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1. Introdução 

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

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

integram o serviço postal universal (SPU) de acordo com os parâmetros de qualidade de 

serviço (PQS) e os objetivos de desempenho fixados pela Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM). 

Por decisão de 12.07.20183, a ANACOM fixou os PQS e respetivos indicadores de 

qualidade de serviço (IQS) nos quais os PQS se materializam, bem como os objetivos de 

desempenho associados à prestação do SPU, para o triénio 2018-2020, e definiu as regras 

relativas à sua medição, monitorização e divulgação, tendo ainda determinado, nessa 

sede, que em 2018 se aplicavam as decisões de 30.12.2014 e de 13.03.2015, que fixaram 

os PQS e objetivos de desempenho associados à prestação do serviço postal universal 

para o triénio 2015-2017. 

Tendo-se constatado que, com base na informação disponível sobre os valores realizados 

pelos CTT, no ano 2018, os valores do IQS2 (demora de encaminhamento no correio azul 

no Continente) e do IQS7 (demora de encaminhamento no correio transfronteiriço 

intracomunitário D+3) não cumpriram os respetivos valores mínimos definidos para o ano 

em causa, por deliberação de 09.05.20194 o Conselho de Administração da ANACOM 

aprovou o sentido provável de decisão (SPD) em que determinou, nomeadamente, a 

aplicação do mecanismo de compensação previsto no artigo 7.° dos «parâmetros de 

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

universal», fixados na decisão da ANACOM de 30.12.2014. Este SPD concluía pela 

aplicação da dedução de 0,085 pontos percentuais à variação média ponderada dos preços 

do cabaz de serviços de correspondências, encomendas e correio editorial, permitida para 

o ano 2019 – variação que passaria a ser IPC + FCIPC - 0,25% + FCQ - 0,085% –, devendo 

a referida dedução beneficiar a universalidade dos utilizadores daqueles serviços. 

                                                           
1 Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, na sua redação em vigor, disponível em 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1125226.  
2 Bases da concessão do serviço postal universal, aprovadas pelo Decreto-Lei n.°448/99, de 4 de novembro, 

republicadas, após alterações, em anexo ao Decreto-Lei n.º 160/2013, de 19 de novembro. 
3 https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456816.  
4 https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1471769.  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1125226
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456816
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1471769
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Foi deliberado submeter este SPD à audiência prévia dos CTT, nos termos e ao abrigo dos 

artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, pelo prazo de 15 dias 

úteis. 

Os CTT foram notificados do SPD por ofício de 10.05.2019, tendo respondido, 

tempestivamente, a 31.05.2019. 

A ANACOM disponibiliza no seu sítio na Internet a resposta recebida, salvaguardando 

qualquer informação de natureza confidencial devidamente identificada como tal.  

O presente relatório contém referência à pronúncia dos CTT e uma apreciação global que 

reflete o entendimento desta Autoridade sobre a mesma. Atendendo ao caráter sintético 

deste relatório, a sua análise não dispensa a consulta da pronúncia dos CTT. 

O presente relatório constitui parte integrante da decisão relativa aos valores dos IQS 

verificados pelos CTT, em 2018. 

2. Apreciação do contributo recebido 

2.1. Penalização pelo incumprimento do IQS7 (demora de encaminhamento no 

correio transfronteiriço intracomunitário D+3) 

Pronúncia dos CTT 

Os CTT referem que a aplicação da penalização pelo incumprimento do IQS7 traduz uma 

leitura demasiado formalista e literal das deliberações da ANACOM que fixaram os 

objetivos de desempenho associados à prestação do SPU para o ano de 2018, entendendo 

que o SPD de 09.05.2019 não se mostra adequado e deveria ser revisto.  

Os CTT aditam que o IQS7 corresponde a um indicador ponta-a-ponta, que mede demoras 

de encaminhamento desde a aceitação, no país de origem, até à entrega ao destinatário, 

no país de destino, pelo que os resultados deste IQS – e o cumprimento do respetivo 

objetivo – não são da sua exclusiva responsabilidade, estando as demoras de 

encaminhamento dos objetos em questão também dependentes do desempenho de outro 

operador postal responsável por parte do fluxo (de entrada ou de saída), e estão sujeitos 

a ajustes operacionais e alterações de standards, por parte de outros operadores, que não 

são controlados pelos CTT. Concluem que, assim sendo, é injustificado e desrazoável que 

o mesmo seja considerado para efeitos de ativação do mecanismo de compensação. 
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Os CTT salientam ainda que a ANACOM já entendeu no passado (em particular, na 

deliberação de 12.07.2018) que os objetivos de desempenho associados à prestação do 

SPU no âmbito do IQS7 não dependem apenas dos CTT.  

Acrescentam que, no âmbito dessa decisão de 12.07.2018, a ANACOM considerou que as 

demoras de encaminhamento do correio transfronteiriço intracomunitário estão 

dependentes do desempenho de outros operadores postais responsáveis por parte do 

fluxo, tendo considerado que este IQS, em particular, não deveria relevar para efeitos de 

ativação do mecanismo de compensação. Os CTT citam o entendimento da ANACOM, 

constante da página 24 da referida decisão, em que se pode ler: “(…) tendo em conta que 

os valores realizados dependem não apenas dos CTT mas também dos restantes 

prestadores de serviço nos restantes países, os indicadores referentes ao correio 

transfronteiriço intracomunitário passam a ter como objetivo primordial a monitorização dos 

níveis de qualidade nos envios com origem ou destino em Portugal, deixando de relevar 

para efeitos de aplicação do mecanismo de compensação aos utilizadores, previsto no 

capítulo 7, a ativar em caso de não se atingirem os objetivos de desempenho definidos”.  

Salientam ainda os CTT que já no ano anterior, na sua pronúncia de 28.05.2018 no âmbito 

do SPD de 03.05.2018 sobre os valores dos IQS verificados em 2017, utilizaram um 

argumento semelhante para que a ANACOM não considerasse o incumprimento do mesmo 

IQS para efeitos de aplicação do mecanismo de compensação aos utilizadores, tendo em 

conta que, na altura, já constava do SPD da ANACOM (de 11.01.2018) sobre os IQS a 

vigorar em 2018-2020, a consideração de que o IQS7 não deveria relevar para efeitos de 

aplicação do mecanismo de compensação aos utilizadores. No entanto, na altura (na 

decisão final de 21.06.2018 sobre os valores dos IQS em 2017) a ANACOM não atendeu 

ao argumento dos CTT, por ter considerado que a referida proposta de revisão constante 

do SPD sobre os IQS a vigorar em 2018-2020 (não consideração do IQS7 para efeitos de 

ativação do mecanismo de compensação) não se encontrava em vigor. 

Os CTT entendem assim que, tendo a deliberação de 12.07.2018 já sido aprovada, e 

fazendo parte do acervo jurídico relevante na matéria, não poderá deixar de ser 

considerada, acrescentando que a desconsideração do IQS7 para a aplicação do 

mecanismo de compensação é imposta pelos princípios da justiça e da juridicidade a que 

a ANACOM se encontra vinculada.  
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Referem ainda os CTT que não pode a ANACOM utilizar o argumento de que a 

desconsideração do IQS7 para efeitos de aplicação do mecanismo de compensação 

apenas se aplica a partir de 2019, dado que, conforme resulta da página 109 do relatório 

de audiência prévia relativo à decisão de 12.07.2018, a circunstância de esta decisão5 se 

aplicar apenas a partir de 2019 tem como fundamento: (i) a necessidade de definir um 

período de alteração da organização interna e operacional dos CTT; (ii) a adaptação dos 

procedimentos de medição da qualidade de serviço e (iii) assegurar maior coerência na 

medição dos vários IQS, novos e antigos. 

No entender dos CTT, a desconsideração do IQS7 para efeitos de ativação do mecanismo 

de compensação em nada exige uma adaptação dos CTT, sendo, tão-só, uma medida que 

vem dar corpo a uma realidade já sentida há vários anos, conforme destacado pela própria 

ANACOM, tratando-se também de uma medida favorável aos interesses da empresa que, 

poderia ser sempre, nos termos gerais, aplicável imediatamente. 

Deste modo, os CTT notam que a não consideração do incumprimento do IQS7 levaria a 

que a dedução a aplicar passasse a ser de 0,06 p.p. 

Entendimento da ANACOM 

Na decisão de 12.07.2018, a ANACOM a determinou que: 

a) a partir do ano de 2019, inclusive, os valores apurados relativamente aos IQS do 

correio transfronteiriço intracomunitário não seriam considerados para efeitos da 

decisão de aplicação do mecanismo de compensação aos utilizadores; 

b) ao ano de 2018 se aplicavam as regras definidas nas deliberações da ANACOM de 

30.12.2014 e de 13.03.2015, que fixaram os «Parâmetros de qualidade de serviço 

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

para o triénio de 2015-2017. 

Nesta decisão, a ANACOM reconheceu, tal como referem os CTT, que os valores da 

demora de encaminhamento do correio transfronteiriço intracomunitário dependem não 

                                                           
5 De salientar que embora os CTT indiquem que na página 109 do relatório de audiência se refere que a decisão 
de 12.07.2018 se aplica apenas a partir de 2019, o que efetivamente se refere no relatório de audiência é que 
se continuam a aplicar até 31.12.2018 os IQS e respetivos objetivos de desempenho que vigoraram em 2017 
(que resultam das deliberações da ANACOM de 30.12.2014 e de 13.03.2015), aplicando-se as novas 
obrigações de qualidade a partir de 01.01.2019. 
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apenas da concessionária mas também de prestadores de serviços nos restantes países, 

pelo que os respetivos indicadores passariam a ter (a partir de 2019) como objetivo 

primordial a monitorização dos níveis de qualidade nos envios com origem ou destino em 

Portugal, deixando de relevar para efeitos de aplicação do mecanismo de compensação 

aos utilizadores (sem prejuízo da possibilidade de intervenção da ANACOM, no quadro das 

suas atribuições e competências, no caso da degradação destes níveis). 

A diferença entre as soluções adotadas, na decisão de 12.07.2018, para 2018 e para 2019, 

prendeu-se, sobretudo, com a necessidade de conceder à concessionária um período de 

tempo para que esta pudesse realizar as ações necessárias à medição dos IQS 

estabelecidos numa decisão tomada já depois de ter decorrido o primeiro semestre de 

2018. 

Perante o acima exposto e por força da aplicação, em bloco, das regras anteriormente 

definidas (a 30.12.2014 e a 13.03.2015) à qualidade de serviço a observar pela 

concessionária em 2018, conclui-se, em primeiro lugar, que na decisão em referência não 

se prevê que, relativamente ao ano de 2018, o valor do IQS7 realizado – relativo ao correio 

transfronteiriço intracomunitário –, seja desconsiderado na concretização do mecanismo 

de compensação previsto para as situações de incumprimento dos objetivos de 

desempenho fixados (posição que, aliás, não foi contestada pelos CTT que, ao 

impugnarem judicialmente a decisão de 12.07.2018, não incluíram, no objeto da 

impugnação deduzida, a referida determinação – que, assim sendo, se consolidou na 

ordem jurídica). 

Não obstante, nos termos do artigo 47.º da Lei Postal, bem como da Base XII, n.º 2 das 

Bases da Concessão e da cláusula 12.ª, n.º 2 do contrato de concessão do serviço postal 

universal – que, nesta matéria, remetem para a primeira disposição indicada –, a 

concretização do mecanismo de compensação deve, como determina a lei, ser precedida 

de uma ponderação feita de acordo com os princípios da proporcionalidade, da adequação, 

da não discriminação e da transparência. 

É o princípio da proporcionalidade que, neste caso particular, justifica uma especial 

ponderação da relevância dos valores obtidos através da medição do IQS7 na aplicação 

concreta, ao ano de 2018, do mecanismo de compensação previsto para o incumprimento 

dos objetivos de desempenho associados à prestação do serviço postal universal. 
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Com efeito, quer por força do que dispõe o artigo 7.º do Código do Procedimento 

Administrativo, quer pelo que determina o artigo 47.º da Lei Postal, uma decisão sobre a 

concretização do mecanismo de compensação a adotar em resultado do incumprimento 

dos objetivos de desempenho fixados para 2018 deve, sempre, ser precedida de uma 

ponderação da adequação, necessidade e equilíbrio da compensação estabelecida 

perante o incumprimento verificado. 

É nesta aferição, e em particular na avaliação do equilíbrio ou justiça da decisão sobre a 

relevância ou o peso que os valores verificados relativamente ao IQS7 devem ter na 

definição do mecanismo de compensação – proporcionalidade stricto sensu –, que importa 

ponderar até que ponto a demora no encaminhamento do correio transfronteiriço 

intracomunitário – que, como acima referido, a ANACOM, por decisão de julho de 2018, 

reconheceu não depender inteiramente do desempenho da concessionária –, deve 

justificar o mecanismo de compensação a estabelecer e que tem como fundamento o 

incumprimento, pela  concessionária do serviço postal universal, das exigências que lhe 

foram fixadas em matéria de qualidade de serviço.  

Como é reconhecido na decisão da ANACOM de 12.07.2018, os valores apurados 

relativamente ao IQS7 estão naturalmente condicionados pelo comportamento de 

prestadores de serviços postais de outros Estados-Membros da União Europeia cujo 

desempenho (melhor ou pior) irá afetar os valores apurados num indicador cujo 

incumprimento determina que se impute à empresa concessionária, em exclusivo, as 

consequências – imputáveis através do mecanismo de compensação – da qualidade do 

um serviço que não é apenas prestado, em toda a sua extensão, por si. Ora, avaliada a 

responsabilidade da concessionária no incumprimento do IQS7, conclui-se que a sua 

penalização pelo incumprimento concretamente ocorrido implicará um desequilíbrio entre 

o comportamento desaprovado e a consequência que do mesmo resulta. A consideração 

de tais valores na definição do mecanismo de compensação será, sobretudo, não justa, e 

consubstanciará uma decisão que não cumpre uma exigência do princípio da 

proporcionalidade.  

É com este fundamento que se conclui que não é ajustado onerar os CTT com um 

mecanismo de compensação em resultado e em reação a valores de um indicador de 

qualidade que, por serem condicionados por outras empresas, não lhe são totalmente 

imputáveis (o que fundamentou a decisão de não consideração da demora do 
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encaminhamento do correio transfronteiriço intracomunitário na definição do mecanismo 

de compensação no âmbito do quadro regulatório aplicável a partir de 2019). 

Neste enquadramento, da ponderação feita, no âmbito do quadro regulatório aplicável a 

2018 – e tendo por base os princípios previstos no citado artigo 47.º da Lei Postal, em 

especial o princípio da proporcionalidade –, conclui-se que, na concretização do 

mecanismo de compensação a estabelecer pelo incumprimento dos IQS verificado naquele 

ano deve ser desconsiderado o IQS7. 

Salienta-se, assim, que o que acima se conclui relativamente à aplicação do mecanismo 

de compensação por incumprimento dos objetivos de desempenho de 2018 assenta no 

racional e enquadramento regulamentar que atualmente se encontra em vigor e no que 

nessa sede se concluiu quanto à desconsideração do IQS7 na aplicação do mecanismo de 

compensação por incumprimento da qualidade de serviço fixada, fazendo-se notar que 

esta abordagem não seria admissível na ponderação das consequências do 

incumprimento da qualidade de serviço verificada em 2017, dado que não era este o 

enquadramento regulamentar então em vigor.  

Neste sentido, entende-se ser de alterar o disposto no SPD em relação a esta matéria. 

2.2. Desconsideração do cumprimento generalizado dos objetivos de desempenho 

associados à prestação do SPU em 2018 

Pronúncia dos CTT 

Os CTT entendem que a aplicação de uma penalização à concessionária se mostra 

também injustificada pelo facto de os valores objetivo terem sido superados em cerca de 

64% dos IQS (cuja importância relativa totaliza 86%). 

Em particular, os CTT notam que foram além dos valores objetivos definidos nos IQS16, 

IQS47, IQS58, IQS69, IQS910, IQS1011 e IQS1112, bem como que o indicador global de 

                                                           
6 Demora de encaminhamento no correio normal. 
7 Correio normal não entregue até 15 dias úteis. 
8 Correio azul não entregue até 10 dias úteis. 
9 Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas. 
10 Demora de encaminhamento na encomenda normal. 
11 Tempo em fila de espera no atendimento. 
12 Demora de encaminhamento no correio registado. 
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qualidade de serviço subiu de 110 para 150 (um aumento de mais de 40%), referindo que 

tiveram um desempenho globalmente muito positivo em 2018 e que o seu esforço e 

empenho no sentido de superar os valores objetivo fixados não tem qualquer consequência 

para a empresa, defendendo que deveriam servir para compensar um desempenho menos 

positivo em outros IQS. 

Concluem assim que, atendendo aos princípios da justiça e da juridicidade, bem como aos 

princípios de proporcionalidade e adequação previstos no artigo 47.º da Lei Postal, e 

considerando que 64% dos IQS (com importância relativa de 86%) tiveram um resultado 

acima dos valores objetivos e que o valor relativo ao IQS2, não obstante ter ficado abaixo 

do valor mínimo, registou uma melhoria no desempenho, não deveria ser ativado o 

mecanismo de compensação. 

Entendimento da ANACOM 

Os CTT, enquanto entidade prestadora do SPU em território nacional, estão obrigados a 

prestar os serviços que integram o SPU de acordo com os objetivos de desempenho 

fixados pela ANACOM. O cumprimento dos referidos objetivos é, assim, o resultado 

esperado, o que não se verificou, em 2018, para todos os IQS. 

Como os CTT referem, apenas foram superados os objetivos de desempenho de sete IQS, 

ou seja, apenas foram superados os objetivos de desempenho de 63,6% do total dos onze 

IQS em vigor em 2018 (pelo que não foram superados os objetivos de desempenho de 

36,4% dos IQS), cuja importância relativa se traduz em 86% (totalizando 14% a importância 

relativa dos IQS cujos objetivos não foram superados no mesmo período). 

De acordo com o SPD, do mecanismo de compensação que a ANACOM projetava fixar ao 

abrigo do citado artigo 47.º da Lei Postal – que estabelece que, “em caso de incumprimento 

dos objetivos de desempenho associados à prestação do serviço universal (…) a ANACOM 

deve, de acordo com os princípios da proporcionalidade, da adequação, da não 

discriminação e da transparência, aplicar mecanismos de compensação destinados aos 

utilizadores do serviço universal” – resultava a aplicação de 8,5% da compensação máxima 

aplicável. 

Ainda assim, face ao entendimento expresso no ponto anterior deste relatório, aquela 

compensação será reduzida para 6% da compensação máxima aplicável. Ou seja, a 

compensação a aplicar é inclusivamente inferior à percentagem de IQS cujos objetivos não 
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foram superados (36,4%) e inferior à importância relativa desses mesmos IQS (14%), pelo 

que a própria regra aplicável decorre já de uma adequada ponderação da 

proporcionalidade desta medida. 

Não são de acolher, assim, os argumentos dos CTT quanto à não aplicação do mecanismo 

de compensação. 

3. Conclusão 

Tendo em consideração a pronúncia dos CTT e à luz dos entendimentos sobre a mesma 

atrás expostos, além da introdução, na decisão final, da referência ao próprio procedimento 

de audiência, a ANACOM procede às seguintes alterações face ao SPD: 

 Desconsiderar, na concretização do mecanismo de compensação a aplicar por 

incumprimento dos valores mínimos de IQS em 2018, os valores apurados 

relativamente ao IQS do correio transfronteiriço intracomunitário (IQS7); e, em 

consequência, 

 Determinar a aplicação da dedução de 0,06 pontos percentuais (e já não de 0,085 

pontos percentuais) à variação média ponderada dos preços do cabaz de serviços 

de correspondências, encomendas e correio editorial, permitida para o ano 2019 – 

variação que passa a ser IPC + FCIPC - 0,25% + FCQ - 0,06% –, devendo a referida 

dedução beneficiar a universalidade dos utilizadores daqueles serviços; 

 Incluir referência à alteração de preços entretanto implementada pelos CTT, em 

junho deste ano. 


