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1 Introdução 

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

(PSU), em território nacional, até 31.12.20211. 

Compete à ANACOM fixar, para um período plurianual mínimo de três anos, os parâmetros 

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

postal universal (SU), nomeadamente os respeitantes aos prazos de encaminhamento, à 

regularidade e à fiabilidade dos serviços, bem como as regras relativas à sua medição, 

monitorização e divulgação (de acordo com o n.º 1 do artigo 13.º da Lei Postal2). Na sua 

fixação devem ser ouvidos os PSU (de acordo com o mesmo n.º 1) e as organizações 

representativas dos consumidores (de acordo com o artigo 43.º da mesma lei). Em caso 

de incumprimento dos objetivos de desempenho associados à prestação do SU, 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 SU (de acordo com o artigo 47.º da Lei Postal). 

Por deliberação de 12.07.20183, ratificada por deliberação de 17.01.20194, o Conselho de 

Administração da ANACOM fixou os parâmetros de qualidade de serviço e os objetivos de 

desempenho a assegurar pela atual concessionária do SU (CTT) para o triénio 2018-2020, 

bem como as regras relativas à sua medição, monitorização e divulgação5. Esta decisão 

foi tomada no contexto em que o SU é prestado pelos CTT, ao abrigo do contrato de 

concessão ainda em vigor, pelo que teve em conta as circunstâncias concretas em que 

aquela prestação era assegurada.  

                                                           

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 Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, alterada pelo Decreto-Lei n.º 160/2013, de 19 de novembro, e pela Lei n.º 
16/2014, de 4 de abril), disponível em  
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=331843&tab=&a=346251&b=&c=. 
3 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456816.  
4 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1466633.  
5 Nos termos das regras definidas nessa deliberação e atendendo à referida prorrogação do contrato de 
concessão do serviço postal universal, os parâmetros de qualidade de serviço e os objetivos de desempenho 
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.  

 

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
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=331843&tab=&a=346251&b=&c
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456816
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1466633
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Atendendo à prevista cessação do atual contrato de concessão 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), a ANACOM 

entendeu ser necessário fixar os parâmetros de qualidade de serviço e os objetivos de 

desempenho associados à prestação do SU, bem como as regras relativas à sua medição, 

monitorização e divulgação, nos termos e ao abrigo do artigo 13.º da Lei Postal, a ser 

observados pelo(s) PSU que vier(em) a ser designado(s) ao abrigo da referida alínea b) do 

n.º 1 do artigo 17.º da Lei Postal para assegurar aquela prestação após o termo do contrato 

de concessão atualmente em vigor. 

Neste sentido, por deliberação de 26.06.2020, o Conselho de Administração da ANACOM 

aprovou o sentido provável de decisão (SPD) sobre os parâmetros de qualidade de serviço 

e objetivos de desempenho a observar pela(s) entidade(s) que venha(m) a assegurar o 

serviço postal universal (SU) após o termo do contrato de concessão do serviço postal 

universal atualmente em vigor. 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 e promover a audição 

das organizações representativas dos consumidores nos termos do que prevê o artigo 43.º 

da Lei Postal, tendo sido fixado o prazo de 20 dias úteis para estes procedimentos. 

Posteriormente, deferindo parcialmente o pedido que lhe foi apresentado pelos CTT, a 

ANACOM, por decisão de 23.07.2020, prorrogou, por um período adicional de 15 dias úteis, 

o prazo das referidas consulta pública e audição 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 promoção de uma maior participação por parte da 

sociedade. De igual modo, procedeu-se à notificação de um conjunto de organizações 

representativas dos consumidores tendo em vista o cumprimento do disposto no artigo 43.º 

da Lei Postal. 
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Neste âmbito, foram recebidos contributos das seguintes 36 entidades: 

− Direção-Geral do Consumidor (DGC)6; 

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

Açores (SRTOP Açores). 

• 26 autarquias e associações representativas das mesmas: 

− Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE); 

− Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP); 

− Câmara Municipal de Amarante; 

− Câmara Municipal de Angra do Heroísmo; 

− Câmara Municipal de Castanheira de Pera; 

− Câmara Municipal do Crato; 

− Câmara Municipal de Faro;  

− Câmara Municipal de Lisboa;  

− Câmara Municipal de Odivelas;  

− Câmara Municipal de Olhão; 

− Câmara Municipal de Ourique; 

− Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão; 

− Junta de Freguesia de Edrosa (Vinhais); 

− Junta de Freguesia de Folques (Arganil);  

− Junta de Freguesia de Fradelos (Vila Nova de Famalicão); 

                                                           
6 Os contributos da DGC foram efetuados ao abrigo do artigo 43.º da Lei Postal. 
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− Junta de Freguesia de Gáfete (Crato);  

− Junta de Freguesia de Galveias (Ponte de Sor); 

− Junta de Freguesia de Lalim (Lamego); 

− Junta de Freguesia de Paus (Resende); 

− União das Freguesias de Poceirão e Marateca (Palmela); 

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

− Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais (Coimbra);  

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

− Junta de Freguesia de São Miguel de Machede (Évora); 

− União das Freguesias de Bagunde, Ferreiró, Outeiro e Parada (Vila do Conde);  

− União de Freguesias de Vila do Bispo e Silveiras (Montemor-o-Novo). 

• 2 prestadores de serviços postais: 

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

− Premium Green Mail (PGM). 

• Cidadão João Tavares. 

• 5 organizações da sociedade civil: 

• Associação Portuguesa de Imprensa (API), Associação de Imprensa de Inspiração 

Cristã (AIIC) e Associação Portuguesa de Marketing Directo (AMD)7; 

• Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO); 

                                                           
7 Estas três associações apresentaram um contributo conjunto. 
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• Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT). 

Terminado o prazo da consulta pública e de audição das organizações representativas dos 

consumidores, 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 caráter sintético do presente 

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

2 Apreciação na generalidade 

2.1 Comentários gerais 

Contributos recebidos 

A DGC refere que os parâmetros e indicadores de qualidade de serviço, bem como os 

objetivos de desempenho, conforme consagrados no SPD assentam em soluções de 

continuidade, considerando que “(…) esta opção potenciará uma transição suave e 

assegurará a estabilidade do serviço, evitando alterações disruptivas para os utilizadores, 

o que se afigura positivo, na ótica da proteção e defesa dos interesses dos consumidores”.  

Nota ainda que o quadro proposto no SPD pode também, eventualmente, traduzir-se numa 

otimização dos recursos e no reforço da qualidade do serviço apresentado, com efeitos 

potencialmente positivos na esfera dos consumidores. 

Ainda assim, a DGC, destacando que os IQS propostos constituem indicadores médios 

globais, de âmbito nacional, e que um dos propósitos do SU é a integração territorial, 

considera que seria relevante apurar os IQS de acordo com áreas geográficas 

pré-definidas, de molde a ter uma noção mais realista da qualidade do serviço nos vários 

pontos do país, o que poderia contribuir para atenuar as eventuais assimetrias regionais 

existentes nesse domínio.  

A DGC manifesta também preocupação quanto à redução dos estabelecimentos postais 

registada nos últimos anos, considerando que se trata de um aspeto essencial no âmbito 
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da gestão da qualidade do serviço e na garantia efetiva da acessibilidade dos cidadãos à 

rede postal. 

A SROTP Açores considera que os objetivos de desempenho fixados no SPD são 

insuficientes na defesa do acesso ao SU por parte dos residentes nas Regiões Autónomas, 

lesando esta população no acesso à informação e introduzindo assimetrias no âmbito da 

coesão territorial, social e económica. 

A ANAFRE destaca que os últimos anos têm sido marcados por um progressivo 

depauperamento da prestação dos serviços, assistindo-se a um fecho de inúmeros postos 

prestadores do SU e à diminuição do número de trabalhadores que gerou dificuldades na 

entrega atempada de correio bem como um aumento da espera no atendimento. Esta 

associação considera também que a contratação de pessoal sem vínculo à empresa8 

gerou de igual modo atraso e confusão nas entregas, pelo que foram muitas as queixas 

da população apresentadas nas freguesias. A ANAFRE faz ainda referência a condições 

que considera necessárias para uma adequada prestação do SU nos estabelecimentos 

postais e às condições contratuais estipuladas em contratos de postos de correios. 

A ANMP entende que tem que ser garantida a existência de um SU de qualidade, assim 

como a existência de, pelo menos, uma estação dos CTT em todos os Municípios, a 

responsabilização da empresa concessionária pela manutenção de serviços acessíveis às 

populações e a reabertura das estações entretanto encerradas nos municípios que ficaram 

sem qualquer estação dos CTT. 

A Câmara Municipal de Amarante, visando a melhoria contínua e uma maior satisfação do 

cliente, sugere encurtar o prazo de entrega do correio normal, dado que, no seu entender, 

nas zonas mais rurais, em regra, “o prazo de entrega de 3 dias úteis se esgota”. 

A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo considera que importa assegurar um conjunto 

de aspetos relacionados sobretudo com os parâmetros de qualidade de serviço e os 

objetivos de desempenho associados à prestação do SU, tendo em vista a correção do 

que considera serem falhas graves que, no seu entender, têm vindo a deteriorar a 

                                                           
8 Julga-se que a ANAFRE se refere aos CTT. 
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qualidade daquele serviço, com implicações nefastas para a economia da ilha Terceira e, 

em particular, para o concelho de Angra do Heroísmo. 

Aquela câmara concorda com o princípio geral vertido no SPD, de fixação de uma dedução 

mais elevada por incumprimento dos objetivos de desempenho, ao invés de se proceder a 

uma maior elevação do nível de exigência no que diz respeito a IQS e objetivos de 

desempenho face ao que tem existido para o atual prestador de serviços. No entender 

daquela câmara, mais do que aumentar os IQS e os objetivos é fundamental garantir que 

os atualmente fixados são cumpridos, o que implica a implementação de uma série de 

alterações na atividade de SU pelo(s) futuro(s) prestador(es) do referido serviço. 

Em concreto, na opinião da câmara a avaliação global do serviço prestado no concelho de 

Angra do Heroísmo é negativa, face aos constantes atrasos na entrega de objetos postais 

oriundos do exterior da ilha, incluindo a simples correspondência, o que se traduz numa 

manifesta desconfiança em relação à utilização dos serviços postais e a elevados prejuízos 

para os privados e para as empresas que operam na ilha. Segundo a câmara municipal, 

em períodos de maior afluxo de correspondência são apontados períodos de entrega 

superiores a 30 dias, o que segundo a câmara se aplica também à correspondência entre 

ilhas do arquipélago, o que no seu entender parece ser em resultado da centralização do 

sistema de distribuição postal em Ponta Delgada. 

Adita a câmara municipal que o encerramento do posto de desalfandegamento do 

Aeroporto das Lajes, em fevereiro de 2015, veio acrescentar várias semanas à entrega de 

objetos postais extra-comunitários, e nalguns casos mesmo comunitários, já que todos 

devem transitar por Ponta Delgada e aí aguardar oportunidade de transporte para a 

Terceira. Neste âmbito, refere que o Conselho de Ilha da Terceira em devido tempo 

manifestou o seu repúdio por aquele encerramento, até porque o mesmo ocorreu de forma 

não anunciada, à revelia de todas as entidades representativas da ilha, não dando 

oportunidade a que se encontrassem soluções que permitissem resolver os 

constrangimentos que foram apontados como razão para aquela decisão. O Município de 

Angra refere que estava, e está, disponível para adaptar um espaço às necessidades dos 

CTT para obstar àquele encerramento. 

Relativamente às condições de atendimento nas lojas dos CTT em Angra do Heroísmo, 

refere a câmara municipal que continuam a provocar aglomeração de pessoas, já que ali 
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se praticam todo o género de serviços, desde os bancários à venda de livros e outros 

objetos, ficando a vertente postal, na sua opinião, manifestamente prejudicada. Refere 

ainda que mais agravadas ficam as condições de atendimento face à diminuição do horário 

de atendimento na Loja dos Corte-Reais, que passou a encerrar à hora de almoço. 

No entendimento da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, qualquer futuro contrato de 

concessão do SU a celebrar pelo Estado português deve ter em conta as seguintes 

condicionantes no que concerne ao serviço postal nos Açores:  

a) estabelecer uma operação que respeite o princípio da não concentração dos serviços 

postais em qualquer das ilhas, mantendo o encaminhamento entre ilhas pelo meio 

mais rápido e economicamente eficaz, e mantendo tantas portas de entrada postais 

no arquipélago quantas as gateways do transporte aéreo o permitam; 

b) garantir prazos de entrega razoáveis em todas as ilhas, não se aceitando prazos que 

excedam os fixados nos indicadores e objetivos contratualmente estabelecidos; 

c) manter os três postos de desalfandegamento postal tradicionalmente existentes nos 

Açores, reativando o posto da ilha Terceira; 

d) garantir que o correio aéreo é feito por via aérea e não por um misto aéreo-marítimo, 

especialmente no que respeita ao correio expresso, que ora é maioritariamente 

expedido por via marítima; 

e) promover a segregação do atendimento do serviço postal nas lojas dos CTT em 

relação ao atendimento bancário e aos restantes serviços não postais. 

A Câmara Municipal de Castanheira de Pera, salientando que o SU assume um cariz de 

crucial importância, cuja manutenção importa salvaguardar, considera que eventuais 

alterações no que concerne ao SU, que coloquem em causa a qualidade e a acessibilidade 

ao serviço, tanto em termos do número de pontos de acesso como em termos de preços, 

prejudicará irremediavelmente os interesses e direitos das populações, limitando-lhes o 

acesso a um serviço público que deve primar pela disponibilidade, isenção e igualdade de 

tratamento em qualquer parte do país, e que contribui para a qualidade de vida e fixação 

de pessoas nas zonas do interior, bem como para a redução de assimetrias entre o litoral 

e o interior. 
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A Câmara Municipal do Crato, salientando a importância do SU para a população e para o 

bom funcionamento da economia em geral, considera que deve continuar a ser assegurada 

a sua prestação, e que o mesmo deverá satisfazer elevados padrões de qualidade, 

nomeadamente no que concerne aos prazos de entrega dos envios postais. 

A Câmara Municipal de Lisboa considera que o disposto no SPD contempla todas as 

obrigações do atual PSU, bem como todos os direitos e deveres dos cidadãos quanto às 

regras de utilização do SU. 

As câmaras municipais de Faro e de Odivelas informaram que nada têm a opor ao previsto 

no SPD e as juntas de freguesia de São Bento e de Folques manifestaram concordância 

com o disposto no SPD. 

A Câmara Municipal de Odivelas nota ainda que a ANACOM deverá assegurar a 

monitorização e avaliação do próximo contrato de concessão do SU de forma sistemática, 

criteriosa e mais frequente, procurando garantir um serviço de máxima qualidade para os 

utilizadores. 

A Câmara Municipal de Olhão, centrando o seu contributo no serviço postal prestado no 

seu município, salienta que nos períodos de maior afluência aos estabelecimentos postais, 

como o “levantamento das reformas”, o tempo de espera é longo e que o volume da 

correspondência diária não é constante, levando a câmara a crer que nem sempre 

receberá a correspondência “do dia”. 

A Câmara Municipal de Ourique, referindo, designadamente, que se tem verificado uma 

degradação do serviço de distribuição, com atrasos na entrega e uma frequência irregular, 

considera relevante a fixação de objetivos de qualidade de serviço para demoras de 

encaminhamento de envios postais que integrem o SU, salientando que o serviço postal 

assume uma importância maior no contexto de uma população envelhecida e que a sua 

não fixação colocará em causa a coesão territorial. Considera também que num território 

extenso e com um perfil demográfico envelhecido, é fundamental assegurar a existência 

de serviços de proximidade razoável, que tenham em conta as condições de mobilidade e 

acessibilidade das pessoas aos pontos de prestação de serviço. 
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A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão refere a importância de ser assegurada a 

existência de um SU de qualidade, eficiente e acessível, e que exista uma estação de 

correios em cada município.  

As juntas de freguesia de Edrosa e de Fradelos referem que se têm verificado deficiências 

no serviço de distribuição, indicando ainda a primeira que o atendimento9 é muito rápido e 

impessoal. 

A Junta de Freguesia de Gáfete refere não se registarem anomalias no serviço prestado 

no posto de correios situado nessa junta de freguesia. 

A Junta de Freguesia de Galveias sugere que haja um melhor cumprimento da alínea b) 

do nº1 do art.º 11º da Lei Postal, no que respeita à satisfação de padrões de qualidade, 

nomeadamente no que se refere a prazos de entrega, densidade dos pontos de acesso, 

regularidade e fiabilidade do serviço, por considerar que o mesmo nem sempre se verifica, 

pondo em causa, nomeadamente, prazos legais de resposta e pagamentos. 

A Junta de Freguesia de Lalim informa que tem tido conhecimento de bastantes 

reclamações relativamente a correspondência que não é entregue, com os impactos daí 

decorrentes para a população. 

A Junta de Freguesia de Paus menciona que a qualidade da distribuição se tem vindo a 

degradar, nomeadamente com a verificação de atrasos na entrega de correspondência, a 

irregularidade na frequência de distribuição, sugerindo que sejam implementadas medidas 

penalizadoras para os incumprimentos. 

O contributo da União das Freguesias de Poceirão e Marateca incide de uma forma geral 

sobre o serviço postal prestado pelos CTT e sobre as condições em que o mesmo é 

assegurado. Salienta que o serviço postal mantém a sua pertinência na vida das 

populações, em particular daquelas que estão mais longe dos grandes centros urbanos. A 

respeito da qualidade de serviço, refere que a mesma se tem vindo a degradar, não 

correspondendo o serviço efetivamente prestado às reais necessidades das populações, 

quer em termos de quantidade de pontos de acesso disponíveis, quer em termos de 

qualidade do serviço. 

                                                           
9 Julga-se que nos estabelecimentos postais. 
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A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior refere a degradação da qualidade do serviço 

postal prestado pelos prestadores de serviços postais, designadamente a degradação dos 

serviços prestados pelos CTT, nomeadamente no tocante ao tempo de entrega de correio. 

Considera de grande importância não só um maior rigor na verificação do cumprimento dos 

IQS que se encontram em vigor, como inclusive um eventual acréscimo de medidas a 

contemplar pelos referidos prestadores no sentido de uma melhoria no seu desempenho. 

As juntas de freguesia de São Miguel de Machede e de Santo António dos Olivais fazem 

referência em particular à forma e condições contratuais em que o serviço postal é prestado 

em postos de correios geridos pelas mesmas, salientando ainda que se verificou uma 

deterioração da qualidade do serviço prestado pelos CTT. 

A União das Freguesias de Bagunde, Ferreiró, Outeiro e Parada refere na sua pronúncia 

nada ter a apontar em relação ao SPD. 

A União de Freguesias de Vila do Bispo e Silveiras realça que tem vindo a notar uma 

redução na qualidade da prestação do serviço, verificando-se atrasos constantes na 

distribuição postal assim como a redução de postos dos correios nas freguesias rurais. 

João Tavares manifesta o seu descontentamento, em particular, com a demora na receção 

de envios adquiridos fora de Portugal (demora de encaminhamento de envios 

internacionais de entrada) desde o início da pandemia decorrente da Covid-19. 

Os CTT salientam que o SPD está, quase na sua totalidade, ancorado na deliberação do 

Conselho de Administração da ANACOM de 12.07.2018, ratificada por deliberação de 

17.01.2019, trazendo para a nova concessão – e para o(s) novo(s) PSU – exigências de 

qualidade que, do ponto de vista dos CTT, são totalmente desmedidas, desproporcionais 

e, em muitos casos, de cumprimento impossível. Salientam ainda que, no seu entender: 

a) não existem razões que justifiquem um quadro regulatório da qualidade do SU tão 

intrusivo (pelo contrário); e  

b) o SPD propõe a existência de 22 IQS, sendo alguns deles (os chamados IQS de 

fiabilidade) de cumprimento impossível, ao que acresce uma penalização fortíssima 

pelo incumprimento, com um propósito puramente punitivo, sem qualquer benefício 

para os utilizadores, uma vez que, no seu entender, o seu cumprimento é impossível.   
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A PGM refere não ter contributos adicionais para além dos manifestados oportunamente 

aquando da consulta realizada pela ANACOM, em 2019, sobre o SU após o fim da atual 

concessão, na qual expressou: (i) ser fundamental a definição de objetivos de desempenho 

associados à prestação dos serviços que integram o SU; (ii) que os níveis de qualidade 

atualmente existentes são adequados, embora possam existir zonas que dificilmente 

conseguirão compatibilizar os níveis de serviço definidos com o volume de faturação e 

consequente rentabilidade, devido às suas características intrínsecas do ponto de vista de 

densidade e dispersão, sendo que estes casos terão que ser avaliados/tratados com outro 

enquadramento que não o da alteração dos níveis de serviço; (iii) a importância da medição 

e de uma avaliação periódica dos níveis de qualidade, para aferir a efetividade da 

concretização dos objetivos fixados e promover uma atuação corretiva adequada e 

atempada; (iv) a aplicação de penalidades em caso de incumprimento dos objetivos de 

desempenho.  

A API, a AIIC e a AMD referem em termos gerais a importância da salvaguarda da 

distribuição postal de jornais e publicações periódicas, da sua distribuição em todo o país 

em prazos adequados e consentâneos com a sua periodicidade, concordando com a 

aplicação de um mecanismo de compensação em caso de incumprimento.  

A DECO manifesta a sua concordância genérica com o quadro de IQS e objetivos de 

desempenho associados à prestação do SU, conforme se encontram definidos no SPD. 

No entanto, tendo em vista um SU de elevada qualidade para todos os utilizadores, 

considera que devem ser introduzidas algumas melhorias, nomeadamente aumentando o 

nível de desempenho exigido para alguns indicadores. 

O SNTCT informa estar genericamente de acordo com o SPD. Adicionalmente, entende 

que deve ser salvaguardado: (i) um conjunto de requisitos relacionados com a densidade 

da rede de estações de correios; (ii) em todas as estações de correios e postos de correio, 

a aceitação e entrega de todos os envios compreendidos no conceito do SU, incluindo as 

encomendas postais e a emissão e pagamento de vales postais; (iii) uma distribuição diária 

e domiciliária de todos os envios postais (nacionais ou com origem internacional) 

compreendidos no SU; e (iv) a inclusão dos serviços acessórios de cobrança ao 
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destinatário e entrega ao domicílio (quando solicitada e mediante pagamento do serviço) 

para as encomendas postais até 10 Kg. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM nota que a generalidade dos respondentes se manifesta a favor da existência 

de um SU de qualidade, disponível a todos os utilizadores em qualquer ponto do território 

nacional, salientando o papel do mesmo para a redução das assimetrias, quer entre o 

litoral e o interior do país, quer entre o Continente e as Regiões Autónomas dos Açores e 

da Madeira. Destaca-se ainda a o reconhecimento, por parte da DGC de que as medidas 

previstas no SPD se afiguram adequadas para assegurar a estabilidade do serviço e evitar 

alterações disruptivas para os utilizadores.  

A ANACOM reconhece a importância de assegurar que todos os utilizadores possam 

aceder ao SU em condições adequadas e não discriminatórias, nomeadamente em termos 

da qualidade do serviço prestado, sendo de salientar que vários dos contributos recebidos 

reforçam a opinião da ANACOM, manifestada no SPD em apreço, de que o entendimento 

que esteve na base da decisão de 12.07.2018, no que se refere ao objetivo principal de 

assegurar a qualidade do serviço prestado no âmbito do SU e incentivar a sua melhoria, 

mantém-se válido e justificado.  

Neste âmbito, salienta-se também que a par da definição das obrigações de qualidade 

aplicáveis, também a fiscalização do seu cumprimento contribuirá para atingir aqueles 

objetivos, sendo que a ANACOM atuará, no exercício das suas competências, de modo a 

garantir as condições adequadas de prestação do SU a todos os utilizadores e o 

cumprimento das obrigações aplicáveis. 

Relativamente aos comentários relacionados com a abertura e encerramento de 

estabelecimentos postais, e, de uma forma geral, com a densidade da rede postal, 

inclusive as condições do atendimento nos estabelecimentos postais, salienta-se que 

estas matérias não estão abrangidas pelo SPD em apreço, sendo uma matéria que, nos 

termos da Lei Postal10 deve ser acautelada através de obrigações fixadas pelo concedente 

(Estado) no contrato de concessão a celebrar com o(s) PSU a designar.  

                                                           
10 Sobre esta matéria, a Lei Postal estabelece, no n.º 2 do artigo 10.º, que compete ao Estado providenciar 
para que a densidade dos pontos de acesso corresponda às necessidades dos utilizadores. 
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Relativamente ao indicado pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo quanto à 

manutenção dos postos de desalfandegamento postal tradicionalmente existentes nos 

Açores, ou ainda quanto à necessidade de se estabelecerem obrigações relacionadas com 

a operacionalização do encaminhamento do correio entre ilhas, por exemplo quanto ao 

meio de transporte a utilizar para o transporte de correio, esclarece-se que se trata de 

matérias que recaem essencialmente na esfera de decisões de gestão do(s) PSU, as 

quais, em todo o caso, não desobrigam o(s) PSU de cumprir as obrigações que lhe sejam 

fixadas, nomeadamente os níveis de qualidade de serviço fixados, independentemente das 

referidas decisões de gestão que venha(m) a adotar. 

As condições contratuais subjacentes aos contratos de postos de correios celebrados 

pelos CTT, são também uma matéria que está fora do âmbito do presente SPD, 

salientando-se que os termos dos mesmos são alvo de negociação entre as partes, não 

tendo a ANACOM competência para intervir nesse âmbito.  

Relativamente ao comentário do SNTCT de que deve ser salvaguardada uma distribuição 

diária e domiciliária de todos os envios postais (nacionais ou com origem internacional) 

compreendidos no SU, salienta-se que, de acordo com o n.º 4 do artigo 12.º da Lei Postal, 

«Os prestadores de serviço universal devem assegurar uma recolha e uma distribuição 

dos envios postais abrangidos no âmbito do serviço universal pelo menos uma vez por dia, 

em todos os dias úteis, salvo em circunstâncias ou condições geográficas excecionais 

previamente definidas pela ANACOM», estabelecendo o n.º 5 que «A distribuição a que se 

refere o número anterior é feita no domicílio do destinatário ou, nos casos e condições 

previamente definidas pela ANACOM, em instalações apropriadas». Encontram-se assim 

estabelecidas, por lei, as obrigações aplicáveis em termos de frequência de distribuição e 

recolha de envios postais pelo(s) PSU. 

Deste modo, nota-se que o objeto do SPD em apreço visa a fixação de objetivos de 

desempenho na prestação do SU, no respeito da referida obrigação de distribuição (e 

recolha) em todos os dias úteis, não estabelecendo exceções à mesma. 

Quanto à possibilidade de a referida distribuição ocorrer em instalações (apropriadas) que 

não no domicílio do destinatário, faz-se notar que essa matéria é tratada num outro SPD 

que a ANACOM adotou em simultâneo com o SPD em apreço, sendo nessa sede que essa 

possibilidade é analisada. De qualquer forma, refira-se que a ANACOM considera que a 
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distribuição deve ocorrer no domicílio, pretendendo-se com aquele SPD fixar as situações, 

excecionais, em que tal pode ocorrer noutras instalações e as características dessas 

instalações.  

Em relação aos comentários do SNTCT a respeito da inclusão dos serviços acessórios de 

cobrança ao destinatário e entrega ao domicílio (quando solicitado e mediante pagamento 

do serviço) para as encomendas postais até 10 Kg, salienta-se que o primeiro não se 

integra no âmbito do SU, pelo que não cabe, nesta sede, obrigar à sua prestação. Quanto 

à possibilidade de entrega ao domicílio de encomendas com peso até 10 Kg, tal encontra-

se previsto, conforme aliás referido no SPD sobre a possibilidade de entrega em locais 

distintos do domicílio. 

No que respeita às referências específicas efetuadas pela DECO, pela DGC e pela SRTOP 

Açores sobre a fixação de objetivos de desempenho mais exigentes ou a serem 

assegurados em cada região, remete-se para o entendimento apresentado na apreciação 

na especialidade. Em relação às referências dos CTT quanto ao regime de regulação de 

qualidade adotado no SPD e ao nível de exigência dos objetivos de desempenho, remete-

se para o entendimento apresentado nos pontos seguintes da apreciação na generalidade 

e para a apreciação na especialidade. 

2.2 Alegada inexistência de fundamentos para a imposição de um quadro 

regulatório tão exigente 

Contributos recebidos 

Segundo os CTT, o SPD apresenta justificações pouco desenvolvidas para a manutenção, 

na futura concessão, dos objetivos de qualidade atualmente existentes, salientando, ainda, 

que o indicador “reclamações” não pode ter a relevância que a ANACOM lhe pretende 

atribuir e não pode, por si só, ancorar a manutenção de um quadro tão exigente de 

qualidade11. 

                                                           
11 A este respeito, os CTT referem que manifestaram já por diversas vezes à ANACOM que, sem prejuízo de 
o aumento de reclamações ser uma preocupação, não é, no entanto, contrariamente ao que o Regulador 
pretende interpretar, um axioma que a um crescente número de reclamações corresponde uma menor 
qualidade de serviço (ou vice-versa): por um lado, nem sempre os serviços sobre os quais incide o maior 
número de reclamações são os que apresentam menores índices de qualidade, por outro lado, a introdução 
de novos meios de apresentação de reclamações, ao facilitar a sua apresentação, acaba por, por vezes, levar 
à manifestação de um descontentamento que, em situações normais, não teria como resultado a apresentação 
de uma reclamação. 
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Dada a importância do tema, segundo os CTT exigia-se uma fundamentação mais 

desenvolvida, sobretudo num contexto em que, de acordo com aquela empresa, a 

ANACOM já conseguiu avaliar a total impossibilidade de cumprimento dos objetivos de 

desempenho fixados na já referida Deliberação de 12.07.2018, não podendo, segundo os 

CTT, a ANACOM deixar de questionar as razões que levaram a que uma entidade, como 

os CTT, tivesse passado de uma situação de cumprimento quase integral dos parâmetros 

de qualidade de serviço nos últimos anos para um quadro de incumprimento absoluto. No 

entender dos CTT, o problema não está na entidade (que é a mesma que conseguiu 

resultados positivos nos últimos anos), mas sim no excesso, desproporcionalidade, 

desadequação e impossibilidade de cumprimento dos parâmetros de qualidade de serviço 

impostos. É essa avaliação que, de acordo com os CTT, a ANACOM se recusa a fazer, 

escudando-se numa alegada, mas não demonstrada, falta de realização dos CTT. 

Neste contexto, os CTT argumentam que o atual quadro de prestação do SU (em Portugal 

e na Europa) é, hoje, muito distinto do existente há 5, 10 e 20 anos, sendo que esta 

diferença não implica – nem justifica, pelo contrário – a definição de um quadro de 

regulação da qualidade tão exigente. 

Segundo os CTT, a tendência estrutural de evolução do tráfego postal caracteriza-se pela 

queda de tráfego das correspondências, em linha com os restantes países europeus. 

Assiste-se atualmente a um aumento generalizado da penetração da Internet na Europa, 

que registou um incremento de 30% entre 2005 e 2017, passando de uma abrangência de 

51% da população para 81%. Este efeito, de acordo com os CTT, tem-se sentido em 

Portugal de forma ainda mais acelerada, onde em igual período, aumentou 39%, i.e., uma 

evolução de 35% em 2005 para 74% em 2017. 

Os CTT afirmam também que, por outro lado, o efeito do aumento da penetração da 

Internet tem levado à redução dos envios efetuados pelos utilizadores individuais e pelas 

empresas (e.g. envio de faturas) através da adoção de meios de comunicação digital, 

sendo que a relação entre os cidadãos e as empresas do Estado e Administração Pública 

tem sido, também, pautada pela adoção de medidas que encorajam e até obrigam ao 

relacionamento através de meios de comunicação digital, substituindo também, assim, os 

envios de correspondências por via física. 
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Assim, segundo os CTT, a adoção de meios de comunicação digital está a levar a uma 

aceleração da queda do tráfego do correio tanto na Europa como em Portugal e, por 

consequência, a uma degradação da rentabilidade dos operadores que são atualmente 

responsáveis pela prestação do SU.  

Os CTT salientam também na sua pronúncia os seguintes aspectos: 

a) Em Portugal, verificou-se uma redução de tráfego superior a 40% entre 2005 e 2018, 

sendo que o desenvolvimento do comércio eletrónico está, segundo os CTT, muito 

longe de poder vir a compensar a queda do tráfego das correspondências, 

registando-se uma diminuição do tráfego postal total. 

b) Esta evolução teve e tem particular impacto no SU, tendo em conta que este 

representa grande parte do tráfego do sector postal (83%), atingindo um valor 

ligeiramente superior a 600 milhões de objetos em 2018, e são as principais 

componentes do SU (correspondências e jornais) que se encontram em contração, 

sendo os CTT, enquanto atuais PSU, que têm sido o principal operador afetado por 

esta redução de tráfego – que se espera que venha a continuar (aceleradamente) 

nos próximos anos e seja, portanto, especialmente relevante no contexto da futura 

concessão. 

De acordo com os CTT, importa também ter em consideração de que forma é que a 

qualidade da prestação do SU é regulada nos restantes países da UE12, até porque, 

decorrendo a Lei Postal da Diretiva Postal – e, bem assim, as atribuições e competências 

do Regulador em matéria de regulação da prestação do SU –, seria importante a existência 

de uma uniformização da matéria (ainda que, naturalmente, com adaptações às realidades 

dos diversos países) entre os regimes europeus. 

Neste contexto os CTT apresentam as seguintes informações em relação ao contexto 

europeu: 

a) Portugal é, juntamente com Malta, Hungria e Itália, um dos únicos países da Europa 

onde – se o SPD se transformar em decisão final – existirão seis produtos no âmbito 

do SU (correio normal, correio azul, jornais e publicações periódicas, encomendas, 

                                                           
12 Bem como em outros países da Europa, como o Reino Unido e a Suíça, por exemplo. 
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registos e correio normal em quantidade, a que acresce a medição do tempo em fila 

de espera) com indicadores de qualidade associados, quando a média europeia é 

de três. 

b) Os objetivos fixados em Portugal para os vários indicadores são dos mais exigentes 

da Europa, significativamente acima de países de referência no sector Postal como 

a Bélgica, Alemanha ou França, tornando-o num caso muito particular em termos 

Europeus. 

c) Os países que apresentam objetivos mais exigentes medem, com exceção de Malta 

(que, pela reduzida área territorial em causa, não pode ser comparada com os 

restantes países), os níveis de qualidade relativos a um conjunto de produtos inferior 

a quatro. 

d) No caso do correio prioritário, Portugal conta com o 6º objetivo mais exigente, sendo 

exigida a entrega de 94,5% da correspondência prioritária em D+1. Verifica-se que 

Portugal tem um objetivo bastante acima da média europeia, 5,5 pontos percentuais 

acima, existindo países de referência do sector postal como Itália (80%), França 

(85%), Bélgica (93%) e Reino Unido (93%) com objetivos significativamente 

menores. No caso do correio não prioritário e registado, Portugal também apresenta 

um objetivo acima da média dos países Europeus (cerca de 4 pontos percentuais e 

2,5 pontos percentuais respetivamente).  

e) No que concerne aos objetivos de fiabilidade (que visam evitar que a parte 

remanescente dos envios postais que não sejam entregues dentro do padrão de 

velocidade do serviço não sejam entregues muito para além daquele padrão), 

definidos atualmente entre 99,7% e 99,9%, colocam Portugal no topo dos países 

mais exigentes na Europa, existindo apenas a Eslovénia com um objetivo de 100% 

para o correio prioritário que, no entanto, tem características bastantes diferentes de 

Portugal. 
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Entendimento da ANACOM 

Relativamente à alegada insuficiência de fundamentação para a manutenção dos IQS e 

objetivos de desempenho atualmente em vigor13, salienta-se que: 

a) Conforme referido no SPD, e pelos CTT na sua pronúncia, a ANACOM, na fixação 

dos IQS e objetivos de desempenho associados à prestação do SU, teve em linha 

de conta que os atuais IQS e objetivos de desempenho foram definidos apenas em 

meados de 2018, afigurando-se, assim, prematura a sua revisão, bem como a 

introdução de alterações significativas aos mesmos, o que poderia, inclusive, 

traduzir-se em alguma instabilidade a nível das condições de serviço disponibilizadas 

aos utilizadores dos serviços postais, com efeitos a nível da confiança dos mesmos 

nos serviços prestados. De relevar ainda que a definição dos referidos IQS e 

objetivos de desempenho teve em consideração o que se considerou ser as 

condições mínimas necessárias para assegurar que todos os utilizadores têm a 

possibilidade de aceder aos serviços postais com uma qualidade adequada, 

condições essas que se mantêm válidas independentemente de qual(ais) venha(m) 

a ser a(s) entidade(s) responsável(eis) pela prestação do SU e que, face aos 

problemas identificados na prestação do SU, se afiguram a opção mais adequada de 

os endereçar, numa perspetiva de equilíbrio entre o objetivo que se pretende alcançar 

e o esforço que tal exige ao(s) PSU. 

b) Assim, e tal como referiu também a ANACOM, no SPD, o entendimento que esteve 

na base da decisão de 12.07.2018 (que fixou os referidos IQS e objetivos de 

desempenho) mantém-se válido e pertinente, em particular no que se refere ao 

objetivo principal de assegurar a qualidade do serviço prestado no âmbito do SU e 

incentivar a sua melhoria, nomeadamente através da redução de atrasos nas 

entregas e da existência de extravios, diminuição do tempo de espera nos 

estabelecimentos postais até atendimento e redução das assimetrias no acesso aos 

serviço em função da zona geográfica do país.  

c) Reconhecendo a ANACOM que não há uma relação direta entre a evolução do 

número de reclamações e a evolução da qualidade do serviço, é de esperar que um 

                                                           
13 Com exceção da eliminação dos IQS relativos aos envios de correspondências transfronteiriças 
intracomunitárias. 
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maior número de reclamações indicie a existência e persistência de problemas ou 

deficiências com os serviços prestados. Neste âmbito, os dados de reclamações 

recebidos pela ANACOM (total de reclamações recebidas diretamente e através do 

livro de reclamações) mostram um aumento do número de reclamações, quer em 

2019, conforme salientado no SPD, quer também, de acordo com dados mais 

recentes, em 2020 (com um crescimento de 37% face ao registado em 2019), sendo 

que entre os motivos principais de reclamações continuam a estar o atraso na 

entrega (38% do total das reclamações, mais 7 p.p. face a 2019) e o atendimento14 

(22% do total das reclamações, menos 1 p.p. face a 2019). Tais dados indiciam que 

não decorreu ainda um período de tempo suficiente para que os IQS e objetivos de 

desempenho associados à prestação do SU fixados em 2018 tenham tido um impacto 

claramente observável e duradouro no âmbito dos serviços prestados. 

De salientar também, relativamente ao incumprimento generalizado pelos CTT dos IQS em 

201915, que, contrariamente ao alegado pela empresa, tal não significa que os objetivos de 

desempenho sejam desadequados e impossíveis de cumprir16.  

Salienta-se, a este respeito, que mais do que o incumprimento generalizado dos IQS, os 

valores realizados pelos CTT em 2019, em vários IQS, ficaram muito aquém dos valores 

realizados pelos CTT em anos anteriores. A título de exemplo, a percentagem de envios 

de correio normal entregues ao destinatário no prazo de até 3 dias úteis após a sua 

aceitação (até D+3), cujo objetivo de desempenho é, desde 2006, de 96,3%, foi de 97,3% 

em 2015, 96,1% em 2016, 95,9% em 2017 e 96,4% em 2018. Em 2019 foi de 91,5%, ou 

seja, 4,8 pontos percentuais (p.p.) abaixo do valor objetivo, sendo também o valor mais 

baixo atingido pelos CTT em todo o período da concessão (desde 2000)17. E não se poderá 

dizer que esta diferença entre o valor realizado em 2019 e os valores realizados em anos 

anteriores se deve à inclusão, a partir de 2019, dos extravios na medição daquele IQS18.  

                                                           
14 O relatório com dados de 2020 encontra-se disponível em: https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1603364. 
15 Os CTT não cumpriram 23 dos 24 IQS aplicáveis em 2019. 
16 Conforme foi analisado no “Relatório da audiência prévia dos CTT, da audição das organizações 
representativas dos consumidores e da consulta pública a que foi submetido o SPD relativo aos parâmetros de 
qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados à prestação do serviço postal universal, para o 
período 2018-2020”, aprovado pela decisão de 12.07.2018 e ratificado por decisão de 17.01.2019. 
17 O valor mais baixo anteriormente verificado foi de 94,9%, em 2006, ou seja 3,4 pontos percentuais acima do 
valor em 2019. 
18 Note-se que, de acordo com a base de dados utilizada para o cálculo deste IQS, não houve em 2019 objetos 
de teste válidos extraviados. 

https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1603364
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Quanto ao comentário dos CTT de que o atual quadro de prestação do SU (em Portugal e 

na Europa) é, hoje, muito distinto do existente há 5, 10 e 20 anos, sendo que esta diferença 

não implica nem justifica a definição de um quadro de regulação da qualidade tão exigente, 

salienta-se que: 

a) a ANACOM, enquanto entidade reguladora do sector postal, tem presente e 

acompanha a evolução que o sector postal tem tido, nomeadamente no que se refere 

à menor utilização que alguns serviços postais têm vindo a ter e, por contraponto, à 

maior utilização que outros têm vindo a evidenciar – o que está patente na informação 

sobre o sector recolhida e divulgada periodicamente por esta Autoridade - tendo, 

portanto, pleno conhecimento do atual quadro de prestação dos serviços postais e, 

em particular, do SU; 

b) assegurar uma prestação do SU com qualidade é um requisito geral estipulado na 

Lei Postal19; 

c) no atual quadro de prestação do SU regista-se que a evolução do número de 

reclamações continua a indiciar uma menor satisfação dos utilizadores com o serviço 

oferecido, demostrando a necessidade de se assegurar uma melhor e mais 

adequada qualidade dos serviços postais, o que a ANACOM procurou fazer no SPD 

em apreço, nomeadamente mantendo a definição dos objetivos de desempenho 

atualmente fixados, incluindo a manutenção de IQS de fiabilidade que procuram 

limitar as situações de envios cuja demora de encaminhamento não respeitem o 

padrão do serviço (velocidade) contratado, com valores objetivo próximos dos 100% 

para demoras de encaminhamento de dois dias úteis adicionais ao padrão do serviço 

(velocidade); 

d) os vários contributos recebidos em sede de consulta pública e da audição das 

organizações representativas dos consumidores sobre o SPD em apreço, 

referenciando particular preocupação com a degradação da qualidade de serviço 

prestada no âmbito do SU, são também elementos indicativos da adequada ação da 

ANACOM com a manutenção dos IQS fixados em 2018 e do seu ajustamento ao 

atual quadro de prestação do SU em Portugal. 

                                                           
19 Continuando a assegurar-se uma prestação eficiente e sustentável do mesmo. 
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Relativamente aos comentários dos CTT, segundo os quais a regulação da qualidade de 

serviço em Portugal abrange maior número de serviços e é das mais exigentes a nível 

europeu, salienta-se que: 

a) O menor número de IQS nos restantes países decorre de um conjunto de 

circunstâncias que não significam, necessariamente, uma menor exigência a nível 

da qualidade dos serviços prestados. Em particular, em alguns países a medição 

de determinado IQS inclui 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, como é o caso de Espanha, noutros a 

medição da qualidade do serviço não separa os jornais e publicações periódicas 

das correspondências, e.g. Malta). Noutros países, o respetivo PSU apenas presta 

um serviço de envios de correspondências não registadas no âmbito do SU, não 

prestando um serviço de envios prioritários e um outro de envios não prioritários 

(são os casos de Bélgica, República Checa, Alemanha, Estónia, Irlanda, Espanha, 

Malta, Países Baixos e Eslovénia)20. 

De referir, a título de exemplo, 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 representa um conjunto incomparavelmente mais 

vasto de IQS. 

b) O facto de Portugal definir IQS para diversos serviços postais (correspondências, 

encomendas, etc.) com objetivos de desempenho específicos para os padrões de 

serviço “velocidade” e “fiabilidade” 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. 

c) 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, por exemplo, do Reino Unido, que definiu também 

objetivos de desempenho para a percentagem de giros de recolha e de distribuição 

                                                           
20 Vd. Relatório ERGP PL II (20) 23 Report on Postal Core Indicators, disponível em 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44305. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44305
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realizados diariamente, ou da Holanda, que também definiu objetivos de 

desempenho para notificações de óbitos e cartas com informação médica; 

d) Como se pode observar da própria informação apresentada pelos CTT sobre outras 

experiências europeias, o SPD define objetivos de desempenho para o padrão de 

serviço “velocidade” que não são os mais exigentes da Europa: 

i. Suíça, Eslovénia, Malta, Áustria e Países Baixos definiram objetivos de 

desempenho para o correio prioritário mais exigentes do que o que se 

propõe definir para o correio azul (em D+1 Continente e D+2 CAM); 

ii. Suíça, Letónia e Reino Unido 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); 

iii. No caso do correio registado, Áustria, Bélgica, Polónia e Reino Unido 

definiram valores objetivo acima de 94,5% em D+1 (valor objetivo proposto 

no SPD). 

e) Relativamente aos IQS de fiabilidade, há países com objetivos de desempenho 

mais elevados21: 

i. no caso do correio prioritário, a Eslovénia e a Áustria definem objetivos de 

100% (a Eslovénia no prazo de encaminhamento de até D+3 e a Áustria de 

até D+4); 

ii. relativamente ao correio não prioritário, nenhum país definiu um objetivo de 

desempenho igual ou superior a 99,7%, no entanto a França e a Eslováquia 

definiram o objetivo de 99% para o prazo de até D+4, quando no SPD se 

propõe 99,7% para o prazo de até D+5; 

iii. no caso do correio registado, Malta definiu o valor objetivo de 99% para D+2 

e a Bélgica o valor objetivo de 97% também para D+2 (no SPD propõe-se 

                                                           
21 Vd. Relatório ERGP PL II (20) 22 Report on quality of service consumer protection and complaint handling, 
disponível em https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44125. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44125
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um valor objetivo mais elevado de 99,9%, mas apenas para D+3 no caso 

dos envios no Continente e D+4 nos fluxos CAM); 

iv. para as encomendas, a Áustria definiu um objetivo de 100% em D+5, valor 

superior aos 99,7% propostos no SPD para o mesmo prazo de 

encaminhamento; a França, a Lituânia, a Letónia e a Eslováquia definiram 

valores objetivos mais baixos mas para um prazo de encaminhamento de 

D+4, respetivamente 98,5%, 97%, 98% e 99%, o que pode até ser 

considerado mais exigente do que o proposto no SPD. 

2.3 Alegada desproporcionalidade e impossibilidade de cumprimento dos IQS  

Contributos recebidos 

Os CTT referem que a ANACOM propõe a aplicação de 22 IQS, dos quais 20 relativos à 

demora de encaminhamento de envios postais e dois relativos ao tempo em fila de espera 

nos estabelecimentos postais, e que desses 20 IQS relativos à demora de 

encaminhamento de envios postais, 10 têm objetivos de desempenho de valor igual ou 

superior a 99,7%.   

De acordo com os CTT, estes IQS de fiabilidade – que pretendem garantir que, num 

espaço de tempo maior do que o estabelecido no indicador de velocidade, determinada 

percentagem dos objetos postais é devidamente entregue, e que consubstanciam quase 

metade dos IQS que se perfilam para a futura concessão – são de cumprimento 

impossível.  

Os CTT alegam que, como já defenderam e, no seu entender, a realidade veio a 

comprovar, por mais investimentos que sejam efetuados, estes objetivos são virtualmente 

impossíveis de alcançar (e também de medir, sem custos desmesurados). Acrescentam 

que, em termos gerais, pode afirmar-se que indicadores de 99,9% ou 99,7% (e também 

de 99,5%, como o proposto para o tempo em fila de espera inferior a 30 minutos) são muito 

pouco frequentes nos países da UE e, regra geral, não têm associados o tipo de sanções 

que o incumprimento desses objetivos acarreta para o PSU.  

De acordo com os CTT, são fundamentalmente três os motivos que conduzem a que estes 

objetivos sejam de cumprimento impossível:  
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a) Não admitem qualquer margem para erro humano ou da máquina, sendo inevitável 

que nas várias fases da cadeia operacional se verifiquem falhas ou erros, endógenos 

ou exógenos aos operadores postais, através de ação humana ou de máquina, que 

influenciam negativamente (e potencialmente de forma irremediável) a qualidade de 

serviço do SU.  

Dando a sua experiência como exemplo, os CTT referem que o seu processo 

operativo, que inclui a recolha de um objeto postal e a sua efetiva entrega ao 

destinatário, pode decompor-se em mais de [IIC]    [FIC] etapas ou atividades 

diferentes, sendo que cada uma dessas etapas congrega e, na verdade, admite 

diferentes tipos de erro, como sejam os relativos aos fatores de desempenho, erros 

envolventes, erros intrínsecos e erros de stress22.  

Os CTT acrescentam que, para além disso, a própria complexidade da operação de 

um operador postal que pretenda prestar o SU (a dos CTT, por exemplo, conta com 

cerca de [IIC]          [FIC] pontos de recolha ao longo do território nacional, a juntar 

aos balcões postais, e quase [IIC]               [FIC] de pontos de entrega), torna ainda 

mais difícil a existência de objetivos de serviço excecionalmente altos como os 

propostos no SPD.  

Na esteia do que ocorreu na decisão da ANACOM de 12.07.2018, no entender dos 

CTT também neste SPD a ANACOM desconsidera, de forma injustificada, que a 

cadeia operacional postal tem subjacente diferentes tipos de erro, pelo que é 

necessário considerar, nos objetivos de desempenho definidos, a 

propagação/acumulação desse mesmo erro. Referem também os CTT que, apenas 

em situações muitíssimo excecionais, em ambientes extremamente controlados e 

seguros, é possível procurar mitigar o erro humano ou de máquina de forma a 

permitir taxas de concretização tão elevadas quanto aquelas que a ANACOM definiu 

na decisão de 12.07.2018 e propõe agora neste SPD.  

                                                           
22 Por exemplo, na fase de aceitação, ou seja, na entrada do envio na rede postal, se um cliente particular 
colocar indevidamente um envio prioritário no marco ou caixa de correio não prioritário ou se um cliente 
empresarial colocar inadvertidamente um objeto prioritário numa cassete (caixa) de correio não prioritário, 
estes envios seguirão a linha de produção do correio não prioritário e chegarão ao destinatário com uma 
demora superior à definida para o correio prioritário. Já na fase de tratamento, dá-se o exemplo de existirem 
também erros de leitura das máquinas (por exemplo, erro no reconhecimento ótico), que poderão 
encaminhar erradamente determinados objetos para um Centro de Distribuição Postal que não era o devido.  
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Segundo os CTT, 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 – 

esta é, de resto, uma prática comum no sector postal a nível internacional.  

Neste sentido, no entender dos CTT os IQS acima referidos e os objetivos de 

qualidade aplicáveis constituem (por, na sua opinião, serem impossíveis de cumprir) 

uma causa de desinteresse por parte dos potenciais interessados para a futura 

concessão.  

b) O meio/método de medição dos IQS é, intrinsecamente, pouco rigoroso, uma vez 

que o resultado apurado anualmente para a maioria dos 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.  

A este respeito, os CTT referem 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, sendo o painel 

constituído por pessoas e empresas de todas as zonas do país que, para além 

das suas atividades principais, colaboram com o sistema de medição.  

− O comportamento humano não é isento de erro e, no caso em apreço, sendo 

tarefas executadas 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.  

− A circunstância de os resultados serem apurados por amostragem implica, 

também, dificuldades acrescidas no que respeita ao cumprimento dos objetivos 

de qualidade.  

A este respeito, os CTT salientam que o SPD vem propor para a nova concessão 

que «a dimensão mínima de amostra de cada IQS deve ser de 4950 

observações, exceto se das metodologias de medição acima identificadas 

resultar uma dimensão mínima superior, entendendo-se que tal dimensão 
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mínima contribuirá para assegurar a fiabilidade dos resultados derivados das 

amostras». Os CTT consideram que este valor não aparenta estar minimamente 

justificado, sendo que, na sua opinião, a amostra mínima de cada IQS deve estar 

relacionada com o resultado estimado e a margem de erro pretendida, pelo que 

a dimensão mínima deve ser definida por IQS e não ser um valor genérico.  

Salientam também o caso dos IQS que medem o tempo em fila de espera, para 

os quais a dimensão de 4950 observações é, no seu entender, 

injustificadamente excessiva, tendo em consideração os objetivos fixados para 

estes indicadores.   

Referem ainda que a medição destes dois IQS é especialmente onerosa, 

situação agravada com a metodologia de medição imposta pelas determinações 

da ANACOM de 28.12.2018 e que o aumento da dimensão da amostra, para um 

mínimo de 4950 observações, vai ainda torná-la mais crítica.  

− 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. Tais dimensões amostrais, 

conjugadas com o maior número de indicadores, aumentam significativamente 

os custos de medição, o que leva ao ponto, inimaginável, de colocar em causa 

a sustentabilidade económico-financeira da (futura) concessão. 

− A decisão da ANACOM, de 16.07.2020, a propósito do critério a adotar para 

avaliar o cumprimento dos IQS, vem precisamente demonstrar as limitações do 

sistema de medição da qualidade e depor favoravelmente no sentido que os 

CTT têm vindo a defender – o sistema de medição é permeável a erros e conduz 

a que seja impossível atingir objetivos de desempenho tão elevados como os 

fixados pela ANACOM. 

c) Os IQS (e respetivos objetivos) propostos para vigorar na futura concessão não 

permitem acautelar situações fora da esfera de controlo do PSU.  

Os CTT indicam que um exemplo ilustrativo desta matéria diz respeito ao transporte 

de envios postais que, apesar dos horários definidos para as diversas ligações 

rodoviárias terem em consideração a sua interoperabilidade, a ocorrência de 
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situações fora da esfera de controlo dos CTT, designadamente acidentes ou avarias, 

poderão impedir que o correio chegue atempadamente ao centro de distribuição 

postal, com os consequentes atrasos na sua distribuição.  

Uma outra situação referida pelos CTT é a relativa às greves. Os CTT salientam que 

o SPD, ao contrário do que é a sua posição, não propõe considerar como um fator 

que exonere a responsabilidade do futuro PSU (e que, nos termos agora definidos, 

constitui um fenómeno que, representando um direito inelutável dos trabalhadores, 

poderá automaticamente conduzir a um incumprimento dos objetivos de 

desempenho de 99,9% ou 99,7%, sem que aquele se possa opor à mesma ou 

controlar os seus efeitos)23. Segundo os CTT, tendo em conta que a experiência 

recente permite observar que por diversas vezes essas greves foram convocadas 

por razões políticas (em concreto relacionadas com a privatização da empresa), 

torna-se ainda mais incompreensível, na opinião dos CTT, que tais perturbações não 

possam ser relevadas para efeitos de aferição de cumprimento de objetivos de 

qualidade (já de si impossíveis de cumprir), uma vez que está completamente fora 

do alcance da empresa a capacidade de as evitar.  

No entender dos CTT, estas situações podem implicar, automaticamente, o 

incumprimento dos objetivos de qualidade, relevando a este propósito casos como 

uma greve que ocorra em alturas de pico de tráfego (por exemplo no Natal) ou um 

acidente grave de automóvel que corte por longas horas uma autoestrada.  

Concluem assim os CTT que a impossibilidade de cumprimento de (alguns) dos IQS é real 

e é motivo mais do que suficiente para que, na próxima concessão, se prevejam objetivos 

de qualidade significativamente inferiores, em linha com as melhores práticas europeias.  

De resto, de acordo com os CTT é a própria Lei Postal que determina que é característica 

do SU a «satisfação de padrões adequados de qualidade (…)» aplicando à prestação 

deste serviço o princípio da adequação, derivação do princípio da proporcionalidade – que 

os CTT24 referem que «constitui um limite interno da discricionariedade administrativa, que 

                                                           
23 De acordo com os CTT, nos termos da lei, durante a greve o empregador não pode substituir os trabalhadores 
grevistas, não pode admitir trabalhadores para esse fim nem subcontratar a terceiros a execução das tarefas 
que estariam a cargo daqueles, sob pena de responsabilidade penal.   
24 Cf. Mário Esteves de Oliveira, Pedro Costa Gonçalves e J. Pacheco de Amorim, Código do Procedimento 
Administrativo Comentado, Almedina, 7ª Reimpressão, 2007, p. 103. 
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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».  

Relativamente aos restantes IQS, os CTT consideram que, se o presente SPD se 

transformar, nos seus exatos termos, em decisão final, serão exigidos objetivos de 

desempenho muitíssimo exigentes. A este respeito, os CTT referem que: 

a) De entre muitos outros fatores que determinam a desadequada exigência dos 

objetivos de desempenho, destacam que as acessibilidades, distâncias, densidade 

populacional e consequentes níveis de procura, em determinadas regiões, afetam 

sobremaneira a prestação do SU, e que também as limitações de acesso às Regiões 

Autónomas da Madeira e dos Açores e o reduzido volume de tráfego para estas 

regiões colocam diversos constrangimentos de transporte, fora do controlo do PSU, 

e que levam à utilização de meios de transporte não controláveis pelo operador (e.g. 

utilização de ligações de companhias aéreas que, por sua vez, têm diversas 

limitações das ligações aéreas, nomeadamente no que respeita ao número de voos 

diários, espaço disponível ou inexistência de alternativas a ligações aéreas).  

b) Os fatores que referiram (como o erro humano e da máquina), apesar de, só por si, 

não implicarem necessariamente a impossibilidade do cumprimento destes outros 

IQS, acabam por dificultar também a tarefa do PSU, dificultando que, mesmo os IQS 

virtualmente possíveis de cumprir, sejam efetivamente cumpridos – basta pensar 

numa situação de greve prolongada, como acima referido, para se perceber a 

dificuldade de cumprimento dos restantes IQS.  

Entendimento da ANACOM 

Relativamente às referências dos CTT a que os objetivos de desempenho a fixar para os 

IQS de fiabilidade são de cumprimento impossível, salienta-se que aqueles níveis de 

desempenho foram já, em alguns casos, atingidos no passado pelos próprios CTT, ainda 

que de forma não sustentada25, mesmo antes de terem implementado, nos anos mais 

                                                           
25 Conforme foi analisado no «Relatório da audiência prévia dos CTT, da audição das organizações 
representativas dos consumidores e da consulta pública a que foi submetido o SPD relativo aos parâmetros de 
qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados à prestação do serviço postal universal, para o 
período 2018-2020», aprovado pela decisão de 12.07.2018 e ratificado por decisão de 17.01.2019. 
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recentes, um conjunto de medidas que visam melhorar a qualidade do serviço, 

nomeadamente ao nível da automatização do tratamento do correio. 

Sem prejuízo, e especificamente sobre o argumento de que aqueles objetivos de 

desempenho (para os IQS de fiabilidade) não admitem qualquer margem para erro 

humano ou de máquina, salienta-se que: 

a) os referidos erros podem não ocorrer de forma sistemática nem afetar todos os 

envios postais; 

b) os referidos erros podem nem sempre ter impacto sobre as demoras de 

encaminhamento dos envios postais; 

c) os referidos erros podem até, em alguns casos, beneficiar o operador, quando por 

exemplo sejam erros em que envios não prioritários sejam tratados como se de 

envios prioritários se tratassem; 

d) a ocorrência daqueles erros poderá em muitos casos ser prevenida ou minimizada 

pelo operador postal, através da adoção de medidas de gestão e de controlo, 

incluindo ações de formação e orientações dadas aos trabalhadores; 

e) uma vez que estão em causa IQS de fiabilidade, que pretendem garantir que, num 

espaço de tempo maior (em dois dias úteis) do que o estabelecido no indicador 

velocidade, determinada percentagem dos objetos postais é devidamente entregue, 

o operador postal pode, nesse espaço de tempo adicional (de dois dias úteis), 

procurar corrigir esses erros a tempo de serem cumpridos os objetivos de 

desempenho fixados para esses IQS, não estando demonstrado que tal não seja 

possível. 

Relativamente ao argumento de que o método de medição dos IQS é pouco rigoroso 

porque, segundo esta empresa refere, o resultado apurado anualmente para a maioria dos 

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, 

cumpre assinalar, em primeiro lugar, que as referências efetuadas pelos CTT não se 

aplicam à medição dos IQS da correspondência registada e das encomendas, uma vez 
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que a medição destes IQS é efetuada através de correio real e não através de métodos 

de amostragem. Ou seja, não se aplicam a oito dos 22 IQS. 

Em segundo lugar, relativamente aos restantes 14 IQS cuja medição é efetuada através 

de métodos de amostragem, o que tanto abrange IQS de fiabilidade como IQS de 

velocidade, é de referir que: 

a) Relativamente aos IQS de demoras de encaminhamento, de acordo com o SPD a 

medição deve ser efetuada tendo em conta metodologias de medição que foram 

elaboradas pelo Comité Europeu de Normalização (CEN), sob mandatos da 

Comissão Europeia, que, se devidamente implementadas, dão garantias quanto à 

aplicação das melhores metodologias de medição da qualidade das demoras de 

encaminhamento de serviços postais e, também, quanto à fiabilidade dos resultados 

obtidos. 

b) De acordo com essas metodologias, os objetos de teste são remetidos de painelistas 

expedidores (residenciais e empresas) para painelistas recetores (igualmente 

residenciais e empresas), que devem seguir instruções que lhes são fornecidas pela 

entidade externa independente (do PSU) que efetua a medição, a qual deve também 

implementar procedimentos de validação e controlo do desempenho dos mesmos, 

anulando aqueles que, por exemplo, não estejam em conformidade com os 

procedimentos definidos. Ou seja, o erro humano que os CTT consideram inerente 

ao funcionamento do sistema de medição é um erro que pode ser minimizado, o que 

pode até ser efetuado com recurso, por exemplo, a meios tecnológicos que permitam 

verificar a coerência e fiabilidade das informações transmitidas pelos painelistas, 

como é o caso da utilização de transponders que respeitem os requisitos fixados 

pela ANACOM na sua decisão de 22.01.2020 (referida no SPD, no capítulo 2.2.2, 

página 13). 

c) Tal erro humano pode ocorrer tanto no sentido de prejudicar o operador como no 

sentido de beneficiar o operador (traduzindo-se, neste caso, em registos de demoras 

de encaminhamento inferiores aos verificados na realidade). 

d) De igual modo, também a medição dos IQS do tempo em fila de espera deve ser 

efetuada seguindo instruções fornecidas pela entidade externa independente e ser 

sujeita a procedimentos de validação e controlo das medições efetuadas. Ou seja, 
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também neste caso o erro humano que os CTT consideram inerente ao 

funcionamento do sistema de medição é um erro que pode ser minimizado. 

Sobre a dimensão das amostras e a alegada circunstância de «tantos» IQS implicarem 

elevados custos de medição, importa salientar, para além dos comentários na 

especialidade (no capítulo 3.2 deste relatório) sobre a definição de uma amostra mínima 

de 4950, para os quais se remete, que: 

a) Embora sejam fixados 22 IQS, apenas é necessário implementar oito (8) sistemas 

de medição baseados em amostras, dado que: 

i. Apenas é necessário implementar sistemas de medição para os IQS 

referentes aos seguintes serviços/atividades: correspondência não 

prioritária, correspondência prioritária no Continente, correspondência 

prioritária CAM, JPP com periodicidade igual ou inferior à semanal no 

Continente, JPP com periodicidade igual ou inferior à semanal CAM, JPP 

com periodicidade superior à semanal, correspondência não prioritária em 

quantidade e tempo em fila de espera. Os IQS referentes ao correio 

registado e a encomendas, totalizando oito IQS, são medidos com base em 

informação real obtida a partir do sistema de track and trace, não sendo 

necessária a implementação de um sistema de amostragem. 

ii. Para cada serviço/atividade, o mesmo sistema permite a medição de dois 

IQS, um relativo à velocidade e outro relativo à fiabilidade. A título de 

exemplo, o sistema de medição que seja implementado para medir a 

demora de encaminhamento de envios de correspondência não registada, 

é o mesmo que serve de base ao cálculo do IQS1 (relativo à demora 

daquele serviço em D+3) e do IQS2 (relativo ao mesmo serviço, mas 

medindo a percentagem de envios entregues em D+5). 

b) Até 2018, quando existiam 11 IQS, os CTT tinham de implementar igualmente (8) 

sistemas de medição baseados em amostras26. Os CTT tinham de implementar 

sistemas de medição para cada um dos seguintes serviços/atividades: correio 

                                                           
26 Embora a medição da qualidade do correio transfronteiriço intracomunitário fosse efetuada com base nas 
medições efetuadas através de sistema gerido pelo International Post Corporation.  
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normal, correio azul Continente, correio azul CAM, JPP, encomendas, correio 

registado, correio transfronteiriço intracomunitário e tempo em fila de espera. Note-

se que, até 2018, a medição dos IQS do correio registado e das encomendas era 

efetuada através de correio de teste.  

c) Os procedimentos de medição determinados na decisão de 28.12.2018 visaram 

assegurar maior robustez e fiabilidade ao sistema de medição. 

d) As dimensões das amostras que têm sido utilizadas pelo atual PSU na medição dos 

IQS tem sido, para a maioria dos IQS, maior do que os 4950 envios. A título de 

exemplo, em 2019, relativamente aos IQS da demora de encaminhamento, apenas 

na medição da demora de encaminhamento de JPP nos fluxos CAM a amostra válida 

foi inferior a 4950 envios, sendo que na medição do tempo em fila de espera o 

número de observações válidas foi ligeiramente inferior (tendo sido de 4888 

observações).   

A decisão da ANACOM de 16.07.2020, a propósito do critério a adotar para avaliar o 

cumprimento dos IQS (aplicáveis em 2019 e 2020) medidos através de métodos de 

amostragem, não veio, contrariamente ao que os CTT referem, demonstrar que os 

objetivos de desempenho fixados (para os IQS de fiabilidade) são impossíveis de cumprir.  

Aquela decisão, que como referido apenas se aplica a IQS medidos através de 

amostragem, tem em conta que nestes casos pode haver erros de amostragem, podendo 

ocorrer erros de “aceitação”, quando a amostra fornece um “falso positivo” (um falso 

cumprimento - a medição sobre a amostra indica o cumprimento do objetivo que, no 

entanto, não é cumprido no universo, isto é, na realidade), e erros de “rejeição”, quando a 

amostra fornece um “falso negativo” (um falso incumprimento - um incumprimento na 

amostra quando não há incumprimento no universo como um todo). Ou seja, pode 

acontecer que num determinado ano o operador não tenha cumprido no universo (na 

realidade) o objetivo de um determinado IQS e, numa certa proporção das medições 

(amostra) desse IQS, seja considerado cumpridor, tomando a ANACOM a decisão de que 

o objetivo de desempenho foi cumprido. Ou, inversamente, pode acontecer que num 

determinado ano o operador postal tenha cumprido no universo (na realidade) o objetivo 

de desempenho e, numa certa proporção da amostra, seja declarado incumpridor pela 

ANACOM. 
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Neste âmbito, a decisão de 16.07.2020 visou reduzir para probabilidades razoavelmente 

pequenas a existência de “falsos negativos” (falsos incumprimentos) que têm 

consequências para quem pode ser penalizado (indevidamente) por incumprimento. No 

caso concreto dos IQS, estava em causa reduzir para probabilidades razoavelmente 

pequenas a tomada de decisões da ANACOM que penalizassem os CTT, por via da 

aplicação do mecanismo de compensação aos utilizadores, pela ocorrência de “falsos 

incumprimentos” dos objetivos de desempenho. 

Com o mesmo objetivo, no SPD em apreço (capítulo 2.3.3) foi introduzida uma margem 

de tolerância, para baixo, nas medições feitas sobre amostras, só se concluindo pelo não 

cumprimento do objetivo de desempenho se essa tolerância for ultrapassada. Assim, 

conforme exposto naquele capítulo, no caso dos IQS apurados com base em amostras a 

ANACOM considerará como cumpridos os objetivos de desempenho quando o valor 

observado do IQS for maior ou igual ao limite inferior do intervalo de confiança a 95% do 

objetivo de desempenho fixado.  

Em relação aos CTT considerarem que os IQS (de fiabilidade) propostos para vigorar na 

futura concessão não permitem acautelar situações fora da esfera de controlo do PSU, 

salienta-se que: 

a) O SPD prevê (capítulo 2.2.4) que, quando ocorram situações de força maior ou 

fenómenos cujo desencadeamento e evolução sejam manifestamente externos à 

capacidade de controlo do(s) PSU e que tenham impacto no desempenho de 

qualidade de serviço, o(s) PSU poderá(ão) solicitar, para efeitos de cálculo dos IQS, 

a dedução dos registos relativos aos períodos de tempo e fluxos geográficos 

atingidos.  

b) Tais situações ou fenómenos são definidos como os factos de terceiros ou naturais, 

imprevisíveis ou inevitáveis, cujo desencadeamento, evolução e efeitos se produzam 

independentemente da vontade e da capacidade de controlo do(s) PSU, tais como 

atos de guerra ou subversão, epidemias, ciclones, tremores de terra, fogo, raio, 

inundações, greves gerais e quaisquer outros eventos da mesma natureza que 

prejudiquem as normais condições de aceitação, tratamento, transporte e 

distribuição dos envios postais. 

c) Ou seja, o SPD permite acautelar situações fora da esfera de controlo do(s) PSU.  
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d) A título de exemplo, um acidente grave de um veículo que corte por longas horas 

uma autoestrada pode constituir um tipo de situação enquadrável nas referidas 

situações de força maior ou fenómenos, conquanto, em concreto, o evento em causa 

seja externo à capacidade de controlo do(s) PSU, tenha impacto no desempenho de 

qualidade de serviço e seja qualificável como imprevisível e inevitável27.  

e) Não poderão assumir tal qualificação as greves dos trabalhadores do(s) PSU. Como 

referido no SPD, a ANACOM tem entendido que as perturbações laborais internas 

do(s) PSU não são consideradas situações de força maior ou fenómenos a que 

aludem os parágrafos acima, uma vez que não são imprevisíveis – tendo em conta 

que estão sujeitas a pré-aviso – e também não podem ser consideradas 

insuperáveis. Acresce que, de acordo as normas do CEN relativas à medição de 

demoras de encaminhamento de envios postais, o não funcionamento do operador 

em dias de greve ou disputas laborais não deve resultar na desconsideração dos 

envios afetados para efeitos da medição da qualidade de serviço, decorrendo das 

mesmas normas que greves que ocorram na esfera de influência do prestador não 

devem ser consideradas situações de força maior.  

Relativamente aos restantes IQS (de velocidade), para os quais os CTT consideram que 

são exigidos objetivos de desempenho “muitíssimo exigentes”, salienta-se que: 

a) Como já anteriormente referido, o entendimento que esteve na base da decisão de 

12.07.2018 (que fixou os mesmos IQS e objetivos de desempenho) mantém-se 

válido e justificado, em particular no que se refere ao objetivo principal de assegurar 

a qualidade do serviço prestado no âmbito do SU e incentivar a sua melhoria, sendo 

que os dados sobre reclamações recebidas pela ANACOM sobre o sector postal 

(total de reclamações recebidas diretamente e através do livro de reclamações) 

continuou a aumentar em 2019 e em 2020, sendo os assuntos relacionados com o 

atraso na entrega de objetos postais e a distribuição em geral os mais reclamados, 

seguidos das reclamações relativas ao atendimento, o que contribui para o 

entendimento de se manter a fixação de objetivos de desempenho para demoras de 

                                                           
27 Veja-se, a este respeito, a decisão da ANACOM de 19.03.2020 
(https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1519582), que deferiu o pedido apresentado pelos CTT de 
dedução de registos das expedições afetados diretamente pelo corte da circulação da autoestrada A1, devido 
a um acidente com um veículo, para efeitos de cálculo dos valores IQS de 2019. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1519582
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encaminhamento e para o atendimento em fila de espera e de manter os objetivos 

de desempenho atuais. 

b) Os objetivos de desempenho fixados no SPD foram já, para a maioria daqueles IQS, 

atingidos no passado pelos próprios CTT, em alguns casos na maioria dos anos; 

c) OS IQS aplicáveis aos fluxos de correio com as Regiões Autónomas dos Açores e 

da Madeira têm em consideração as características geográficas e as condições de 

transporte de, para e entre as Regiões Autónomas, na medida em que, 

comparativamente aos IQS equivalentes fixados para os fluxos no Continente, foi 

fixado um padrão de serviço mais alargado – em um dia útil – face ao fixado para o 

Continente e, no caso dos IQS de velocidade, foi fixado também um objetivo de 

desempenho mais baixo. 

Acresce que, ocorrendo situações de força maior ou fenómenos cujo 

desencadeamento e evolução sejam manifestamente externos à capacidade de 

controlo do(s) PSU e que tenham impacto no desempenho de qualidade de serviço, 

o(s) PSU poderá(ão) solicitar, para efeitos de cálculo dos IQS, a dedução dos 

registos relativos aos períodos de tempo e fluxos geográficos atingidos. Por exemplo, 

o cancelamento de voos ou ligações marítimas para as Regiões Autónomas em 

virtude de condições atmosféricas adversas, ou limitações súbitas de disponibilidade 

de carga, são tipos de situações que se podem enquadrar nas referidas situações 

de força maior ou fenómenos, conquanto, em concreto, o evento em causa seja 

externo à capacidade de controlo do(s) PSU, tenha impacto no desempenho de 

qualidade de serviço e seja qualificável como imprevisível e inevitável. 

Em qualquer caso, considerando o(s) PSU que as medidas adotadas para assegurar 

a prestação do SU, com observância dos objetivos de desempenho fixados, geram 

custos passíveis de financiamento, o(s) mesmo(s) poderá(ão) eventualmente 

considerá-los no âmbito do apuramento de custos líquidos na prestação do SU 

(CLSU), em conformidade com o previsto na metodologia aprovada pela ANACOM 

nos termos e ao abrigo da Lei Postal. 

d) Aplica-se também a estes IQS o acima referido quanto à consideração, na fixação 

dos objetivos de desempenho, de erros humanos e de máquina, do método de 

medição e de se acautelarem situações fora da esfera de controlo do PSU.  
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Em face dos argumentos apresentados pelos CTT quanto à alegada desproporcionalidade 

e impossibilidade de cumprimento dos IQS e do entendimento exposto quanto aos 

mesmos, a ANACOM entende não se justificar proceder, neste âmbito, a qualquer 

alteração no sentido da decisão submetida a consulta pública e audição das organizações 

representativas dos consumidores. 

3 Apreciação na especialidade 

3.1 Parâmetros e indicadores de qualidade de serviço 

Contributos recebidos 

A DGC entende que os parâmetros e indicadores de qualidade de serviço, bem como os 

objetivos de desempenho, potenciarão uma transição suave e assegurarão a estabilidade 

do serviço, evitando alterações disruptivas para os utilizadores, podendo também, 

eventualmente, traduzir-se numa otimização dos recursos e no reforço da qualidade do 

serviço apresentado, com efeitos potencialmente positivos na esfera dos consumidores, 

tendo em conta que: 

a) se opta por manter os objetivos de desempenho vigentes, estabelecidos para 

2019-2020 (com a exceção dos IQS relativos à demora de encaminhamento dos 

envios de correspondências transfronteiriças intracomunitárias); e 

b) no estudo sobre as necessidades dos consumidores residenciais de serviços postais, 

realizado para a ANACOM pelo IMR, em março de 2017, conclui-se que a 

disponibilização de padrões de qualidade não compatíveis com as necessidades dos 

consumidores contribui fortemente para a restrição da procura, incentivando os 

utilizadores para adesão a soluções potencialmente mais convenientes, 

nomeadamente de índole digital. 

Ainda assim, a DGC, destacando que os IQS propostos constituem indicadores médios 

globais, de âmbito nacional, e que um dos propósitos do SU é precisamente a integração 

territorial, considera que seria relevante apurar os IQS de acordo com áreas geográficas 

pré-definidas, de molde a ter uma noção mais realista da qualidade do serviço nos vários 

pontos do país, o que poderia contribuir para atenuar as eventuais assimetrias regionais 

existentes nesse domínio.  
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A SRTOP Açores considera que a manutenção dos objetivos de desempenho atualmente 

em vigor, estabelecidos na decisão de 12.07.2018, é insuficiente na defesa do acesso ao 

SU por parte dos residentes nas Regiões Autónomas, uma vez que, no seu entender, os 

objetivos de desempenho previstos lesam aquela população no acesso à informação e 

introduzem assimetrias no âmbito da coesão territorial, social e económica.  

De acordo com a SRTOP Açores, o incumprimento dos objetivos em vigor pelo PSU, bem 

como a manutenção da sua diferenciação negativa para as Regiões Autónomas, 

nomeadamente no correio azul, no correio registado e nos jornais e publicações periódicas 

com periodicidade menor ou igual a semanal, não são admissíveis, devendo ser fixados 

objetivos para valores idênticos aos do Continente e eliminadas as causas do 

incumprimento verificado. Acrescenta ainda que os IQS estabelecidos são omissos para o 

caso em que o SU é prestado na situação em que o remetente e destinatário são ambos 

residentes na mesma Região Autónoma, na mesma ilha ou em ilhas diferentes, pelo que, 

também por esse motivo, a SRTOP Açores entende que não deve haver diferenciação 

negativa ainda que esses indicadores devam ser definidos. 

A SRTOP Açores considera também que a definição da Importância Relativa (IR) dos IQS 

é permissiva quanto à exigência e garantia de um SU com idêntica qualidade em todo o 

território nacional, discordando com a diferenciação negativa de que são alvo os 

indicadores CAM. 

A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo entende que qualquer futuro contrato de 

concessão do SU deve garantir prazos de entrega razoáveis em todas as ilhas, não se 

aceitando prazos que excedam os fixados nos indicadores e objetivos contratualmente 

estabelecidos.  

A DECO concorda que devem continuar a existir IQS associados à demora de 

encaminhamento dos envios postais no âmbito do SU e que os objetivos de desempenho 

a fixar para estes IQS devem continuar a estar relacionados com a percentagem dos envios 

que são entregues dentro de determinado prazo, bem como que devem continuar a existir 

IQS para o atendimento nos estabelecimentos postais, fixando-se objetivos de 

desempenho que incidam sobre o tempo em fila de espera. Considera também razoável 

manter a fixação de objetivos de desempenho para os serviços postais que atualmente são 

abrangidos pelo quadro de IQS fixado pela decisão da ANACOM de 12.07.2018, aceitando 
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assim que serviços como os envios com valor declarado, embora fazendo parte integrante 

do SU, continuem a não ter objetivos de desempenho fixados. Concorda ainda com o facto 

de, para além de um indicador de qualidade dos envios postais em termos da respetiva 

demora de encaminhamento (velocidade) padrão, existam metas de fiabilidade, com as 

quais se pretende evitar que o tráfego remanescente seja entregue muito para além do 

padrão definido.  

Esta associação refere compreender as razões invocadas pela ANACOM para justificar 

que deixem de ser definidos IQS para a demora de encaminhamento dos envios de 

correspondências transfronteiriças intracomunitárias. No entanto, considera que é 

fundamental que a ANACOM encontre uma forma de medir o desempenho do(s) PSU que 

venha(m) a ser designado(s) tendo por base o padrão de serviço deste tipo de correio (por 

exemplo, através de estudos próprios), ainda que tal possa não relevar para efeitos de 

aplicação do mecanismo de compensação aos utilizadores.  

Do mesmo modo, com o desenvolvimento do comércio eletrónico que se tem vindo a 

verificar, a DECO entende que a ANACOM deverá acompanhar de perto a qualidade do 

serviço de encomendas internacionais e a satisfação dos utilizadores com o nível de 

serviço prestado pelo(s) PSU, intervindo sempre que necessário no âmbito das suas 

atribuições enquanto autoridade reguladora do sector. 

A DECO lamenta, no entanto, que se continuem a prever apenas indicadores globais que, 

no seu entender, aumentam a exigência face ao quadro de indicadores que vigorou no 

triénio 2015 a 2017, 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. Segundo esta associação, a satisfação de padrões adequados de qualidade é 

uma das características fundamentais do SU, mas pressupõe-se que essa qualidade deve 

ser proporcionada a todos os utilizadores, em níveis semelhantes e sem grandes desvios, 

não devendo os bons resultados alcançados em algumas áreas geográficas servir para 

compensar desempenhos deficitários noutras. 

Esta associação salienta que os estudos que realizou sobre a demora do encaminhamento 

postal e a fiabilidade dos serviços postais mais utilizados pelos consumidores que integram 

o cabaz do SU no âmbito nacional mostraram a existência de grandes assimetrias regionais 

na qualidade do serviço do atual PSU, em particular na demora do encaminhamento postal, 
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tanto no correio normal como no correio azul. Segundo esta associação, consumidores 

residentes em diferentes pontos do país, apesar de pagarem o mesmo preço, não têm 

acesso a idênticos níveis de qualidade de serviço.  

A DECO salienta assim que a constatação da existência destas diferenças, tem-na levado 

a apontar a necessidade de o quadro de IQS integrar indicadores regionalizados, para 

assegurar a todos os utilizadores níveis de qualidade semelhantes em todo o país. 

No entender da DECO, embora a ANACOM, ao incluir indicadores de fiabilidade no quadro 

de IQS que resultou da decisão de 12.07.2018, tenha pretendido melhorar a qualidade de 

serviço, não só em termos médios nacionais, como a nível de áreas geográficas 

específicas do país, limitando a ocorrência de situações anómalas com impacto negativo 

significativo para os utilizadores dos serviços postais, este tipo de indicadores, apesar de 

limitarem os casos extremos de entregas muito para além do padrão de serviço, não são 

suficientes para garantir a uniformidade da qualidade de serviço no território nacional e 

eliminar a discriminação dos utilizadores em função da localização geográfica.  

A DECO refere assim discordar da posição da ANACOM de que, face às medidas adotadas 

na decisão de 12.07.2018, não é necessário definir ou impor objetivos de desempenho por 

zona geográfica (com exceção da situação específica das Regiões Autónomas), para os 

IQS associados ao padrão de serviço (“velocidade”). Entende a DECO que as medidas que 

então foram tomadas podem contribuir para a redução dos desvios entre a qualidade 

verificada em cada região e a média nacional, mas não são suficientes para garantir a 

desejada uniformidade da qualidade verificada em todo o território nacional, como é próprio 

do SU. Assim, entende a DECO que sem a imposição de objetivos de desempenho por 

zona geográfica, só a fixação de níveis de desempenho mais exigentes para todos os IQS 

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. 

Em termos de níveis de qualidade impostos, a DECO recorda que, aquando da consulta 

pública promovida pela ANACOM com vista à fixação dos parâmetros de qualidade de 

serviço e objetivos de desempenho para o triénio 2018 a 2020, que culminou com a decisão 

de 12.07.2018, referiu que para alguns indicadores a exigência deveria ser mais elevada. 

Neste âmbito, a DECO entende que continua atual a afirmação que fez na resposta à 
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referida consulta: “Impor metas de desempenho superiores para os indicadores relativos 

ao padrão de serviço não seria uma medida despropositada face aos resultados verificados 

nos últimos anos. Por exemplo, se considerarmos o 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 (96,30% de entregas dentro do tempo padrão). Entre 2007 e 

2015 os valores realizados para o IQS1 foram sempre 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”.  

Em relação aos indicadores de fiabilidade, a DECO concorda com os 99,9% de 

desempenho exigidos para os indicadores relativos à demora de encaminhamento dos 

envios de correspondência prioritária, para a correspondência registada e para os jornais 

e publicações periódicas com periodicidade igual ou inferior à semanal, e considera que os 

99,7% exigidos para os envios de correspondência não prioritária, para as encomendas e 

para os jornais e publicações periódicas com periodicidade superior à semanal, devem ser 

elevados para o mesmo nível. 

Os CTT referem concordar com a eliminação dos IQS para a demora de encaminhamento 

dos envios de correspondências transfronteiriças intracomunitárias, considerando que a 

mesma é adequada e concordando com as justificações apresentadas pela ANACOM no 

SPD.  

Relativamente ao tempo em fila de espera nos estabelecimentos postais, os CTT 

consideram que na nova concessão não devem estar previstos IQS para PQS relativos ao 

tempo em fila de espera nos estabelecimentos postais. De acordo com esta empresa, a 

prática comum no sector postal passa por fixar objetivos relacionados com a velocidade de 

entrega de alguns produtos do SU, sendo que, tendo em consideração a tendência de 

evolução do tráfego postal, não deverão ser fixados objetivos relacionados com outros 

atributos de qualidade de serviço. A este respeito, os CTT referem que: 

a) Portugal é um dos 4 países (em 33, segundo estudos apresentados pela ANACOM) 

que efetua a medição do tempo em fila de espera. 
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b) De 2009 a 2018, o tempo em fila de espera foi medido até 10 minutos, com um 

objetivo de 85,0% e mínimo de 75%. Com a última revisão dos indicadores, a 

ANACOM não só manteve a medição do tempo em fila de espera, só medida por 

mais 3 países Europeus, como aumentou o objetivo para 90%, da medição menor 

que 10 minutos, e acrescentou uma medição do tempo em fila de espera menor que 

30 minutos, com a fixação de um objetivo muito exigente (99,5%), tudo sem que se 

conheça qualquer fundamentação razoável para tal agravamento, sobretudo num 

quadro de perda progressiva de importância da função postal enquanto meio de 

comunicação célere. 

c) Conforme indicaram na altura, analisando os resultados das amostras desde 2010, 

verifica-se que, com exceção de 2015, os estimadores anuais nunca apontaram para 

valores tão elevados.  

d) Dado a procura nas lojas CTT apresentar uma sazonalidade muito elevada, quer em 

cada mês, quer ao longo do mês, só seria possível cumprir-se este indicador 

ajustando os recursos humanos no atendimento a picos de procura, permanecendo 

os atendedores nos períodos normais de atividade, que são a grande maioria, em 

situação de efetiva inatividade – o que, segundo os CTT, é naturalmente irracional 

do ponto de vista económico-financeiro.  

Os CTT remetem também para aquilo que já tiveram oportunidade de afirmar nos 

comentários gerais: «os objetivos de qualidade propostos neste SPD são absolutamente 

desproporcionais e desrazoáveis, sendo muitos deles de cumprimento impossível e, por 

isso, não deveria – nem deverá – ser este o quadro regulatório aplicável ao próximo PSU 

no que à qualidade diz respeito».  

No entanto, os CTT, salientando a importância do tema para a futura prestação do SU, 

apresentam um conjunto de ideias e dados que, no seu entender, permitem concluir que a 

proposta de regulação da qualidade do SU é totalmente desfasada da realidade:   

a) Referem os CTT que, como já tiveram oportunidade de destacar na sua resposta à 

consulta pública de dezembro de 2019, - e que, no seu entender, a ANACOM decidiu 

desconsiderar, sem fundamentação satisfatória -, no que respeita aos objetivos de 

qualidade para as demoras de encaminhamento, dever-se-á ter em conta, não só o 

volume de tráfego, como também o tipo de objetos, as condicionantes geográficas, 
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como a distância e a densidade populacional e dificuldades de transporte. 

Atualmente, no entender dos CTT, os objetivos de desempenho existentes em 

Portugal estão desalinhados com o que se verifica na Europa, tornando Portugal um 

caso único, quer pela quantidade de objetivos impostos, quer pelo nível de exigência 

dos mesmos. Adicionalmente, dado o aumento recente do número de indicadores e 

respetivo nível de exigência, segundo os CTT Portugal está em contraciclo com a 

Europa, onde se observa uma flexibilização deste quadro.  

b) Segundo os CTT, esta consideração tem por base a análise da realidade onde 

Portugal se insere. De acordo com aquela empresa, nos países com os mercados 

postais mais desenvolvidos da Europa (países considerados de melhor prática), em 

que o sector postal está num estágio de maturidade equiparável ao da realidade 

portuguesa, os principais operadores postais têm níveis de objetivo para a 

velocidade de entrega à volta de 90% a 94%. Acrescem os CTT que, como referiram 

nos comentários gerais, a propósito da evolução do sector, Portugal é dos países 

com maior número de indicadores, relativos a um maior número de produtos, 

figurando, em todos, no grupo dos países, com padrões comparáveis, que 

apresentam objetivos mais exigentes. Relativamente ao número de produtos 

incluídos nos parâmetros de qualidade para medição, segundo os CTT a maioria dos 

países de referência mede 2 a 4 produtos, nove países medem apenas 1 e Portugal 

é um de apenas quatro países que medem mais de 4 e um de dois que mede 6. De 

acordo com os CTT, o elevado número de produtos com indicadores de qualidade 

associados aumenta a complexidade e exigência das operações, assim como o 

esforço e custo de medição. Os CTT referem que o custo atual imposto ao operador 

designado é equivalente ao custo de cerca de 300 trabalhadores.  

c) No entender dos CTT, numa análise com maior profundidade das melhores práticas 

europeias produto a produto, constata-se que para envios de correio prioritário (não 

registado) tipicamente o padrão é D+1 mas a média do objetivo de velocidade 

(90,1%) é bastante inferior ao objetivo Português (94,5% para o continente), sendo 

a Suíça um caso extremo de exigência (97%, mas com apenas 3 produtos com 

objetivos de qualidade de serviço) e a Alemanha o caso com o objetivo mais flexível 

(80%).   
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d) Para envios de correio não prioritário, de acordo com os CTT o padrão tipicamente 

utilizado é o D+3, onde a média do objetivo (94,4%) é bastante inferior ao caso 

Português (96,3%), sendo o Reino Unido o caso extremo (98,5%) e a Polónia o caso 

com o objetivo mais flexível (85%).   

e) No que respeita aos restantes produtos, os CTT referem que não existe objetivo de 

qualidade para correio registado nalguns países, existem poucos casos que têm um 

objetivo específico para correio de quantidade (e.g. Itália) e os CTT identificam 

apenas uma realidade (Malta) com objetivos para jornais e publicações periódicas 

(mas agregado para JPP e correio de quantidade), considerando no entanto que 

Malta tem características geográficas e populacionais significativamente diferentes 

de Portugal tendo por isso esta evidência menos relevância na presente análise.   

f) No caso do correio não prioritário e registado, referem os CTT que Portugal também 

apresenta um objetivo acima da média dos países Europeus (cerca de 4 pontos 

percentuais e 2,5 pontos percentuais respetivamente),   

g) A situação dos IQS definidos para o envio de produtos postais para as Regiões 

Autónomas é, no entender dos CTT, especialmente gravosa e preocupante (e será, 

no seu entender, também para o futuro PSU). Com efeito, de acordo com os CTT, a 

operação postal, da forma que se encontra definida, não permite de todo em todo 

acautelar situações imprevisíveis, como sejam alterações e dificuldades provocadas 

pelo clima, cancelamento de voos ou limitação súbita de disponibilidade de carga ou, 

ainda, a inexistência de voos diretos para todas as ilhas dos Açores, que inviabilizam 

o cumprimento dos objetivos definidos. Tendo em conta a posição da empresa sobre 

a necessidade e proporcionalidade dos objetivos definidos, os CTT referem 

considerar absolutamente imprescindível que estes objetivos sejam reduzidos, sob 

pena de o seu incumprimento ser absolutamente inevitável;  

h) A previsão de 6 indicadores para jornais e publicações periódicas é, no entender dos 

CTT, totalmente injustificada, referindo ser quase caricata, atendendo ao número de 

objetos distribuídos. De acordo com os CTT, devendo os objetivos de qualidade 

acompanhar aquilo que é a evolução do sector postal (o que, no entender dos CTT, 

não tem vindo a acontecer), entendem os CTT que o futuro PSU não deveria ter de 

cumprir tantos objetivos de qualidade para um tipo de produto em crescente declínio 
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e com cada vez menos preponderância. Os CTT notam, a este respeito, que apenas 

dois países medem este produto, Portugal e Malta, salientando ainda que, como já 

referiram, não tem uma área territorial equiparável. Por outro lado, os CTT referem 

que a procura é tão diminuta que o fluxo originado pelo processo de medição tem 

impacto relevante no tráfego total do produto. Neste sentido, os CTT consideram que 

esses 6 objetivos devem ser agregados em apenas um ou dois, passando a 

prever-se apenas um objetivo de velocidade e, porventura, outro de fiabilidade;  

i) Segundo os CTT, os IQS previstos para o correio em quantidade deveriam ser 

revistos e estabelecidos de forma igual para todos os operadores postais, uma vez 

que, de acordo com os CTT, se trata de um produto prestado em concorrência, 

havendo alternativa, e relativamente ao qual o atual PSU tem vindo a perder quota 

de mercado. No entender dos CTT não parece fazer sentido que uns operadores que 

prestem este serviço não estejam sujeitos a obrigações de qualidade e o PSU, que 

presta em concorrência exatamente o mesmo serviço, esteja. Desta forma, os CTT 

consideram que, ou são eliminados os objetivos propostos – o que faria sentido no 

atual estado de maturidade de utilização do meio postal –, ou os mesmos são 

definidos de igual para todos os operadores postais.  

j) Finalmente, os CTT referem que a demora de encaminhamento é o indicador 

comummente utilizado e que melhor traduz o desempenho na prestação do serviço 

postal. No seu entender, mantendo os objetivos de fiabilidade, importa alinhar 

objetivos relativos a cada indicador (percentagem de objetos entregues de acordo 

com o padrão) com as melhores práticas da UE, permitindo a flexibilidade necessária 

para acomodar o erro humano, factos imprevistos e consequências da queda de 

volume, fora do controlo do operador, bem como a margem de erro do procedimento 

de medição. Ainda no entender dos CTT, o tempo em fila de espera em 

estabelecimentos postais não é um parâmetro adequado, dado que o tempo de 

atendimento varia substancialmente em função do tipo de serviços que está em 

causa e desvirtua a conclusão a retirar da medição. A título de exemplo, os CTT 

referem a aceitação de correio de uma empresa, que será naturalmente mais 

demorada que a venda de um selo. Os CTT acrescentam que a medição deste 

parâmetro, nos termos atuais, apresenta também custos desproporcionados, que 

não se traduzem necessariamente em benefícios para os utilizadores. De resto, 
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segundo os CTT é apenas considerado em três países, para além de Portugal 

(Bélgica, Eslováquia e Letónia).  

Entendimento da ANACOM 

Relativamente aos comentários no sentido de que a definição de indicadores globais não 

garantem a todos os cidadãos o acesso a serviços postais de qualidade idêntica, qualquer 

que seja o ponto do território nacional onde se encontrem, salienta-se que as medidas 

propostas no SPD (que se caracterizam pela manutenção dos atuais IQS relativos ao 

serviço nacional e respetivos objetivos de desempenho, que estão em vigor desde 2019 e 

representaram, na altura, um aumento do valor objetivo para alguns IQS, a eliminação dos 

valores mínimos até então existentes, a definição de IQS de fiabilidade com objetivos de 

desempenho próximos de 100%) limitam a possibilidade de ocorrência de desvios 

significativos entre a qualidade verificada em cada região e a média nacional. Refira-se 

ainda que a imposição de objetivos de desempenho mais exigentes, e uniformes a nível 

nacional, poderia implicar um ónus acrescido ao(s) respetivo(s) PSU que poderia ter como 

contrapartida um aumento dos preços ou a necessidade de financiamento exógeno de 

eventuais custos líquidos associados à prestação do SU. Acresce que, no presente SPD, 

se aumenta também a penalização por eventual incumprimento dos objetivos de 

desempenho, medida que procura também contribuir para assegurar uma melhor 

qualidade de serviço em todo o território.  

Importa também ter presente que, tendo por objetivo assegurar a qualidade da prestação 

do SU, a Lei Postal visa também garantir a sustentabilidade e viabilidade económico-

financeira da prestação do SU. Neste sentido, a intervenção da ANACOM no âmbito dos 

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

do SU tem em consideração o necessário equilíbrio entre estes requisitos, procurando 

garantir que nenhum fique prejudicado. 

Ainda neste contexto, especificamente em relação aos fluxos de correio com as Regiões 

Autónomas (fluxos CAM), importa salientar que os objetivos de desempenho constantes 

do SPD, que, como referido, são os mesmos que entraram em vigor em 2019, representam 

níveis de qualidade de serviço mais exigentes do que os que vigoraram até 2018, não só 

pelas medidas atrás referidas, mas também porque para alguns serviços foram fixados IQS 
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específicos para os fluxos CAM28 e aumentado o objetivo de desempenho para o IQS (que 

já existia) do correio azul. 

O facto de, ainda assim, os objetivos de desempenho para o correio azul, para o correio 

registado e para os jornais e publicações periódicas com periodicidade igual ou inferior à 

semanal, nos fluxos CAM, serem fixados abaixo dos fixados para os fluxos Continente, tem 

em conta características geográficas das Regiões Autónomas e as condições de transporte 

de, para e entre as Regiões Autónomas, que têm de ser devidamente consideradas pela 

ANACOM, nomeadamente limitando a possibilidade de a maioria dos envios poderem ser 

entregues no dia útil seguinte à sua aceitação na rede postal. No entanto, enquanto que 

antes a qualidade efetivamente realizada poderia ser inferior aos objetivos fixados, sem 

que tal acarretasse qualquer penalização para o PSU desde que fossem atingidos os 

objetivos a nível nacional, agora tal implicará a ativação do mecanismo de compensação 

aos utilizadores. Considera-se assim que desta forma se promove a garantia de uma 

melhor prestação do serviço em todo o território. 

De referir também que as IR discriminam positivamente, e não negativamente, as Regiões 

Autónomas, tendo em conta que as mesmas, embora sendo de valor inferior às 

correspondentes IR fixadas para os IQS aplicáveis ao Continente, são em termos relativos 

superiores ao peso efetivo do tráfego nos fluxos CAM face ao tráfego intra-Continente. 

Por último, clarifica-se que os objetivos de desempenho de cada IQS estabelecem a 

qualidade de serviço que deve ser observada pelo(s) PSU em termos médios anuais, na 

área geográfica ao qual se aplica cada IQS. Assim sendo, por exemplo, o IQS da demora 

de encaminhamento de correio azul CAM, estabelece a qualidade de serviço a assegurar 

pelo(s) PSU, em termos médios anuais, no conjunto dos fluxos de correio azul com origem 

ou com destino em cada uma das Regiões Autónomas, abrangendo assim os fluxos de 

correio29: 

a) com origem na Região Autónoma dos Açores e destino na Região Autónoma da 

Madeira, e vice-versa; 

                                                           
28 Para o correio registado e para os jornais e publicações periódicas com periodicidade igual ou inferior à 
semanal, a par do correio azul, para o qual já existia um IQS específico para os fluxos CAM. 
29 Note-se que o  
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b) com origem na Região Autónoma dos Açores e destino no Continente, e vice-versa; 

c) com origem e destino na Região Autónoma dos Açores (seja na mesma ilha, seja 

entre ilhas); 

d) com origem e destino na Região Autónoma da Madeira (seja na mesma ilha, seja 

entre ilhas). 

Note-se que o objetivo de desempenho se refere à qualidade de serviço a observar no 

conjunto daqueles fluxos, não em cada fluxo individualmente. 

Relativamente aos envios transfronteiriços intracomunitários, embora não se definam IQS 

para estes envios, a ANACOM não deixará de acompanhar a qualidade do serviço 

transfronteiriço intracomunitário e a satisfação dos utilizadores com o nível de serviço 

prestado, seja através da recolha de informação no mercado, da análise da informação 

sobre reclamações ou através da realização de estudos se considerado adequado, 

intervindo sempre que necessário no âmbito das suas atribuições.  

No que respeita ao comentário dos CTT, segundo o qual na nova concessão não deveriam 

estar previstos IQS para PQS relativos ao tempo em fila de espera nos estabelecimentos 

postais, importa salientar que a acessibilidade ao serviço e a satisfação das necessidades 

dos utilizadores tem em consideração e mede-se, também, em função do tempo necessário 

até se iniciar o atendimento nos estabelecimentos postais. De notar que as reclamações 

sobre o atendimento continuam a ser um dos principais motivos de reclamação por parte 

dos utilizadores, sendo o terceiro motivo de reclamações diretamente recebidas pela 

ANACOM, logo atrás do atraso na entrega e da falta de tentativa de entrega ao domicílio30, 

factos estes que corroboram a necessidade e adequabilidade de manter IQS para o tempo 

em fila de espera. 

Acresce que a evolução registada no tempo em fila de espera do atual PSU, em particular 

em 2016 e 2017, anos em que se verificou uma significativa deterioração dos valores 

realizados, demostra a necessidade da fixação de IQS e de exigentes objetivos de 

                                                           
30 Vd. relatório “Reclamações no sector das comunicações, Análise do ano 2020”, disponível em  

 https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1603364. 

https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1603364
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desempenho, para assegurar uma adequada qualidade de serviço e satisfação por parte 

dos utilizadores finais no acesso a serviços do SU.  

Deste modo, não se considera razoável a existência de situações, mesmo que em casos 

de pico – os quais podem ser antecipados pelo(s) PSU – de tempos de espera elevados, 

superiores a 30 minutos, com o prejuízo que tal acarreta para os utilizadores, pelo que se 

procura limitar as situações em que tal aconteça. 

Em relação aos restantes comentários dos CTT, a respeito de, no seu entender, os 

objetivos de qualidade propostos no SPD serem desproporcionais e desrazoáveis, sendo 

muitos deles de cumprimento impossível, remete-se para os entendimentos manifestados 

no capítulo 2 deste relatório, em particular nos capítulos 2.2 e 2.3. Adicionalmente, justifica-

se referir que: 

a) não se compreende o argumento apresentado pelos CTT, de que a existência de 

maior número de produtos com indicadores de qualidade associados aumenta a 

complexidade e exigência das operações, dado que uma parte dos IQS são medidos 

através de correio real, não exigindo do operador qualquer esforço adicional. Para 

além disso é de notar que os IQS baseados em amostragem são apurados com base 

em objetos de teste remetidos entre painelistas, que globalmente assumem uma 

muito reduzida quantidade quando comparados com as quantidades reais de correio, 

pelo que também se conclui que não exigem esforço adicional relevante por parte do 

operador; 

b) a previsão de 6 indicadores para jornais e publicações periódicas, visa assegurar que 

quer os jornais e publicações periódicas com periodicidade igual ou inferior à semanal 

(por exemplo os diários e semanais), quer os com periodicidade superior, são 

entregues aos destinatários em tempo útil, visando a satisfação das necessidades 

dos utilizadores (expedidores e recetores). Neste contexto: 

i. definem-se dois indicadores para a demora de encaminhamento de jornais e 

publicações periódicas com periodicidade igual ou inferior à semanal, em que, 

de forma análoga ao correio azul, para um fixa-se a percentagem de jornais 

distribuídos no prazo de até 1 dia útil, no Continente, e para o outro até 2 dias 

úteis, nos fluxos CAM; 



 

 
50 

Versão pública 

ii. define-se um indicador para os envios com periodicidade superior à semanal, 

fixando-se para este o mesmo objetivo que é fixado para o correio normal 

(96,3% entregue no prazo de 3 dias úteis, em termos médios nacionais); 

iii. para cada um dos referidos (três) indicadores, fixam-se também IQS de 

fiabilidade, em analogia com o efetuado para os restantes serviços; 

c) a definição de IQS para o correio em quantidade visa igualmente assegurar que 

aqueles envios são entregues aos destinatários em tempo útil, visando a satisfação 

dos utilizadores. Note-se que várias reclamações dos utilizadores incidem sobre a 

demora de encaminhamento de envios efetuados através daqueles serviços, como é 

o caso de faturas, cuja demora excessiva na entrega ao destinatário ou o seu extravio 

podem ter impactos significativos nos seus destinatários, facto este que também 

contribui para justificar a necessidade de definição destes IQS nos moldes propostos. 

Acresce que, integrando o mesmo o SU, importa assegurar, tal como sucede com os 

restantes serviços que integram o SU, a existência de uma oferta, em todo o território, 

com qualidade adequada visando a satisfação das necessidades de comunicação da 

população e das atividades económicas e sociais, o que se efetua com a fixação de 

objetivos de desempenho para esse serviço, a assegurar pelo PSU. Por outro lado, 

é de referir que a fixação de obrigações de qualidade de serviço para outros 

prestadores de serviço que não o(s) PSU, não se encontra prevista na Lei Postal; 

d) o estabelecido no SPD relativamente aos IQS definidos para o envio de produtos 

postais de e para as Regiões Autónomas permite acautelar situações fora da esfera 

de controlo do(s) PSU, como sejam alterações e dificuldades provocadas pelo clima, 

cancelamento de voos ou limitação súbita de disponibilidade de carga, dado ser 

passível o seu enquadramento no contexto das situações de força maior ou de 

fenómenos cujo desencadeamento e evolução sejam manifestamente externos à 

capacidade de controlo do(s) PSU e que tenham impacto no desempenho de 

qualidade de serviço, podendo o(s) PSU solicitar, para efeitos de cálculo dos IQS, a 

dedução dos registos relativos aos períodos de tempo e fluxos geográficos atingidos 

por estas situações. Por outro lado, os IQS específicos para os fluxos CAM têm em 

conta a circunstância específica das Regiões Autónomas, quando se prevê um prazo 

de entrega em mais 1 dia útil do que nas situações equivalentes no Continente e, 



 

 
51 

Versão pública 

simultaneamente, se fixa um objetivo de desempenho inferior (para a entrega em 

D+2). 

3.2 Medição dos IQS 

Contributos recebidos 

A SRTOP Açores refere que o método de aferição dos IQS21 e IQS22 (tempos em fila de 

espera nos estabelecimentos postais) não deve resumir-se a uma amostragem efetuada 

durante um único mês por ano por uma entidade independente, devendo o método a adotar 

ser mais efetivo e selecionar diferentes perfis de estabelecimentos postais, com base em 

critérios geográficos, populacionais e de desenvolvimento socioeconómico das 

comunidades onde os estabelecimentos postais se situam, procurando que a amostragem 

inclua slots temporais de maior fluxo mensal, em diferentes meses, para avaliação do 

indicador. 

A DECO concorda com o previsto no SPD relativamente às metodologias e procedimentos 

de medição dos IQS. Esta associação salienta ainda que, embora não seja uma 

competência da ANACOM, para tornar mais transparente o sistema de medição, a lei 

deverá ser alterada de modo a estabelecer que o(s) PSU não tenha(m) qualquer 

intervenção no que se refere à medição dos IQS, começando pela escolha da entidade 

responsável pela medição. Considera a DECO que o sistema de medição só será 

verdadeiramente independente se a entidade externa que faz a medição não tiver nenhum 

tipo de ligação ou vínculo com o(s) PSU.  

Os CTT referem que, de acordo com o SPD, «no caso dos IQS cujo método de medição 

se baseia em amostras da realidade, a dimensão mínima da amostra de cada IQS deve 

ser de 4950 observações, exceto se das metodologias de medição acima identificadas 

resultar uma dimensão mínima superior, entendendo-se que tal dimensão mínima 

contribuirá para assegurar a fiabilidade dos resultados derivados das amostras» (pág. 13 

do SPD). Neste contexto, os CTT mencionam não se perceber as razões que conduziram 

a que a ANACOM chegasse àquele número, sobretudo porque o que resulta da recente 

decisão de 16.07.2020 parece ser ligeiramente diferente – aponta, segundo os CTT, para 

uma dimensão amostral de 5000 objetos – sendo que, para os CTT seria importante 

perceber os motivos que conduziram a que fosse estabelecida esta dimensão globalmente, 

quando, no seu entender, objetivos/valores estimados diferentes devem ter dimensões 
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mínimas diferentes. Acrescentam os CTT que têm sempre privilegiado, enquanto PSU, a 

utilização de amostras de dimensões robustas, por forma a garantir maior fiabilidade 

estatística (apesar de tal não mitigar o erro humano que sempre se encontra presente 

neste tipo de atividade).  

Em relação à medição do tempo em fila de espera, os CTT, tendo em consideração o 

alegado elevado custo associado à sua medição31, consideram que, na eventualidade de 

a ANACOM continuar a manter objetivos de qualidade para este PQS (que, como referido, 

no entender dos CTT não deveria acontecer), a dimensão mínima de amostra ora referida 

deveria ser ajustada a esses IQS, devendo passar a ser considerada uma amostra mínima 

de 3050 observações, de acordo com a seguinte fórmula:  

«Considerando-se o intervalo de confiança, para proporções, tem-se que a dimensão 

da amostra será definida por:  

   

Onde  é a amplitude do intervalo de confiança.  

Com uma dimensão de amostra de 3050 observações e  = 90% tem-se margem de 

erro estimada de 1,07% e para = 99,5% tem-se margem de erro estimada de 

0,25%.».  

Por outro lado, e no que respeita à proposta de aplicação das decisões de 28.12.2018 e 

22.01.2020, os CTT consideram que, estando em causa a prestação do SU na futura 

concessão, deveriam ser trazidos para o SPD as medidas, em concreto, que se propõe 

ser aplicadas, não se devendo simplesmente remeter para decisões tomadas no âmbito 

da atual concessão.  

De todo o modo, os CTT consideram que a utilização de transponders (nomeadamente 

com as características que fundaram o seu pedido que foi recusado pela deliberação da 

                                                           
31 Que, segundo os CTT, se deve sobretudo ao facto de a medição ser efetuada através de clientes mistério, 
não efetuando estes a medição mais do que três vezes/ano em cada Posto/Loja CTT, com espaçamento 
mínimo de 4 meses, o que, segundo aquela empresa, implica ter um conjunto significativo de observadores a 
visitar Lojas e Postos em todo o território nacional (incluindo ilhas) por forma a cumprir o desenho estatístico 
(que define a percentagem de visitas, por dia da semana, por período horário, por nível de Loja e por distrito).     
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ANACOM de 22.01.2020, que aprovou a utilização de transponders de tecnologia passiva, 

proibindo os semi-ativos) deveria ser aprovada, sem prejuízo de a ANACOM avaliar, em 

concreto, se a tecnologia aplicada é viável do ponto de vista regulatório. Referem ainda os 

CTT neste contexto que a ANACOM inviabilizou o acesso a informação importante para a 

melhoria da qualidade de serviço que seria possível obter com a tecnologia passiva, a 

posteriori e sem a possibilidade de interferência no processo de medição, uma vez mais 

sem justificar cabalmente a sua decisão.  

Por fim, os CTT discordam em absoluto da possibilidade de a ANACOM intervir na 

definição das especificações e do caderno de encargos para a seleção das entidades 

independentes que avaliam a medição do SU. Para os CTT tal proposta constitui uma 

ingerência totalmente injustificada na atividade do PSU, considerando que a ANACOM tem 

sempre a possibilidade de aferir os resultados do apuramento da qualidade do SU em 

momento posterior. Segundo os CTT, tratando-se de entidades independentes, não se 

vislumbram quaisquer motivos que conduzam à necessidade de a ANACOM intervir na 

sua seleção, no que manifestamente configuraria uma intervenção na esfera do operador.  

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM salienta a concordância da DECO com o previsto no SPD relativamente às 

metodologias e procedimentos de medição dos IQS.  

Relativamente à medição dos IQS relativos ao tempo em fila de espera (IQS21 e IQS22), 

salienta-se que, em linha com o que é defendido pela SRTOP Açores, de acordo com o 

previsto no SPD em apreço (no seu Apêndice 1) devem ser medidos os tempos em fila de 

espera com base numa amostra de observações, efetuadas ao longo do ano, 

representativa da frequência e distribuição dos atendimentos (procura) nos 

estabelecimentos postais ao longo do dia e da semana, bem como representativa da 

distribuição geográfica dos estabelecimentos postais e dos tipos de estabelecimentos 

postais. 

No que respeita à dimensão mínima das amostras dos IQS, a qual o SPD fixa em «4950 

observações, exceto se das metodologias de medição… [definidas no próprio SPD] resultar 

uma dimensão mínima superior», importa referir o seguinte: 
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a) A ANACOM está a definir uma dimensão mínima, entendendo que tal é necessário 

para contribuir para assegurar a fiabilidade dos resultados, nada impedindo, bem 

pelo contrário, a utilização de amostras de dimensões superiores, sempre que 

necessário (como referido no próprio SPD) ou sempre que o(s) PSU assim o entenda. 

b) A definição de uma amostra mínima introduz também clareza aos potenciais 

interessados em ser PSU, quanto aos requisitos a cumprir, beneficiando assim o 

procedimento de designação de PSU. 

c) A definição daquela dimensão mínima tem em conta, por um lado, o previsto na 

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) 

sobre a dimensão mínima das amostras de sistemas de medição domésticos, que no 

seu ponto 6.2.1 e no respetivo anexo D.2 fixam dimensões mínimas para as amostras 

em função de níveis de desempenho, e, por outro lado, as dimensões das amostras 

utilizadas pelo atual PSU em 2018 e 2019, as quais, salvo raras exceções, foram 

superiores ao valor fixado no SPD, tendo a ANACOM optado por fixar uma amostra 

mínima igual ou superior ao mínimo previsto naquela norma, por forma a assegurar 

maiores níveis de fiabilidade, ainda assim inferior à dimensão utilizada pelo atual PSU 

para a medição da maioria dos IQS.  

A este respeito, é de referir que aquela norma fixa: 

i. para os casos em que o volume real de objetos é superior a 500 milhões de 

objetos, dimensões mínimas de amostra que variam entre os 9625 envios 

para níveis de desempenho de 50% e os 1350 envios para níveis de 

desempenho iguais ou superiores a 96,35%, sendo a dimensão de 4950 a 

indicada para níveis de desempenho de 85%; 

ii. para os casos em que o volume real de objetos se situa entre os 200 milhões 

de envios e os 500 milhões de envios, uma dimensão mínima da amostra de 

4950 envios para níveis de desempenho igual ou inferior a 85%, sendo a 

amostra mínima igual à subalínea alínea anterior para níveis de desempenho 

acima de 85%; 
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iii. para os casos em que o volume real de objetos se situa entre os 1,5 milhões 

e os 200 milhões, uma dimensão mínima da amostra de 3500 envios para 

níveis de desempenho iguais ou inferiores a 90%, sendo a amostra mínima 

igual à referida na subalínea i. para níveis de desempenho acima de 90%. 

d) O objetivo de desempenho mais baixo fixado no SPD é de 90%, pelo que a fixação 

de uma dimensão mínima para a amostra de cada IQS de 4950, a qual é maior do 

que a exigida para 90%, visa contribuir para uma maior fiabilidade dos resultados, 

ainda assim sendo inferior à dimensão que tem sido utilizada pelo atual PSU na 

medição da maioria dos IQS32. 

Ainda sobre este ponto, não se entende a referência dos CTT a que uma decisão da 

ANACOM, de 16.07.2020, aponta para uma dimensão amostral de 5000 objetos. Naquela 

decisão, a única referência a uma amostra de 5000 objetos é efetuada num mero exemplo 

de cálculo de um intervalo de confiança, não sendo mais do que isso, nada estipulando 

também aquela decisão o que seja sobre dimensões de amostras, pelo que o comentário 

dos CTT resultará de um mero lapso de interpretação. 

Relativamente ao indicado pelos CTT quanto a, na medição do tempo em fila de espera, 

passar a ser considerada uma amostra mínima de 3050 observações, salienta-se que a 

dimensão amostral mínima constante do SPD (4950 observações) é ligeiramente superior 

à dimensão da amostra válida da medição daqueles IQS em 2019 (4888). Sem prejuízo, 

tendo em consideração que a diminuição da amostra mínima para o nível pretendido pelos 

CTT poderá permitir reduzir os custos com a medição daqueles IQS, sem impactar de 

forma significativa o erro amostral da medição, que aumentará de forma pouco significativa, 

considera-se ser de rever a amostra mínima para os referidos dois IQS, passando das 4950 

observações previstas no SPD para 3050 observações.  

Em relação ao comentário dos CTT para que, relativamente aos procedimentos de 

medição dos IQS, não se remeta simplesmente para as decisões de 28.12.201833 e 

22.01.202034 tomadas pela ANACOM no âmbito da atual concessão, devendo as medidas 

em causa ser «trazidas» para o SPD, a ANACOM reconhece que, em abono da clareza, é 

                                                           
32 Conforme referido no capítulo 3.2. 
33 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1465436. 
34 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1499808. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1465436
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1499808
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relevante acolher a sugestão dos CTT, para que não restem dúvidas sobre as mesmas, 

salientando também que algumas delas resultam já do disposto nas normas EN fixadas 

para a medição dos IQS.  

No que respeita às observações apresentadas pelos CTT a respeito da utilização de 

transponders, salienta-se que: 

a) Pela decisão de 28.12.2018, a ANACOM proibiu a utilização de transponders na 

medição dos IQS que, pelas suas características, podiam ser identificados e, assim, 

permitiam também identificar o correio-prova (objetos de teste), os painelistas, os 

pontos de indução dos objetos de teste na rede postal e os pontos de entrega ao 

destinatário (painelista), o que podia ter como consequência que os resultados 

apurados através da amostra do correio-prova não refletissem a qualidade de serviço 

efetivamente oferecida, uma vez que não se garantia que o correio-prova não podia 

ter um tratamento específico distinto, e mais favorável, do que os envios reais de 

correio; 

b) pela mesma decisão, a ANACOM permitiu a utilização de transponders [pelos CTT] 

na medição dos IQS se (i) a ANACOM o autorizar previamente e (ii) desde que 

respeitado um conjunto de condições (de entre as quais se incluiu a exigência de os 

transponders não permitirem identificar os objetos teste); 

c) pela decisão de 22.01.2020, a ANACOM permitiu a utilização [pelos CTT] de 

transponders com determinadas características, e desde que seja assegurado o 

cumprimento integral dos seguintes requisitos:   

i. sejam utilizados exclusivamente para efeitos de validação da informação 

reportada pelos painelistas; 

ii. não permitam que os objetos de teste sejam identificáveis; 

iii. não permitam identificar o ponto de indução do objeto de teste na rede postal 

e o ponto de entrega ao destinatário; 

iv. uma vez que os mesmos visam a validação da informação reportada pelos 

painelistas, no âmbito do sistema de medição dos IQS, [os CTT] não podem 

ter acesso a qualquer informação associada aos transponders, nem a 
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qualquer informação associada aos equipamentos que permitem identificar 

quando os envios postais que os contenham são depositados nos recetáculos 

postais dos destinatários, apenas podendo esta informação estar disponível, 

e ser utilizada, pela entidade externa e independente [dos CTT] que efetua a 

medição dos valores dos IQS. 

Ora, tendo em conta que: 

a) de acordo com o n.º 3 do artigo 13.º da Lei Postal, a medição deve ser efetuada por 

uma entidade externa independente do(s) PSU; 

b) nos termos do n.º 1 do mesmo artigo, cabe à ANACOM definir, não só os parâmetros 

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

SU, como também as regras relativas à sua medição e monitorização (para além das 

relativas à sua divulgação); 

c) cabe também à ANACOM, por força do disposto no n.º 5 do mesmo preceito, 

assegurar a realização de auditorias ou outros mecanismos de controlo dos níveis de 

qualidade de serviço oferecidos, a fim de garantir, designadamente, a exatidão dos 

dados; 

d) cabe à ANACOM, em última análise, a fiscalização do cumprimento das disposições 

legais e regulamentares relativas à atividade de prestação de serviços postais em 

geral e à prestação do SU em particular, 

a possibilidade de utilização de transponders apenas se aprovados pela ANACOM e a 

inviabilização do acesso pelo prestador de serviço a informação associada aos 

transponders, visou e visa procurar assegurar, tanto quanto possível e atempadamente, 

que a medição efetuada esteja 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 ao(s) próprio(s) PSU. 

Note-se que as exigências associadas à utilização de transponders não inviabiliza que o 

prestador os possa utilizar em ações próprias e independentes do sistema de medição dos 
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IQS, designadamente para identificar constrangimentos na sua rede operacional, de modo 

a atuar sobre os mesmos com o objetivo de prestar uma melhor qualidade de serviço. 

Relativamente à discordância dos CTT quanto à possibilidade de a ANACOM intervir na 

definição das especificações e do caderno de encargos para a seleção das entidades 

independentes que avaliam a medição do SU, salienta-se que, também neste caso, por 

via do disposto nos n.ºs 1, 3 e 5 do artigo 13.º da Lei Postal, e em última análise, por caber 

à ANACOM a fiscalização do cumprimento das disposições legais e regulamentares 

relativas à atividade de prestação de serviços postais em geral e à prestação do SU em 

particular, a intervenção desta Autoridade a esse nível tem todo o cabimento.  

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 ao(s) próprio(s) PSU. 

Por último, é de notar que esta não é uma situação nova, estando prevista nos atuais 

parâmetros de qualidade de serviço e objetivos desempenho associados ao SU, fixados 

pela decisão da ANACOM de 12.07.2018. 

3.3 Verificação do cumprimento dos IQS  

Contributos recebidos 

A DECO não tem objeções a que, no caso dos IQS apurados com base em amostras, a 

ANACOM considere como cumpridos os objetivos de desempenho quando o valor 

observado do IQS for maior ou igual ao limite inferior do intervalo de confiança a 95% do 

objetivo de desempenho fixado. 

Os CTT, no seu contributo, focam especificamente o disposto no SPD no que respeita à 

verificação do cumprimento dos IQS, ou seja, considerar «como cumpridos os objetivos de 

desempenho quando o valor observado do IQS for maior ou igual ao limite inferior do 

intervalo de confiança a 95% do objetivo de desempenho fixado», sendo que «o valor 

específico do referido limite inferior dependerá da dimensão (válida) da amostra de cada 

IQS, do tipo de amostragem utilizada e do respetivo objetivo de desempenho, apenas 
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podendo, portanto, ser calculado após o apuramento dos valores anuais dos IQS» (pág. 

14 do SPD) e «no caso dos IQS cuja medição é efetuada com base em todo o universo de 

envios reais, a ANACOM considerará como cumpridos os objetivos de desempenho 

quando o valor observado, arredondado à primeira casa decimal, for maior ou igual ao 

valor objetivo do respetivo IQS» (pág. 15 do SPD). Relativamente a este aspeto, os CTT 

consideram que, por um lado, o método de apuramento dos objetivos de qualidade 

propostos no SPD não é exato, uma vez que o resultado apurado anualmente para cada 

um é, por regra, uma estimativa obtida por amostragem, a qual, como referido, para além 

de uma margem de erro, tem sempre um nível de confiança associado que pode não 

corresponder à realidade – e que, (também) por esse motivo, a impossibilidade de 

cumprimento dos objetivos da vertente fiabilidade mantém-se absolutamente intacta.  

Por outro lado, os CTT referem que não se elimina a possibilidade de o futuro PSU ser 

penalizado por falsos incumprimentos, dado que:  

a) os processos de amostragem, para além das margens de erros têm também 

associados níveis de confiança, no caso 95%. Ou seja, apenas se pode garantir com 

95% de confiança que o valor real está contido no intervalo de confiança, logo a 

utilização da margem superior deste intervalo35, por si só, não garante que não 

existam penalizações por falsos incumprimentos;   

b) a acrescer aos erros estatísticos existem ainda os erros humanos, inerentes à 

informação prestada pelos painelistas, fator que inequivocamente penaliza os 

resultados dos IQS. Dados internacionais neste âmbito apontam para um impacto 

destes últimos erros da ordem de 2 a 3 pontos percentuais.  

No entender dos CTT, esta limitação da metodologia de medição foi, aliás, agravada em 

2019 e também em 2020, pela proibição da utilização de transponders, uma vez que o uso 

destes equipamentos possibilitava algum nível de mitigação deste tipo de erros.  

                                                           
35 Os CTT referem, julga-se que por lapso, «a margem superior» do intervalo de confiança, quando pretenderão 
referir a «margem inferior», como decorre do SPD. 
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Entendimento da ANACOM 

Regista-se o contributo da DECO que concorda com o avançado pela ANACOM nesta 

matéria. 

No que respeita à pronúncia dos CTT, importa desde logo sublinhar que o alegado por esta 

empresa apenas se aplica aos IQS cuja medição é efetuada com base em amostras. Neste 

âmbito, é de notar que a medição das demoras de encaminhamento do correio registado 

e das encomendas, sendo baseada em envios reais, não acarretará quaisquer dos erros 

de medição mencionados pelos CTT. 

Por outro lado, há formas de minimizar os erros em sistemas de medição baseados em 

amostras. As normas de medição fixadas no SPD preveem a definição e aplicação de um 

conjunto de procedimentos, a adotar pelos painelistas e pela entidade que efetua a 

medição, incluindo procedimentos de controlo de qualidade, que visam e eliminação ou 

pelo menos a redução de erros humanos e estatísticos no procedimento de medição dos 

IQS. Também os painelistas que integram o sistema de medição são especialmente 

escolhidos e treinados para o efeito. 

Acresce que os erros que possam ocorrer no sistema de medição tanto podem prejudicar 

como beneficiar o(s) PSU. 

No que respeita à fixação, no SPD, de um nível de confiança de 95%, salienta-se que o 

mesmo reduz de forma suficiente a probabilidade de o(s) PSU serem penalizados 

indevidamente, pois reduz aquela probabilidade a apenas 5%. Aquele nível de confiança 

constitui um valor bastante elevado e suficiente, sendo aliás um nível de confiança utilizado 

em muitas outras análises estatísticas, assim como em contextos gerais e abstratos. Por 

exemplo, aquele nível de confiança (95%) indica que, em média, em cada 20 anos só uma 

vez se tomaria uma decisão errada36. 

                                                           
36 É de referir que quando os CTT mencionam, no seu comentário, que apenas se pode garantir com 95% de 
confiança que o valor real está contido no intervalo de confiança, pelo que a utilização da margem superior 
deste intervalo, por si só, não garante que os CTT não sejam penalizados por falsos incumprimentos, os CTT 
estarão a referir-se a um intervalo de confiança para o valor observado. Contudo, no SPD refere-se um intervalo 
de confiança para o próprio objetivo de desempenho, e daí considerar-se como cumprido o objetivo de 
desempenho quando o valor observado do IQS for maior ou igual ao limite inferior do intervalo de confiança a 
95% do objetivo de desempenho fixado. Esta diferença entre o referido pelos CTT e o constante no SPD não 
altera, no entanto, o entendimento da ANACOM expresso neste parágrafo. 
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De salientar que, a nível europeu, não se tem conhecimento que seja aplicado em algum 

outro país uma regra semelhante, em que se considere que apenas há incumprimento dos 

objetivos de desempenho quando não é atingido o limite inferior de determinado intervalo 

de confiança do valor objetivo. 

Relativamente às observações dos CTT sobre a utilização de transponders, remete-se para 

o já referido, nomeadamente na secção anterior, salientando que a utilização de 

transponders poderá ser permitida, desde que sejam cumpridos os requisitos fixados na 

decisão de 22.01.2020. 

3.4 Casos de força maior 

Contributos recebidos 

A DECO não tem nenhuma objeção a respeito das considerações da ANACOM no que se 

refere a continuar a permitir que o(s) PSU possa(m) solicitar, para efeitos de cálculo dos 

IQS, a dedução dos registos relativos aos períodos de tempo e fluxos geográficos atingidos 

por situações de força maior, cabendo a esta Autoridade a decisão de considerar, ou não, 

esse(s) pedido(s). A DECO concorda também com o elenco das situações que, nos termos 

do SPD podem considerar-se como sendo de força maior ou fenómenos externos à 

capacidade de controlo do(s) PSU, para efeitos da referida dedução de registos. 

Os CTT, a respeito da previsão, no SPD, de que as perturbações laborais internas do PSU 

não sejam consideradas situações de força maior, entendem que a ANACOM lavra em 

erro grave 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.  
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Os CTT salientam também que, tal como já foi exposto, a impossibilidade de reagir a uma 

greve, em conjunto com a definição de objetivos de desempenho de 99,9% e 99,7%, 

conduz a uma impossibilidade de cumprimento desses objetivos de qualidade.  

Ainda segundo os CTT, e em termos práticos, 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 do PSU, mas igualmente da prestação 

do próprio SU.  

Portanto, no entendimento dos CTT, caso a ANACOM decida manter os objetivos de 

desempenho em 99,9% e 99,7% (o que, naturalmente, merece total discordância por parte 

dos CTT), no mínimo terá de flexibilizar os termos em que está construída a cláusula de 

força maior, passando a admitir (como no passado) que as greves internas do PSU, 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 da 

empresa37. 

As greves dos trabalhadores do(s) PSU 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 do(s) PSU não podem ser 

consideradas uma situação de força maior. 

                                                           
37 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 em 07.06.2013. 
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Também não poderão ser consideradas como um fenómeno cujo desencadeamento e 

evolução sejam manifestamente externos à capacidade de controlo do(s) PSU. Com efeito, 

tratam-se de perturbações internas da empresa, pelo que não podem ser entendidas como 

sendo de desencadeamento e evolução manifestamente externo 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 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), 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, o disposto no SPD em análise que determina que os 

prestadores 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). 

Note-se que esta não é uma situação nova, estando prevista nos parâmetros de qualidade 

de serviço e objetivos de desempenho associados ao SU que têm vindo a ser fixados pela 

ANACOM, pelo menos desde 2014. 

Sem prejuízo de as perturbações laborais internas do(s) PSU não serem consideradas 

situações de força maior passíveis de justificar a dedução dos registos relativos aos 

períodos de tempo e fluxos geográficos atingidos pelas mesmas para efeitos de cálculo 

dos IQS, é de relevar que, no caso da eventual aplicação do mecanismo de compensação, 

no âmbito da aplicação do artigo 47.º da Lei Postal38, a ANACOM tomará em devida 

                                                           
38 Segundo o qual, em caso de incumprimento dos objetivos de desempenho associados à prestação do SU 
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 SU. 
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consideração todos os elementos relevantes para a tomada de uma decisão sobre a 

concretização do mecanismo de compensação a adotar em resultado do incumprimento 

dos objetivos de desempenho fixados, atendendo aos princípios que decorrem do referido 

artigo da Lei Postal, designadamente a proporcionalidade, adequação, não discriminação 

e transparência. Atendendo a que, face aos comentários recebidos dos CTT, esta 

disposição não seria completamente clara, altera-se o disposto no SPD no sentido de 

clarificar que a aplicação do mecanismo de compensação e, em particular, a definição do 

valor da compensação a aplicar, será efetuada pela ANACOM tendo por base os princípios 

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

decorre do artigo 47.º da Lei Postal.  

 

3.5 Incumprimento dos objetivos de desempenho 

Contributos recebidos 

A API, a AIIC e a AMD concordam com a aplicação de um mecanismo de compensação 

em caso de incumprimento, bem como com o aumento do limite máximo de compensação 

de 1% para 3%.  

A DECO salienta que a fixação de IQS e de objetivos de desempenho exigentes deve estar 

associada à fixação de penalizações dissuasoras por incumprimento, como um instrumento 

essencial para garantir elevados níveis de cumprimento dos padrões de entrega 

estabelecidos para os envios postais. No entender da DECO, à semelhança do que tem 

vindo a ser a prática habitual, o incumprimento dos objetivos de desempenho associados 

à prestação do SU deve poder refletir-se nos preços dos serviços do SU. Neste contexto, 

a DECO congratula-se com o disposto no SPD, sendo seu entendimento que a fixação de 

uma dedução mais elevada por incumprimento dos objetivos de desempenho, passando 

de 1% para 3%, torna o mecanismo de compensação mais dissuasor do incumprimento 

dos objetivos de desempenho, sem prejuízo da aplicação de outros mecanismos 

sancionatórios previstos no quadro legal. 

Os CTT salientam que esta parte do SPD configura um conjunto de inovações de relevo 

face à regulação da qualidade da prestação do SU atualmente em vigor. Neste âmbito, 

referem que, de acordo com o SPD:  
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a) a ANACOM veio, «atendendo a que este mecanismo de compensação constitui um 

instrumento essencial para promover o cumprimento dos objetivos de desempenho 

fixados», por um lado, «rever (aumentar) os limites máximos de compensação que 

vinham a ser praticados até à data, com vista a reforçar o seu caráter dissuasor de 

incumprimento» e, por outro, «associar a compensação aplicável ao desvio entre o 

objetivo e o valor realizado, aplicando compensações mais elevadas quanto maior 

for o desvio negativo entre o valor realizado e o objetivo» (pág. 16 do SPD); e  

b) «por forma a assegurar maior previsibilidade aos potenciais concorrentes a PSU 

quanto às regras em vigor no período de designação», veio fixar as importâncias 

relativas (“IR”) de cada IQS tendo em conta os valores das mesmas em 2019 e 2020, 

atualizando-as também «no sentido de permitir que a sua soma iguale 100%» (pág. 

17 do SPD).   

Os CTT acrescentam que, do ponto de vista da ANACOM, estas regras permitem «criar 

incentivos ao(s) PSU para procurar atingir os valores objetivo de todos e qualquer IQS, 

pois sabe que a penalização máxima não será aplicada se pelo menos o objetivo de um 

IQS for atingido» (pág. 17 do SPD).  

Para os CTT estas regras não criam, de todo, incentivos para o PSU. Prejudicam-no 

sobremaneira, uma vez que, sendo grande parte dos IQS propostos no SPD de 

cumprimento impossível e os restantes de cumprimento muitíssimo difícil (talvez possível 

em alguns meses, mas praticamente impossíveis, de forma consistente e no final do ano) 

e oneroso, não há grande margem para que a dedução que vier a ser aplicada se situe 

num valor muito inferior aos 3% ora propostos.  

Ainda segundo os CTT, sem prejuízo de a redução para um total de 100% da IR dos IQS 

por comparação aos 200% atualmente existente (e que os CTT sempre criticaram) ser uma 

medida positiva, a verdade é que a circunstância de as deduções máximas terem 

aumentado (em 200% e 500%) acabam por retirar qualquer valor a esta medida.  

No entender dos CTT, uma dedução máxima de 3% em todos os serviços prestados pelo 

futuro SU, se se tomar em consideração os serviços que os CTT atualmente prestam, pode 

ter um impacto financeiro na ordem dos [IIC]                 [FIC] de euros, o que consideram 

que constitui um entrave adicional ao interesse que os operadores postais possam ter em 

ser os próximos PSU.  
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Os CTT acrescentam que esta penalização não tem paralelo a nível europeu, indo muito 

para além daquilo que se prevê nos restantes países europeus em que existem 

penalizações. Citando dados disponibilizados pela Cullen International39, os CTT referem 

que os valores ora propostos superam em 20 vezes os valores máximos conhecidos para 

as penalizações aplicadas nesses (poucos) países, o que, no entender dos CTT, não tem 

qualquer justificação.  

Por este motivo, os CTT consideram que a IR de, pelo menos, os IQS na vertente 

fiabilidade deveria ser reduzida, sob pena de, havendo um futuro PSU, este ser, 

cumulativamente, ano após ano, muitíssimo prejudicado pela aplicação das deduções ora 

propostas.   

Uma solução que os CTT apresentam a este propósito poderá ser a de reduzir a metade 

a IR destes IQS, compensando pelo aumento para o dobro dos IQS na vertente velocidade. 

Uma outra solução, que aquela empresa considera muitíssimo mais justa, seria 

desconsiderar, para efeito do cálculo aqui em causa, os IQS na vertente fiabilidade, uma 

vez que os CTT entendem que o cumprimento destes IQS é impossível. Uma outra solução 

apresentada pelos CTT passa pela definição de objetivos mais razoáveis, estendendo-se, 

por exemplo, o tempo de entrega a considerar. 

Acrescentam os CTT que a circunstância de se prever uma fórmula de penalização 

progressiva invalida o seu entendimento: sendo a diferença de 1,1% bastante para que se 

aplique a dedução máxima (para objetivos de 99,9% e 99,7%, significa a obrigatoriedade 

de cumprimento de 98,8% e 98,6%, o que são, no entender dos CTT, objetivos muito 

exigentes), e tomando em consideração, por facilidade de comparação, os objetivos 

atingidos pelos CTT em 2019, teria sido aplicado ao PSU uma dedução de 2,7%, 

correspondendo a um valor na ordem dos [IIC]                 [FIC] de euros (em cima dos 

enormes custos acrescidos em que a empresa foi obrigada a incorrer para se aproximar o 

mais possível do seu cumprimento).  

Os CTT salientam que é também muito importante ter em consideração que a circunstância 

de serem propostos neste SPD «tantos» IQS (e com objetivos tão exigentes) implica 

                                                           
39 Cullen International, “Definition of Universal Service Obligation – quality transit times”, publicado a 
25.03.2020.  
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elevadíssimos custos de medição e a adaptação da operação do PSU para se ajustar a 

picos de tráfego e não para volumes médios, o que tem, também, custos muito elevados.  

De acordo com os CTT, todos os aspetos acima referidos deveriam ser considerados pela 

ANACOM e, a serem mantidos tal como propostos no SPD, no seu entender colocarão em 

causa a sustentabilidade da prestação do SU.  

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista que, com exceção dos CTT, nenhuma outra entidade manifestou 

discordância com a fixação de penalizações mais exigentes por incumprimento de objetivos 

de desempenho, como instrumento para incentivar o cumprimento dos objetivos de 

desempenho estabelecidos. Os CTT mostram-se também favoráveis à redução do valor 

global das IR, embora sejam de opinião que essa redução, associada ao aumento do valor 

máximo da penalização possível, retira qualquer impacto a essa medida. 

Sobre a afirmação, dos CTT, de que a penalização proposta por incumprimento dos IQS 

não tem paralelo a nível europeu, é de referir, a título de exemplo, que, de acordo com a 

mesma fonte a que os CTT recorrem para sustentar este entendimento40, a multa a aplicar 

na Holanda pode chegar a 10% dos proveitos relevantes, o que, em termos relativos, 

supera a penalização máxima prevista de 3%. 

Relativamente à referência dos CTT à definição de objetivos de desempenho mais 

razoáveis, remete-se para o que já foi anteriormente referido sobre esta matéria, 

nomeadamente no capítulo 2. 

A eliminação da ativação do mecanismo de compensação por incumprimento dos IQS de 

fiabilidade nos termos preconizados pelos CTT, implicaria regressar à situação existente 

até 2018, que permitia que, embora os objetivos de desempenho associados ao padrão de 

serviço («velocidade») que caracteriza cada serviço fossem atingidos, os restantes envios 

que não eram entregues naquele prazo poderiam ser entregues com demoras de 

encaminhamento significativamente superiores àquele prazo, em prejuízo dos utilizadores 

e da satisfação das suas necessidades de serviço. Por este motivo, não se antecipam 

                                                           
40 Cullen International. 
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razões para se vir agora prever a supressão da ativação do mecanismo de compensação 

quando ocorra incumprimento dos IQS de fiabilidade. 

A definição de IR específicas tanto para os IQS de fiabilidade como para os de velocidade 

permite assim abranger a totalidade dos envios, com vista a fomentar a melhoria da 

qualidade do serviço e a reduzir a existência de situações que impactam negativamente 

os utilizadores dos serviços postais.  

Sem prejuízo, a revisão das IR atribuídas a cada IQS e, em particular, a atribuição de uma 

maior IR aos IQS de velocidade, face aos de fiabilidade, no sentido do proposto pelos CTT, 

não coloca em causa este objetivo: a redução da IR dos IQS de fiabilidade para metade 

do valor previsto no SPD, compensado pelo aumento da IR dos IQS na vertente 

velocidade, permite a ativação do mecanismo de compensação por incumprimento dos 

IQS, tanto os de velocidade como os de fiabilidade, mantendo também que a soma das IR 

iguale 100%.  

Atribuir maior importância aos IQS de velocidade permite ainda ter em conta que os 

objetivos de desempenho fixados exigem que a maioria dos envios postais sejam 

entregues no padrão de serviço (velocidade) que caracteriza cada serviço (note-se que os 

objetivos de desempenho fixados para os IQS de velocidade exigem a entrega, dentro dos 

prazos, de 90% ou mais dos envios postais). Esta mesma solução possibilita também fixar 

para os IQS de fiabilidade uma IR superior ao peso dos envios postais que podem ser 

entregues para além do padrão de serviço (velocidade), desta forma mantendo um 

incentivo para que estes envios sejam entregues nos prazos de encaminhamento fixados 

para os IQS de fiabilidade.        

Neste contexto, e atendendo a que a revisão das IR dos IQS no sentido do proposto pelos 

CTT não coloca em causa o objetivo de incentivar a melhoria da qualidade de serviço e a 

entrega dos envios nos prazos fixados, permitindo ainda atribuir uma maior importância 

aos objetivos que focam a situação que se espera que abranja a maioria dos envios (ou 

seja, a sua entrega dentro dos padrões de velocidade que caracterizam cada serviço), 

entende-se ser de alterar o sentido da decisão a adotar, reduzindo as IR dos IQS de 

fiabilidade para metade do valor que estava previsto e aumentando o valor das IR dos IQS 

na vertente velocidade pelo remanescente, conforme tabela seguinte. 
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Tabela 1 – Valor da importância relativa (IR) de cada IQS 

PQS – DEMORA DE ENCAMINHAMENTO DE ENVIOS POSTAIS 

Indicadores de qualidade de serviço 
IR (%) 

(valor no 
SPD) 

IR (%) 
(novo 
valor) 

IQS1 Demora de encaminhamento dos envios de correspondência não 
prioritária (D+3) 

13,5 20,2 

IQS2 Demora de encaminhamento dos envios de correspondência não 
prioritária (D+5) 

13,5 6,8 

IQS3 Demora de encaminhamento dos envios de correspondência prioritária – 
Continente (D+1) 

5,0 7,5 

IQS4 Demora de encaminhamento dos envios de correspondência prioritária – 
Continente (D+3) 

5,0 2,5 

IQS5 Demora de encaminhamento dos envios de correspondência prioritária – 
CAM (D+2)   

2,0 3,0 

IQS6 Demora de encaminhamento dos envios de correspondência prioritária – 
CAM (D+4) 

2,0 1,0 

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

4,0 6,0 

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

4,0 2,0 

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

2,0 3,0 

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

2,0 1,0 

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

4,0 6,0 

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

4,0 2,0 

IQS13 Demora de encaminhamento de encomendas (D+3) 2,5 3,7 

IQS14 Demora de encaminhamento de encomendas (D+5) 2,5 1,3 

IQS15 Demora de encaminhamento de envios de correspondência registada – 
Continente (D+1) 

10,0 15,0 

IQS16 Demora de encaminhamento de envios de correspondência registada – 
Continente (D+3) 

10,0 5,0 

IQS17 Demora de encaminhamento de envios de correspondência registada – 
CAM (D+2) 

2,0 3,0 

IQS18 Demora de encaminhamento de envios de correspondência registada – 
CAM (D+4) 

2,0 1,0 

PQS – TEMPO EM FILA DE ESPERA NOS ESTABELECIMENTOS POSTAIS 

Indicadores de qualidade de serviço 
IR (%) 

(valor no 
SPD) 

IR (%) 
(novo 
valor) 

IQS21 Tempo em fila de espera (% de eventos < 10 mn) 5,0 7,5 

IQS22 Tempo em fila de espera (% de eventos < 30 mn) 5,0 2,5 

Em relação à introdução de uma penalização progressiva, tal visa incentivar a que, mesmo 

em caso de incumprimento, o(s) PSU promova(m) a aproximação do nível de qualidade 
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realizado com o valor objetivo, uma vez que estará(ão) sujeito(s) a uma penalização por 

incumprimento dos IQS menor do que a penalização máxima.  

No que respeita ao comentário dos CTT segundo o qual em 2019 teria ainda assim sido 

aplicado ao PSU uma dedução de 2,7%, é de referir que esta dedução não decorreria de 

a penalização aplicável (no SPD) ser desajustada ou demasiado elevada, mas tão só da 

dimensão do nível de incumprimento verificado em 2019. Importa notar que, em 2019, os 

CTT não cumpriram 23 dos 24 IQS e, para além disso, os valores realizados em vários IQS 

ficaram muito aquém do objetivo de desempenho fixado para cada IQS. Por exemplo, em 

pelo menos 12 IQS o valor realizado foi inferior ao objetivo de desempenho em mais de 2 

pontos percentuais e casos houve de IQS em que o desvio foi superior a 10 pontos 

percentuais. A adoção de medidas necessárias para assegurar o cumprimento dos 

objetivos de desempenho, ou para aproximar o nível realizado do valor objetivo, permitiria 

reduzir a penalização aplicável. 

Relativamente aos comentários dos CTT de que a circunstância de serem propostos 

«tantos» IQS implica elevadíssimos custos de medição, remete-se para o que sobre este 

aspecto se referiu nos comentários na generalidade, em particular no capítulo 2.3. 

De salientar, por último, que nas suas decisões, nomeadamente no SPD em apreço, 

conjuntamente com os critérios de formação de preços constantes do respetivo SPD, 

também colocado em consulta na mesma data, a que acrescem os SPD sobre a 

metodologia de cálculo dos custos líquidos do SU e sobre o conceito de encargo financeiro 

não razoável, a ANACOM teve sempre presente a necessidade de assegurar a 

sustentabilidade do SU. 

3.6 Divulgação aos utilizadores 

Contributos recebidos 

Sobre este aspecto, tanto a DECO como os CTT remetem as suas posições para os 

comentários que efetuaram ao SPD autónomo sobre a informação a divulgar pelo(s) PSU 

aos utilizadores. 
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Entendimento da ANACOM 

A ANACOM tem em conta os referidos contributos no âmbito da consulta em que foram 

apresentados, refletindo-os, sempre que adequado, na decisão final sobre a informação a 

prestar pelo(s) PSU aos utilizadores. 

3.7 Comunicação à ANACOM 

Contributos recebidos 

A DECO concorda com as disposições, estabelecidas no SPD, relacionadas com o dever 

de o(s) PSU remeter(em) à ANACOM informações que permitam assegurar, por esta 

Autoridade, um acompanhamento adequado da qualidade do serviço prestado. 

Os CTT salientam que as regras propostas no SPD a este respeito são as que lhe são 

atualmente aplicáveis enquanto PSU. Realçam, no entanto, três aspetos que, do seu ponto 

de vista, merecem uma revisão por parte da ANACOM:  

a) Por um lado, a ANACOM propõe que a informação disponibilizada aos utilizadores 

relativa à qualidade do serviço prestado pelo PSU deve acompanhar o relatório com 

informação sobre os níveis anuais de qualidade registados no ano, bem como o 

relatório com informação sobre os níveis de qualidade registados no último trimestre 

do ano (que deve ser remetido até 31 de março do ano seguinte). Os CTT 

consideram que, como tem acontecido durante a presente concessão, a informação 

a afixar em estabelecimentos postais tenha de se manter com data limite até final de 

abril (e não março);  

b) Por outro lado, os CTT consideram muitíssimo excessivo que a entidade 

independente contratada pelos CTT para proceder à medição dos níveis de 

qualidade de serviço tenha, se solicitado pela ANACOM, de prestar informações 

«para acompanhar a medição e aferir dos níveis de desempenho do PSU à luz dos 

objetivos definidos». Os CTT consideram que a ANACOM tem acesso ao relatório 

produzido por essa entidade – que é, por definição e por isso garantidamente, 

totalmente independente –, não se vendo quaisquer motivos que conduzam, ao que 

referem ser, uma excessiva ingerência; 
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c) No entender dos CTT, a ANACOM não deveria divulgar informações que não 

constem da informação (anual) a divulgar pelo PSU aos utilizadores, conforme vem 

previsto no SPD. Sendo esse o caso, consideram os CTT que perde todo o sentido 

a divulgação aos utilizadores que se exige que o PSU realize, considerando ainda 

que não deve caber à ANACOM a escolha dos dados a divulgar. Defendem os CTT 

que a manter-se uma obrigação com este, ou com um teor idêntico, devia prever-se 

a prévia audição do PSU.  

Entendimento da ANACOM 

Esclarece-se que no SPD sobre a informação a divulgar pelo(s) PSU aos utilizadores, se 

prevê que a informação sobre qualidade de serviço a afixar em estabelecimentos postais 

deve ser efetuada até final de abril, tal como atualmente sucede no âmbito da atual 

concessão, o que já correspondia ao que é defendido pelos CTT nas observações que 

agora apresenta.  

O preceito que estabelece que a entidade independente contratada pelo PSU para 

proceder à medição dos níveis de qualidade de serviço tenha, se solicitado pela ANACOM, 

de prestar informações para acompanhar a medição e aferir dos níveis de desempenho do 

PSU à luz dos objetivos definidos, visa que o Regulador, no âmbito da aplicação das suas 

atribuições, possa solicitar diretamente à referida entidade informação considerada 

necessária para monitorizar e supervisionar os níveis de desempenho do(s) PSU.  

Uma vez que a Lei Postal (no seu artigo 13.º) também exige que o sistema de medição 

seja independente do(s) PSU, aquele preceito visa permitir também que a ANACOM – 

como entidade reguladora – possa solicitar à entidade que efetua a medição todo o tipo de 

informações consideradas necessárias sobre o sistema de medição41, incluindo 

informações que, pela sua natureza, poderiam colocar em causa a independência do 

sistema de medição se as mesmas viessem a ser do conhecimento do(s) PSU (caso, por 

exemplo, o pedido e a resposta às mesmas fosse efetuado por intermédio do(s) PSU). 

                                                           
41 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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Trata-se de um poder que se justifica pela relevância da prestação (SU) que aqui está em 

causa e pela necessidade de proceder à supervisão, tão rigorosa quanto possível, da 

atividade do(s) PSU.  

Saliente-se ainda que, nos termos do disposto no artigo 15.º dos Estatutos da ANACOM, 

o(s) PSU está(ão) sujeito(s) a uma obrigação de colaboração a que acresce a obrigação 

de prestar 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 prevista no SPD 

(alínea b) do n.º 7 do artigo 7.º) constitui, assim, uma forma de, com celeridade, 

operacionalizar esta obrigação – através desta solução o(s) PSU fica(m) dispensados de 

solicitar à entidade externa designada para medir a qualidade do serviço que comunique 

a 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. 

Relativamente ao comentário dos CTT a respeito da informação a divulgar pela ANACOM, 

salienta-se que aquela se enquadra no previsto na Lei Postal, a qual estabelece [no artigo 

53.º, n.º 1, alínea b)] que compete a esta Autoridade disponibilizar e manter atualizadas 

informações que contribuam para um mercado aberto e concorrencial, designadamente as 

relativas aos níveis de qualidade de serviço oferecidos pelo(s) PSU.  

Neste contexto, para além da divulgação dos valores anuais dos níveis de qualidade de 

serviço que tem efetuado, sempre que considerado adequado para uma melhor 

informação aos utilizadores divulgará também informação sobre os níveis de qualidade 

atingidos num período de tempo menor, sendo que, nestes casos, não deixará de indicar 

claramente que se trata de informação parcelar. 

Tal não obsta à divulgação de informação (anual) pelo(s) PSU, como previsto, permitindo 

que a informação sobre os níveis de qualidade de serviço, sendo divulgado em diferentes 

meios, possa mais facilmente chegar ao conhecimento dos utilizadores. 
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Não carece também de prévia audição adicional do(s) PSU quanto à informação a divulgar, 

para além da que foi efetuada no presente procedimento, através do qual claramente se 

previu já a possibilidade de esta Autoridade divulgar informação e qual a informação em 

concreto passível de ser divulgada. 

Face aos contributos específicos recebidos, entende-se que deve ser mantido o sentido da 

decisão submetida a consulta e a audiência prévia. 

3.8 Entrada em vigor e vigência 

Contributos recebidos 

A DECO refere concordar que, para garantir estabilidade quanto à qualidade do serviço 

prestado no âmbito do SU e fomentar a confiança dos utilizadores nos serviços, é 

importante que os PQS, IQS e obrigações relacionadas vigorem durante um período de 

tempo que não seja demasiado curto. No entanto, a DECO salienta que sem conhecer a 

duração do(s) futuro(s) contrato(s) de concessão, não pode pronunciar-se sobre se será 

adequado, ou não, que os PQS, IQS e obrigações relacionadas vigorem durante todo o 

período de vigência do(s) contrato(s) que vier(em) a ser celebrado(s), pois se esses 

contratos forem longos será acertado prever a revisão periódica dos PQS, IQS e 

obrigações relacionadas. 

Os CTT consideram que a previsibilidade é um aspeto importante a ter em consideração, 

mas que a circunstância de a ANACOM poder, em casos justificados, alterar as condições 

previstas no SPD, traz preocupação quando essas alterações forem no sentido de tornar 

ainda mais exigentes os objetivos de qualidade, tal como tem vindo a acontecer desde 

2018. No entender dos CTT, podendo a ANACOM, nos termos da Lei Postal, definir os 

PQS para períodos superiores a três anos, ou seja, durante todo o período de vigência da 

futura concessão, seria fundamental prever no SPD quais os casos justificados que 

poderão levar a ANACOM a rever a sua posição. De outra forma, no entender dos CTT 

não existe segurança ou previsibilidade jurídica necessária para incentivar a participação 

no futuro procedimento de designação do(s) PSU, a não ser que se crie um mecanismo 

de reposição do equilíbrio económico-financeiro ou de compensação.  
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Entendimento da ANACOM 

A fixação de PQS, IQS e obrigações relacionadas para toda a vigência do período de 

designação do(s) PSU visa garantir estabilidade quanto à qualidade do serviço prestado 

no âmbito do SU, fomentar a confiança dos utilizadores nos serviços e assegurar 

previsibilidade para os potenciais interessados em ser PSU. 

Sem prejuízo, e caso se constate, face à evolução do sector e das próprias necessidades 

dos utilizadores, que os PQS, IQS e obrigações relacionadas previstas no SPD deixaram 

de ser os adequados para assegurar os objetivos e princípios previstos na Lei Postal, 

nomeadamente os previstos no artigo 2.º (nas alíneas b) e c) do n.º 1 e nas alíneas a) e b) 

do n.º 2) e nos artigos 10.º e 11.º, a ANACOM poderá proceder à sua revisão, nos termos 

do disposto no artigo 13.º da Lei Postal. Por conseguinte, o SPD prevê que, sempre que 

considerado justificado (ou seja, quando esteja em causa continuar a assegurar os 

objetivos e princípios previstos na Lei Postal), a ANACOM poderá, no quadro das suas 

atribuições e competências, rever os PQS, IQS e obrigações relacionadas, no quadro do 

disposto no artigo 13.º da Lei Postal.  De qualquer modo, o(s) próprios PSU poderão 

apresentar à ANACOM propostas de revisão dos mesmos, devidamente fundamentadas. 

4 Conclusão 

Na sequência das respostas recebidas e reconhecendo a ANACOM a sua relevância, a 

decisão a proferir contempla um conjunto de ajustamentos de modo a refletir os 

entendimentos atrás expostos, sobre: 

− Capítulo 2.2.2 e Anexo à decisão a proferir – substituição da remissão feita para as 

decisões de 28.12.2018 e 22.01.2020 no que respeita a procedimentos de medição 

dos IQS, passando os mesmos a ser plasmados na decisão, com a introdução de 

um Apêndice 3 ao Anexo da mesma. 

− Capítulo 2.2.2 e Apêndice 1 do Anexo à decisão a proferir – reduzida a dimensão 

da amostra mínima a ser considerada para medição dos IQS referentes ao tempo 

em fila de espera, passando das 4950 observações previstas no SPD para 3050 

observações. 
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− Capítulo 2.2.5 e Apêndice 2 do Anexo à decisão a proferir – reduzir as IR dos IQS 

de fiabilidade para metade do valor que estava previsto no SPD e aumentar o valor 

das IR dos IQS na vertente velocidade pelo remanescente, sendo alterada a tabela 

correspondente, e clarificar que a aplicação do mecanismo de compensação tem 

por base os princípios da proporcionalidade, da adequação, da não discriminação 

e da transparência conforme decorre do artigo 47.º da Lei Postal. 

 


