período, um peso significativo na influência 

das dinâmicas competitivas do mercado, já não constitui um fator relevante na 

definição do modelo de financiamento do SU. Neste sentido, os CTT salientam que 

o correio em quantidade é, precisamente, um dos segmentos onde existe maior 

pressão competitiva, pelo que não se justifica no seu entender continuar a 

considerar que este segmento pode (continuar) a compensar segmentos 

deficitários.  

− Existência de um PSU designado  

Os CTT notam que em 2014 havia já, nos termos do artigo 53.º da Lei Postal, um 

PSU designado (os CTT, com efeitos até 31.12.2020), fator que agora não se 

verifica, sendo que, em rigor, os moldes em que será prestado o SU estão ainda, 

em larga medida, por definir pelo Governo. A este propósito referem que em 2014, 

sendo o prestador de serviços postais “histórico”, os CTT detinham uma situação 

que, no entender da ANACOM, permitia alicerçar a ideia de endogeneização dos 

CLSU, fator que foi, nessa ocasião, tido em conta, considerando que o SPD «(…) 

é claro nesta matéria, ao estabelecer que tanto o contexto sectorial vigente à data 

como a situação específica do PSU já designado, nomeadamente a sua “real 

situação económico-financeira”, foram tidos em conta no racional que culminou na 

definição do conceito de EFNR.».  

Entendimento da ANACOM 

No que respeita às questões relacionadas com o financiamento remete-se para o que já 

foi acima referido sobre esta matéria na análise dos comentários feitos na generalidade. 

A ANACOM reconhece, tal como o fez no SPD, que a decisão de 18.02.2014 que 

estabeleceu o conceito de EFNR foi elaborada num contexto distinto do que poderá vir a 

ser observado após o fim do atual contrato de concessão. Não obstante, as mudanças 
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entretanto ocorridas (e as que se perspetivam) não precludem que esta Autoridade, no 

contexto da reflexão efetuada sobre o conceito de EFNR, tenha concluído: i) pela 

manutenção de alguns critérios (como é o caso da quota de mercado calculada em termos 

de receitas do SU e da relação entre o valor de CLSU com as receitas do PSU obtidas com 

a prestação do SU); ii) pela supressão de outro critério (nomeadamente o do limiar mínimo 

de CLSU para determinar a ativação do processo de financiamento); e iii) pela inclusão de 

novos critérios (como seja considerar que não existe um EFNR para o(s) PSU, quando 

este(s) se compromete(m) a entregar uma remuneração ao Estado pela prestação do 

serviço). 

Em relação a cada um dos três aspectos específicos evidenciados pelos CTT, e que 

justificam no entender deste operador a necessidade de reequacionar profundamente o 

conceito de EFNR, importa ainda notar o seguinte: 

− Capacidade do PSU de internalizar os custos gerados com a prestação do serviço 

É verdade que se assiste a uma queda acentuada do tráfego postal do SU nos 

últimos anos. No entanto, tal não obsta a que na génese do conceito de existência 

de EFNR seja exatamente observada a capacidade do PSU em internalizar os 

custos decorrentes da prestação do SU. Naturalmente que a capacidade de 

internalização de tais custos é afetada com a queda acentuada de tráfego desde 

que a mesma não seja de algum modo mitigada pela evolução das receitas (por 

exemplo, aumento da receita média por objeto decorrente de aumento de preços) 

ou pela evolução dos custos (por exemplo, por uma diminuição de custos 

decorrente, nomeadamente, de uma melhor alocação de recursos e de 

implementação de medidas de otimização a nível de processos e de gestão, entre 

outras).  

Nas condições descritas, a ANACOM entende que a capacidade de internalizar os 

custos é uma condição base a considerar para determinação da existência de 

EFNR. 

− Progressiva liberalização do sector 

Os CTT consideram que a ideia de que o operador tradicional poderia ter, durante 

um determinado período, um peso significativo na influência das dinâmicas 
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competitivas do mercado, já não constitui um fator relevante. A ANACOM considera 

que os dados existentes, nomeadamente as quotas de mercado que os CTT 

apresentam, quer em termos de receitas, quer em termos de tráfego, contrariam 

fortemente a ideia de rutura que os CTT pretendem transmitir. Tal como é aliás 

referido no próprio SPD, assiste-se a uma estrutura de mercado polarizada e, em 

geral, próxima de um monopólio, apesar da liberalização ter ocorrido plenamente 

há nove anos. 

Refira-se, neste contexto, que o Grupo CTT apresenta uma quota de mercado muito 

elevada para os serviços do SU (acima de 90% em termos de tráfego6), notando-

se ainda que a quota de mercado mais baixa que esse Grupo detém num dos 

serviços do SU é ainda assim muito superior a 50% (conforme dados do final de 

20207). Verifica-se assim, face ao contexto de 2014, a manutenção de uma elevada 

quota de mercado do operador histórico, o que não justifica de todo que seja 

abandonado para avaliação de existência de EFNR o critério relativo à quota de 

mercado, medida em termos de receitas dos serviços do SU.  

Especificamente sobre o correio de quantidade, a ANACOM nota que os CTT 

mantêm margem positiva na sua prestação8, bem como uma elevada quota de 

mercado, tanto em termos de tráfego como de receitas, o que é indício de uma 

reduzida dinâmica concorrencial nesse segmento, não se justificando que se passe 

a tratar este serviço do SU de forma diferenciada, sobretudo num quadro em que 

se pretenda uma designação de PSU para a totalidade dos serviços SU.  

− Existência de um PSU designado  

Tal como referido no próprio SPD, a ANACOM tem noção que a decisão sobre o 

EFNR foi tomada num determinado momento no tempo, no contexto em que o SU 

era assegurado pelos CTT ao abrigo do atual contrato de concessão e que teve em 

conta as circunstâncias concretas em que era assegurado o SU nesse período.  

Decorrente, nomeadamente, desse facto, a ANACOM colocou em consulta o SPD 

em apreço, no âmbito do qual, tendo em conta o contexto específico atual propõe 

                                                           

6 Fonte: ANACOM, Relatório “serviços postais” – 2020, publicado em 26.02.2021. 
7 De acordo com informação estatística trimestral reportada pelos prestadores de serviços postais à ANACOM. 
8 De acordo com os dados do sistema de contabilidade analítica dos CTT. 
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uma revisão do conceito de EFNR, o que não significa que se afastem de todo os 

critérios que se considerem dever continuar a ser aplicáveis.  

Em face do exposto a ANACOM, ao contrário do referido pelos CTT, considera que o SPD 

está alinhado com a circunstância de ser a primeira vez que irá ocorrer a designação do 

PSU em conformidade com o previsto no artigo 17.º da Lei Postal. Aliás, a necessidade de 

elaborar o próprio SPD advém, como se reconhece, do facto de ser necessário definir as 

condições em que será considerado que o CLSU é passível de representar um EFNR para 

o(s) futuro(s) PSU selecionado(s) como previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei 

Postal. 

3.2 Possibilidade de considerar existir EFNR com a designação de PSU 

Contributos recebidos 

Os CTT referem que a ANACOM mudou a sua opinião num curto período de tempo quanto 

à possibilidade de se poder considerar existir um EFNR a partir do momento em que ocorra 

designação de PSU como previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Postal.  

A este propósito os CTT referem que, na consulta pública de 2019 sobre a prestação do 

SU após o fim da atual concessão, a ANACOM apresentou duas opões possíveis 

(sumariadas também no SPD), admitindo, por um lado, a hipótese de existência de EFNR 

a partir do momento em que o(s) PSU fosse(m) designado(s) como previsto na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 17.º e manifestando a posição de que a não revisão do conceito de EFNR 

poderia levar à inexistência de interesse em concorrer ao futuro procedimento. 

Deste modo, os CTT manifestam estranheza quanto à justificação para essa possibilidade 

ser agora com o presente SPD vedada pelo quadro legal, referindo ser importante que a 

ANACOM explique essa mudança de opinião.  

Os CTT mencionam ainda não partilhar a visão da ANACOM de que o quadro legal atual 

exclui, terminantemente, a hipótese de o EFNR ser determinado de acordo com o próprio 

procedimento de designação do futuro PSU, salientando que o artigo 18.º, n.º 1, apenas 

determina que compete à ANACOM definir o conceito de EFNR, nada referindo que o 

mesmo não possa estar intimamente ligado ao processo de designação do PSU. Neste 

contexto, os CTT referem também que a própria ANACOM reconhece no SPD, que é 
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precisamente nos casos de designação do PSU que o conceito de EFNR tem e deve ter 

aplicação.  

Por conseguinte, os CTT referem manter o entendimento de que a mera designação de um 

ou mais PSU (por oposição ao modelo de funcionamento eficiente do mercado, sob regime 

de licença individual) encerra, em si mesma, uma conclusão sobre a imposição de EFNR 

a determinada entidade, no sentido em que, não fora essa designação, essa entidade 

pautaria o seu comportamento pelas regras de mercado e não disponibilizaria 

determinadas prestações ou não as disponibilizaria nas condições previstas para o SU.   

Reiteram ainda os CTT que, quer a Diretiva Postal, no seu artigo 7.º, n.º 3, quer a Lei 

Postal, no seu artigo 20.º, n.º 1, reconhecem plenamente o direito do PSU à compensação 

dos CLSU quando estes representem um EFNR. Neste sentido, os CTT referem que tal 

reconhecimento tem como fundamento genético a constatação de que o SU é, em rigor, 

uma incumbência do próprio Estado, pelo que, qualquer entidade incumbida de o prestar 

deverá fazê-lo sem incorrer em prejuízo.  

Neste contexto, referem os CTT que parece inequívoco que o SU constitui, pela sua própria 

natureza, um encargo para o respetivo prestador, o qual deve ser compensado nos termos 

previstos, em cada momento, na legislação aplicável. 

Entendimento da ANACOM 

No que respeita à alegada mudança de opinião por parte da ANACOM, num curto período 

de tempo, quanto à possibilidade de se poder considerar existir um EFNR a partir do 

momento em que ocorra a designação de um PSU como previsto na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 17.º, importa notar que esta Autoridade, neste particular, não efetuou qualquer 

mudança de opinião. Sem prejuízo, nota-se que a atuação da ANACOM, ao pautar-se por 

critérios de rigor e de cumprimento do quadro legal, caso identifique alguma situação 

suscetível de não estar conforme, procura corrigi-la.  

Dito isto, importa notar que na consulta pública de 26.11.2019 foram identificadas no 

processo de auscultação do mercado duas opções de entre as opções possíveis, 

reproduzindo nesta sede o avançado na consulta: «Uma possível opção será a revisão do 

mesmo, estabelecendo-se que existe EFNR a partir do momento em que o PSU é 

designado ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Postal, ou seja, ao abrigo 

dos procedimentos previstos no CCP. Uma outra possível opção é a não revisão desse 
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conceito.». Saliente-se que a primeira opção enunciada obrigaria a promover uma 

alteração à Lei Postal nesse sentido. 

No termo da consulta realizada o relatório elaborado pela ANACOM concluía: «A ANACOM 

entende que a definição dos conceitos de CLSU e de EFNR deve ser avaliada em mais 

pormenor, designadamente tendo em conta o que especificamente venha a ser fixado 

relativamente aos critérios de adjudicação, uma vez que são aspectos que estão 

relacionados e que influenciarão o resultado do(s) procedimento(s) de designação.»Refira-

se ainda que as duas opções foram equacionadas em tese, no contexto da auscultação do 

mercado, não tendo a ANACOM assumido uma posição definitiva quanto ao sentido da 

revisão do conceito de EFNR. Note-se também que, nos termos da legislação atualmente 

em vigor, o recurso à designação de um PSU nos termos previstos na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 17.º da Lei Postal não é, só por si, fator determinante da existência de um EFNR. 

Com efeito, tal como atualmente se encontra redigida a Lei Postal, esta determina que a 

ANACOM defina o que é um EFNR bem como os termos que regem o seu apuramento.  

Para dar cumprimento a esta exigência da lei, não é suficiente afirmar que, por haver a 

designação de PSU, há um EFNR. Ao fazê-lo nestes termos, a ANACOM não cumpriria 

com o que a lei lhe determina – definir o conceito de EFNR e como se apura. 

A existência de EFNR dependerá de um conjunto de circunstâncias em que essa 

sobrecarga (que pode justificar a compensação dos CLSU) assenta, o que a ANACOM 

procura fazer no SPD. Não basta estabelecer, simplesmente, que a prestação do SU postal 

constitui, sempre, um EFNR para o referido prestador, sem a devida fundamentação em 

termos da sobrecarga que a prestação do SU representa para o(s) respetivo(s) 

prestador(es) e que pode justificar a compensação dos respetivos CLSU, quando existam. 

De notar ainda que a concretização do conceito de EFNR constitui uma segurança para 

o(s) PSU quanto à aplicabilidade de compensação em contexto que o justifique.  

Uma outra hipótese seria consagrar em lei esta solução – sempre que o SU é assegurado 

por uma entidade designada ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Postal 

existe um EFNR – o que, atualmente, não sucede. 

A ANACOM considera que a reflexão sobre o conceito de EFNR foi feita e encontra-se 

plasmada e fundamentada no SPD, sendo que a adoção do conceito de EFNR não 

determina, necessariamente, que se conclua que existe EFNR a partir do momento em que 
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o(s) PSU é(são) designado(s). Refira-se ainda que, em concreto, foi efetuada uma análise 

das condições de mercado e do seu grau de concorrência e das específicas características 

do enquadramento legal do SU.   

3.3 Inexistência de EFNR em situação de entrega de remuneração ao Estado 

Contributos recebidos 

Os CTT consideram que não se encontra clara a redação do SPD quando refere: 

«Considerar que não existe um encargo financeiro não razoável para o(s) respetivo(s) 

prestador(es) do serviço universal, quando este(s) se compromete(m) a entregar uma 

remuneração ao Estado pela prestação do serviço», designadamente a que remuneração 

a entregar ao Estado a ANACOM se reporta.  

Neste sentido, os CTT apelam a que este ponto seja clarificado ou removido, no caso de 

não se tratar puramente de falta de clareza.  

Entendimento da ANACOM 

No que respeita a este ponto do SPD mencionado pelos CTT, a ANACOM esclarece que, 

num cenário em que a contratação da prestação do SU estabeleça o dever do(s) PSU 

entregar(em) uma remuneração ao Estado por contrapartida da concessão do SU (na 

totalidade ou em parte), não se entende adequado considerar que existe EFNR. 

Assim, nessas situações, considera-se que não fará sentido equacionar a existência de 

EFNR, porquanto o próprio prestador compromete-se a entregar uma remuneração pela 

prestação do serviço. 

Nas condições descritas, entende-se que a redação do SPD é bastante clara, não sendo 

necessário efetuar qualquer alteração neste domínio. 

3.4 Limiar mínimo de CLSU de 2,5 milhões de euros  

Contributos recebidos 

Em relação à supressão do limiar mínimo de CLSU para determinar a ativação do processo 

de financiamento – atualmente de 2,5 milhões de euros –, nenhuma entidade manifestou 

oposição. 
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Os CTT referem que congratulam a ANACOM pela sensibilidade demonstrada em relação 

à necessidade de revisão do conceito de EFNR, e pela efetiva revisão do mesmo, 

considerando, no entanto, que a eliminação do limiar mínimo de CLSU de 2,5 milhões de 

euros não é suficiente para que se atinjam os fins subjacentes à própria revisão do conceito 

de EFNR, tratando-se, no entender daquela empresa, de uma revisão muito circunscrita 

que pode conduzir ao esvaziamento de interesse em concorrer ao futuro procedimento de 

designação do PSU. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista que a proposta apresentada com o SPD de supressão do limiar mínimo 

de CLSU foi acolhida de forma positiva pelo mercado. A invocada insuficiência desta 

medida, sustentada pelos CTT, será analisada nos capítulos seguintes. 

3.5 Critério da quota de mercado – valor de 80% 

Contributos recebidos 

Os CTT referem que o valor de 80% não surge suficientemente fundamentado, salientando 

que da tabela 1 do SPD não resulta que o critério da quota de mercado ou que o valor de 

80% seja utilizado como referência.  

Mencionam também os CTT que a única justificação apresentada pela ANACOM é a que 

refere que as quotas de mercado das receitas acima de 80% são utilizadas, na prática 

europeia das comunicações eletrónicas, para avaliar a existência de encargo excessivo, 

considerando que se trata de uma parca justificação, sobretudo porque a ANACOM afasta 

a aproximação ao sector das comunicações eletrónicas em outras partes do SPD. Neste 

sentido, os CTT referem que a aproximação neste caso parece, no contexto do atual SPD, 

injustificada, até porque a natureza dos mercados em causa nada tem de comum.  

Para os CTT a existência deste critério provoca uma discriminação injustificada no 

mercado, na medida em que se trata de um critério que, no seu entender, visa 

especificamente a situação concreta dos CTT já que um outro operador postal que venha 

a ser designado como PSU irá, quase automaticamente, preencher o requisito do EFNR, 

uma vez que o valor da sua quota de mercado será sempre abaixo dos 80% (considerando 

que na generalidade das prestações do SU não existe exclusivo e, como tal, a sua quota 

será tendencialmente sempre inferior a este limiar).  
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Referem ainda os CTT que, no seu caso, o critério da quota de mercado poderá não ser 

preenchido, embora a prestação do SU corresponda efetivamente a um encargo, agravado 

nos próximos anos com a diminuição do tráfego postal.  

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM considera que a quota de mercado é um indicador que não pode deixar de ser 

analisado para determinação da existência de EFNR. Trata-se de um indicador utilizado 

para identificar o nível de concorrência no mercado e, no caso concreto, que o PSU 

enfrenta, para além de constituir prática comum a nível internacional, quer em matéria de 

concorrência, quer do ponto de vista sectorial. 

Tal como mencionado no próprio SPD o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, 

no processo C-222/08, refere que a quota de mercado deve ser considerada para avaliar 

se os custos líquidos associados à prestação do SU constituem, ou não, um EFNR para o 

PSU. 

Ademais, e conforme referido no SPD, o ERGP no relatório «Report on net cost calculation 

and evaluation of a reference scenario» defende explicitamente a utilização desta métrica, 

o que não é de estranhar, atendendo a que da análise da quota de mercado é possível 

concluir, à partida, que, em situações em que o PSU consegue manter quotas de mercado 

elevadas, não fará sentido que os CLSU apurados possam constituir um EFNR para o PSU 

decorrente da prestação do SU. 

Adicionalmente, a estrutura de mercado polarizada e próxima de um monopólio que se 

verifica nos serviços do SU não pode deixar de ser considerada para efeitos de 

determinação do conceito de EFNR. 

Conforme referido no SPD, o conceito de EFNR deve ser estabelecido tendo em conta, 

nomeadamente, o grau de concorrência do mercado, já que este pode condicionar a 

capacidade de o PSU suportar condições afastadas das práticas comerciais normais a que 

a existência de concorrência efetiva noutras áreas o obriga. 

Em relação ao valor fixado (80%) para além de ser este o valor comumente utilizado na 

prática europeia das comunicações eletrónicas, para avaliar a inexistência de encargo 

excessivo, constitui também no entender da ANACOM um valor razoável na análise de 

existência de EFNR: não é demasiado elevado, caso contrário o seu efeito seria nulo, nem 
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demasiado baixo, caso contrário prejudicaria o PSU que detivesse uma quota de mercado 

relevante mas não necessariamente a suficiente para que os CLSU decorrentes da 

prestação do SU não fossem considerados para efeitos de ressarcimento. Releve-se ainda 

que a aplicação de limiares é prática comum na área de análise de mercados e 

concorrência, pelo que não se considera que a fixação de um limiar para efeitos da 

determinação de existência de EFNR seja desajustada. 

De notar que tal como efetuado na decisão de 2014, para determinar o limiar dos 80%, a 

ANACOM teve em conta que existe uma diferença relevante entre uma análise para avaliar 

a existência de poder de mercado significativo (PMS), que, muitas vezes, situa a quota de 

mercado relevante em redor dos 40-50%, e a identificação das condições de mercado em 

que o PSU deixa de ter condições para internalizar os CLSU, via sistema tarifário.  

Considerando que o valor específico para a quota de mercado a partir do qual se considera 

que o PSU não consegue endogeneizar os CLSU não tem necessariamente de ser 

coincidente com o valor a partir do qual se considera que o PSU tem poder de mercado 

significativo (o PSU pode manter-se como empresa dominante, dada a sua quota de 

mercado em conjunto com outros indicadores considerados na aferição da concorrência, 

embora já não consiga endogeneizar os CLSU; o inverso, contudo, já não parece plausível) 

e a abordagem seguida pela Comissão Europeia em matéria de concorrência, entende-se 

que o limiar de 80% anteriormente fixado é equilibrado e encontra-se devidamente 

fundamentado, não se antecipando razões que justifiquem proceder à sua alteração. 

Acresce também que a aplicação deste limiar permite atender à capacidade do PSU em 

prestar os serviços contratados do SU sem impactar na sua capacidade concorrencial. 

Refira-se que a capacidade de o PSU manter internalizados os CLSU num ambiente de 

efetiva concorrência face a situações de reduzida concorrência ou mesmo em situação de 

monopólio, é menor. A dinâmica do mercado leva o PSU a adotar uma política de redução 

de preços (reduzindo as suas margens) para poder continuar a concorrer em determinadas 

áreas mais competitivas ou para reter determinados clientes mais rentáveis, sendo assim 

incapaz, neste contexto de maior concorrência, de manter endógenos os CLSU. Note-se 

que, caso não fosse adotada pelo PSU essa política de redução de preços, então poderia 

perder clientes rentáveis para os seus concorrentes e teria de suportar integralmente as 

margens negativas associadas aos clientes não rentáveis. 
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Nas condições descritas, a ANACOM entende ser de manter aplicável, tal como proposto 

no SPD, a aplicação do critério da quota de mercado do PSU medida em termos de receitas 

do SU no valor de 80%. 

3.6 Critério do peso dos CLSU face às receitas do PSU com serviços do SU 

Contributos recebidos 

Sobre a viabilidade do requisito do montante do CLSU apurado do(s) serviço(s) 

contratado(s) do SU ser igual ou superior a 3% das receitas do PSU obtidas com o(s) 

serviço(s) contratado(s) do SU, os CTT referem que o mesmo poderá, em concreto, ser 

inatingível.  

De acordo com os CTT, a metodologia de cálculo dos CLSU está concebida para afastar, 

na etapa da definição do cenário contrafactual, diversos custos que o PSU tem com a 

prestação do SU. Nessa medida, entendem que o montante de CLSU irá, naturalmente, 

reduzir-se artificialmente, podendo inviabilizar-se, igualmente, o preenchimento deste 

segundo requisito alternativo para que o CLSU possa ser considerado um EFNR, com 

idêntico efeito de desincentivo para apresentação de candidaturas ao procedimento de 

designação futuro.  

Os CTT referem ainda que este requisito conduz a alguma circularidade na matéria, uma 

vez que, para apurar a existência de EFNR é necessário correr a metodologia de 

apuramento dos CLSU, e depois, para apurar a efetiva compensação a atribuir, corre-se 

novamente a metodologia (com potenciais diferenças entre o momento em que a 

metodologia é corrida pelo PSU e o momento em que a metodologia é auditada pela 

ANACOM), concluindo assim que a metodologia dos CLSU é, no caso concreto, ponto de 

partida e de chegada do financiamento do SU, o que levanta diversas questões e deveria 

ser evitada.  

No que respeita ao valor de 3%, os CTT consideram que o mesmo não está totalmente 

fundamentado, salientando a este propósito as informações constantes da tabela 1 do SPD 

e que em outros países o critério escolhido tem sido diferente – 2% dos custos totais do 

PSU na Áustria; 1% dos custos do PSU com a prestação do SU na Holanda ou 1% dos 

custos totais do PSU na República Checa.  
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Deste modo, os CTT consideram que é importante que a ANACOM fundamente esta 

escolha e a razão pela qual se considera, para a futura concessão, uma percentagem igual 

à que foi considerada na deliberação de 2014 quando no próprio SPD se aceita que esta 

última deliberação foi elaborada num contexto muito distinto.  

Entendimento da ANACOM 

Como ponto prévio, importa notar que os critérios definidos pela ANACOM têm como 

objetivo perceber os limiares a partir dos quais o(s) PSU deixa(m) de conseguir internalizar 

os custos que te(ê)m por prestar o SU, se os tiver(em).  

No que respeita às referências dos CTT sobre a possibilidade de redução do valor de CLSU 

por aplicação da metodologia de cálculo dos CLSU e inviabilização de preenchimento deste 

critério para determinação da existência de EFNR, importa notar que o valor de CLSU é o 

que resultar da aplicação da metodologia de cálculo dos CLSU a qual naturalmente está 

definida para poder efetivamente determinar a diferença entre o custo líquido em que o 

prestador incorre com e sem obrigações de SU, pelo que não colhem as referências de 

diminuição artificial dos CLSU por conta da aplicação do cenário contrafactual.  

Já quanto ao aludido pelos CTT de existência de “circularidade” entre os CLSU e 

determinação da existência de EFNR, não se percebe a argumentação exposta, porquanto, 

naturalmente, o valor final de CLSU é determinado após auditoria ao cálculo do valor dos 

CLSU apresentado pelo PSU à ANACOM aquando do pedido de compensação dos 

mesmos, conforme aliás se encontra estabelecido no artigo 18.º da Lei Postal, e a aferição 

da existência de EFNR é feita atendendo aos critérios previamente definidos (em que um 

deles utiliza o valor de CLSU, valor este final e auditado). É ainda de assinalar que a mesma 

Lei estabelece que a ANACOM deve pronunciar-se sobre a existência de um CLSU e sobre 

se tal custo constitui ou não um EFNR no prazo máximo de 120 dias a contar da data em 

que for submetido o pedido de compensação, ou seja, num curto espaço de tempo, pelo 

que o período de tempo que medeia entre a apresentação dos cálculos dos CLSU pelo(s) 

PSU e a determinação final do valor dos CLSU após a referida auditoria é ainda mais curto.  

Em relação ao referido pelos CTT quanto à insuficiente fundamentação para a definição 

deste critério, salienta-se que a ANACOM identifica no SPD o contexto sectorial e 

apresenta exemplos relativos à definição de EFNR noutros países que são aqueles que, 

em cada momento, existem e dos quais esta Autoridade teve conhecimento. 
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De notar que não se trata de comparar realidades de diferentes países, mas sim conceitos, 

atendendo às características do sector em cada país e, nomeadamente, a relação 

estabelecida entre variáveis e a sua ordem de grandeza. 

Neste domínio destaca-se que já na decisão de 2014 se fundamentou a determinação 

deste limiar, salientando-se ser também o critério utilizado, por exemplo, na Bélgica, sendo 

que na reflexão ora efetuada, se considerou não existirem elementos novos que justifiquem 

a alteração do limiar dos 3%. Saliente-se ainda que, mantendo-se a quebra perspetivada 

das receitas do SU, estima-se que o valor a partir do qual os CLSU podem constituir um 

EFNR se reduza ao longo do tempo. 

Em face do exposto, considera-se não existirem elementos novos que justifiquem a 

alteração do limiar atualmente aplicável, considerando a ANACOM adequado o limiar dos 

3% face às receitas do PSU com os serviços contratados do SU, para efeitos de se avaliar 

se eventuais CLSU constituem um EFNR. 

3.7 Outros critérios 

Contributos recebidos 

Os CTT referem que no SPD é feita referência a uma série de indicadores relevantes 

apontados pelo ERGP em 2012, relacionados com as condições de mercado e o grau de 

concorrência no mesmo, entendendo que a ANACOM não considera minimamente a 

pertinência dos mesmos no atual SPD e não discute a sua potencial relevância no contexto 

da futura concessão.  

Neste contexto, os CTT indicam que poderia ser muito útil nesta matéria avaliar indicadores 

alternativos, como a rentabilidade, margens, lucro, rácios financeiros e nível de utilização 

dos serviços postais, o que, no seu entender, não acontece no presente SPD.  

Entendimento da ANACOM 

No que respeita às referências dos CTT sobre a não consideração da pertinência de outros 

indicadores, salienta-se que no próprio SPD se encontram identificados, como os próprios 

CTT referem, outros critérios utilizados em matéria de EFNR, tendo a ANACOM tido o 

cuidado de sistematizar a informação que considerou relevante para o efeito. 
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Assim, no SPD, para além da tabela 1 que sumaria o conceito de EFNR adotado em vários 

países da UE, também são identificados os indicadores que o ERGP sugeria que as 

autoridades reguladoras analisassem. 

Deste modo, entende-se que a ANACOM procurou obter, sistematizar e analisar a 

informação pertinente para a revisão do conceito de EFNR. A decisão de não incluir outros 

indicadores/outros critérios resulta da reflexão efetuada, considerando a decisão de 2014, 

tendo-se concluído que as premissas e os critérios adotados em 2014 continuam, em larga 

medida, válidos. Tal não significa, pois, que não tenham sido objeto de análise.  

Refira-se ainda que esta aproximação está patente no SPD e não pode ser ignorada, pelo 

que não é correto afirmar-se que esses outros critérios não foram tidos em conta, sem 

prejuízo de se considerar haver vantagens em termos de objetividade, previsibilidade e 

certeza regulatória em estabelecer um critério objetivo e estável para a definição do 

conceito de EFNR. 

Note-se, aliás, que em alguns países referidos na tabela 1 do SPD foram adotados critérios 

ou indicadores de forma genérica, sem que limiares dos mesmos estejam fixados 

previamente, o que, no entender da ANACOM, pode reduzir a previsibilidade 

(nomeadamente para o(s) PSU) quanto a se poder considerar quando determinado CLSU 

pode ser considerado um EFNR. 

3.8 Métricas do EFNR incluídas nos critérios de avaliação das propostas 

Contributos recebidos 

A Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas da Região Autónoma dos Açores, 

sugere que as métricas, instituídas na definição de EFNR, sejam alvo de proposta por parte 

dos concorrentes, limitadas a valores máximos/mínimos, constituindo-se como parte dos 

critérios de avaliação das propostas, no âmbito do referido procedimento. 

Entendimento da ANACOM 

Entende-se a sugestão apresentada pela Secretaria Regional dos Transportes e Obras 

Públicas, da Região Autónoma dos Açores. No entanto, considera-se que a inclusão de 

métricas do conceito de EFNR em critérios de avaliação desvirtuaria o conceito base em 
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que assenta a definição de EFNR, que pretende determinar o nível a partir do qual o PSU 

vê reduzida a sua capacidade para endogeneizar os CLSU. 

Refira-se ainda que o conceito de EFNR proposto no SPD resultou da análise efetuada 

pela ANACOM e que incluiu, nomeadamente, a verificação da adequabilidade das 

premissas e critérios que foram estabelecidos em 2014, adaptados às possibilidades que 

se anteveem para a futura prestação do SU. 

  

4 Conclusão 

Na sequência dos contributos recebidos no âmbito do procedimento de consulta e da 

análise e entendimento sobre os mesmos expostos nos capítulos anteriores, a ANACOM 

considera que não existem razões, de facto e de direito, para alterar o teor da sua decisão 

sobre o conceito de EFNR para efeitos de compensação do CLSU no âmbito dos serviços 

postais, face aos termos que constavam do seu SPD de 26.06.2020, exceto quanto à 

introdução da referência ao procedimento de consulta. 


