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1 Introdução 

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

(SU), em território nacional, até 31.12.20201. 

O Contrato de concessão do serviço postal universal2, celebrado entre o Estado português 

e os CTT – doravante Contrato de Concessão –, vigora também até 31.12.2020 e abrange 

a prestação dos serviços que integram o SU, bem como a prestação de outros serviços e 

atividades. 

De acordo com a Lei Postal3, após 31.12.2020 a prestação do SU pode ser assegurada 

através dos seguintes mecanismos:  

a) Funcionamento eficiente do mercado, sob o regime de licença individual. 

b) Designação de um ou mais prestadores de serviços postais para a prestação de 

diferentes elementos do SU ou para a cobertura de diferentes partes do território 

nacional. Neste caso, a designação reveste a forma de contrato de concessão, 

aplicando-se os procedimentos previstos no Código dos Contratos Públicos (CCP). 

Estabelece ainda a Lei Postal que os mecanismos adotados devem ser os mais adequados 

e eficientes para assegurar a disponibilidade do SU em todo o território nacional, bem como 

respeitar os princípios da transparência, da não discriminação e da proporcionalidade, 

garantindo a continuidade da prestação do SU como fator de coesão social e territorial. 

Por despacho do Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, de 03.10.2019, 

comunicado por ofício de 04.10.2019, foi solicitado à ANACOM que promovesse o 

lançamento de uma consulta pública sobre o SU, conforme havia sido sugerido por esta 

                                                           

1 Cf. disposto no n.º 1 do artigo 57.º da Lei Postal (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=. 
2 Contrato celebrado em 01.09.2000, no seguimento da aprovação das Bases da concessão do serviço postal 
universal pelo Decreto-Lei n.º 448/99, de 4 de novembro, alterado sucessivamente em 01.10.2001, 09.09.2003, 
26.07.2006 e 31.12.2013, no seguimento das alterações efetuadas às Bases da concessão, respetivamente 
pelos Decretos-Lei n.º 150/2001, de 7 de maio, n.º 116/2003, de 12 de junho, n.º 112/2006, de 9 de junho, e 
n.º 160/2013, de 19 de novembro.  

Documentos disponíveis em https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=331843.   
3 Vd. n.º 1 do artigo 17.º da Lei Postal. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=331843&tab=&a=346251&b=&c
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=331843
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Autoridade4. Em 22.11.2019, o Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações veio 

manifestar a sua concordância com o projeto de documento de consulta pública 

apresentado pela ANACOM5, tendo também solicitado a sua publicação e a realização, 

pela ANACOM, após a referida consulta, do relatório final com o resumo dos contributos 

que fossem recebidos.   

A referida consulta pública foi lançada em 26.11.2019, tendo decorrido pelo prazo de 20 

dias úteis.  

A consulta pública visou recolher contributos por parte do sector e da sociedade em geral, 

nomeadamente sobre os termos e condições que devem estar associados à prestação do 

SU, sobre as especificações desse serviço, sobre a necessidade de proceder à designação 

de prestador de serviço universal (PSU) nas suas várias componentes e sobre o interesse 

dos prestadores de serviços postais em assegurar a sua prestação. 

Tratou-se de uma consulta pública conjunta do Governo e da ANACOM, atenta a 

distribuição de competências definida no ordenamento jurídico nacional. 

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

promoveu o envio eletrónico da mesma a um leque diversificado de entidades, visando um 

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

sociedade. A este respeito, salienta-se que a Associação Nacional de Freguesias 

(ANAFRE) comunicou que procedeu à divulgação da consulta junto das freguesias 

portuguesas. 

A Autoridade da Concorrência (AdC) remeteu comentários às matérias em consulta, numa 

ótica de concorrência e de bem-estar do consumidor. 

Neste contexto, no âmbito da consulta foram recebidos, para além dos comentários da 

AdC, contributos de: 

 9 autarquias: 

 Câmara Municipal da Mealhada; 

                                                           
4 Pelo ofício ANACOM-S015150/2019, de 22.08.2019. 
5 Através do ofício ANACOM-S019670/2019, de 04.11.2019. 
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 Câmara Municipal de Castro Verde; 

 Câmara Municipal de Odivelas; 

 Câmara Municipal de Ourique; 

 Câmara Municipal de Vieira do Minho6; 

 Junta de Freguesia da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes; 

 Junta de Freguesia da União das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras7; 

 Junta de Freguesia de Bodiosa; 

 Junta de Freguesia de São Pedro da Torre; 

 2 prestadores de serviços postais: 

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

 Premium Green Mail (PGM); 

 5 cidadãos: 

 António Miguel Sousa; 

 Cláudio Vilas; 

 Luís Paulo; 

 Rogério Costa Pereira; 

 Samuel Vieira; 

 7 organizações da sociedade civil: 

 Associação Nacional de Responsáveis de Distribuição (ANRED); 

                                                           
6 O contributo desta Câmara Municipal foi recebido já fora do prazo. 
7 O contributo desta Junta de Freguesia foi recebido já fora do prazo. 
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 Associação Nacional dos Chefes de Estação dos Correios (ANCEC); 

 Associação Portuguesa de Imprensa (API) e Associação de Imprensa de Inspiração 

Cristã (AIC)8; 

 Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO)9; 

 Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Media e 

Serviços (SINDETELCO); 

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

Terminado o prazo para a apresentação de contributos no âmbito da consulta, a ANACOM 

elaborou uma síntese dos contributos recebidos (enviada ao Chefe de Gabinete do 

Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações por ofício de 17.02.2020) e elaborou o 

presente relatório que, para além da síntese dos contributos recebidos, integra o 

entendimento que sobre os mesmos se considerou relevante manifestar, identificando, 

caso a caso, as questões que se prendem com o exercício das suas competências próprias 

e as que envolvem o exercício de uma competência do Governo. 

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 contributos recebidos. 

2 Comentários da Autoridade da Concorrência 

A AdC efetua comentários relativamente (i) aos mecanismos de prestação do SU, (ii) ao 

acesso aos elementos da infraestrutura do PSU e (iii) à promoção da participação dos 

prestadores de serviços postais no(s) procedimento(s) de designação e PSU. 

Relativamente aos mecanismos de prestação do SU, a AdC conclui que: 

a) O SU deve ser assegurado através do funcionamento do mercado ou, caso tal não 

seja viável, através da adoção de mecanismos de mercado e, em particular, de 

                                                           
8 Estas duas associações apresentaram um contributo conjunto. 
9 O contributo da DECO foi inicialmente remetido, dentro do prazo, para um endereço de correio eletrónico 
incorreto, tendo posteriormente sido reencaminhado pela DECO para a ANACOM. 
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concursos públicos, em linha com as recomendações do Relatório da AdC de 201010. 

Tal implica, segundo a AdC, não incluir no(s) contrato(s) de concessão do SU 

atividades onde podem existir condições de concorrência, assim evitando a adoção de 

uma lógica de subsidiação cruzada entre atividades com diferentes condições de 

concorrência, que comprometeria, desnecessariamente, a concorrência nos mercados 

onde esta poderia existir. 

b) Deve promover-se a concorrência pelo mercado no processo de atribuição do(s) 

contrato(s) de concessão do SU, nomeadamente dividindo em lotes (por serviços e/ou 

por áreas geográficas) o contrato de serviço a concessionar, no sentido de criar 

condições para maximizar o número de participantes nos procedimentos.  

A AdC salienta também que, relativamente à eventual perda de eficiência resultante 

da divisão de um contrato em lotes, existem formas de reconciliar, por um lado, a 

promoção da concorrência viabilizada pela divisão em lotes e, por outro lado, a 

concretização das eficiências decorrentes de complementaridades entre lotes. Em 

caso de divisão de um contrato em lotes, a introdução de flexibilidade, permitindo à 

entidade adjudicante celebrar um contrato que combine vários lotes, viabiliza, segundo 

a AdC, a concretização de eventuais sinergias entre lotes distintos e simultaneamente 

promove a participação de mais concorrentes no procedimento.  

c) Os critérios de seleção do(s) PSU devem incidir sobre aspectos de preço e qualidade 

do serviço prestado aos consumidores, para que a concorrência pelo mercado se 

traduza em ganhos de bem-estar para os consumidores. 

Em relação ao acesso aos elementos da infraestrutura do PSU, a AdC, salientando que: 

a) os CTT detêm a única rede de distribuição postal regular com cobertura nacional; 

b) a viabilidade financeira do desenvolvimento de uma rede análoga pelos concorrentes 

afigura-se ser questionável, pelo menos no curto/médio prazo; e  

                                                           
10 Relatório “Liberalização do sector postal: principais questões concorrenciais”, publicado em 16.07.2010. A 
AdC salienta que as recomendações efetuadas nesse relatório, com vista a contribuir para o desenvolvimento 
de uma concorrência mais efetiva no sector postal, continuam, sem prejuízo da evolução verificada no sector, 
pertinentes. 
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c) o acesso pelos prestadores de serviços postais a uma rede de distribuição postal com 

capilaridade e abrangência geográfica significativas é crucial para que esses agentes 

consigam disponibilizar serviços com cobertura geográfica e prazos de entrega que 

vão de encontro às necessidades dos consumidores,  

conclui que o acesso aos elementos da infraestrutura do PSU deve ser efetivamente 

assegurado, em condições transparentes e não discriminatórias, a todos os outros 

prestadores de serviços postais. 

Neste âmbito, a AdC destaca que recentemente investigou um abuso de posição 

dominante por parte dos CTT, traduzido na recusa aos seus concorrentes de acesso à sua 

rede de distribuição de correio tradicional, que culminou com a adoção, pela AdC, em 

05.07.2018, de uma decisão de arquivamento mediante a imposição de condições, tendo, 

através da mesma, tornado obrigatório o cumprimento dos compromissos apresentados 

pelos CTT em 23.03.2018, por tê-los considerado aptos a eliminar os potenciais efeitos 

restritivos da concorrência e a proteger os interesses dos consumidores. 

Relativamente à promoção da participação dos prestadores de serviços postais no(s) 

procedimento(s) de designação de PSU, a AdC conclui que: 

a) Não devem incluir-se, no(s) contrato(s) de concessão do SU, outras atividades onde 

possam existir condições de concorrência. Em particular, deve assegurar-se que os 

serviços e atividades que podem ficar reservados a determinados prestadores de 

serviços postais11 apenas não sejam prestados através do funcionamento do mercado 

caso tal não seja viável. Neste caso, devem adotar-se mecanismos de mercado e, em 

particular, de concursos públicos para a sua prestação. 

b) As regras relativas à aplicação do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) ao sector 

postal devem ser revistas no sentido de garantir condições equitativas para todos os 

prestadores de serviços postais. A este respeito a AdC salienta, designadamente, que 

o tratamento fiscal diferenciado entre o PSU e os restantes prestadores de serviços 

postais já foi considerado pela AdC, no seu Relatório de 2010, como um dos mais 

significativos condicionalismos legais à entrada e à expansão de prestadores no sector 

                                                           
11 A colocação na via pública de marcos e caixas de correio destinados à aceitação de envios postais, a emissão 
e a venda de selos postais com a menção "Portugal" e o serviço de correio registado utilizado em procedimentos 
judiciais ou administrativos. 
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postal, tendo qualificado essa diferenciação como gravosa em termos de distorção do 

mercado. 

3 Contributos genéricos 

Contributos recebidos 

Os contributos remetidos por alguns dos respondentes12 incidem de uma forma geral sobre 

o serviço postal prestado e sobre as condições em que o mesmo é prestado. Embora não 

efetuando contributos específicos sobre as questões em consulta, dos mesmos é possível 

retirar a importância atribuída à prestação do SU13.  

A Junta de Freguesia de Bodiosa refere que tem a seu encargo o posto dos correios de 

Bodiosa, desde 2017, para assegurar a manutenção do mesmo naquela freguesia após o 

anterior posto de correios aí existente ter encerrado em virtude de a entidade então 

responsável pelo mesmo ter cessado a sua atividade. Refere esta junta de freguesia que 

a atividade do posto de correios tem crescido, mas que esse crescimento não é 

compensado com o respetivo financiamento, o que, na sua opinião, se traduz num 

financiamento da autarquia a uma entidade privada. Esta junta de freguesia considera que 

o serviço postal é um serviço indispensável para as populações e que deve ser prestado e 

regulamentado por entidades públicas, não devendo estar sob a alçada de entidades 

privadas, e ser prestado por entidades públicas, no caso as juntas de freguesia.  

A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras refere 

que, desde a privatização dos CTT, a ANACOM permitiu que se tenha verificado uma 

degradação da qualidade do serviço postal prestado pelos CTT e o encerramento de 

pontos de acesso à rede postal (estabelecimentos postais e marcos e caixas de correio), 

incluindo no concelho de Évora, o que trouxe constrangimentos às populações. Defende a 

reversão da privatização dos CTT para que seja assegurado um SU de qualidade. 

                                                           
12 Junta de Freguesia de São Pedro da Torre, Junta de Freguesia de Bodiosa, Junta de Freguesia da União 
das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras, Câmara Municipal de Castro Verde, Câmara Municipal 
da Mealhada, Câmara Municipal de Vieira do Minho e Cláudio Vilas. 
13 Oferta de um conjunto de serviços postais, com qualidade especificada, disponível de forma permanente em 
todo o território nacional, a preços acessíveis a todos os utilizadores, visando a satisfação das necessidades 
de comunicação da população e das atividades económicas e sociais. 
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A Junta de Freguesia de São Pedro da Torre refere que a opinião sobre o funcionamento 

do posto de correios naquela freguesia é “a melhor possível”, tendo inclusive criado 

condições para facilitar a proximidade junto da comunidade. 

A Câmara Municipal da Mealhada e a Câmara Municipal de Castro Verde referem que se 

regista uma degradação dos serviços prestados pelos CTT, salientando a Câmara 

Municipal de Castro Verde que no seu concelho se verifica sobretudo uma irregular e tardia 

distribuição de correspondência.  

Também Cláudio Vilas refere que se verifica uma degradação do serviço prestado pelos 

CTT e defende a “passagem” dos CTT da esfera privada para a esfera pública. 

A Câmara Municipal de Vieira do Minho considera os serviços prestados pelos CTT de 

maior importância naquele concelho e manifesta que é sua vontade que os serviços dos 

CTT se mantenham no seu município. 

António Miguel Sousa14, salienta que o sector postal, assim como as restantes atividades 

económicas, está em constante evolução, identificando um conjunto de desafios que se 

colocam, como por exemplo: (i) envelhecimento das populações e dos recursos humanos; 

(ii) gestão da produtividade e incentivos (laborais); (iii) plataformas e economia digital; (iv) 

comunicações digitais; (v) políticas de cidadania e de inclusão em todo o território nacional; 

(vi) a segurança e os meios convenientes de entrega de envios postais às populações; (vii) 

avaliar o serviço postal do futuro; (viii) impacto do comércio eletrónico; (ix) e 

subcontratação/agenciamento. 

Rogério Costa Pereira15 refere a importância de negociar um novo contrato de concessão 

do SU que salvaguarde, de forma equilibrada, os interesses dos cidadãos e do país. 

Salienta, no entanto, que o contrato de concessão, estando fundamentalmente centrado 

na definição das obrigações do PSU em questões de acessibilidade, qualidade, sanções, 

formação de preços, entre outras, não contempla matérias cruciais para a sustentabilidade 

do SU, como por exemplo a gestão e estratégia de negócio, estrutura de governação, 

política de dividendos, de investimentos e de financiamento/endividamento e alienação de 

ativos. 

                                                           
14 Para além dos contributos específicos às questões colocadas em consulta. 
15 Para além dos contributos específicos às questões colocadas em consulta. 
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Neste sentido, argumenta que o papel do Estado não pode limitar-se ao exercício da função 

regulatória, sendo, na sua opinião, necessária a “intervenção do Estado nos CTT” para 

controlo efetivo da gestão e intervenção nas decisões estratégicas face aos desafios 

emergentes do sector postal, sem descurar o foco no cumprimento e valorização do SU.  

Rogério Costa Pereira acrescenta ainda que: 

a) à semelhança de outros serviços, como a saúde ou os transportes públicos, o SU é 

categorizado como “serviço de interesse geral” e está sujeito a obrigações legais 

(comunitárias e nacionais), decorrentes da Diretiva Postal e da Lei Postal;  

b) em termos políticos, é um instrumento insubstituível de coesão territorial em territórios 

de baixa densidade; 

c) numa ótica social, dá resposta às necessidades de segmentos vulneráveis da 

população (idosos, isolados, pessoas com limitações motoras, “não bancarizadas” ou 

infoexcluídas), que correspondem a 1,5 a 2 milhões de cidadãos “invisíveis”;  

d) do ponto de vista económico responde a muitas outras necessidades dos clientes, 

empresariais e particulares, disponibilizando no seu portfolio, além das 

correspondências, encomendas e correio expresso, pagamentos, aplicações 

financeiras, serviços públicos e de proximidade, entre outros; 

e) aquando dos incêndios florestais, a localização e contabilização final de vítimas e o 

pagamento de indemnizações aos agricultores foram feitos pelos CTT (respetivamente 

pelas suas redes de distribuição e de atendimento), que foram considerados pelo 

Governo como o ator no terreno mais qualificado para o efeito;  

f) continua a ser um negócio rentável, em Portugal e na maioria dos países, e integra os 

serviços de interesse económico geral. 

A API e a AIC salientam o papel dos jornais e publicações periódicas (JPP) como uma 

parte integrante dos direitos democráticos dos cidadãos portugueses, e, assim, como uma 

parte integrante do SU, que importa assegurar, o que fica também patente nos contributos 

específicos que efetua no âmbito desta consulta.  
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Os CTT salientam que a definição do quadro de prestação do SU não pode deixar de partir 

dos objetivos que constam do artigo 2.º da Lei Postal, ou seja, concorrência, prestação 

eficiente e sustentável do SU e proteção dos utilizadores, em especial, dos consumidores.  

Em relação ao primeiro objetivo (concorrência), entendem os CTT que o mesmo se projeta, 

com especial intervenção, no tema do âmbito do SU e na definição dos mecanismos de 

preços, pelo menos nos seguintes termos:  

a) Em termos gerais, apenas as prestações ou funcionalidades que não sejam 

disponibilizadas pelo mercado ou sobre as quais não exista expectativa de serem 

disponibilizadas devem ser candidatas à inclusão no âmbito do SU. Tal, segundo os 

CTT, corresponde ao chamado “princípio da mínima distorção do mercado”16.  

Os CTT consideram que esta perspetiva está alinhada com a posição do legislador 

nacional, que admite no artigo 17.º da Lei Postal que o SU seja assegurado pelo 

funcionamento do próprio mercado, e está alinhada com os fundamentos do SU, que 

existe essencialmente para responder a uma insuficiência do mercado; e  

b) Em relação aos preços, estando todos os serviços postais liberalizados 

(desconsiderando aqui os serviços reservados), a imposição de regras sobre preços 

pode também acarretar distorções competitivas, com preços diferentes para serviços 

idênticos ou semelhantes.  

O segundo objetivo da Lei Postal (eficiência e sustentabilidade do SU), segundo os CTT é 

e será cada vez mais importante. Os CTT referem que este objetivo tem várias dimensões 

e concretiza-se, por exemplo, nos termos previstos no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), da Lei 

Postal, no princípio da sustentabilidade e viabilidade económico-financeira da prestação 

do SU. Este princípio, por sua vez, projeta-se, com igual intensidade, em diversas 

dimensões da prestação do SU, nomeadamente na definição de obrigações de qualidade, 

mecanismos de preços, densidade de estabelecimentos postais e ofertas mínimas de 

serviços.  

                                                           
16 A este respeito, os CTT destacam o que o considerando 23 da Diretiva 2008/6/CE refere a este propósito: 
“Com o aumento da concorrência e uma maior escolha, os Estados-Membros deverão ter mais flexibilidade 
para determinar o mecanismo mais adequado e eficiente para assegurar a disponibilidade do serviço universal, 
respeitando em simultâneo os princípios da objetividade, da transparência, da não discriminação, da 
proporcionalidade e da mínima distorção do mercado, necessários para assegurar a livre prestação de 
serviços postais no mercado interno”.  
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Os CTT salientam ainda que o princípio da sustentabilidade e viabilidade económico-

financeira não pode ser analisado por si só. Tem de se referir a uma determinada 

realidade, ou seja, à realidade fáctica da prestação de serviços postais em cada momento. 

A este propósito, salientam a queda muito acentuada do tráfego postal nos últimos anos 

(por exemplo, conforme salientado no documento de consulta, entre 2005 e 2018, o tráfego 

postal total caiu cerca de 43%) e a expectativa que têm de aceleração e reforço dos níveis 

de queda nos próximos anos. 

Segundo os CTT, esta realidade importa para a definição do quadro de prestação do SU 

nos próximos anos um especial cuidado na reconciliação entre, por um lado, o quadro 

obrigacional e prestacional a impor e, por outro, a viabilidade económico-financeira da 

prestação do SU na realidade existente atualmente e que é expectável para os próximos 

anos.  

O último objetivo da Lei Postal (defesa dos utilizadores, em especial dos consumidores) 

projeta-se, na opinião dos CTT, com especial relevância no SU, ou não fosse este um 

mecanismo de regulação social, pautado precisamente por preocupações de cariz mais 

social e de integração territorial. Ele projeta-se, em especial, nos critérios de acessibilidade 

e qualidade do SU, que estão reconhecidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), da Lei Postal.  

Os CTT referem reconhecer a importância da defesa dos direitos e interesses dos 

utilizadores e consideram que o SU não pode deixar de atender a este objetivo. Porém, 

em linha com o entendimento anterior, os CTT salientam a perda acentuada de 

importância dos serviços postais na sociedade e na economia, em resultado da acentuada 

(e crescente) digitalização das comunicações. Segundo os CTT, tal é expresso não 

apenas pela diminuição da procura de serviços postais e, consequentemente, do tráfego, 

mas também pelo negligenciável peso no orçamento anual das famílias, o qual, de acordo 

com os últimos dados disponíveis17 representava apenas 0,013% das despesas totais 

anuais, numa média de cerca de €3 por ano.  

Os CTT salientam, assim, que os mecanismos de defesa dos utilizadores e as obrigações 

a impor ao futuro PSU não podem deixar de considerar esta realidade e assegurar um 

                                                           
17 Cf. INE 2015/2016 (Decisão sobre a proposta de tarifário no âmbito do serviço postal universal, comunicada 
pelos CTT – Correios de Portugal, S.A, março 2018). 
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devido equilíbrio entre a importância atual do SU para a população e a economia em geral 

e as obrigações exigidas ao PSU.  

Face ao exposto, entendem os CTT que é necessário deixar de olhar o SU com as “lentes” 

do passado, procurando ultrapassar mecanismos e regras de regulação desajustados, 

não-razoáveis e injustificados, adequando-os à realidade atual e expectável de prestação 

do SU para o próximo período de designação.  

Neste contexto, os CTT destacam que poderia ser importante seguir uma metodologia de 

Avaliação do Impacto Regulatório (“AIR”) que efetivamente avalie diferentes alternativas e 

teste os benefícios e impactos de cada uma delas, que permitiria credibilizar e robustecer 

o exercício, mitigando, naturalmente, falhas ou custos de regulação que são prejudiciais 

ao mercado.  

Os CTT destacam ainda um outro princípio fundamental na matéria, embora não esteja 

diretamente vertido na Lei Postal (resultando antes de legislação geral): trata-se do 

princípio da previsibilidade, da certeza e da estabilidade regulatória. Os CTT consideram 

que o próximo período de designação deve assegurar o cumprimento destes princípios 

em pelo menos duas dimensões que parecem fundamentais:  

a) No momento da definição do programa contratual, devendo o mesmo ser claro, 

previsível e completo sobre as condições associadas à prestação do SU, em termos 

de, nomeadamente, qualidade, preços e densidade, com uma adequada partilha de 

risco. Por outras palavras, o programa contratual deve permitir a qualquer interessado 

saber exatamente qual é o quadro de prestação associado ao SU antes ainda de 

decidir candidatar-se ao mesmo e antes mesmo de decidir apresentar uma proposta. 

b) No período de execução do programa contratual, devendo garantir-se estabilidade e 

certeza regulatória em relação às matérias essenciais para a prestação do SU, 

nomeadamente no que diz respeito à qualidade, preços e densidade. Além disto, 

entendem que eventuais perturbações ao quadro contratual fixado, impostas por 

razões de interesse público, devem dar origem à aplicação de mecanismos que, de 

forma previsível, célere e justa, permitam repor o equilíbrio-económico financeiro 

subjacente à concessão. Neste contexto, é igualmente importante, na perspetiva dos 

CTT, que nessa definição do programa contratual – é dizer, na elaboração do caderno 
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de encargos relativo ao procedimento para designação do PSU – sejam também 

tratadas adequadamente algumas matérias relativas à execução contratual.  

Os CTT entendem também que, na elaboração do caderno de encargos do futuro 

procedimento pré-contratual, se deve evitar uma regulamentação exaustiva e totalmente 

fechada dos aspectos da execução do futuro contrato de concessão.  

Segundo os CTT, a experiência resultante de concessões de serviço público (em vários 

sectores) aconselha a que seja sempre deixada alguma margem aos concorrentes para, 

nas respetivas propostas, poderem incorporar soluções que, respeitando as linhas 

essenciais estabelecidas no caderno de encargos, se traduzam em benefícios ou 

vantagens para a concessão em causa, no caso, para o SU.  

Assim, e por referência ao CCP, os CTT entendem que o caderno de encargos do futuro 

procedimento para seleção do PSU não deve estabelecer, em termos imutáveis, todos os 

aspectos da execução do contrato de concessão do SU não submetidos à concorrência 

(cf. n.º 5 do artigo 42.º do CCP) – e, quanto a esses aspectos que sejam regulados no 

caderno de encargos, deve optar-se pela estipulação de limites mínimos e/ou máximos, 

permitindo assim que o futuro contrato beneficie das soluções vertidas nas propostas que 

vierem a ser apresentadas.  

Os CTT consideram também que o futuro contrato de concessão – e, como tal, o caderno 

de encargos com base no qual aquele é elaborado – não poderá deixar de tratar o tema 

da reposição do equilíbrio financeiro contratual, com base nas disposições legais que, 

atualmente, regulam esta matéria, nomeadamente as constantes dos artigos 282.º, 312.º 

e 314.º, todos do CCP. Nesse contexto, os CTT entendem que é importante definir, mesmo 

que não exaustivamente, os eventos que conduzem à necessidade de reposição do 

equilíbrio financeiro do contrato de concessão e regular o procedimento tendente a essa 

reposição, tomando-se por referência não só as normas legais acima referidas como os 

mecanismos semelhantes existentes, atualmente, na generalidade dos contratos de 

concessão de serviços públicos. Referem-se os CTT, a título meramente exemplificativo, 

(i) aos casos de modificação unilateral, pelo Estado ou por outra entidade pública, do 

conteúdo das obrigações contratuais ou das condições de prestação do SU, (ii) às 

alterações (de caráter específico) do quadro jurídico com impacto nas condições de 

prestação do SU, ou (iii) casos de força maior.  
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Os CTT notam que não está aqui em causa a previsão, no caderno de encargos (e no 

futuro contrato de concessão), de mecanismos de compensação do PSU, pelo 

Concedente, pelo normal e regular exercício das atividades concessionadas, mas sim o 

estabelecimento de mecanismos contratuais destinados à reposição do equilíbrio 

económico-financeiro do contrato, por eventos estranhos ao PSU.   

Conexo com essa matéria, os CTT referem ser igualmente importante que a equação 

económico-financeira inicial do futuro contrato (nomeadamente estabelecendo-se a 

ligação entre o volume de tráfego em cada momento e o regime de preços dos serviços 

incluídos no SU, excluindo preços especiais) seja refletida num “caso base” – estipulação 

que, de acordo com os CTT, em muito simplificará o procedimento para a eventual 

necessidade de reposição do equilíbrio económico-financeiro do futuro contrato de 

concessão do SU, o qual poderá ocorrer preferencialmente sem transferência de verbas 

para o prestador.  

Os CTT salientam também, cf. referido no documento de consulta (na pág. 6), a 

possibilidade de o enquadramento regulamentar se modificar a breve trecho, 

nomeadamente por força da alteração da Diretiva Postal. Neste sentido, os CTT referem 

que o futuro quadro de prestação do SU não pode deixar de ser sensível às tendências de 

evolução dos outros países europeus e deverá ser flexível ao ponto de permitir acomodar 

modificações legais e regulamentares futuras, assegurando-se sempre, porém, uma 

adequada partilha de riscos entre o concedente e o PSU e o respeito pelos equilíbrios 

contratuais e a equação económico-financeira subjacente ao contrato.  

Por último, os CTT destacam também que:  

a) 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 do equilíbrio económico dos operadores incumbentes; e 

b) além do desafio da aceleração da queda do correio, que segundo os CTT é uma 

tendência do sector postal Europeu, Portugal tem, na opinião dos CTT, três desafios 

adicionais quando comparado com os outros países da União Europeia (EU), a saber:  

(i) requisitos de qualidade de exigência desproporcionada e ao nível da EU, 

estando Portugal entre os países europeus onde existe o maior número de 
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produtos no âmbito do SU com indicadores de qualidade e entre os países 

europeus com objetivos de desempenho mais exigentes;   

(ii) preços mais baixos face à média da Europa, salientando os CTT que a 

disparidade em termos de preço face a outras realidades europeias torna o 

papel do PSU em Portugal “desproporcionalmente” exigente e introduzindo 

desafios que, se não corrigidos, podem questionar a própria sustentabilidade do 

operador ou, no limite, inviabilizar a possibilidade de existência de um SU; 

(iii) menor penetração do mercado de encomendas e logística, pelo que o desafio 

em Portugal é maior do que em grande parte dos países Europeus, não existindo 

ainda um crescimento e maturidade deste mercado que contrabalance a 

evolução negativa do tráfego de correio. 

Entendimento da ANACOM 

Dos contributos acima, nomeadamente das câmaras municipais e juntas de freguesias e 

de Rogério Costa Pereira, a ANACOM regista o papel e a importância que é atribuída aos 

serviços postais e à existência de um serviço postal de qualidade, acessível às populações 

e atividades económicas, designadamente dos segmentos mais vulneráveis da população, 

também como fator de coesão do território.  

Registam-se também as referências à evolução do sector e aos desafios que se lhe 

colocam, e à importância de se assegurar uma prestação sustentável do SU. 

De salientar também as referências, no contributo dos CTT, à importância (i) de o 

programa contratual ser “claro, previsível e completo” sobre as condições associadas à 

prestação do SU (nomeadamente em termos de qualidade, preços e densidade), e (ii) de 

no período de execução do contrato se garantir a estabilidade e certeza regulatória em 

relação a essas condições contratadas, (iii) sem prejuízo de, ainda assim, se dever evitar 

uma regulamentação exaustiva e totalmente fechada dos aspectos da execução do futuro 

contrato de concessão. 



 

 
16 

De destacar igualmente as referências a que o programa contratual trate também de 

matérias relativas à própria execução contratual18, incluindo a matéria dos eventos que 

conduzam à reposição do equilíbrio financeiro contratual, e à gestão do negócio19. 

A ANACOM recomenda ao Governo que o procedimento de designação de PSU 

acautele a observância de todas as exigências que nos termos do CCP são 

aplicáveis à celebração dos contratos de concessão e que determinaram a opção 

do legislador por este tipo de contrato para assegurar a prestação do serviço postal 

universal. Assim, devem ser incluídos no procedimento de seleção do PSU todos os 

aspectos relevantes da execução do contrato de concessão e do quadro de 

prestação associado ao SU (incluindo obrigações e direitos do PSU), por forma a 

que sejam, logo à partida e de uma forma transparente, do conhecimento dos 

potenciais candidatos a PSU. 

No que toca às competências legalmente conferidas à ANACOM, esta Autoridade, 

enquanto Autoridade reguladora, sendo responsável pelo exercício de um conjunto 

de competências que a lei lhe confere e que, assentando no específico 

conhecimento que tem do mercado, a habilitam à definição de características 

relevantes do SU, como sucede, por exemplo, com os critérios a que deve obedecer 

a formação dos preços e as exigências de qualidade do serviço que o prestador 

deve observar, procederá à definição daquelas características, no âmbito e para 

efeitos do ou dos procedimentos de designação do PSU. 

 

4 Contributos específicos 

4.1 Obrigações de qualidade de serviço 

Q1. Considera relevante que sejam fixados objetivos de qualidade de serviço para 

demoras de encaminhamento de envios postais que integrem o SU? Justifique.20 

                                                           
18 Contributo dos CTT. 
19 Contributo de Rogério Costa Pereira. 
20 Esta questão é referente a matéria da competência da ANACOM. 
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Contributos recebidos 

Todas as entidades e cidadãos que se pronunciaram especificamente sobre esta questão 

consideram relevante que sejam fixados objetivos de qualidade de serviço para demoras 

de encaminhamento de envios postais que integrem o SU. 

António Miguel Sousa salienta que a definição de prazos, em qualquer atividade de 

economia privada ou pública, envolve compromissos e escolhas que só podem ser 

definidas num quadro de indicadores qualitativos e quantitativos. 

Rogério Costa Pereira refere que é extremamente relevante a fixação de objetivos de 

qualidade de serviço para a salvaguarda da prestação de um serviço de qualidade elevada 

e de interesse público essencial.  

Luís Paulo salienta que o princípio da monitorização dos níveis de desempenho do PSU 

tem em Portugal um histórico de aplicação de quase três décadas e provou, ao longo desse 

período, ser uma ferramenta “poderosa” de defesa dos interesses dos utilizadores e da 

população, mas também, em última instância, de reforço da capacidade competitiva do 

próprio operador postal, ao incentivar a sua capacidade de fidelização dos clientes, por via 

das boas prestações. Assim, no seu entender é indispensável que continuem a ser fixadas 

pelo regulador metas de desempenho para um conjunto de variáveis de qualidade, relativas 

aos principais atributos dos serviços postais fundamentais (prazos de encaminhamento – 

também do correio registado – e tempos de espera).  

Samuel Vieira considera que deve manter-se a fixação de objetivos de qualidade de serviço 

para demoras de encaminhamento de envios postais que integrem o SU. 

A Câmara Municipal de Odivelas e a Câmara Municipal de Ourique salientam a relevância 

da fixação de objetivos de qualidade do serviço para demoras de encaminhamento de 

envios postais que integrem o SU, tendo em conta as consequências que o atraso na 

entrega dos envios postais pode acarretar ao nível do incumprimento de prazos legais 

pelos cidadãos. A Câmara Municipal de Ourique salienta ainda as consequências do atraso 

na distribuição também de outros envios, como por exemplo documentos de suporte ao 

pagamento de pensões e reformas e notificações, referindo que, no seu município, é muito 

frequente a entrega da correspondência para além dos prazos estabelecidos, relevando 

assim a importância da fixação de objetivos de qualidade. 
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A Câmara Municipal de Ourique destaca também que, no contexto de uma população 

envelhecida, para além de a prestação de um serviço postal regular ser essencial para 

quem depende dele para coisas “tão básicas” como receber a pensão, pagar a água ou 

receber comunicações de agendamentos no Serviço Nacional de Saúde, o serviço postal 

assume ainda uma importância maior para o desenvolvimento de diversas iniciativas 

importantes. 

A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 

considera que os objetivos de qualidade do serviço são importantes para a melhoria da 

qualidade do serviço. 

A DECO considera da maior relevância que, no quadro da prestação do SU a partir de 

2021, inclusive, continuem a ser fixados objetivos de qualidade de serviço para demoras 

de encaminhamento de envios postais que integrem o SU. Segundo a DECO, num contexto 

de mercado totalmente liberalizado desde 2012, mas em que os CTT continuam a ter 

quotas de mercado “avassaladoras” nos serviços de envios postais abrangidos pelo SU, a 

concorrência não funciona como motor que impulsiona a qualidade de serviço e a forma 

mais eficaz para garantir que estes serviços de envios postais respeitam os padrões de 

entrega anunciados consiste na definição de objetivos de qualidade de serviço para 

demoras de encaminhamento. 

A API e a AIC referem que é muito relevante a fixação de objetivos de qualidade de serviço 

para demoras de encaminhamento de envios postais que integrem o SU. Segundo estas 

associações, é necessário que o SU forneça um serviço de melhor qualidade do que o que 

tem sido prestado durante os últimos anos, pois se as empresas que representam perdem 

assinantes, por consequência reduz-se também o tráfego postal. Para estas associações, 

“todos” perdem se não se respeitarem os parâmetros de qualidade atualmente em uso, 

com os quais estão inteiramente de acordo. 

O SINDETELCO considera relevante e essencial que sejam fixados objetivos de qualidade 

de serviço, para que os utentes tenham acesso a uma informação correta e decidam em 

função das suas necessidades. Acrescenta que não considera possível manter a situação 

atual em relação ao SU onde, no seu entender, os padrões de serviço não são 

constantemente cumpridos. 
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O SNTCT considera que devem ser fixados objetivos de qualidade de serviço como garante 

da qualidade do serviço devida aos cidadãos.  

A ANRED e a ANCEC consideram relevante que sejam fixados objetivos de qualidade de 

serviço, não só pela sua importância para o interesse público, como também para a 

satisfação dos interesses dos utilizadores. Neste sentido, o indicador que, no entender 

destas associações, melhor traduz o desempenho na prestação do serviço postal é o da 

demora no encaminhamento, sendo este um indicador que os utilizadores valorizam e 

necessitam. 

A PGM considera que a definição de objetivos é fundamental para a existência de 

compromisso no âmbito de todo e qualquer serviço prestado. A inexistência de objetivos, 

nomeadamente de qualidade, condicionaria garantidamente aqueles que se pretendem 

que sejam os standards de disponibilização do SU ao mercado.  

Os CTT consideram que o SU, tendo em conta a sua importância para o interesse público 

e para a satisfação dos interesses dos utilizadores, deve pautar-se por requisitos de 

qualidade consistentes com o nível de bem-estar do país, adequados às necessidades da 

população e das empresas e orientados às opções políticas e sociais vigentes.  

Consideram também que devem ser fixados objetivos de qualidade de serviço, em 

particular para demoras de encaminhamento de envios postais, dado ser este indicador o 

que, no seu entender, melhor permite avaliar a atividade qualitativa do PSU, sendo 

também o escolhido pela larga maioria dos países europeus.  

Entendimento da ANACOM 

Regista-se o sentido das opiniões manifestadas por todas as entidades e cidadãos que se 

pronunciaram especificamente sobre esta questão, com a relevância da fixação de 

objetivos de qualidade de serviço para demoras de encaminhamento de envios postais 

que integrem o SU. 

De resto, as exigências de observar uma qualidade especificada é um dos elementos que, 

nos termos do artigo 10.º da Lei Postal, caracterizam o SU, sendo fundamental para 

assegurar que estas prestações observam os objetivos previstos no artigo 2.º da Lei 

Postal, em particular na alínea c) do n.º 1 e na alínea a) do n.º 2 desta disposição.  
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Como tal, a ANACOM, no quadro das competências que lhe são conferidas pelo n.º 

1 do artigo 13.º da Lei Postal, entende ser de manter a fixação de objetivos de 

qualidade de serviço para demoras de encaminhamento de envios postais que 

integrem o SU.  

Q2. Em caso de resposta afirmativa à questão anterior: (i) Considera que devem ser 

fixados objetivos de desempenho para todos os serviços que integrem o SU?; (ii) 

Considera que devem continuar a ser fixados objetivos de desempenho relacionados 

com a percentagem dos envios que são entregues em determinado prazo?; (iii) 

Considera que devem ser fixados, alternativa ou cumulativamente, outros objetivos 

(obrigações), relacionados com outros atributos de qualidade de serviço – se sim, 

quais?; (iv) Caso continuem a ser fixados objetivos de desempenho como os 

atualmente existentes, os níveis de qualidade impostos são os adequados, ou devem 

ser impostos níveis de qualidade menos exigentes ou mais exigentes? Justifique. 

Contributos recebidos 

António Miguel Sousa considera que devem ser fixados objetivos de desempenho para 

todos os serviços que integrem o SU e que devem continuar a ser fixados objetivos de 

desempenho relacionados com a percentagem dos envios que são entregues em 

determinado prazo.  

Também Rogério Costa Pereira considera que devem ser fixados objetivos de 

desempenho para todos os serviços que integrem o SU. Acrescenta que considera como 

adequado o novo quadro, com obrigação do cumprimento do objetivo fixado para o padrão 

de qualidade de cada serviço (velocidade de entrega), bem como para uma meta de 

fiabilidade (evitando que o tráfego remanescente vá muito para além do objetivo definido), 

em substituição do anterior quadro em que existia um valor mínimo, inferior ao objetivo, 

abaixo do qual era aplicada a penalização financeira automática e um Indicador Global de 

Qualidade de Serviço (IGQS) que propiciava, no seu entender, a gestão para “os mínimos” 

e enfoque para o correio registado, com peso de 30 pontos no índice de 100 pontos, e que 

contribuiu nos últimos anos para cerca de metade do valor do IGQS.  
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Cumulativamente, considera que devem também ser fixados objetivos de qualidade de 

serviço para: 

a) avisos de receção, através da definição de um objetivo de cumprimento do prazo da 

sua devolução ao expedidor, porque, refere, ou não chega ao remetente ou é entregue 

com elevado atraso; 

b) serviços de correio expresso, que, apesar de não estarem abrangidos pelo SU, devem 

ser sujeitos à monitorização dos prazos de entrega predefinidos e das 

reclamações/garantia da responsabilidade do prestador, atendendo ao contínuo 

aumento exponencial da insatisfação dos consumidores face à concorrência, 

extravios, elevados atrasos, danos dos objetos, entre outros. 

Samuel Vieira considera que devem manter-se os objetivos de desempenho fixados e que 

devem também definir-se objetivos para envios de correio expresso. 

Luís Paulo defende que o sistema de indicadores deverá ser tão compreensivo, simples, 

rigoroso, transparente e acionável, quanto possível. No seu entender, enquanto que o 

anterior modelo de 11 IQS dava, no que diz respeito ao nível de cobertura de atributos e 

de serviços (isto é, de abrangência), uma resposta relativamente satisfatória, a atual grelha 

de 24 IQS é excessivamente extensa e desdobra-se em níveis de detalhe desnecessários, 

não favorecendo a focalização da gestão num número limitado de variáveis-chave. 

Considera também que parte dos IQS de fiabilidade são mesmo inexequíveis do ponto de 

vista matemático e que convirá recalibrar os objetivos dos IQS, com base nos históricos do 

PSU e em benchmarking internacional (o que, no seu entender, não parece ter acontecido).  

Refere também que o sistema de IQS deverá continuar a estar, como até aqui, associado 

a mecanismos sancionatórios em caso de incumprimento das metas, salientando que, 

embora o documento de consulta não faça qualquer menção ao tema, é impossível discutir 

uma questão sem debater a outra. Nesta matéria, Luís Paulo considera que o modelo 

sancionatório deve ser reforçado, pois, presentemente, a penalização máxima do PSU em 

caso de incumprimento integral de todas as variáveis (eventualmente, numa situação de 

colapso total do sistema postal) é, no seu entender, baixíssima, não excedendo 1% dos 

preços dos serviços abrangidos pelo âmbito do SU. Considera, assim, que o modelo 

sancionatório deve ter capacidade efetiva de desincentivar a má qualidade, não apenas a 
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“ocasional”, mas principalmente a “intencional”, o que, na sua opinião, não acontece hoje 

em dia.  

Neste âmbito, e tal como Rogério Costa Pereira, saúda o abandono da anterior abordagem 

de valores-mínimo e valores-objetivo dos IQS, que permitia a compensação cruzada, no 

seu entender “a níveis absurdamente abusivos”, entre variáveis, dando como exemplo que 

um único IQS (o IQS relativo ao correio registado) permitiu aos CTT compensar o 

incumprimento (do valor objetivo) de quatro a seis outros IQS, através de pontuações do 

referido IQS que chegaram a representar metade do valor do IGQS.  

A API e a AIC consideram que devem ser fixados objetivos de desempenho para todos os 

serviços que integrem o SU e que devem continuar a ser fixados objetivos de desempenho 

relacionados com a percentagem dos envios que são entregues em determinado prazo. 

Consideram ainda que devem ser fixados objetivos de desempenho relacionados com a 

regularidade e fiabilidade dos serviços e que os níveis de qualidade existentes são 

adequados. 

A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 

considera que devem ser fixados objetivos de desempenho para todos os serviços que 

integrem o SU e que devem continuar a ser fixados objetivos de desempenho relacionados 

com a percentagem dos envios que são entregues em determinado prazo, não havendo 

necessidade de serem fixados outros objetivos (obrigações), relacionados com outros 

atributos de qualidade de serviço. Considera também que os níveis de qualidade atuais 

são adequados. 

O SINDETELCO considera que é crucial que existam objetivos de desempenho para todos 

os serviços que integrem o SU e que os níveis de desempenho fixados atualmente são 

suficientes. 

O SNTCT considera que devem manter-se os objetivos de desempenho para todos os 

serviços que integrem o SU, bem como os objetivos de desempenho relacionados com a 

percentagem dos envios que são entregues em determinado prazo. Quanto ao grau de 

exigência, o SNTCT é de opinião que o mesmo poderá ser mais exigente como forma de 

salvaguardar os interesses dos cidadãos numa base não discriminatória. 
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A Câmara Municipal de Odivelas considera que devem ser fixados objetivos de qualidade 

de serviço mais exigentes, em todos os serviços que integrem o SU, para as demoras de 

encaminhamento.  

Considera ainda que deve haver uma maior celeridade na resposta às reclamações. 

A DECO entende que os objetivos de desempenho a fixar para os IQS associados à 

demora de encaminhamento dos envios postais no âmbito do SU devem continuar a estar 

relacionados com a percentagem dos envios que são entregues dentro de determinado 

prazo. 

Relativamente à pergunta sobre se devem ser fixados objetivos de desempenho para todos 

os serviços que integrem o SU, a DECO considera 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. Como tal, a DECO aceita que 

serviços como os envios com valor declarado, embora fazendo parte integrante do SU, 

continuem a não ter objetivos de desempenho fixados. 

No entanto, a DECO considera que o tipo de IQS atualmente definidos, sendo indicadores 

médios globais, por si só 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. Segundo a DECO, a satisfação de padrões adequados de 

qualidade é uma das características fundamentais do SU e essa qualidade deve ser 

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

devendo bons resultados alcançados em algumas áreas geográficas servir para 

compensar desempenhos deficitários noutras. Na opinião da DECO, apesar de pagarem o 

mesmo preço, consumidores residentes em diferentes pontos do país não têm acesso a 

idênticos níveis de qualidade de serviço, o que considera lamentável e que contraria os 

princípios do SU. 

Considera ainda a DECO que, de um modo geral, o quadro de IQS e respetivos objetivos 

de desempenho resultante da decisão da ANACOM de 12.07.2018, a vigorar em 2019 e 

2020, que comporta um nível mais elevado de exigência para o prestador do SU, quando 

comparado com o quadro de indicadores e objetivos de qualidade de serviço anteriormente 

em vigor, constitui uma base adequada para a definição dos IQS e objetivos de 

desempenho a vigorarem após 31.12.2020, devendo assim continuar a existir IQS e 
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objetivos de desempenho relacionados com o padrão de serviço e com a fiabilidade do 

serviço. 

Em termos de níveis de qualidade a impor, esta associação: 

a) discorda da fixação de quaisquer objetivos de desempenho que baixem os níveis de 

exigência atualmente impostos aos CTT, enquanto PSU; 

b) considera que a exigência deveria ainda ser mais elevada para alguns indicadores 

relativos ao padrão de serviço, quando os mesmos ainda estão abaixo dos níveis 

realizados pelos CTT, o mesmo se verificando em relação aos indicadores de 

fiabilidade para o correio normal, para a encomenda normal e para os jornais e 

publicações periódicas com periodicidade superior à semanal, que deveriam ser 

fixados ao nível de 99,9% como sucede para o correio azul, para o correio registado e 

para os jornais e publicações periódicas com periodicidade igual ou inferior à semanal.  

Relativamente ao argumento21 de que quanto maior o nível de exigência em matéria de 

qualidade de serviço, maiores serão também, à partida, os custos associados à prestação 

do SU, aspecto que terá implicações a nível da fixação das obrigações do PSU em matéria 

de preços que integrem o SU e/ou em matéria de eventual necessidade de financiamento 

dos CLSU, a DECO refere que é motivo de reflexão para si e que considera ser 

fundamental assegurar a sustentabilidade e viabilidade económico-financeira da prestação 

do SU. 

A DECO salienta ainda, tal como Luís Paulo, que a fixação de IQS desta natureza 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. 

A PGM refere concordar com a fixação de objetivos de desempenho para todos os 

serviços do SU, entre os quais o prazo de entrega.  

                                                           
21 Constante do documento de consulta. 
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Considera que deverão também ser avaliados os seguintes fatores:  

a) não entrega (envio para o qual foi efetuado tentativa de entrega sem sucesso) – 

quer na componente de taxa de não entrega, quer nos motivos subjacentes à 

mesma, quer nos timings de devolução ao remetente;  

b) extravio – envio “perdido” em qualquer uma das operações do processo postal;  

c) correspondência devolvida – quer na taxa, quer nos motivos subjacentes;  

d) índice de reclamações – face ao universo total de expedições  

Do ponto de vista de adequabilidade dos níveis dos parâmetros atualmente existentes, 

considera que os mesmos são globalmente adequados. Destaca, contudo, que poderão e 

existirão zonas que dificilmente conseguirão compatibilizar/sustentar 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.  

A PGM salienta também a importância crescente do tráfego internacional de entrada, 

referindo que o mesmo, constituindo aos dias de hoje, e já desde há algum tempo a esta 

parte, uma parcela muito significativa do tráfego postal, fará seguramente diferença 

naquela que é a avaliação da operação postal como um todo e da sua sustentabilidade à 

luz dos objetivos definidos. 

Este prestador de serviços postais destaca ainda a importância da medição dos níveis de 

qualidade, para aferir a efetividade da concretização dos objetivos fixados com vista a: 

a) apurar eventuais desvios, sua quantificação e caracterização,  

b) identificar clara e objetivamente as medidas a conduzir para inversão dos eventuais 

desvios que sejam apurados; 

c) calendarizar quando tais ações terão lugar e produzirão efeito,  

referindo que para tal é necessária uma avaliação periódica, bem como o respetivo 

seguimento no que respeita ao plano de ação, com uma periodicidade pelo menos mensal, 
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por forma a promover uma atuação adequada e, acima de tudo, atempada, e impactar o 

mínimo possível na qualidade do SU.  

Os CTT começam por salientar que, tal como assinalado no documento de consulta (cf. 

pág. 41), o nível de exigência em matéria de qualidade do serviço tem diversos impactos. 

Desde logo, num maior ou menor interesse pelos prestadores de serviços postais em 

serem designados como PSU, o que pode ter impacto, igualmente, no sucesso ou 

insucesso do procedimento de designação do futuro PSU. Mas também no nível de custos 

associados à prestação do SU, o que tem reflexo na fixação de preços dos serviços que 

integram o SU e no eventual financiamento. Como tal, esta é uma matéria que os CTT 

consideram ser fundamental no âmbito do futuro programa contratual, quer na definição do 

seu conteúdo, quer na execução do mesmo durante todo o período de designação.  

Relativamente às questões colocadas no documento de consulta, os CTT consideram 

relevante a definição de objetivos de desempenho relativos às demoras de 

encaminhamento de envios, que sejam fixados de modo adequado às necessidades dos 

utilizadores, considerando, quer a seleção de serviços relevantes, quer as particularidades 

geográficas de certas regiões, em linha com as melhores práticas implementadas na UE.  

Neste contexto, os CTT entendem que os atuais objetivos de desempenho vão para além 

daquilo que a Lei Postal pretende exigir e não refletem adequadamente a realidade 

existente, o que significa que, do seu ponto de vista, devem ser impostos objetivos de 

desempenho menos exigentes do que aqueles que atualmente se encontram em vigor, de 

modo a que os mesmos possam ser cumpridos e, assim, cumprirem o seu propósito.  

A este respeito, os CTT argumentam, designadamente, que:  

a) Os objetivos de desempenho atuais são de cumprimento impossível, qualquer que 

seja o PSU que venha a ser designado para prestar o SU a partir de 2021. Os CTT 

fazem referência específica 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 sejam entregues muito para além daquele padrão), definidos 

atualmente entre 99,9% (para seis IQS) e 99,7% (para quatro IQS), que consideram 

que são estatisticamente impossíveis de cumprimento devido a três ordens de razão:  
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(i) dada a sua ordem de grandeza, não comportam qualquer margem para o erro 

minimamente razoável, seja ele humano ou técnico/tecnológico. Sendo tais 

erros inevitáveis, desde logo determinam a impossibilidade de os cumprir; 

(ii) sendo tão próximos dos 100%, tornam impossível a sua adequada medição, 

uma vez que os sistemas e métodos existentes não conseguem assegurar uma 

margem de erro rigorosa que garanta a fiabilidade dos resultados obtidos;  

(iii) não admitem qualquer margem para acomodar situações fora da esfera de 

controlo do PSU, seja por limitações da infraestrutura do próprio país, seja por 

outro tipo de eventos que poderão condicionar a atividade de recolha ou 

distribuição (e.g. intempérie ou acidente rodoviário), implicando um 

dimensionamento ineficiente e injustificado da rede postal, sem que tal promova 

um benefício compreensível para os utilizadores do sistema. 

b) Os objetivos atuais não têm em conta que o tráfego e, assim, a importância do SU (e, 

bem assim, o interesse público a que ele respeita) tem vindo a diminuir. Segundo os 

CTT, se uma determinada prestação de um serviço de interesse público vê reduzida 

a sua importância, então as exigências que se fazem ao prestador desse serviço 

devem acompanhar essa redução, e não o contrário. Acrescentam que esta tem sido 

a abordagem nos outros Estados-Membros da UE (Estados-Membros)22. 

c) Os objetivos de qualidade para as demoras de encaminhamento deverão ter em 

conta, não só o volume de tráfego (segundo os CTT, em certas zonas o volume da 

própria amostra da medição excede largamente o tráfego real), mas também o tipo de 

objetos, as condicionantes geográficas, como distância e densidade populacional e 

as dificuldades de transporte. Os CTT referem, nomeadamente, que as limitações de 

acesso às Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores (que são duas das nove 

regiões ultraperiféricas da União Europeia) 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 (como 

                                                           
22 Os CTT destacam que, de acordo com os resultados preliminares do estudo sobre as necessidades dos 
utilizadores dos serviços postais da consultora WIK para a Comissão Europeia, apresentados em 
17.09.2019, alguns Estados-Membros já iniciaram o processo de ajustamento das obrigações de SU para 
assegurar a sustentabilidade do SU, em termos de frequência e velocidade de entrega, tendência que 
perdurará. E que em muitos países os utilizadores dão indicações de valorizarem mais a segurança e 
previsibilidade da entrega do que a rapidez (Bélgica, Irlanda, Países Baixos, Dinamarca e Suécia).  
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por exemplo a utilização ligações de companhias de transporte aéreo – que, por sua 

vez, têm diversas limitações nas suas próprias ligações, nomeadamente no que 

respeita ao número de voos diários e espaço disponível –, agravado pela inexistência 

de alternativas de ligações aéreas compatíveis com os prazos a cumprir). 

d) 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 dos 

objetivos de desempenho fixados, os CTT consideram que Portugal está em 

contraciclo com a Europa, onde se observa uma flexibilização deste quadro. 

e) Os resultados de um estudo realizado pela ANACOM em parceria com o Instituto de 

Marketing Research (IMR) em 2017, sobre as necessidades de serviços postais dos 

consumidores em Portugal, no entender dos CTT legitimam (i) a perceção de que os 

utilizadores residenciais do SU estavam satisfeitos antes do aumento 

“desproporcionado” da exigência dos objetivos em 2018 e (ii) que se verifica um 

desajuste da exigência atual face às necessidades reais da população.  

f) O espírito da Lei Postal vai claramente no sentido de procurar que a prestação do SU 

seja económico-financeiramente sustentável, exigindo-se um equilíbrio entre as 

necessidades de interesse público e os interesses do PSU que o atual quadro de 

qualidade do SU, no seu entender, não assegura.  

Os CTT citam ainda o referido pelo Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, na 

sessão de abertura do “Estado da Nação das Comunicações”, no 29.º Digital Business 

Congress 2019 da APDC, a este propósito: “não sei por isso se a imposição de uma bateria 

de indicadores de qualidade de serviço prolixa e muito exigente, ainda faz sentido e está 

adequada às expectativas e necessidades que os próprios utentes sentem. Não podemos 

olhar para o serviço de correio com os olhos do passado (…)”.  

Adicionalmente, os CTT consideram que não devem ser fixados, alternativa ou 

cumulativamente, objetivos relacionados com outros atributos de qualidade de serviço. 

Segundo os CTT, a prática comum no sector passa por fixar objetivos (obrigações) 

relacionados com a velocidade de entrega de alguns produtos do SU, e tendo em 
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consideração a tendência de evolução do tráfego postal consideram que não deverão ser 

fixados outros objetivos relacionados com outros atributos de qualidade de serviço.  

Em particular, os CTT consideram que não é adequado definir parâmetros de qualidade 

relativos ao tempo em fila de espera, 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. Os CTT dão como exemplo que a aceitação de correio de 

uma empresa será naturalmente mais demorada que a venda de um selo. Salientam 

também os CTT que a medição deste parâmetro, nos termos atuais, apresenta também 

custos desproporcionados, que não se traduzem necessariamente em benefícios para os 

utilizadores, sendo de resto um parâmetro apenas considerado em três países, para além 

de Portugal (Bélgica, Eslováquia e Letónia).  

Também a ANRED e a ANCEC consideram que os IQS e objetivos de desempenho fixados 

até à data parecem ser demasiado exigentes e de difícil exequibilidade, devendo por isso 

ser revistos, estando a qualidade do SU ligada à função e ao interesse do que se pretende 

cumprir. Para estas associações, num cenário em que existe uma queda de tráfego postal, 

não parece ser correto que as exigências que se impõem ao PSU sejam iguais ou até 

superiores face ao nível de importância que se tem vindo a reduzir na prestação de um 

serviço de interesse público.  

A ANCEC acrescenta que, à luz da sua experiência no atendimento, o parâmetro de 

qualidade referente ao tempo em fila de espera em estabelecimentos postais não parece 

ser essencial para garantir a qualidade do SU. 

Assim, em linha com a resposta dos CTT, a ANCEC e a ANRED consideram que as 

definições de objetivos de desempenho devem ser referentes às demoras de 

encaminhamento de envios, considerando uma seleção de serviços básicos e 

particularidades geográficas de certas regiões, de acordo com o que tem vindo a ser 

desenvolvido e implementado na UE. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista que os contributos recebidos sobre esta matéria evidenciam, 

globalmente, a relevância da qualidade do serviço prestado e apontam no sentido de que: 
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a) devem continuar a ser fixados objetivos de desempenho para a quase totalidade dos 

serviços que integrem o SU; 

b) devem continuar a ser fixados objetivos de desempenho relacionados com a 

percentagem dos envios que são entregues em determinado prazo. 

Quanto à fixação de obrigações de qualidade para serviços que não integram o SU, como 

por exemplo serviços de correio expresso, a ANACOM salienta que, nos termos da Lei 

Postal, a ANACOM apenas pode fixar parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de 

desempenho para serviços incluídos no âmbito do SU. Quando esteja em causa a 

prestação de serviços onde há concorrência no mercado, como sucede, designadamente, 

com o correio expresso, esta será suficiente para assegurar o interesse dos utilizadores, 

não se justificando a imposição de obrigações de qualidade.  

Quanto aos níveis de qualidade a impor, a ANACOM regista uma significativa variedade 

das posições manifestadas e que abrangem entendimentos que vão no sentido de que os 

objetivos de desempenho atualmente fixados são adequados, ou de que a qualidade de 

serviço deve obedecer a objetivos mais exigentes, bem como contributos que defendem 

uma redução do grau de exigência dos objetivos de desempenho atualmente fixados. 

A ANACOM regista também os contributos que salientam a relevância de se implementar 

um sistema de monitorização dos níveis de qualidade, permitindo que sejam detetadas 

anomalias e se atue sobre as mesmas a fim de assegurar os níveis de qualidade de serviço 

adequados, verificando-se também que algumas das posições manifestadas sustentam a 

necessidade de ser assegurada a monitorização e a celeridade no tratamento de 

reclamações. 

Por fim, a ANACOM assinala os contributos de alguns respondentes, no sentido de que o 

sistema de IQS deve continuar a estar, como até aqui, associado a mecanismos 

sancionatórios aplicáveis quando se verifique o incumprimento das metas fixadas, 

devendo as sanções previstas ser adequadas para desincentivar a má qualidade. 

Tendo em conta os contributos recebidos, a ANACOM entende que, no âmbito do 

regime previsto no n.º 1 do artigo 13.º da Lei Postal: 

a) devem continuar a ser fixados objetivos de desempenho para os serviços do SU 

para os quais atualmente são fixados objetivos de desempenho; 
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b) devem continuar a ser fixados objetivos de desempenho relacionados com a 

percentagem dos envios que são entregues em determinado prazo (isto é, % 

entregue no prazo de até D+X, sendo D a data de aceitação do envio e X o 

número de dias úteis entre a data de aceitação e a data de entrega); 

c) devem também continuar a ser fixados objetivos de desempenho para o 

atendimento nos estabelecimentos postais, em particular, como até aqui, que 

incidam sobre o tempo em fila de espera, pois este constitui também um atributo 

essencial para assegurar a qualidade no acesso aos serviços postais e um dos 

motivos de maior número de reclamações no sector postal. 

Relativamente ao nível de exigência dos objetivos de desempenho, e notando que 

os atuais foram fixados pela ANACOM em julho de 2018, estando em vigor há menos 

de um ano e meio (desde 01.01.2019), esta Autoridade avaliará os elementos novos 

de que, entretanto, disponha, no sentido de identificar se se justificará algum 

ajustamento nos mesmos. 

Adicionalmente, é de salientar que, a par da fixação de objetivos de desempenho, 

importa também definir formas de monitorização dos níveis de qualidade 

efetivamente praticados. Neste sentido, embora a aferição do cumprimento dos 

objetivos de desempenho se faça anualmente (com base nos valores médios de 

cada ano), importa continuar a prever o reporte periódico para o regulador dos 

valores medidos, afigurando-se como adequado continuar a prever o método 

atualmente em vigor, que prevê o reporte trimestral dos valores realizados em cada 

trimestre (incluindo informação sobre os valores realizados em cada mês do 

trimestre em causa). 

Importa também continuar a prever a aplicação de mecanismos sancionatórios, 

conforme previsto na Lei Postal, nos casos em que os objetivos de desempenho 

não são atingidos. Neste âmbito, a ANACOM avaliará também se a aplicação dos 

mecanismos atuais é adequada para desincentivar uma menor qualidade de serviço 

ou se será necessário impor mecanismos sancionatórios mais exigentes. 

Relativamente à monitorização e tratamento de reclamações, a ANACOM entende 

que devem continuar a ser fixados indicadores sobre reclamações (e pedidos de 

informação) a medir e a reportar periodicamente (trimestralmente) pelo(s) PSU à 
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ANACOM, tal como já hoje sucede com o atual PSU, conforme foi fixado por esta 

Autoridade, em dezembro de 2013, ao abrigo dos n.ºs 5 e 6 do artigo 41.º da Lei 

Postal.  

Q3. No caso de certos serviços, como por exemplo envios registados, é possível ao 

utilizador ter informação sobre o percurso do envio e saber se e quando foi entregue 

ao destinatário. Considera que, nestes casos, importa continuar a assegurar 

obrigações de qualidade de serviço baseadas nos níveis de qualidade de serviço 

assegurados pelo PSU, em termos médios em cada ano, ou será mais adequado, 

face aos objetivos que se pretendem atingir, definir obrigações que incidam 

especificamente sobre o envio de cada utilizador, por exemplo fixando-se 

compensações diretas ao utilizador nas situações em que não sejam cumpridos os 

prazos de encaminhamento contratados? Justifique.23   

Contributos recebidos 

Os CTT, a DECO e António Miguel Sousa consideram que, para serviços como envios 

registados, será mais adequado continuar a assegurar obrigações de qualidade de serviço 

baseadas nos níveis de qualidade de serviço asseguradas pelo PSU, em termos médios 

em cada ano, não devendo ser definidas obrigações que incidam especificamente sobre o 

envio de cada utilizador, por exemplo através da fixação de compensações diretas ao 

utilizador nas situações em que não sejam cumpridos os prazos de encaminhamento 

contratados. 

Para a DECO, a opção pela via das compensações diretas ao utilizador comporta o risco 

de vir a ocorrer uma efetiva redução da percentagem de envios encaminhados dentro do 

padrão de serviço definido, ou seja, uma degradação da qualidade do serviço, dado que 

os utilizadores, em particular os consumidores, tenderão a reclamar apenas quando os 

prazos de encaminhamento previstos forem largamente ultrapassados e se isso tiver 

alguma consequência (negativa) direta para si (a este respeito, a DECO salienta que as 

consequências podem não ser para o remetente, mas para o destinatário do mesmo, ou a 

existência de um atraso até poderá não trazer grande transtorno).  

                                                           
23 Esta questão é referente a matéria da competência da ANACOM e a matéria da competência do Governo. 
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Ainda segundo a mesma associação, ficando as compensações dependentes de 

apresentação de reclamação pelo utilizador lesado, dados os valores em causa 

(previsivelmente baixos) e os trâmites "burocráticos" associados à apresentação do pedido 

de compensação, muitos consumidores penalizados pelo incumprimento do padrão de 

serviço acabariam por não aceder à compensação prevista, resultando este tipo de postura 

em proveito do PSU, que acabaria por não ser penalizado pelo incumprimento.  

A DECO conclui, assim, que para este tipo de envios postais a definição de obrigações de 

qualidade de serviço baseadas nos níveis de qualidade de serviço assegurados pelo PSU, 

em termos médios em cada ano, associada, no entanto, à aplicação de penalizações 

dissuasoras por incumprimento, será mais eficaz para assegurar níveis de qualidade de 

serviço desejavelmente elevados. 

Também António Miguel Sousa justifica o seu entendimento com a previsível complexidade 

que estaria associada a um regime de compensações deste tipo, considerando mesmo 

que seria um regime possivelmente nunca concretizável e podendo causar desproporções 

“flagrantes” entre meios e fins. 

Os CTT justificam o seu entendimento, acima indicado, com base nos seguintes 

argumentos: 

a) por um lado, referem que, de acordo com as normas atualmente em vigor, ao nível 

nacional e internacional, e aplicadas na medição dos IQS dos diversos operadores 

postais europeus, os níveis de qualidade de serviço do PSU são medidos em 

percentagem dos objetos entregues no padrão, em termos médios em cada ano; 

b) por outro lado, referem que, não só os mecanismos de compensação nada têm a ver 

com a medição dos indicadores, como no enquadramento regulamentar em vigor 

existe já um mecanismo de compensação aos utilizadores, que consiste na dedução 

à variação de preços permitida no ano seguinte ao do incumprimento; 

c) no caso de envios registados, referem que já compensam o utilizador em caso de 

perda do objeto, estrago ou destruição, atraso ou entrega incorreta;  

d) certas condições relativas aos envios postais de cada utilizador fazem parte das 

características dos serviços de correio expresso, que não integram nem devem, no 

entender dos CTT, integrar o SU, salientando ainda que a própria Diretiva Postal e a 
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Lei Postal referem que a diferença essencial entre o correio expresso e o SU reside 

na mais-valia (seja qual for a sua forma) oferecida pelos serviços de correio expresso 

e notada pelos clientes;  

e) um SU que integre características dos envios de correio expresso criará, segundo os 

CTT, necessariamente significativas distorções de mercado, podendo mesmo colocar 

em causa a filosofia e continuidade do SU – “um conjunto mínimo de serviços de 

qualidade especificada a prestar em todos os Estados-Membros a um preço acessível 

a todos os utilizadores”, cuja prestação “deve satisfazer a necessidade fundamental 

de garantir a continuidade do funcionamento”. Existindo um largo espectro de oferta 

no mercado, altamente concorrencial, não se verifica qualquer falha de mercado e, 

consequentemente, não é necessária a definição de obrigações de SU, as quais, por 

princípio, são impostas apenas quando não existe oferta ou incentivo à oferta. No 

entender dos CTT, os produtos que integram o SU pretendem satisfazer as 

necessidades específicas e determinadas por lei, garantindo preços acessíveis, os 

quais não permitem acomodar tal nível de exigência.   

Samuel Vieira, a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira 

e Cortes, o SINDETELCO e a Câmara Municipal de Odivelas, consideram que, para 

serviços como serviços registados, devem ser fixadas compensações diretas ao utilizador 

nas situações em que não sejam cumpridos os prazos de encaminhamento contratados 

(ou seja, devem ser definidas obrigações que incidam especificamente sobre o envio de 

cada utilizador). 

Rogério Costa Pereira considera que deve ser equacionada a criação de uma 

compensação direta ao consumidor (baseada numa relação entre a importância do 

serviço/tipo de produto e o tempo de incumprimento segundo os padrões do SU), 

cumulativamente à aplicação de obrigações de qualidade de serviço baseadas nos níveis 

de qualidade de serviço (metas) a assegurar pelo PSU. 

Já o SINDETELCO defende explicitamente a cumulatividade das referidas medidas 

(compensação direta ao utilizador e a aplicação de obrigações de qualidade de serviço 

baseados nos níveis de qualidade de serviço assegurados pelo PSU). 

A PGM considera que o conceito de penalidade deverá existir independentemente do tipo 

de serviço em causa, e, portanto, não se aplicar apenas a serviços como os serviços 
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registados, devendo os patamares de penalização, esses sim, ser definidos em função do 

tipo de serviço em causa. As penalizações deverão ainda compensar os envios de cada 

utilizador/expedidor, sejam eles particulares ou empresas com volume de expedições de 

maior ou menor expressão. A PGM fundamenta o seu entendimento por considerar que o 

conceito de média anual aplicado a um serviço que é assegurado numa base diária ao 

longo de todos os dias úteis do ano, não produzirá os resultados ambicionados. Esta 

empresa defende uma avaliação e atuação com cariz mensal e a existência de penalização 

perante um contexto de “incumprimento” reiterado, por exemplo, três meses consecutivos, 

independentemente dos resultados globais do ano.  

A API e a AIC referem que serviços de “valor acrescentado” não devem estar abrangidos 

no SU. 

O SNTCT é de opinião que as obrigações dos níveis de qualidade de serviço devem ser 

mantidas e, sempre que os mesmos não sejam cumpridos, devem ser assacadas 

responsabilidades ao PSU e serem-lhe impostas penalizações compensadoras pelo não 

cumprimento das suas obrigações. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM constata as diferentes posições apresentadas sobre esta questão.  

Enquanto seis respondentes24 são a favor ou pelo menos admitem a possibilidade de se 

definirem obrigações que incidam especificamente sobre o envio de cada utilizador, 

fixando-se compensações diretas ao utilizador nas situações em que não sejam cumpridos 

os prazos de encaminhamento de envios registados25, três respondentes26 são contrários 

a tal solução, considerando que será mais adequada a aplicação de obrigações de 

qualidade de serviço a assegurar pelo PSU em termos médios em cada ano. 

                                                           
24 Samuel Vieira, a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, o 
SINDETELCO, a Câmara Municipal de Odivelas, Rogério Costa Pereira e a PGM. 
25 Três daqueles seis respondentes referem, direta ou indiretamente, que em paralelo se deve manter também 
a aplicação de obrigações de qualidade de serviço baseados nos níveis de qualidade de serviço assegurados 
pelo PSU. Esses respondentes são o SINDETELCO, Rogério Costa Pereira e a PGM. 
26 Os CTT, a DECO e António Miguel Sousa. 
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No total, pelo menos sete respondentes27 consideram adequado a manutenção da 

aplicação de obrigações de qualidade de serviço baseados nos níveis de qualidade de 

serviço assegurados pelo PSU, em termos médios.  

Do exposto, a ANACOM entende ser adequado continuar a definir, no âmbito do 

regime previsto no n.º 1 do artigo 13.º da Lei Postal, obrigações baseadas nos níveis 

de qualidade de serviço assegurados pelo PSU, em termos médios em cada ano, 

para envios registados. Como, nomeadamente, a DECO referiu, a opção, alternativa, das 

compensações diretas ao utilizador, comporta o risco de poder vir a ocorrer uma efetiva 

redução da percentagem de envios encaminhados dentro do padrão de serviço definido, 

ou seja, uma degradação da qualidade do serviço, dado que os utilizadores, em particular 

os consumidores, tenderão a reclamar apenas quando os prazos de encaminhamento 

previstos forem largamente ultrapassados e se isso tiver alguma consequência (negativa) 

direta para si, sendo que em muitos casos as consequências podem não ser para o 

remetente, mas para o destinatário do envio, para além de que os valores compensatórios 

poderão também ser baixos. 

 

4.2 Local de distribuição: no domicílio ou outras instalações apropriadas 

Q4. Considera que existem situações que justificam que a distribuição possa ser feita 

noutras instalações que não o domicílio do destinatário? Se sim, quais são essas 

situações e quais os critérios28 que poderiam ser fixados para determinar quando a 

distribuição poderia ser efetuada em outras instalações? Nessas situações, qual ou 

quais poderiam ser as alternativas (instalações apropriadas) para se efetuar a 

distribuição? Justifique.29 

                                                           
27 Os CTT, a DECO, António Miguel Sousa, o SINDETELCO, Rogério Costa Pereira, a PGM e o SNTCT. 
28 Num exemplo, considere-se uma casa, isolada, afastada de uma estrada alcatroada. Se se considerasse 
que essa poderia ser uma situação em que se poderia excecionar a distribuição ao domicílio, um dos critérios 
para aplicar essa exceção poderia ser a definição de uma determinada distância mínima (em metros ou em 
tempo, a pé ou de carro, por exemplo) entre essa casa e a estrada alcatroada. Nas situações em que essa 
distância fosse superior à distância mínima que fosse definida, a distribuição poderia não ser feita ao domicílio, 
sendo efetuada numa outra instalação (por exemplo num recetáculo postal situado junto da estrada, ou noutro 
local que seja definido). 
29 Esta questão é referente a matéria da competência da ANACOM. 
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Contributos recebidos 

Os contributos da maioria dos respondentes a esta questão evidenciam, explicita ou 

implicitamente, que, por princípio, a distribuição deve ocorrer no domicílio do destinatário30. 

Sem prejuízo desta posição de princípio, os respondentes apresentam contributos 

específicos sobre situações que podem justificar exceções a essa distribuição. 

O SINDETELCO e o SNTCT consideram que apenas as situações em que o próprio 

destinatário opte por receber os envios postais noutro local, como por exemplo em 

“apartados”, pode constituir exceção à distribuição ao domicílio. 

Para Rogério Costa Pereira, as situações que podem justificar a exceção à entrega 

domiciliária são31: 

a) por opção do destinatário, quando este prefira receber a sua encomenda num ponto 

de recolha; 

b) as condições físicas de acesso ao domicílio; 

c) quando as condições de entrega resultem num risco à segurança do distribuidor.  

Nestas situações, de acordo com Rogério Costa Pereira, a entrega aos destinatários deve 

ocorrer em pontos de recolha que devem zelar pela confidencialidade, pelo devido 

acondicionamento e conservação das encomendas, em espaço consignado e reservado 

para o efeito, nas estações e postos de correio. 

A DECO, relativamente aos envios de correspondências, entende que a situação que se 

verifica de a concessionária (CTT), em certas zonas de baixa densidade populacional ou 

no caso de habitações isoladas, fazer a distribuição em locais alternativos, como 

recetáculos postais, situados, por exemplo, junto de estradas principais ou secundárias, 

deve ser limitada a situações absolutamente excecionais. Para a DECO, a distribuição 

postal feita nestas condições afeta particularmente a população mais vulnerável e com 

dificuldades de mobilidade, nomeadamente os idosos, que têm dificuldade em se deslocar 

a esses locais para verificarem os seus recetáculos postais, deixando a correspondência 

                                                           
30 A exceção parece ser o contributo de António Miguel Sousa. 
31 De assinalar que, sobre esta questão, o contributo de Rogério Costa Pereira apenas refere a entrega de 
encomendas, não fazendo referência a outros envios postais. 
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muito tempo sem ser recolhida. Por outro lado, segundo a DECO, não é raro verem-se este 

tipo de recetáculos postais vandalizados. 

No serviço de encomendas nacionais que integra a atual oferta do SU dos CTT, a DECO 

salienta, tal como o documento de consulta, que a entrega das encomendas já é efetuada 

pelos CTT, por defeito, nos estabelecimentos postais (estações e postos de correio), por 

regra no estabelecimento mais próximo do destinatário. Neste caso, e sem prejuízo de 

continuar a existir a possibilidade de a encomenda ser entregue ao domicílio do 

destinatário, mediante a solicitação desse serviço pelo remetente e o pagamento de um 

valor adicional, a DECO refere aceitar a manutenção desta prática e que pode ser 

equacionado o desenvolvimento de novas soluções (como por exemplo infraestruturas e 

outros pontos de recolha e de entrega) para facilitar a recolha e a distribuição de envios 

postais desta natureza. A DECO salienta, no entanto, que caso a opção por novas soluções 

em termos de pontos de recolha/entrega de encomendas comporte algum custo acrescido 

para os consumidores, deve manter-se sempre a possibilidade de a entrega continuar a 

ser feita no estabelecimento postal (estação ou posto de correio) mais próximo do 

destinatário. 

Os CTT consideram que devem ser previstas e salvaguardadas as seguintes situações 

para a distribuição poder ser feita noutras instalações que não o domicílio do destinatário: 

a) nos casos em que tal seja acordado com o destinatário; 

b) no caso de especiais condições geográficas, por exemplo, em domicílios isolados que 

se encontrem a uma distância considerável da estrada principal ou sem vias de 

comunicação razoáveis, ou situações climatéricas extremas;  

c) situações em que a entrega no domicílio do destinatário resulte num risco à 

segurança/saúde do carteiro ou à segurança dos objetos postais que este transporta;  

d) domicílios situados em áreas sem toponímia em que o carteiro se encontra 

impossibilitado de efetuar a distribuição no domicílio do destinatário;  

e) zonas de baixa densidade populacional, tendo em conta a tendência verificada de 

concentração populacional em zonas específicas do país e outras análises de 

relevância (nomeadamente as análises efetuadas no âmbito dos Censos 2011, que 

concluíram que 5% da população portuguesa ocupa 50% do território). Segundo os 
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CTT, o mecanismo de definição deste conceito deverá acomodar eventuais alterações 

demográficas (e.g. potencial agravamento da desertificação do interior do país);  

f) inexistência de recetáculo postal no domicílio do destinatário, ou outros fatores que 

impossibilitem a entrega da correspondência nesse local com garantia de segurança 

da correspondência e de forma eficiente ou onde o esforço de distribuição seja 

irrazoável;   

g) quando os objetos sejam volumosos e não caibam no recetáculo postal (sejam 

encomendas, sejam correspondências que incluam objetos cuja volumetria não seja 

compatível com a dimensão do recetáculo), deverá ser prevista a entrega para 

levantamento nos pontos de acesso da rede de atendimento mais próximo;  

h) locais de acesso limitado, por exemplo, condomínios privados com restrições ao 

acesso público, tais como aldeamentos turísticos, habitação sazonal, etc.  

Os CTT salientam também que a tendência de queda do tráfego postal e a cada vez maior 

desertificação do interior tem levado a que a distribuição em áreas rurais, muito pouco 

povoadas, obrigue a longas deslocações para a distribuição de pouco volume de 

correspondência, resultando num esforço por objeto postal irrazoável e desproporcional 

face à tendência de evolução do tráfego.  

Face ao exposto, em alternativa ao domicílio do destinatário os CTT entendem que a 

entrega poderá ser feita: 

a) no estabelecimento postal mais próximo (tal como previsto em 14 países europeus, de 

acordo, segundo os CTT, com estudo do ERGP citado no documento de consulta); 

b) em baterias de caixas postais (usadas em 13 países europeus, segundo os CTT e 

citando o referido estudo); 

c) em caixas postais localizadas à beira da via pública (em zonas de moradias e quintas, 

usadas em nove países).   

Os CTT acrescentam, a este respeito, que as chamadas Baterias de Caixas de Correio 

Individual (“BCCI”) e Baterias de Recetáculos Individuais de Correio (“BRIC”), que referem 
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ser atuais soluções para distribuição em zonas pouco povoadas, de difícil acesso ou sem 

toponímia, são, no seu entender: 

a) uma alternativa apropriada para as situações anteriormente descritas, visto que 

garantem o fácil acesso do destinatário à mesma e são de fácil identificação e acesso 

para o carteiro; 

b) soluções cuja utilização remonta aos anos de 1981 e 1987, respetivamente, 

destinando-se fundamentalmente a garantir a distribuição postal domiciliária diária e 

com qualidade em zonas povoadas de forma dispersa e que apresentem grandes 

carências toponímicas, fundamentalmente em aglomerados rurais e em áreas de 

habitação sazonal, tal como descrito no documento de consulta (cf. pág. 43); 

c) uma solução apropriada para, nos casos referidos, garantir às populações uma 

distribuição postal diária e individualizada em condições de segurança e fiabilidade 

idênticas à da distribuição em recetáculos domiciliários, a qual poderá ser 

complementada com: (i) a possibilidade de entrega no estabelecimento mais próximo 

do destinatário para todos os envios volumosos, à semelhança do que já é hoje feito 

para as encomendas nacionais; e (ii) a revisão das normas aplicáveis às dimensões 

dos recetáculos postais, para facilitar a entrega de objetos mais volumosos.  

Também a ANRED e a ANCEC identificam situações que, no seu entender, justificam que 

a distribuição possa ser feita noutras instalações que não o domicílio do destinatário. 

Globalmente consideradas, as situações identificadas por estas duas associações, assim 

como as alternativas à distribuição domiciliária, são comuns às identificadas pelos CTT.  

A PGM identifica também situações que, no seu entender, constituem ou podem constituir 

entraves efetivos à entrega de envios postais ao destinatário, com sucesso, eficiência e 

eficácia, e que podem justificar que a distribuição possa ser feita noutras instalações que 

não o domicílio. Essas situações são: 

a) zonas que carecem ainda de desenvolvimentos do ponto de vista de toponímia e 

numeração, ou que, tendo já toponímia ou numeração, a mesma ainda não foi 

atualizada nas ruas e nos edifícios;  

b) zonas/edifícios sem recetáculos postais (sobretudo em zonas mais rurais); 
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c) habitação isolada; 

d) situações de risco. 

Para fazer face aos exemplos acima identificados, a PGM salienta que as BRIC, 

atualmente já utilizadas, podem e devem constituir uma alternativa efetiva.  

Ainda assim, sempre que, fruto da dimensão do envio, da ausência do destinatário na 

morada, não for possível depositar o envio, a PGM considera que dever-se-á recorrer ao 

ponto de acesso mais próximo, informando sempre que possível (sempre que existam 

condições para tal) o destinatário e, na sua impossibilidade, remetendo o envio ao 

expedidor (em caso de impossibilidade de se informar o destinatário, decorrente da 

impossibilidade de acesso à caixa de correio por estar no interior do prédio).  

A PGM salienta a importância e necessidade de existir: 

a) adequada informação aos utilizadores (destinatários) que se encontram abrangidos 

pelas exceções à distribuição domiciliária e sobre o respetivo local alternativo de 

distribuição; 

b) catalogação dos casos concretos de exceção e locais alternativos de distribuição; 

c) acesso, pelos prestadores de serviços postais, a: 

(i) informação de alteração/atualização de toponímias e códigos postais; 

(ii) informação relativamente aos casos/situações de exceção à distribuição 

domiciliária e respetiva localização dos locais alternativos de distribuição, os 

quais devem ser acedidos (do exterior) por qualquer prestador de serviços 

postais, sem qualquer tipo de acesso reservado por forma a não inviabilizar o 

seu processo de distribuição. 

A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes refere 

que toda a documentação que “não seja oficial” e que careça de assinatura do destinatário, 

deveria ter a possibilidade de ser entregue fora do domicílio. Nestes casos, a alternativa à 

entrega ao domicílio seria a: 

a) criação de novos pontos de recolha; ou 
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b) recolha diretamente no Centro de Distribuição Postal (CDP), em horário alargado. 

Já a “documentação oficial” deve ser, no entender daquela junta de freguesia, entregue ou 

notificada no domicílio fiscal do destinatário32, ou seja, não deverá ser objeto de exceção à 

distribuição domiciliária. 

António Miguel Sousa refere que o «domicílio é uma “instituição” que pode e já está a ser 

desmaterializada na perspetiva do único local “seguro” para entrega de correspondência», 

o que no seu entender indicia que a distribuição pode ser feita também em outros locais ou 

equipamentos alternativos. O contributo deste respondente parece também apontar para 

o que poderão ser possíveis critérios a ter em conta para determinar alternativas à 

distribuição geográficas, os quais aparentam estar relacionados com a densidade 

populacional e a tipologia rural/urbana de cada região33. 

A API, a AIC e Samuel Vieira consideram que a distribuição deve ser feita no domicílio do 

destinatário, depreendendo-se dos seus contributos que não identificam situações em que 

a distribuição possa ser efetuada em locais ou equipamentos alternativos. No caso da API 

e da AIC, este entendimento é reforçado pelo facto de estas entidades acrescentarem34 

que, “no caso dos JPP, a certeza do Serviço faz parte das garantias constitucionalmente 

protegidas”. 

Adicionalmente ao exposto, os CTT aludem também a um outro tipo de exceções: as 

exceções à frequência de recolha e/ou distribuição35. Sobre esta matéria, os CTT salientam 

que o estudo do ERGP citado no documento de consulta contém ainda dados relativos a 

este tipo de exceções e que, de acordo com esse estudo, foram também definidas 

exceções à frequência de recolha/distribuição diária em muitos países, pelas seguintes 

razões: regiões montanhosas (13 países), insularidade (nove países), volume de tráfego 

                                                           
32 Cf. contributo desta junta de freguesia relativamente à questão seguinte. 
33 O contributo de António Miguel Sousa, sobre esta questão, é o seguinte: «Sim, o domicílio é uma “instituição” 
que pode ser, e já está a ser, desmaterializada na perspetiva do único local “seguro” para entrega de 
correspondência, 6 exemplos: zona urbana e densamente povoada; zona urbana e medianamente povoada; 
zona periférica e densamente povoada; zona periférica e medianamente povoada; zona rural nível I; zona rural 
nível II.» 
34 No seu contributo relativamente à questão seguinte. 
35 A este respeito, o n.º 4 do artigo 12.º da Lei Postal estabelece, tal como referido no documento de consulta, 
que os PSU devem assegurar uma recolha e uma distribuição dos envios postais abrangidos no âmbito do SU 
pelo menos uma vez por dia, em todos os dias úteis, salvo em circunstâncias ou condições geográficas 
excecionais previamente definidas pela ANACOM. 
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reduzido (cinco países), elevado custo do serviço (quatro países), falta de infraestruturas 

(sete países) e condições climatéricas extremas (três países).  

Sobre esta mesma matéria, o SNTCT refere36 que deverá manter-se totalmente inalterado 

o princípio de uma distribuição diária [e domiciliária] de correio nos cinco dias úteis da 

semana. A API e a AIC salientam que o cumprimento da frequência de distribuição postal 

cinco dias por semana é indispensável para assegurar o acesso à informação, e, 

especialmente, para evitar que medidas de natureza administrativa impeçam a normal e 

regular circulação de JPP em todo o país e em todos os dias. Estas associações 

acrescentam ainda que a distribuição diária constitui uma necessidade crescente face à 

redução continuada de pontos de acesso às publicações periódicas ao fim de semana e a 

não existência de um modelo de negócio digital que, na sua opinião, assegure, de forma 

transparente e concreta, a não manipulação dos conteúdos jornalísticos.  

Entendimento da ANACOM 

A generalidade dos contributos recebidos evidencia, implícita ou explicitamente, o 

entendimento de que, por regra, a distribuição dos objetos postais deve ser feita no 

domicílio do destinatário. 

São, contudo, identificadas situações em que pode ser justificada a distribuição postal 

noutras instalações que não o domicílio do destinatário e que, como tal, devem ser objeto 

de ponderação pela ANACOM, no exercício das competências que o n.º 5 do artigo 12.º 

da Lei Postal lhe confere. 

Assim, a ANACOM considera ser relevante intervir no exercício das competências 

que o n.º 5 do artigo 12.º da Lei Postal lhe confere, para definir (i) as situações que 

justificam que a distribuição possa ser feita noutras instalações que não o domicílio 

do destinatário, (ii) os critérios que determinam quando a distribuição poderá ser 

efetuada nessas outras instalações e (iii) as instalações apropriadas para, em cada 

caso, se efetuar a distribuição. 

Relativamente à definição de exceções à frequência de recolha e/ou distribuição em 

cada dia útil, a ANACOM não considera que seja necessário definir exceções, 

                                                           
36 No seu contributo à questão seguinte. 
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salientando-se também que o cumprimento dos parâmetros de qualidade de serviço 

e objetivos de desempenho associados à prestação do SU asseguram a prestação 

dos serviços que integram o SU com qualidade adequada. 

Q5. Considera que devem ser definidos limites à utilização das possíveis exceções à 

distribuição domiciliária37? Justifique.38 

Contributos recebidos 

Sobre esta questão específica39, o SINDETELCO, o SNTCT, Samuel Vieira e a Câmara 

Municipal de Odivelas consideram que devem ser definidos limites, sem, contudo, 

identificarem exemplos concretos para esses limites40. Os contributos dos CTT e de 

António Miguel Sousa são, pelo contrário, no sentido de não se definirem limites. 

Os CTT consideram que, sempre que se verifique uma ou mais condições referidas na 

resposta à questão anterior, poderá ser implementada uma alternativa à distribuição 

domiciliária, independentemente da quantidade de vezes que se verifica a condição. No 

entender dos CTT, os critérios que se encontrem definidos para as exceções à distribuição 

domiciliária já traduzem a identificação de situações de exceção a esta regra, pelo que não 

se justificará a definição de limites, na prática, de exceção da exceção.    

António Miguel Sousa refere, designadamente, que «as dinâmicas da vida quotidiana e a 

revolução 4.0 em marcha, não aconselham limites ou “inibidores” que possam 

comprometer a adaptação dos modelos de negócios ou a sua eficiência». 

A PGM salienta que a definição das exceções deve ser efetuada pela autoridade 

reguladora. 

                                                           
37 Por exemplo, que a população afetada deve estar limitada a uma determinada percentagem máxima do total 
da população residente no país. Ou que as exceções à distribuição domiciliária não se aplicam a destinatários 
com dificuldades de locomoção.  
38 Esta questão é referente a matéria da competência da ANACOM. 
39 E para além de contributos de outras entidades efetuados em resposta a esta questão, que foram, no entanto, 
já referidos na questão anterior, para a qual se remete. 
40 A Câmara Municipal de Odivelas refere que devem ser definidos limites para evitar abusos. O SNTCT refere 
que devem ser mantidos todos os limites atualmente em vigor. 
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Entendimento da ANACOM 

Ponderados os contributos recebidos, a ANACOM, no exercício das competências que 

o n.º 5 do artigo 12.º da Lei Postal lhe confere para a definição de exceções à 

distribuição domiciliária, analisará também a necessidade de estabelecer limites 

para as referidas exceções. 

Q6. Considera que deve ser encorajado, ou mesmo exigido, o desenvolvimento de novas 

soluções (como por exemplo infraestruturas e outros pontos de recolha e de entrega) 

para facilitar a recolha e a distribuição de envios postais, nomeadamente adquiridos 

através de comércio eletrónico? Justifique.41 

Contributos recebidos 

Samuel Vieira, António Miguel Sousa, Rogério Costa Pereira, a Câmara Municipal de 

Odivelas e a DECO, consideram que deve ser encorajado o desenvolvimento de novas 

soluções para facilitar a recolha e distribuição de envios postais. 

Sem prejuízo: 

a) a DECO salienta que, no âmbito do SU, tal não pode traduzir-se num aumento dos 

custos para o utilizador, nem num aumento da dificuldade de acesso; 

b) Rogério Costa Pereira refere que tal deve ocorrer desde que exista um cumprimento 

rigoroso de todas as normas de segurança e confidencialidade, assim como o espaço 

designado seja usado em regime de exclusividade, estações e postos de correio de 

“marca oficial CTT”, como outrora. 

A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, refere 

que devem ser criados novos pontos ou manter os mesmos, mas com horários alargados 

que facilitem o acesso a todos. 

A PGM refere que o comércio eletrónico é uma tendência inevitável e crescente, 

promovendo a acessibilidade por parte das populações mais dispersas a um conjunto de 

bens a que, de outra forma, não teriam acesso. Acrescenta que muitos destes envios, por 

                                                           
41 Esta questão é relativa a matéria da competência do Governo e a matéria da competência da ANACOM. 
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aquelas que são as suas características de peso, são considerados na prática como envios 

enquadrados “no serviço postal base”. Assim, no entender da PGM estes envios deverão 

ser encarados como volume adicional, e em escala, para complementar o tráfego 

“tradicional” e rentabilizar as estruturas, em particular as físicas, já implementadas, as quais 

serão adequadas, atendendo àquela que é a promoção dos objetivos de densidade 

definidos. A PGM refere ainda que aquelas infraestruturas podem ser inclusivamente 

incrementadas face à tendência de evolução crescente a que se assiste, exigindo novos 

pontos que deverão conjugar todos os serviços, em particular, no âmbito do SU, pela 

promoção da eficiência.  

O SINDETELCO refere que, no interesse do utente, devem ser criadas novas soluções que 

facilitem apenas a distribuição de envios postais através de correio eletrónico, 

nomeadamente nos grandes centros urbanos, onde estão concentradas um maior número 

de empresas de forma a facilitar o acesso do utente. 

Já a resposta do SNTCT mostra uma preocupação, por um lado, para que os utilizadores 

não sejam prejudicados – defendendo este sindicato que qualquer alteração a nível da 

distribuição deverá apenas acontecer quando tal seja claramente e livremente pedido pelos 

cidadãos (remetendo para a sua resposta à questão 4) – e, por outro lado, para que não 

sejam criadas soluções que discriminem, positiva ou negativamente, entre envios postais. 

A API e a AIC referem discordar do desenvolvimento de novas soluções para facilitar a 

recolha e a distribuição de envios postais, salientando que o serviço de JPP tem por base 

a periodicidade das entregas para assegurar o acesso atempado aos conteúdos 

jornalísticos. 

Os CTT referem que: 

a) no âmbito do SU: 

(i) a rede de atendimento atual satisfaz cabalmente as necessidades de recolha e 

distribuição, devendo ser encorajadas as alternativas em termos de distribuição, 

tal como referido em resposta às questões 4 e 5; 

(ii) para a distribuição dos objetos adquiridos através de comércio eletrónico, 

remetidos no âmbito do SU, quando os mesmos não sejam suscetíveis de poder 
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ser depositados nas caixas de correio, poderão sê-lo no estabelecimento postal 

mais próximo;   

b) relativamente aos envios resultantes do comércio eletrónico, a larga maioria dos 

mesmos está fora do âmbito do SU, sendo remetida por correio expresso, mercado 

que, segundo os CTT, é altamente concorrencial e onde existe uma variada panóplia 

de soluções de entrega oferecidas pelos vários operadores de mercado, tanto ao nível 

de modelos de entrega (por exemplo, janelas horárias, contacto com o cliente, etc.), 

como nos mais variados pontos de acesso em variados estabelecimentos comerciais, 

locais de conveniência, cacifos, entre outros;  

c) existem também outros serviços alternativos e facilitadores, como a retenção de 

correio, reexpedição e posta restante, que satisfazem necessidades pontuais e 

alternativas à morada do domicílio.   

Por outro lado, os CTT consideram que: 

a) soluções alternativas, já oferecidas em concorrência, constituem a mais-valia própria 

dos serviços fora do âmbito do SU, cuja inclusão num mecanismo de regulação social, 

como o SU, poria também em causa a acessibilidade e a sustentabilidade da oferta, 

objetivos fundamentais da Lei Postal; 

b) à semelhança do que ocorreu com o regime ITED-ITUR para os serviços de 

comunicações eletrónicas, de acordo com o regime jurídico e as normas constantes, 

atualmente, do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, poderia ser útil a adoção de 

regras transversais a impor aos promotores imobiliários, relativas à instalação de 

infraestruturas em edifícios e moradias, que obrigassem à criação de recetáculos ou 

espaços mais adequados à receção de objetos adquiridos através de comércio 

eletrónico. Ainda segundo os CTT, face ao aumento deste tipo de envios, a criação 

de regras específicas, como as que existem para as infraestruturas de comunicações 

eletrónicas, em muito facilitaria a entrega e receção de envios adquiridos através de 

comércio eletrónico; 

c) a revisão das normas aplicáveis aos recetáculos postais seria uma outra medida 

facilitadora da distribuição de objetos mais volumosos.  
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Tal como os CTT, a ANRED e a ANCEC referem que, no que diz respeito à recolha e 

aceitação, a rede de atendimento do atual PSU permite neste momento assegurar as 

necessidades dos utilizadores do SU, e que a maioria dos envios resultantes do comércio 

eletrónico está fora do âmbito do SU, existindo diversas soluções de entrega por parte de 

vários operadores de mercado.  

A ANRED salienta ainda que seria útil a adoção de regras transversais relativas à 

instalação de infraestruturas em edifícios e moradias, que obrigassem à criação de 

recetáculos ou espaços mais adequados à receção de objetos adquiridos através de 

comércio eletrónico. 

Entendimento da ANACOM 

Relativamente aos contributos recebidos que incidem, por um lado, sobre a adoção de 

regras transversais a impor aos promotores imobiliários, relativas à instalação de 

infraestruturas em edifícios e moradias, que obriguem à criação de recetáculos ou espaços 

mais adequados à receção de objetos adquiridos através de comércio eletrónico, e, por 

outro lado, sobre a revisão das normas aplicáveis aos recetáculos postais42, importa notar 

que nestes domínios não são as obrigações a consagrar no âmbito do SU que aqui estão 

em causa. Assim, considerando o que é referido, entende a ANACOM recomendar ao 

Governo um estudo da matéria e a ponderação de eventuais soluções que podem 

passar pelo ajustamento das disposições relativas aos recetáculos postais e, nesse 

contexto, a eventual revisão das disposições que regem a sua instalação (Decreto 

Regulamentar n.º 9/90, de 6 de abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 

de setembro), uma vez que, nos termos das normas em vigor, estes estão desenhados, 

essencialmente, para a receção de correspondência. A definição de regras relativas aos 

recetáculos a instalar no domicílio dos destinatários dos envios postais não é matéria que 

possa ser solucionada através de obrigações a impor ao PSU, não condicionando também 

os procedimentos de designação. 

 

                                                           
42 Regulamento do Serviço de Recetáculos Postais, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 de 
abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de setembro, este último objeto de retificação pela 
Declaração de Retificação n.º 22-E/98, de 30 de novembro. 



 

 
49 

4.3 Densidade dos pontos de acesso ao SU43 

Q7. Considera relevante que sejam fixadas obrigações em matéria de densidade dos 

pontos de acesso, e de ofertas mínimas de serviços, como os que se encontram 

atualmente em vigor? Justifique. 

Q8. Considera que devem ser fixados, alternativa ou cumulativamente, outras obrigações 

ou critérios de densidade dos pontos de acesso e de ofertas mínimas de serviço? Se 

sim, quais? Justifique. 

Q9. Caso continuem a ser fixadas obrigações de densidade e de ofertas mínimas de 

serviços como as atualmente existentes, considera que os níveis impostos são os 

adequados, ou devem ser impostos níveis de qualidade menos exigentes ou mais 

exigentes? Justifique. 

Contributos recebidos 

A Câmara Municipal de Ourique salienta que, num território extenso e com um perfil 

demográfico envelhecido, é absolutamente fundamental assegurar a existência de serviços 

de proximidade razoável, que tenha em conta as condições de mobilidade e acessibilidade 

das pessoas aos pontos de prestação do serviço. Acrescenta, que, em meio rural, a oferta 

de transporte público é diminuta ou inexistente, sendo as deslocações extremamente 

oneradas.  

Esta câmara refere ainda que o encerramento da estação de correios operada pelos CTT 

em 2018, sendo a mesma substituída por um posto de correios gerido por um “privado”, 

contra a vontade do município e as expectativas da população, traduziu-se num quadro de 

prestação de serviços “diretos ao balcão” sem grandes perturbações do nível de qualidade, 

ao invés do que acontece nos tempos de distribuição da correspondência postal nos 

domicílios dos destinatários da correspondência. 

A Câmara Municipal de Odivelas considera que devem ser fixadas obrigações em matéria 

de densidade dos pontos de acesso e de ofertas mínimas de serviços, por forma a haver 

                                                           
43 Estas questões são sobre matéria da competência do Governo. 
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uma maior proximidade (menor distância) com os utilizadores, bem como um aumento do 

uso do serviço pelos mesmos e um acesso facilitado aos serviços. 

Salienta, a este respeito, que, independentemente da entidade ou entidades que venham 

a assegurar o SU, os objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas 

legalmente preconizados não replicam o nível de procura e de qualidade de serviço 

exigíveis, quer em número (considerando a densidade populacional existente), quer em 

localização (considerando a excentricidade de alguns pontos relativamente aos núcleos 

urbanos). 

A API, a AIC e Samuel Vieira consideram relevantes as obrigações que se encontram 

atualmente em vigor no que respeita a matéria de densidade dos pontos de acesso, não 

identificando a necessidade de serem fixados, alternativa ou cumulativamente, outras 

obrigações ou critérios de densidade dos pontos de acesso e de ofertas mínimas de 

serviço, nem identificando a necessidade se serem fixados níveis de exigência mais 

elevados.  

Também a PGM considera relevantes as obrigações que se encontram atualmente em 

vigor no que respeita a matéria de densidade dos pontos de acesso, não identificando a 

necessidade de serem fixados, alternativa ou cumulativamente, outras obrigações ou 

critérios. Salienta, contudo, que ainda que o conceito de cada objetivo se revele 

adequado, importa atualizar periodicamente o conceito de “rural” e “urbano”, por forma a 

garantir a sua adequabilidade à realidade do espaço e da zona populacional em questão.  

A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 

considera que, idealmente, deveria existir um ponto de acesso por localidade que 

permitisse efetuar os serviços mínimos de expedição e receção de correio. Sem prejuízo, 

considera que os níveis de densidade atualmente impostos são adequados.  

O SINDETELCO e o SNTCT concordam que devem ser fixadas obrigações em matéria de 

densidade dos pontos de acesso.  

O SINDETELCO salienta que o PSU deve ter pontos de acesso próprios, não concordando 

que se substitua uma estação de correios por um posto de correios gerido por terceiros, 

pondo em causa a privacidade, a segurança e o sigilo a que o utilizador tem direito, 

devendo o papel dos postos de correio ser o de complementar a rede do PSU através da 
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venda apenas de produtos que não violem o sigilo e a privacidade do utilizador. Considera 

ainda que deve existir no mínimo uma estação de correios por concelho, bem como que 

deverão existir os pontos de acesso necessários em função da densidade populacional. 

Acrescenta que devem ser impostos níveis de qualidade mais exigentes, considerando que 

tal será também um dos reflexos do serviço ser prestado por estações de correios próprias 

do PSU e principalmente a nível da melhoria dos tempos de espera. 

O SNTCT entende que devem ser fixados os critérios de densidade que voltem a responder 

às necessidades dos cidadãos com a prestação de uma boa qualidade de serviço. 

Especificamente, o SNTCT entende que deve ser reposto o número de estações de correio, 

postos de correio e marcos/caixas de correio existentes, pelo menos, até 2009, e nos 

mesmo locais onde se encontravam. 

Luís Paulo considera indispensável que, à semelhança do que acontece em toda a Europa, 

o contrato de concessão continue a impor níveis mínimos de cobertura de rede e de oferta 

de serviços, tendo em conta (i) o contributo do SU para a coesão social e territorial do país 

e (ii) que o PSU desempenha, na prática, funções de quase-soberania em vastas zonas do 

território afastadas dos grandes centros urbanos e muito desertificadas, com populações 

particularmente vulneráveis em termos de poder de compra, mobilidade e literacia, casos 

em que a presença do PSU não seria justificada por critérios puramente financeiros.  

A este respeito, salienta que a “criticidade” do tema e a “extrema sensibilidade” ao mesmo 

por parte de segmentos muito significativos da sociedade (expressos numa conflitualidade 

latente, não resolvida, entre o poder local e os CTT), recomenda que não se reduzam de 

forma alguma os níveis de exigência atualmente existentes, devendo pelo contrário ser 

reajustados ao sentir maioritário das populações e ao nível de compromisso que o atual 

PSU já revelou estar disposto a aceitar – a reposição dos conceitos de “estação de 

correios” e de “posto de correios” como conceitos distintos e autónomos, e à sua utilização, 

em moldes equilibrados, nos diversos requisitos associados à definição dos critérios de 

densidade e oferta mínima de serviços.  

Acrescenta ainda que, face a informações dos próprios CTT de que a empresa se pode 

estar a preparar para encerrar quase metade dos atuais CDP, face à relevância destes 

enquanto ponto de contacto de primeira linha com os clientes e ao peso social e laboral 

que os mesmos têm a nível dos pequenos centros do interior, conviria incluir também estes 

CDP nos critérios de densidade. 
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A DECO considera que a densidade dos pontos de acesso à rede postal é um aspecto 

fulcral para a satisfação de padrões adequados de qualidade do SU e para uma efetiva 

acessibilidade deste a todos os cidadãos, sendo também fundamental que os objetivos 

fixados garantam a todos os cidadãos o acesso permanente, em paridade de condições, 

aos serviços que compõem o SU, qualquer que seja o ponto do território nacional onde se 

encontrem.  

Neste âmbito, a DECO considera desejável garantir a existência de, no mínimo, uma 

estação de correios em cada concelho e, ao mesmo tempo, que sejam definidos requisitos 

a cumprir pelos postos de correio, de modo a assegurar a prestação dos serviços postais 

que satisfaçam as necessidades dos utilizadores servidos, garantindo a qualidade do 

atendimento prestado, assim como as condições necessárias para salvaguardar a 

inviolabilidade e o sigilo dos envios postais, a confidencialidade das informações 

transmitidas ou armazenadas e a proteção de dados pessoais e da vida privada.  

Segundo a DECO, a existência de concelhos sem um balcão próprio dos CTT, decorrente 

do encerramento de estações de correios, condiciona a possibilidade de os utilizadores de 

muitos concelhos, tanto consumidores como empresas, optarem entre uma estação de 

correios ou um posto de correios para satisfazer as suas necessidades de serviços postais. 

O facto de, nos concelhos afetados pelo encerramento da única estação de correios que 

existia, localizados maioritariamente no interior do país, os utilizadores apenas poderem 

aceder a serviços postais disponibilizados em postos de correios, como comprovaram as 

próprias ações de fiscalização da ANACOM, tem como consequência uma efetiva 

degradação da prestação do SU, que dificulta a satisfação das necessidades dos 

utilizadores deste serviço. Nestas circunstâncias, a DECO refere que não está assegurada 

a satisfação de padrões adequados de qualidade do SU, nomeadamente no que se refere 

a prazos de entrega, densidade dos pontos de acesso, regularidade e fiabilidade do 

serviço, em condições de igualdade e não discriminação. 

Acrescenta ainda a DECO que aquela situação é preocupante e poderá assumir contornos 

ainda mais gravosos se for acompanhada de uma redução do número total de 

estabelecimentos postais afetos ao SU para apenas 2296 (número mínimo de 

estabelecimentos postais que os CTT devem manter em funcionamento, decorrente da 

decisão da ANACOM de 15.09.2017). 
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Assim, é entendimento da DECO que: 

a) as regras que venham a ser definidas não possam resultar numa redução do número 

de estabelecimentos postais abaixo do que hoje existe (não concordando mesmo que 

possam descer para 2296), nem corresponder a objetivos de densidade dos 

estabelecimentos postais com um nível de exigência inferior aos que atualmente se 

encontram em vigor, fixados por decisão da ANACOM de 15.09.2017, complementada 

por decisão de 21.08.2019; 

b) deve manter-se, no mínimo, o número de marcos e caixas de correio atualmente 

existentes, sendo estabelecidos objetivos de densidade dos marcos e caixas de 

correio de nível não inferior aos atualmente vigentes.  

Para a DECO, importa garantir que as populações, em particular nas zonas menos 

densamente povoadas, não veem reduzida a acessibilidade à rede postal, tanto no que se 

refere aos estabelecimentos postais, como no que se refere a marcos e caixas de correio. 

Rogério Costa Pereira considera que, para os objetivos de densidade da rede postal e de 

ofertas mínimas de serviços, impõe-se ter em consideração o seguinte:  

a) Estações de correios não devem ser equiparadas a postos de correios agenciados, 

isto é, não devem ser substituídas estações de correios por postos de correios, a 

funcionar nas juntas de freguesia e em comércio local, porque tal, no seu entender, 

não permite cumprir a mesma função, nem ter a mesma especificidade e competência 

técnica.  

Rogério Costa Pereira admite, contudo, que: 

(i) sejam implementados “postos de correio” com recursos dos CTT44, que devem 

funcionar como pontos de contacto da rede postal com adaptação à procura e 

dinâmica do mercado, e adequada localização estratégica, constituindo uma 

mais-valia no panorama da liberalização, potenciando o papel da “Marca” como 

fonte de alinhamento e transmissão dos valores corporativos; 

                                                           
44 Entende-se, da resposta deste respondente, que se estará a referir a estações de correios, com uma oferta 
mais específica (limitada).  
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(ii) apenas deve recorrer-se ao agenciamento/subcontratação de pontos de acesso 

ao SU com entidades públicas (juntas de freguesia), no quadro de determinadas 

especificidades locais (desenvolvimento económico, comportamentos sociais, 

situação geográfica) e para os consumidores com menos opções de escolha, em 

que o SU é um mecanismo útil de inclusão social em locais geográficos críticos 

e desfavorecidos.  

b) A reabertura de estações de correios não deve só circunscrever-se às 33 estações de 

correio em sedes de concelho, as quais constituem uma pequena parte das fechadas 

desde a privatização. Devem ser reabertas estações de correios encerradas em 

freguesias com relevância social e económica e de elevada densidade populacional, 

bem como em zonas industriais, salientando relativamente a este último caso, 

designadamente, que as alternativas decorrentes do fecho das estações de correios 

não satisfazem as necessidades da comunidade empresarial. 

c) Além da obrigação do PSU em cumprir com pelo menos uma estação de correios por 

concelho com a totalidade dos serviços concessionados, deve ainda ser imposta uma 

obrigatoriedade associada à distância a que certa percentagem da população se 

encontra dessa estação de correios, para as áreas urbanas e para as rurais 

(salientando ainda que, aqui, os carteiros têm de fazer atendimento ambulante). 

d) O PSU deve ter pelo menos um marco ou caixa de correio por freguesia.  

e) Dependendo do número de habitantes por freguesia, o PSU deve ficar obrigado a 

garantir uma (ou mais) estação de correios que preste a totalidade dos serviços 

concessionados. 

f) Em cada concelho, o PSU deve garantir a existência de um CDP como elemento 

fundamental da acessibilidade aos serviços por parte dos cidadãos e agentes 

económicos (“bulk mail”), contribuindo para o desenvolvimento económico das regiões 

e também para a valorização do interior.  

g) No âmbito da oferta de serviços do PSU, deve ser potencializado o reforço na 

expansão e implementação do “Espaço Cidadão” nas estações de correios do PSU, 

em especial para as áreas geográficas do interior do território, constituindo também 
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uma extensão e parceria com o Estado Português. Deve igualmente ser garantida esta 

valência na reabertura de estações de correios. 

Rogério Costa Pereira refere ainda que as estações de correio móveis, no interior do país, 

promovem a proximidade e acessibilidade ao SU, assegurando as necessidades básicas 

de largas camadas da população, tal como as BRIC para zonas críticas e desfavorecidas.  

Para os CTT, a questão não é saber se devem ser fixadas obrigações em matéria de 

densidade dos pontos de acesso e de ofertas mínimas de serviços, pois tal decorre 

diretamente da lei, mas sim quais os concretos objetivos de densidade e de ofertas 

mínimas de serviço que se venham a estabelecer.  

Os CTT salientam que os objetivos devem ser definidos tendo em conta a efetiva 

valorização dada pelos utilizadores aos serviços prestados, i.e., utilização dos pontos de 

acesso, queda de tráfego por regiões, utilização de serviços postais disponibilizados nos 

estabelecimentos postais, valorização da conveniência dos estabelecimentos postais 

utilizados, entre outros.  

Salientam também que a Diretiva Postal, estabelecendo a necessidade de existir uma 

densidade de pontos que se ajuste às necessidades dos utilizadores do SU, deixou larga 

margem de discricionariedade aos Estados-Membros nesta matéria, sendo o número de 

estabelecimentos postais por país muito variado, por forma a assegurar uma quantidade 

mínima de pontos de acesso45,46.  

Neste ponto, os CTT referem que Portugal é o país onde existe a maior diversidade de tipo 

de objetivos no contexto europeu, i.e. definição de objetivos de (i) número mínimo de 

estabelecimentos postais por habitante a nível nacional, (ii) distância máxima do local de 

residência, a nível nacional, em zonas urbanas e em zonas rurais e (iii) obrigações 

relacionadas com serviços mínimos prestados nos estabelecimentos postais (um 

estabelecimento postal que preste a totalidade dos serviços concessionados em freguesias 

com 10 000 a 20 000 habitantes, em freguesias de mais de 20 000, e nestas últimas, um 

estabelecimento postal adicional por cada 20 000 habitantes). Há ainda objetivos para os 

                                                           
45 ANACOM e IMR: “Estudo sobre as necessidades dos utilizadores quanto ao acesso a estabelecimentos 
postais e outros pontos de acesso à rede postal”, maio de 2017.  
46 Não considerado a França por configurar uma situação tendencialmente diferenciada face aos restantes 
países.  
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horários de estabelecimentos postais e objetivos mínimos para colocação de marcos e 

caixas de correios, a nível nacional, zonas urbanas, mediamente urbanas e rurais. 

Acrescentam que, de acordo com a informação disponível (ano 2017) relativa aos vários 

países europeus47: apenas cinco países têm um número mínimo de estabelecimentos 

postais a nível nacional; menos de metade dos países fixam objetivos para os horários de 

funcionamento; os critérios relativos a marcos e caixas de correio são, em Portugal, 

também dos mais exigentes dos critérios fixados para todos os países comparáveis. 

Assim, os CTT, embora salientando que a larga maioria dos países europeus não fixa 

objetivos de número mínimo de estações de correios (segundo os CTT apenas três o 

fazem)48 e de ser seu entendimento que os critérios atualmente definidos são equilibrados, 

consideram que, no contexto português e dependendo de outras condições relativas à 

prestação do SU, poderá ter sentido, no procedimento de designação do futuro PSU, a 

definição de um critério nos termos do qual se estabeleça uma estação de correio por cada 

sede de concelho.  

Consideram também os CTT que não devem ser fixadas outras obrigações ou critérios de 

densidade dos pontos de acesso e de ofertas mínimas de serviços, para além dos que se 

encontram atualmente em vigor. De acordo com os CTT, se é certo que as atuais 

obrigações em matéria de pontos de acesso e de ofertas de serviços mínimos podem 

manter-se face à procura atualmente existente, a definição de obrigações adicionais, no 

contexto do SU, estaria em completo contraciclo com a evolução da procura e das 

necessidades dos utilizadores.  

Quanto à questão de saber se, caso continuem a ser fixadas obrigações de densidade e 

de ofertas mínimas de serviços como as atualmente existentes, os níveis impostos são os 

adequados ou devem ser impostos níveis de qualidade menos exigentes ou mais 

exigentes, os CTT, fazendo no seu contributo alusão (i) às suas obrigações específicas e 

aos seus direitos em relação à rede postal, previstos na Lei Postal e no atual Contrato de 

                                                           
47 Disponível em 
https://www.anacom.pt/streaming/Decis%26atilde%3Bo_Final_Densidade_Rede_2017_2020.pdf?contentId=1
417185&field=ATTACHED_FI LE. 
48 Idem.  
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Concessão, e (ii) a alterações implementadas em 2013 no Contrato de Concessão sobre 

a mesma matéria, consideram, em conclusão, que: 

a) se deverá continuar a prever a possibilidade de o PSU, seja ele qual for, poder ajustar 

a sua rede postal de acordo com as necessidades dos utilizadores e a gestão da rede 

do PSU, por forma a que a sua satisfação seja o mais balanceada possível e se 

garanta a sustentabilidade da concessão, nos termos exigidos pela Lei Postal; e 

b) sem prejuízo de admitirem, como já referido, a definição de um critério nos termos do 

qual se estabeleça uma estação de correio por cada sede de concelho, não identificam 

necessidades adicionais, pelo que consideram que os objetivos devem ser revistos, 

em função das alterações da densidade populacional e adequação à procura, 

registada desde 2017 e previsão da tendência para os próximos anos.   

António Miguel Sousa salienta que o excesso de “obrigações” pode limitar a necessária 

adaptação às dinâmicas da realidade em curso, pelo que, no seu entender, será preferível 

serem definidos objetivos e “compensações das taxas de sucesso”. Quanto à questão 

sobre se devem ser fixadas, alternativa ou cumulativamente, outras obrigações ou critérios 

de densidade dos pontos de acesso e de ofertas mínimas de serviço, este cidadão salienta 

que o importante é a capacidade de diálogo entre “pares (Estado-privado)”, a monitorização 

de resultados e a capacidade para “redesenhar” o processo de forma contínua. 

Por último, de salientar que, entre outros aspectos, a DECO comenta também o 

procedimento, fixado no Contrato de Concessão, de definição dos objetivos de densidade 

da rede postal e de ofertas mínimas de serviços. 

A este respeito, a DECO salienta que, aquando da consulta pública dos últimos projetos 

de alteração das Bases da Concessão do SU, manifestou posição favorável a que a 

definição daqueles objetivos ficasse na esfera das competências da ANACOM, lamentando 

que, nos termos do Decreto-Lei n.º 160/2013, de 19 de novembro, que alterou e republicou 

as Bases da Concessão do SU, essa competência tenha sido mantida na esfera da 

concessionária, a qual deve, no entanto, comunicar à entidade reguladora os objetivos 

propostos (cfr. o n.º 1 da Base XV), restando à ANACOM, caso fundamentadamente 

entenda que os objetivos e regras apresentados não correspondem às necessidades dos 

utilizadores, notificar a concessionária para que proceda à sua revisão (cfr. o n.º 5 da Base 

XV), e só após esta revisão, se entender que os objetivos de densidade da rede postal e 



 

 
58 

de ofertas mínimas de serviços apresentados pela concessionária continuam a não 

corresponder às necessidades dos utilizadores, a ANACOM emite uma deliberação, 

ouvidos os utilizadores e a concessionária, na qual fixa os referidos objetivos e regras (cfr. 

o n.º 6 da Base XV). 

A DECO refere, assim, não concordar que, tratando-se de SU, seja a própria 

concessionária a definir os objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de 

serviços, submetendo a sua proposta à apreciação da ANACOM. Ao contrário, entende 

que deveria ser o regulador a definir esses objetivos, ouvida a concessionária. 

Rogério Costa Pereira considera que a ANACOM deve passar a ser informada com 

antecedência sobre a situação da rede de estabelecimentos postais por parte do PSU (no 

caso de abertura de estabelecimentos postais, encerramentos ou alterações de horários, 

etc.), para monitorização atempada e de certificação sob o ponto de vista da concessão do 

SU e dos requisitos técnicos exigidos pela ANACOM.  

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista que a maioria dos contributos considera relevantes os critérios e 

obrigações que se encontram atualmente em vigor no que respeita à densidade da rede 

postal e às ofertas mínimas de serviços, defendendo que o nível de exigência dos mesmos 

não deve ser reduzido. Em sentido diverso pronunciam-se os CTT, que consideram que o 

nível de exigência deve ser fixado por forma a que a satisfação das necessidades dos 

utilizadores seja o mais balanceada possível e se garanta a sustentabilidade da concessão.  

A generalidade das entidades que se pronuncia refere ainda que deve ser considerada a 

fixação de obrigações que estabeleçam a existência de estações de correios 

(estabelecimentos do próprio PSU) em todos os concelhos (proposta também considerada 

razoável pelos CTT). 

Relativamente aos contributos no sentido de se fixarem também obrigações no que 

respeita aos CDP [dos CTT], salienta-se que os CDP são infraestruturas que integram a 

rede postal, não sendo, no entanto, estabelecimentos postais ou outros pontos de contacto 

do PSU com os consumidores finais. Relativamente aos estabelecimentos postais, a Lei 

Postal (artigo 10.º, n.º 2) confere ao Estado competência para providenciar no sentido de 
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assegurar que a densidade dos pontos de acesso corresponda às necessidades dos 

utilizadores. 

Tendo em conta os contributos recebidos e competindo ao Estado providenciar para que a 

densidade dos pontos de acesso (ao SU) corresponda às necessidades dos utilizadores 

(n.º 2 do artigo 10.º da Lei Postal), a ANACOM recomenda ao Governo que, no quadro 

do procedimento de designação do futuro PSU, as obrigações e especificações a 

impor à empresa concessionária em matéria de densidade dos pontos de acesso e 

de ofertas mínimas de serviço: 

a) tenham como base os fatores, princípios e obrigações atualmente em vigor; 

b) respeitem as condições ou limites que sejam estabelecidos à subcontratação e 

participação de terceiros na atividade concessionada, nomeadamente que seja 

vedado à concessionária incumbir terceiros de explorar a totalidade dos 

estabelecimentos existentes em cada concelho; 

c) assegurem que o código de exploração (previsto no artigo 44.º do CCP) dos 

serviços concessionados garanta um adequado nível de prestação dos serviços, 

independentemente de estes serem prestados diretamente pela empresa 

concessionária ou através de uma terceira entidade que por esta seja contratada 

para efetuar trabalhos ou prestar serviços que integram a concessão. Estas 

terceiras entidades devem estar vinculadas a observar requisitos relativos ao 

modo de prestação dos serviços, de forma a assegurar as condições 

necessárias para salvaguardar a qualidade do serviço prestado, a não 

discriminação e os requisitos essenciais previstos no artigo 7.º da Lei Postal, 

como por exemplo o sigilo dos envios postais (com os limites e exceções 

previstos na lei), a confidencialidade das informações transmitidas ou 

armazenadas e a proteção de dados pessoais e da vida privada, em linha com as 

definidas na decisão da ANACOM de 21.08.201949; 

                                                           
49 Decisão sobre a proposta dos CTT que complementa os objetivos de densidade da rede postal e de ofertas 
mínimas de serviços fixados na decisão da ANACOM de 15.09.2017, disponível em 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1479782. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1479782


 

 
60 

d) sejam definidas para todo o período de duração da concessão, sem prejuízo de 

se poder prever um mecanismo de ajustamento que possa ser ativado por 

qualquer uma das partes em função da verificação de motivos que o justifiquem. 

 

4.4 Possibilidade de subcontratação de pontos de acesso ao SU50  

Q10. No quadro da prestação do SU após 2020, considera que devem ser fixadas 

obrigações, em matéria de densidade dos pontos de acesso ao SU, específicas para 

pontos de aceitação (acesso) que sejam detidos e geridos pelo próprio PSU que 

venha a ser designado51? Considera que a subcontratação poderá ser conveniente 

numa ótica de eficiência, de menores custos do serviço e de acesso ao mesmo? 

Considera que devem ser definidas condicionantes à subcontratação dos pontos de 

acesso52 – se sim, que tipo de condicionantes? Considera que o próprio Estado deve 

poder estar envolvido na disponibilização de pontos de acesso ao SU, através da 

utilização de pontos de acesso a serviços públicos – se sim, que tipo de pontos de 

acesso a serviços públicos? Justifique. 

Contributos recebidos 

O SINDETELCO considera que a subcontratação não salvaguarda a privacidade, a 

segurança e o sigilo exigidos na atividade postal. Considera também que o próprio Estado 

não pode estar envolvido na disponibilização dos pontos de acesso ao SU através da 

utilização de serviços públicos, por entender que viola as leis da concorrência e não é 

legítimo o Estado subsidiar empresas privadas através do “dinheiro dos contribuintes”, 

como será o caso do futuro PSU. 

O SNTCT é contrário quer à subcontratação atualmente existente quer a qualquer 

alargamento da mesma, sejam os subcontratantes particulares ou do Estado.  

                                                           
50 Estas questões são sobre matéria da competência do Governo. 
51 Por exemplo, no caso do atual PSU (CTT), tal significaria impor obrigações especificamente aplicáveis a 
estações de correios, independentemente da imposição de outras obrigações abrangendo estabelecimentos 
postais (estações e postos de correios) globalmente. 
52 Por exemplo, a subconcessão estar sujeita a autorização prévia ou a subconcessão estar sujeita ao 
cumprimento de um conjunto de regras que visem que o ponto de acesso subcontratado preste o serviço em 
condições equivalentes ao ponto de acesso do PSU. 
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Samuel Vieira é também de opinião que não deve haver subcontratação. 

A PGM salienta que a subcontratação é uma realidade para a maioria das organizações, 

determinantes sobretudo por aquelas que podem ser as vantagens do ponto de vista de 

custo das operações. Salienta, no entanto, que deve existir um equilíbrio, e acima de tudo 

a garantia de prestação de serviço a um menor custo sem impacto nos níveis de qualidade 

de serviço objetivados, não constituindo o SU exceção.  

Salienta também a PGM que é importante que exista um garante relativamente àquelas 

que são as capacidades, qualificações e experiências efetivas e demonstradas dos 

parceiros subcontratados para a gestão/execução de operações específicas do processo 

postal. Neste sentido, a PGM entende que terá que ser submetida “à Autoridade” a 

avaliação e decisão para qualquer subcontratação, enquanto entidade isenta e enquanto 

garante do SU nos moldes objetivados.  

Relativamente ao envolvimento do Estado na disponibilização de pontos de acesso, a PGM 

refere que as juntas de freguesia, tal como sucede hoje em dia, poderiam constituir uma 

alternativa, do ponto de vista físico, sendo, no entanto, fundamental garantir a separação 

efetiva dos espaços físicos, das atividades e dos recursos. No fundo, segundo a PGM, a 

cedência de espaço constitui para quem presta o serviço um encargo efetivo e para quem 

tem necessidade de recorrer ao serviço uma alternativa importante, sobretudo em 

freguesias que não reúnem possibilidade de dispor de per si de um ponto de acesso.  

A DECO, embora notando que Portugal é um dos quatro únicos países membros do ERGP 

em que o PSU é uma entidade de capital totalmente privado, havendo nos outros 24 países 

uma participação pública no capital do PSU, sendo que em 19 países este é totalmente 

detido pelo Estado, salienta que, em primeira instância, o que importa não é a natureza 

pública ou privada do PSU e da rede postal, mas a garantia da continuidade da existência 

de um SU sustentável, que seja de alta qualidade e acessível a todos os utilizadores, em 

qualquer ponto do território nacional, em condições de igualdade e de não discriminação. 

Atendendo a isto, e tendo igualmente em consideração toda a situação que acabou por 

culminar na identificação, pela ANACOM, de circunstâncias excecionais suscetíveis de 

justificar a revisão dos objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de 

serviços fixados pela sua decisão de 15.09.2017 – nomeadamente o facto de terem sido 

confirmadas deficiências na prestação do SU em postos de correio – a DECO entende que, 
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além de se exigir que a prestação de serviços postais no âmbito do SU em 

estabelecimentos de terceiros contratados pelos CTT respeite, no mínimo, o que ficou 

estabelecido na decisão da ANACOM de 21.08.2019, se devem prever obrigações, em 

matéria de densidade dos estabelecimentos postais, específicas para estabelecimentos 

que sejam detidos e geridos pelo próprio PSU que venha a ser designado. 

Neste contexto, a DECO considera que é de exigir que haja, no mínimo, um 

estabelecimento postal por concelho, detido e gerido pelo próprio PSU, sendo ainda de 

equacionar a possibilidade de se virem também a definir objetivos relacionados com a 

distância máxima a um estabelecimento postal detido e gerido pelo próprio PSU. 

Contudo, a DECO acrescenta que, com a definição de objetivos relacionados com 

estabelecimentos postais detidos e geridos pelo próprio PSU, não se pretende inibir a 

possibilidade de subcontratação a terceiros de qualquer das operações que integram a 

atividade postal, nomeadamente a subcontratação dos serviços de postos de correios. 

Porém, a DECO considera fundamental assegurar a qualidade do atendimento prestado 

nos postos de correios relativamente aos serviços postais, bem como as condições 

necessárias para garantir a inviolabilidade e o sigilo dos envios postais, a confidencialidade 

das informações transmitidas ou armazenadas e a proteção de dados pessoais e da vida 

privada, fomentando a confiança dos utilizadores nos serviços prestados e assim 

contribuindo para a satisfação das suas necessidades em termos de utilização dos serviços 

postais. 

Em qualquer caso, para a DECO deve ser garantido o acesso de todos os utilizadores a 

serviços postais de qualidade, em paridade de condições, em todo o território nacional, 

pelo que as opções da concessionária que vier a ser designada, relacionadas com a rede 

postal, não poderão resultar numa discriminação no acesso aos serviços postais das 

populações que não sejam servidas por balcões detidos e geridos pela mesma. 

Os CTT, relativamente à possibilidade de imposição de obrigações, em matéria de 

densidade dos pontos de acesso ao SU, específicas para pontos de aceitação (acesso) 

que sejam detidos e geridos pelo próprio PSU que venha a ser designado, remetem para 

o que acima referiram sobre a possibilidade de definição de um critério nos termos do qual 

se estabeleça uma estação de correio por cada sede de concelho, não identificando os 

CTT necessidades adicionais que justifiquem a fixação de obrigações adicionais.   
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Consideram também, com base na experiência prática acumulada, que a possibilidade de 

subcontratação de pontos de acesso deve ser mantida no quadro da prestação do SU após 

2020, sem que sejam definidas ab initio condicionantes que, em termos práticos, 

inviabilizem essa possibilidade. A este respeito, os CTT salientam, designadamente, que: 

a) ao longo dos anos, vêm gerindo a sua rede postal tendo como ponto de partida a 

consideração de que os estabelecimentos postais constituem uma realidade bipartida: 

as estações de correios, geridas pelos CTT, e os postos de correios, geridos por 

entidades terceiras sob controlo dos CTT, que desde sempre constituíram uma 

importante parte da rede e a forma mais eficaz, no seu entender, de manter a 

proximidade com as populações e assegurar a capilaridade da rede, tal como acontece 

praticamente na totalidade dos países da UE; 

b) embora os postos de correios sejam geridos por entidades terceiras, essas entidades 

obrigam-se contratualmente perante os CTT no cumprimento de todas as obrigações 

impostas ao PSU, sendo que, em última instância, serão os CTT a ser 

responsabilizados caso a prestação do SU nesses estabelecimentos seja incorreta e 

contrária às obrigações que sobre os CTT impendem, o que de resto resulta, 

atualmente, do n.º 3 da cláusula 22.ª do Contrato de Concessão; 

c) nas zonas de menor procura, e atendendo à necessidade de assegurar a continuidade 

e viabilidade de prestação do serviço postal, segundo os CTT a promoção de parcerias 

com estabelecimentos locais de atendimento ao público é a única forma de assegurar 

a presença em determinadas localidades, pelo que a imposição de condicionantes 

adicionais, a acrescer às resultantes da recente decisão da ANACOM de 21.08.2019, 

não se justifica. No entender dos CTT, fazê-lo só viria condicionar ainda mais a “difícil 

tarefa” de estabelecer parcerias em zonas pouco povoadas, pondo em causa a 

proximidade às populações daquelas zonas;    

d) em face da diminuição do tráfego postal, na opinião dos CTT a opção pela abertura de 

postos de correios – que tem permitido, aliás, que se tenha aumentado o número de 

estabelecimentos postais nos últimos anos – tem sido absolutamente essencial para 

que a sustentabilidade da prestação do SU seja efetivamente garantida. A este 

respeito os CTT referem, por um lado, que, enquanto PSU, são obrigados a garantir 

uma adequada exploração da rede postal, sendo que essa adequada exploração exige 

que se adaptem às alterações nas necessidades dos consumidores, sem prejuízo de 
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manter os padrões de densidade e qualidade adequados à prestação dos serviços aos 

utilizadores, e, a par disso, de tomarem as medidas necessárias para garantir a sua 

sustentabilidade enquanto empresa. Por outro lado, referem que a própria Lei Postal 

estabelece no seu artigo 11.º, n.º 1, alínea e), que “A prestação do serviço universal 

deve assegurar a satisfação das seguintes necessidades: (…) e) A evolução na 

prestação do serviço em função do ambiente técnico, económico e social e das 

necessidades dos utilizadores”, o que para os CTT significa que é a própria lei a 

reconhecer que a prestação do SU deve evoluir e acompanhar as mudanças técnicas, 

económicas e sociais; 

e) a subcontratação é um mecanismo comum (e comummente utilizado) em contratos de 

concessão, nomeadamente de serviço público.  

Finalmente, os CTT vêm nos organismos de administração local os parceiros preferenciais 

para a prestação do SU, não só pelo facto de este se tratar de um serviço público, como 

também pelo facto de os estabelecimentos públicos de atendimento, reunirem, por 

princípio, as características necessárias, para tal prestação.  

A ANRED e a ANCEC referem que a utilização de postos de correios como pontos de 

acesso em complemento das estações de correio é uma solução utilizada desde há muito 

em Portugal e ocorre também em inúmeros outros países. Deve, pois, no seu entender, 

manter-se a possibilidade de estabelecer parcerias com entidades terceiras, sem que 

sejam definidas à partida condicionantes que, em termos práticos, inviabilizem essa 

possibilidade. Na sua opinião, os postos de correios são essenciais para assegurar a 

capilaridade da rede. Referem também que, pelo facto de o serviço postal se tratar de um 

serviço público prestado em estabelecimentos de atendimento ao público, que reúnam as 

características necessárias, concordam que o PSU olhe para os organismos de 

administração local como os parceiros preferenciais para a prestação do SU. 

Rogério Costa Pereira remete para a sua resposta à questão 7. 

A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 

responde afirmativamente à questão colocada. 

A API e a AIC, salientando que a densidade correta dos pontos de acesso é cada vez mais 

importante para a distribuição de JPP, designadamente, aos assinantes leitores, 
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consideram que a subcontratação deve estar devidamente enquadrada em princípios de 

formação dos operadores, o que não exclui que uma das partes possa ser de acesso aos 

serviços públicos tais como lojas do cidadão, câmaras municipais, juntas de freguesia, 

escolas ou centros de saúde ou comunitários, pois estes são pólos de atração da 

população que mais pode beneficiar com a facilidade de receber/obter as publicações 

periódicas e/ou os produtos por elas disponibilizados. 

António Miguel Sousa salienta que a participação de todos os intervenientes possíveis 

poderá trazer sinergias ao SU. 

Entendimento da ANACOM 

Na linha dos contributos à questão anterior, os respondentes que se pronunciaram 

especificamente sobre esta questão consideram53 que devem ser fixadas obrigações, em 

matéria de densidade no que respeita aos estabelecimentos postais ou outros pontos de 

acesso à rede postal específicos para aceitação de envios postais que sejam detidos e 

geridos pelo próprio PSU que venha a ser designado.  

Três respondentes54 referem, direta ou indiretamente, que não deverá haver 

subcontratação [de pontos de acesso à rede], enquanto que os restantes dez respondentes 

consideram que deve ser admitida subcontratação, considerando as vantagens que estas 

soluções podem proporcionar em termos de eficiência, menores custos55 e, sobretudo, para 

permitir uma maior proximidade dos serviços aos seus utilizadores56. De acordo com a 

maioria dos respondentes, a subcontratação não deve pôr em causa a qualidade do serviço 

prestado, nem o sigilo e a inviolabilidade dos envios, não podendo representar uma 

discriminação no acesso aos serviços postais por parte das populações que não sejam 

servidas por estabelecimentos postais do próprio PSU.  

A maioria destes respondentes considera também a possibilidade de envolvimento do 

Estado como parceiro na disponibilização dos pontos de acesso, sendo que um dos 

respondentes (Rogério Costa Pereira) considera mesmo que apenas deve recorrer-se à 

subcontratação de serviços e postos de correio com entidades públicas (juntas de 

                                                           
53 Mesmo que indiretamente, quando se referem à fixação de obrigações específicas para estações de correios. 
54 SINDETELCO, SNTCT e Samuel Vieira. 
55 Aspectos mencionados pelos CTT e pela PGM. 
56 Aspecto mencionado pela maioria dos respondentes. 
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freguesia). Apenas dois respondentes (SINDETELCO e SNTCT) consideram que o Estado 

não deve estar envolvido na disponibilização dos serviços e postos de correio através da 

utilização de serviços públicos.  

A ANACOM recomenda ao Governo que, no quadro do procedimento de designação 

de PSU, se acautele a observância das regras do CCP que regem as concessões, 

cuja observância é necessária para assegurar uma adequada prestação do SU. Neste 

contexto, importará assegurar a observância das regras do CCP em matéria de 

subcontratação, as quais admitem a subcontratação, bem como a imposição de 

limites e condições à mesma, devendo ser asseguradas as condições necessárias 

para salvaguardar a qualidade do serviço prestado, a não discriminação e os 

requisitos essenciais previstos no artigo 7.º da Lei Postal. 

Neste contexto, e sem prejuízo de outras condições ou limites que o Governo 

entenda dever impor a propósito da subcontratação e da participação de terceiros 

na atividade concessionada, a ANACOM recomenda que seja vedado à 

concessionária incumbir terceiros de explorar a totalidade dos estabelecimentos 

existentes em cada concelho.    

A ANACOM recomenda ainda que, na linha do previsto no artigo 419.º do CCP, se 

avalie da necessidade de prever uma regra que estabeleça que o concessionário só 

pode alienar ou onerar bens próprios essenciais ao desenvolvimento das atividades 

concedidas mediante autorização do concedente, que deve salvaguardar a 

existência de bens funcionalmente aptos à prossecução daquelas atividades, bem 

como que preveja que no caso de bens de terceiros afetos à concessão seja 

reservado ao concedente o direito de, mediante contrapartida, aceder ao uso desses 

bens e suceder na respetiva posição contratual em caso de sequestro, resgate ou 

resolução da concessão, não devendo, em qualquer caso, o prazo de vigência do 

respetivo contrato exceder o prazo de vigência do contrato de concessão a que diga 

respeito. 
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4.5 Preços do SU 

Q11. Considera que deve ser imposta a uniformidade tarifária, com a aplicação de um 

preço único em todo o território, a alguns serviços com peso inferior a 50 g? Quais 

são esses serviços e a que utilizadores se poderia aplicar essa obrigação? 

Justifique.57 

Contributos recebidos 

A API, a AIC, o SINDETELCO e o SNTCT consideram que o tarifário deve ser uniforme em 

todo o território, depreendendo-se que se referem a todo o tarifário, no âmbito do SU.  

O SINDETELCO justifica o seu entendimento por considerar que a uniformidade tarifária 

constitui um fator decisivo para a coesão territorial. 

O SNTCT salienta que a igualdade tarifária, ou o que considera ser a sua designação mais 

correta – a perequação tarifária –, deve ser mantida e disponibilizada a todos os cidadãos 

independentemente do escalão de peso do envio e da zona em que residam ou exerçam 

a sua atividade profissional ou empresarial. 

A API e a AIC justificam a aplicação da uniformidade tarifária aos envios de JPP pelo que 

consideram ser o interesse público subjacente àquele serviço, acrescentando que [de outra 

forma] os assinantes e leitores poderiam ver diminuída a sua capacidade de acesso à 

informação jornalística editada e livre. Salientam ainda, a este respeito, que o tráfego de 

JPP no escalão de peso de 20g/50g é de mais de um milhão de objetos/ano, a que 

correspondem mais de 50 mil assinantes de JPP ou 200 mil leitores. 

A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 

considera que a uniformidade tarifária deve aplicar-se aos serviços de correio normal e de 

correio verde, especificamente através da aquisição de [envios] pré-pagos. 

Rogério Costa Pereira considera que a uniformidade tarifária deve aplicar-se aos serviços 

de correio normal, correio azul e correio registado. 

                                                           
57 Esta questão é matéria da competência da ANACOM. 
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A DECO considera que, à semelhança do que acontece atualmente, se justificará a 

manutenção da imposição da obrigação de uniformidade tarifária para os envios de 

correspondência com peso inferior a 50 g, no serviço nacional, efetuados pelos utilizadores 

do segmento ocasional. A DECO indica que tal se justifica por motivos de proteção do 

interesse público e uma vez que o mercado não é competitivo58. A DECO refere ainda que 

é de esperar que as quotas de mercado se mantenham semelhantes às atuais, no curto a 

médio prazo, no segmento dos envios efetuados pelos utilizadores residenciais e pequenas 

e médias empresas que recorrem essencialmente a envios pontuais ou singulares de 

correspondências, essencialmente pagos através de selos e franquias nos 

estabelecimentos postais. 

Adicionalmente, esta associação refere que se deve manter na esfera do regulador a 

fixação dos critérios de formação dos preços dos serviços que compõem o SU e a 

possibilidade de, por motivos de interesse público, determinar em certas condições a 

imposição da uniformidade tarifária. 

A PGM considera também que se deverá promover a adoção de uniformidade tarifária, 

atendendo àquela que é a missiva do SU, de “disponibilização de um serviço global, 

transparente, não discriminatório, proporcional, com sentido de coesão social e territorial”.  

A PGM alerta, no entanto, para que os custos de distribuição e consequentemente as 

rentabilidades associadas a cada zona são diferentes e, em algumas circunstâncias, 

bastantes díspares, por estarem diretamente relacionados com a densidade 

populacional e a escala/quantidade de envios expedidos, parâmetros que de per si 

enviesam a determinação de preços médios. Complementarmente, segundo a mesma 

empresa, a imprevisibilidade do volume de envios, associada também à tendência 

crescente e inevitável de digitalização, e a conjugação com horizontes temporais de 

concessão de SU consideráveis, podem teoricamente condicionar a determinação de 

preços únicos.  

Os CTT admitem que se mantenha a aplicação do princípio da uniformidade tarifária ao 

que denominam de “tarifa social”, de forma a proteger os consumidores mais 

                                                           
58 Citando, a este respeito, o documento de consulta, onde se refere que "O Grupo CTT detém uma quota de 
mercado, quer em termos de tráfego do SU, quer em termos de receitas do SU, superior a 97%, evidenciando 
que, apesar da liberalização do sector ocorrida em abril de 2012, os CTT mantiveram quotas de mercado 
elevadas no âmbito do SU”. 



 

 
69 

desfavorecidos e garantir a acessibilidade dos serviços verdadeiramente essenciais.  

Segundo os CTT, esta “tarifa social” seria aplicada apenas ao correio normal, até 50g, 

para o cliente ocasional.  

No entender dos CTT, uma obrigação de uniformidade tarifária mais abrangente poderá 

condicionar a prossecução do princípio da orientação dos preços para os custos, bem 

como colocar uma pressão comercial insustentável para o PSU num mercado 

concorrencial, prejudicando o objetivo de sustentabilidade e viabilidade económico-

financeira da prestação do SU, nos termos da Lei Postal.  

Os CTT acrescentam ainda os seguintes argumentos: 

a) os preços dos serviços postais em Portugal estão 30% abaixo da média europeia, 

considerando a paridade do poder de compra59, pelo que o tema da acessibilidade se 

coloca com menos acuidade; 

b) segundo os dados do Inquérito às Despesas das Famílias de 2015-2016 do Instituto 

Nacional de Estatística (INE), os serviços postais tinham já há quase quatro anos um 

peso negligenciável no cabaz de compras das famílias portuguesas (em média 3 

euros, num total de 23 635 euros por ano, representando 0,013% das despesas totais 

anuais). Tendo-se acentuado o declínio do tráfego postal e aumentado os níveis de 

acesso e uso dos meios de comunicação digital, segundo os CTT não poderá deixar 

de se concluir que os serviços postais têm hoje em dia ainda menos importância na 

vida das famílias portuguesas, sendo cada vez mais um produto a que se recorre de 

forma pontual ou esporádica; 

c) segundo o inquérito ao consumo dos serviços postais da população residencial 

realizado pela ANACOM entre novembro de 2016 e janeiro de 2017, verifica-se que, 

em média, a despesa média mensal dos inquiridos que utilizaram serviços postais foi 

cerca de 1,79 euros (esta despesa tinha sido igual a 2,6 euros mensais em 2014)60.  

                                                           
59 Os CTT chegam a esta conclusão efetuando uma comparação de preços a nível europeu, comparando o 
preço de um envio de 20g do serviço de correio normal nacional com serviços equivalentes nos restantes 
países europeus.  
60 ANACOM: Decisão sobre a proposta de tarifário no âmbito do SU, comunicada pelos CTT, março 2018.  
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António Miguel Sousa considera, por seu lado, que não deve ser imposta a uniformidade 

tarifária, tendo nomeadamente em conta que os custos de enviar uma carta dependem do 

local de expedição e de receção.  

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista que a maioria dos contributos sobre esta questão são favoráveis à 

imposição da uniformidade tarifária, identificando apenas um contributo contrário àquela 

imposição. 

No que se refere aos serviços relativamente aos quais a uniformidade tarifária (isto é, a 

aplicação de um preço único em todo o território) pode ser imposta, importa referir, como 

ponto prévio, que a Lei Postal apenas prevê a possibilidade de esta ser determinada para 

o serviço postal de envios de correspondência cujo peso seja inferior a 50 g, devendo esta 

decisão da ANACOM assentar, necessariamente, em motivos de interesse público, 

devidamente fundamentados. Assim, no quadro das Lei Postal, não pode aquela obrigação 

ser imposta a envios de JPP, encomendas, ou a envios de correspondências com peso 

igual ou superior a 50 g. Tal não obsta a que o PSU, como estratégia comercial, não aplique 

um mesmo preço em todo o território, para qualquer um daqueles serviços, em função do 

seu peso.  

Note-se também que a imposição de um preço único independentemente do peso dos 

envios, poderia ter como consequência um aumento dos preços dos envios com menor 

peso (por exemplo os envios com peso até 20 g ou 50 g), por contrapartida de uma redução 

do preço dos envios com maior peso (por exemplo os envios com peso entre 1 Kg e 2 Kg), 

se se pretendesse assegurar que esse preço fosse orientado para os custos (neste caso 

sendo o critério de custo a utilizar o custo médio da prestação global do serviço no território 

nacional). A fixação de um preço abaixo do custo (médio), motivada por razões de 

acessibilidade ao serviço, poderia ter como efeito a (eventual) necessidade de 

compensação (financiamento) do custo não coberto pelas receitas (preço). 

No âmbito do serviço de envios de correspondência, houve respondentes que defenderam 

a aplicação da obrigação de uniformidade tarifária aos serviços de envios de 
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correspondências em geral61, outros apenas ao correio normal62 e outros que mencionaram 

vários serviços (havendo respostas que referiram correio normal, correio azul, correio 

registado ou correio verde). 

A nível de utilizadores, os CTT e a DECO mencionam os utilizadores do segmento 

ocasional e o SNTCT os cidadãos. Os restantes respondentes não especificam o tipo de 

utilizadores. 

Face ao exposto, a ANACOM, no quadro das competências que lhe são conferidas 

pela alínea a) do n.º 8 do artigo 14.º, entende ser adequado manter a obrigação de 

ser assegurada a uniformidade tarifária para os preços dos envios de 

correspondência no âmbito nacional com peso inferior a 50 g, remetidos por 

utilizadores ocasionais, bem como os preços dos envios de correspondência do 

serviço registado de citações e notificações postais com peso inferior a 50 g, 

também no âmbito nacional, aspecto que se reveste de acrescida importância no 

caso de se vir a adotar um procedimento de designação de PSU por áreas 

geográficas. 

Q12. Considera que, em alternativa, devem ser impostos limites de preços para alguns 

serviços prestados a alguns utilizadores específicos, ou situados em determinadas 

áreas geográficas, como forma de assegurar a acessibilidade do SU? A que 

utilizadores e para que serviços? Justifique.63 

Contributos recebidos 

Os contributos de António Miguel Sousa e de Rogério Costa Pereira consideram, de uma 

forma geral, que devem ser criadas ofertas, designadamente de envios de 

correspondências, tendencialmente gratuitas para os utilizadores com menores recursos, 

“mais” infoexcluídos e mais envelhecidos, ou localizados em zonas geográficas 

desfavorecidas64, para que não fiquem privados ou prejudicados do acesso ao SU.  

                                                           
61 DECO. 
62 CTT. 
63 Esta questão é matéria da competência da ANACOM. 
64 Aspecto especificamente referido por Rogério Costa Pereira. 
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A API e a AIC defendem que a tarifa base dos envios de correspondência, no segmento 

ocasional, possa ser determinada pela ANACOM, dentro das suas competências, atenta a 

Lei Postal. Consideram também que devem ser fixados limites de preços aos tarifários de 

JPP.  

Os restantes contributos específicos a esta questão, direta ou indiretamente, não defendem 

ou são contrários à criação de medidas específicas que incidam sobre determinados 

serviços ou utilizadores específicos. No entanto, distinguem-se no que respeita à criação, 

ou não, de outras medidas. 

Assim, os contributos do SNTCT e do SINDETELCO são no sentido de que devem ser 

impostos limites de preços uniformes para todos os utilizadores, sem discriminação entre 

os utilizadores em função de zonas geográficas ou em função da sua atividade profissional 

ou empresarial. 

A PGM, recorrendo a um argumento semelhante, o da equidade e coesão, considera que 

não devem existir preços específicos no âmbito do SU. 

A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 

também refere que não devem ser criadas medidas específicas que incidam sobre 

determinados serviços ou utilizadores específicos. Embora não justifique a sua resposta, 

face à resposta dada à questão anterior considera-se que, tal como o SNTCT e o 

SINDETELCO, esta junta considera que as medidas devem ser uniformes no país e aplicar-

se a todos os utilizadores. 

Os CTT consideram que a imposição de preços máximos (ou variações máximas de 

preços) para um determinado serviço destinado a determinados utilizadores específicos 

(como é o caso da definição de uma variação anual máxima apenas aplicável aos envios 

de correio não prioritário/normal nacional com peso até 20 gramas efetuados por 

utilizadores ocasionais) não é adequada para assegurar os princípios tarifários definidos 

na Lei Postal, nomeadamente o princípio da acessibilidade dos preços.  

Os CTT referem, nomeadamente, que: 

a) O princípio da acessibilidade dos preços, embora muito relevante, não é absoluto, 

tendo forçosamente de se compatibilizar com outros princípios tarifários, como é o 

caso do princípio da orientação dos preços para os custos, que, em termos gerais, 
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significa que os preços devem ser ajustados de forma a que as receitas estejam 

balanceadas com os custos. Assim, a definição de limites de preços para um serviço 

específico a determinados utilizadores específicos, sem ter em linha de conta os 

custos específicos da prestação desse serviço contribui, segundo os CTT, para a 

criação de distorções tarifárias, ou seja, para a verificação de um crescente 

afastamento do preço do serviço face ao seu custo, dado o contexto de queda 

acentuada do tráfego postal. 

b) No que se refere à defesa dos direitos e interesses dos utilizadores, os dados 

existentes não permitem encontrar evidências da necessidade de aplicação de um 

mecanismo de controlo de preços. O baixo nível de despesa anual das famílias, a 

queda de volumes (que reflete uma diminuição da procura) e a existência de 

alternativas noutros meios de comunicação, são, segundo os CTT, indicadores de que 

a acessibilidade não é, atualmente, uma preocupação para os utilizadores de serviços 

postais, que exija a adoção de medidas regulatórias específicas.  

c) Preços baixos, potencialmente abaixo de custo, poderão, numa ótica de concorrência, 

até constituir uma barreira de entrada no mercado para qualquer negócio sustentável, 

pelo que, neste caso, a pressão sobre os preços poderá funcionar como uma distorção 

da concorrência, traduzindo-se num obstáculo aos novos entrantes no mercado.    

d) Como se diz no documento de consulta, “a questão do custo associado à imposição 

de obrigações de acessibilidade de preços deve ser ponderada, no quadro de 

necessidade de eventual financiamento pelo mercado (pelos prestadores de serviços 

postais)”, não fazendo, neste contexto, para os CTT, qualquer sentido incorrer em 

custos adicionais.  

e) Fazendo também referência ao estudo sobre as necessidades dos consumidores de 

serviços postais, de maio de 2017, realizado pelo IMR para a ANACOM, os CTT 

salientam que esse estudo indica que, nos últimos 12 meses que antecederam a 

entrevista, apenas 31% dos inquiridos da população residencial tinha enviado 

correspondências, e conclui também que os utilizadores residenciais estão satisfeitos 

com o preço da correspondência postal.    
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Entendimento da ANACOM 

A ANACOM salienta que alguns contributos são no sentido de se imporem limites de 

preços (incluindo preços tendencialmente gratuitos) a alguns serviços de 

correspondências para utilizadores “vulneráveis” ou localizados em zonas geográficas 

desfavorecidas, ou para os envios de JPP. Outros contributos não defendem ou são até 

contrários à criação de medidas específicas que incidam sobre determinados serviços ou 

utilizadores específicos. Neste último caso, um subgrupo de respondentes não defende a 

criação deste tipo de medidas específicas, por considerar que as medidas que sejam 

definidas devem abranger todos os utilizadores do SU.  

Tendo em conta os contributos recebidos e considerando que a imposição de limites de 

preços para alguns serviços prestados a determinados utilizadores específicos é um dos 

elementos fundamentais para assegurar que se observam os objetivos previstos no artigo 

2.º da Lei Postal, em particular na alínea c) do n.º 1 e na alínea a) do n.º 2 desta disposição, 

a ANACOM, no quadro das competências que lhe são conferidas pelo n.º 3 e pela 

alínea b) do n.º 8, ambos do artigo 14.º da Lei Postal, entende ser adequado 

continuar a impor limites de preços para serviços prestados a utilizadores 

específicos, em particular a utilizadores residenciais e pequenas e médias 

empresas, como forma de assegurar a acessibilidade do SU. 

Q13. Considera que deve ser imposta a obrigação de prestação gratuita de alguns serviços 

postais destinados a cegos e amblíopes? Se sim, quais? Justifique?65 

Contributos recebidos 

A maioria das respostas específicas a esta questão consideram que deve ser imposta a 

obrigação de prestação gratuita de alguns serviços postais destinados a cegos e 

amblíopes66. 

                                                           
65 Esta questão é matéria da competência da ANACOM. 
66 António Miguel Sousa remete para a sua resposta à questão 11, relativa à imposição da uniformidade 
tarifária, a qual é a seguinte: “Não, deve ser seguida a regra de ouro da “proporcionalidade”. A terra não é, 
ainda, plana, as regiões não são igualmente e economicamente “iguais”, deve haver um equilíbrio entre o local 
emissor e o recetor. Enviar uma carta para a minha Tia em Manteigas não tem os mesmos custos que se a 
enviar para o meu Mediador de seguros em Coimbra, a “desmaterialização” da correspondência é um processo 
em curso e que vai produzir uma correspondência-exclusão grave. Como será uma minoria a utilizá-la, mais 
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A API, a AIC, o SINDETELCO, o SNTCT e os CTT fazem referência específica, de forma 

direta ou indireta, à manutenção da gratuitidade do envio de cecogramas. 

Alguns respondentes sugerem também que a gratuitidade seja alargada a outros serviços. 

Neste âmbito, o SNTCT refere que os serviços tradicionalmente gratuitos devem ser 

mantidos e, desde que justificado, devem ser acrescentados outros que decorram da 

evolução tecnológica. A PGM e Rogério Costa Pereira consideram que deve ser imposta 

a prestação de serviços postais gratuitos a cidadãos portadores de limitação ou deficiência. 

A PGM considera que deve ainda ser imposta a organizações de solidariedade social. 

Já a DECO refere que deve manter-se na esfera da ANACOM a competência de 

determinar, quando considere necessário, que alguns serviços postais destinados a cegos 

e amblíopes sejam prestados gratuitamente. 

Por seu lado, a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 

Cortes considera que devem ser disponibilizados todos os meios para que os cegos e 

amblíopes possam remeter e receber correspondência adequada às suas limitações, mas 

não de forma gratuita. Segundo esta junta, ao criar essa obrigação para cegos e amblíopes 

teria de se criar a mesma obrigação para outros grupos com carências económicas. 

Entendimento da ANACOM 

Face ao exposto nos contributos recebidos, a ANACOM entende ser adequada a 

prestação gratuita de alguns envios postais destinados a cegos e amblíopes – 

cecogramas. A ANACOM avaliará se, e em que termos, será adequada a sua 

imposição, no âmbito das suas atribuições previstas na alínea c) do n.º 8 do artigo 

14.º da Lei Postal.  

 

                                                           

infoexcluída e de menores recursos, acrescentando as taxas elevadas de envelhecimento previstas, deverão 
ser apoiadas e tendencialmente gratuitas”. 
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4.6 Correio registado utilizado em procedimentos judiciais ou administrativos67  

Q14. Considera adequado incluir a prestação do serviço registado utilizado em 

procedimentos judiciais ou administrativos, num procedimento de designação de 

PSU (caso venha a ser adotado algum) ou considera que deve ser objeto de um 

procedimento de designação autónomo? Justifique. 

Contributos recebidos 

Os CTT consideram que a prestação do serviço registado utilizado em procedimentos 

judiciais e administrativos deve ser incluída no procedimento de designação de PSU (caso 

venha a ser adotado). Os CTT justificam o seu entendimento no seguinte: 

a) a experiência acumulada resultante da execução do Contrato de Concessão 

atualmente em curso; 

b) a prestação deste serviço será mais eficiente e assegurada com maior qualidade se 

for atribuída ao PSU (desde logo, tendo em consideração as sinergias operacionais e 

de utilização por parte da administração pública com os restantes serviços de correio 

que integram o SU); 

c) não haver qualquer vantagem em incorrer em encargos administrativos adicionais, 

com a organização de um procedimento separado; 

d) tratando-se de um serviço que se pretende sem margem (exceto a remuneração do 

custo de capital) e, portanto, sem sinergias com o restante SU, a designação de um 

operador em separado iria provavelmente representar um acréscimo de custo para o 

sistema.  

A PGM considera que este serviço não deve ficar reservado, devendo existir a 

possibilidade de, à semelhança dos outros serviços de SU, poder ser prestado pelos 

demais operadores de mercado, desde que devidamente credenciados para o efeito.  

                                                           
67 Esta questão é matéria da competência do Governo. 
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A maioria das restantes respostas a esta questão, mesmo quando não se pronunciando 

especificamente sobre o procedimento de atribuição deste serviço, consideram que a sua 

prestação deve ser assegurada pelo PSU.  

Já António Miguel Sousa considera que «os chamados serviços “registados” são 

desnecessários, com custos elevados e são ineficientes. Segundo este cidadão, a 

necessidade de confirmação de conhecimento de algo, já hoje, é possível de outras formas, 

por via digital e em diversas ferramentas. Ou seja, para este respondente não haverá 

necessidade de atribuir a prestação deste serviço a um prestador de serviços postais. 

Entendimento da ANACOM 

A maioria dos respondentes considera que a prestação do serviço de correio registado 

utilizado em procedimentos judiciais ou administrativos deve ser assegurada pelo PSU, 

embora apenas o atual PSU tenha respondido à questão de saber se o mesmo deve ser 

incluído num procedimento de designação de PSU (caso venha a ser adotado algum) ou 

num procedimento de designação autónomo, tendo proposto o primeiro. 

A resposta de um dos respondentes (António Miguel Sousa) é no sentido de não ser 

necessário assegurar a prestação deste serviço. 

A PGM, embora considere que este serviço não deve continuar a ser reservado, não 

responde à questão de saber se o mesmo deve ser incluído num procedimento de 

designação de PSU (caso venha a ser adotado algum) ou se a entidade responsável pela 

sua prestação deve ser selecionada através de um procedimento de designação 

autónomo. 

Salienta-se o comentário da AdC que, relativamente à promoção da participação dos 

prestadores de serviços postais no(s) procedimento(s) de designação de PSU, considera 

que não devem incluir-se, no(s) contrato(s) de concessão do SU, outras atividades onde 

possam existir condições de concorrência. Em particular, segundo a AdC “deve assegurar-

se que os serviços e atividades em causa apenas não sejam prestados através do 

funcionamento do mercado caso tal não seja viável. Nesse caso, devem adotar-se 

mecanismos de mercado e, em particular, de concursos públicos para a sua prestação”. 

Sendo esta uma matéria da competência do Governo, a ANACOM recomenda ao 

Governo que seja prevista a prestação deste serviço através de um procedimento de 
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designação autónomo do SU, desde que o mesmo permita, face às características 

do serviço, salvaguardar a necessária qualidade de prestação do serviço, a 

segurança jurídica e o interesse geral, e incentivar a promoção da concorrência. 

 

4.7 Eventuais outros serviços e atividades a incluir no contrato de concessão68 

Q15. Atendendo à natureza dos serviços e atividades descritos nesta secção (6.7)69, e à 

natureza de serviços exclusivos de alguns deles, considera necessário, ou 

adequado, incluir a prestação de algum destes serviços e atividades num eventual 

contrato de concessão? Considera que a colocação de marcos e caixas de correio 

na via pública deve ser reservada a algum prestador de serviços postais, ou, até, que 

não deve ser permitido que aqueles equipamentos sejam colocados na via pública? 

Considera que a utilização da menção “Portugal” em selos, bilhetes-postais e outras 

formas estampilhadas, deve ser reservada a algum prestador de serviços postais, 

ou, até, que não deve ser permitida a utilização da menção “Portugal” por qualquer 

prestador de serviços postais? Justifique. 

Contributos recebidos 

Relativamente à pergunta sobre se considera que é necessário, ou adequado, incluir a 

prestação de algum dos referidos serviços e atividades num eventual contrato de 

concessão: 

a) A API e a AIC consideram necessário, ou adequado, incluir a prestação daqueles 

serviços num eventual contrato de concessão. 

b) A Câmara Municipal de Odivelas considera que deverão ser incluídos os seguintes 

serviços e atividades: a emissão e pagamento de vales postais e o serviço público de 

caixa postal eletrónica. 

                                                           
68 Estas questões são matéria da competência do Governo. 
69 Os serviços e atividades descritos na secção 6.7 do documento de consulta são: (a) a emissão e venda de 
selos, de bilhetes-postais estampilhados e de outras formas estampilhadas com a menção “Portugal”; (b) a 
colocação de marcos e caixas de correio na via pública; (c) a emissão e pagamento de vales postais; (d) a 
prestação do serviço público de caixa postal eletrónica. 
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c) A DECO entende que fará todo o sentido continuar a incluir aqueles serviços e 

atividades numa futura concessão, se os CTT continuarem a ser o PSU, o que aquela 

associação prevê que venha a ocorrer. 

d) O SINDETELCO considera que aqueles serviços devem ser atribuídos ao PSU. 

e) O SNTCT, a ANRED e a ANCEC consideram que aqueles serviços devem ser 

atribuídos ao atual PSU, os CTT. O mesmo entendimento resulta do contributo dos 

CTT, que considera mesmo que é o único operador com a capacidade de assegurar a 

prestação de todos os serviços referidos.   

Relativamente à questão sobre se considera que a colocação de marcos e caixas de 

correio na via pública deve ser reservada a algum prestador de serviços postais, ou, até, 

que não deve ser permitido que aqueles equipamentos sejam colocados na via pública: 

a) A API, a AIC, o SINDETELCO e a Junta de Freguesia da União das Freguesias de 

Leiria, Pousos, Barreira e Cortes consideram necessário que a colocação de marcos 

e caixas de correio na via pública seja reservada ao PSU. 

b) Rogério Costa Pereira considera que a colocação de marcos e caixas de correio deve 

ser reservada a um prestador de serviços postais. 

c) O SNTCT, a ANRED e a ANCEC consideram que a colocação de marcos e caixas de 

correio na via pública, assim como o restante conjunto de serviços e atividades 

referidas, devem manter-se nos CTT, o atual PSU e que deve também ser o futuro 

PSU. 

d) Os CTT salientam que, numa sociedade a caminho de uma digitalização transversal 

em inúmeros serviços, poderia ser quase paradoxal considerar que estes elementos 

mantêm uma função essencial no funcionamento da rede postal, como é seu 

entendimento. No entanto, os CTT relevam que Portugal é um país diacrónico, pelo 

que é necessário garantir períodos de transição que respeitem todos os segmentos 

sociais e os diferentes níveis de literacia, constituindo ainda aqueles equipamentos, 

não obstante a sua reduzida utilização, um dos meios de acesso à rede postal e que 

contribui para os desígnios de densidade estabelecidos. Assim, os CTT entendem que 

os marcos e caixas de correio devem permanecer no território, como meio 
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diversificador da oferta no acesso à rede postal, na medida das necessidades das 

populações, devendo a sua instalação ser reservada ao PSU.  

Em relação à reserva, a algum prestador de serviços postais, da utilização da menção 

“Portugal” em selos, bilhetes-postais e outras formas estampilhadas, ou em relação a não 

permitir a utilização da menção “Portugal” por qualquer prestador de serviços postais: 

a) A API, a AIC e Rogério Costa Pereira consideram que a utilização da menção 

“Portugal” em selos, bilhetes postais e outras formas estampilhadas deve ser 

reservada a um PSU. A API e a AIC salientam que os selos postais, embora exerçam 

a sua função essencial de franquear correspondência, têm um valor artístico, cultural 

e filatélico de grande relevância, devendo por isso caber a um PSU a sua concessão 

e utilização. Rogério Costa Pereira salienta que a reserva da utilização da menção 

“Portugal” é uma forma identificativa que diferencia o PSU dos demais prestadores. 

De acordo com este cidadão, a menção de Portugal deve continuar a ser usada de 

forma a identificar e relevar a imagem nacional. 

b) O SINDETELCO considera que todos os serviços mencionados nesta pergunta e que 

tenham a menção “Portugal” devem ser reservados ao PSU. 

c) O SNTCT, a ANRED e a ANCEC, conforme acima referido, consideram que a 

utilização da menção “Portugal” em selos, bilhetes postais e outras formas 

estampilhadas deve ser reservada ao atual PSU, que no seu entender deve também 

continuar a ser o futuro PSU.  

d) Os CTT consideram que a emissão e venda de selos, de bilhetes-postais 

estampilhados e de outras formas estampilhadas com a menção “Portugal”, deve estar 

reservada ao PSU, dado que: 

(i) o “selo” continua a ser entendido enquanto expressão dos usos, costumes e 

figuras marcantes de Portugal, uma verdadeira fonte de divulgação generalizada 

da rica e diversificada história nacional;  

(ii) o PSU tem a obrigação de prestar o SU a nível nacional e a nível internacional, 

sendo que, a nível internacional, deve o operador designado seguir um conjunto 

de conselhos e recomendações, no âmbito da UPU, seguidas pela grande 
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maioria dos operadores postais de referência, de que faz parte a consideração 

que o nome do país impresso nos selos deve ser reservado ao PSU;  

(iii) a política não especulativa de emissões, as medidas contra a fraude e 

falsificação de valores, o controlo da produção e a adoção do sistema UPU de 

legendas identificativas impressas nos selos (valor facial, país, nome do 

impressor, nome do editor, etc.) justificam a reserva do PSU;  

(iv) a filatelia deve seguir um plano de emissões único que permita aos 

colecionadores (nacionais e internacionais) colecionar os respetivos selos, com 

garantia de origem e qualidade dos materiais, sem se preocuparem com a 

multiplicação de selos e emissões distintas – quebrando a tradição, “um país, 

uma filatelia de bandeira” – prevista nas recomendações da UPU, e assim 

reduzindo a possibilidade de fraude.  

Relativamente aos vales postais, os CTT salientam, designadamente, que: 

a) continua a ser um dos meios de pagamento de valores, por excelência, sobretudo para 

uma parte considerável da população não ativa;  

b) podendo as pensões de velhice, invalidez e sobrevivência ser pagas por transferência 

bancária ou vale postal, nesta última modalidade aos pensionistas é permitido, de 

forma geral: (a) receber um vale postal pessoalmente numa Loja CTT; (b) utilizá-lo 

como meio de pagamento (inclusive, através de endosso a terceiro) ou; (c) depositar 

o valor numa conta bancária; 

c) a prestação deste serviço está necessariamente assente numa rede de atendimento 

significativamente densa, que cubra o território nacional e que funcione de forma 

uniforme em todo o território.  

Relativamente ao serviço público da caixa postal eletrónica, os CTT referem que: 

a) o serviço ViaCTT, designação comercial dos CTT para este serviço, foi previsto e 

regulamentado no Decreto-Lei n.º 112/2006, de 9 de junho, com a principal missão de 

permitir as comunicações entre os serviços e organismos da administração direta, 

indireta ou autónoma do Estado, as entidades administrativas independentes e os 

tribunais, os cidadãos e as empresas; 
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b) este serviço tem sido prestado com um excelente nível de qualidade a mais de 1,8 

milhões de pessoas (particulares e coletivas), incluindo os contribuintes abrangidos 

pela Lei Geral Tributária, que integra, desde 2012, a caixa postal eletrónica no 

domicílio fiscal, pelo que se deverá manter no âmbito do contrato de concessão do 

serviço público postal.   

A DECO salienta que a inclusão dos serviços e das atividades em questão na concessão 

não significa que todos sejam mantidos na esfera reservada do PSU. Por exemplo, a DECO 

não identifica justificação para manter a colocação de marcos e caixas de correio na via 

pública reservada a um único prestador de serviços postais, devendo permitir-se que outros 

operadores, além do PSU, possam colocar os seus próprios recetáculos. 

Também a PGM considera que os serviços e atividades em questão não deverão constituir 

reserva de determinada entidade, devendo estar disponíveis de uma forma geral para as 

entidades que operam no mercado. Por exemplo: 

a) no que respeita a marcos de correio, enquanto parte integrante da cadeia postal, 

deveriam fazer parte da oferta de acesso; 

b) um qualquer operador deveria também poder desenvolver selos/bilhetes postais (que 

poderiam conter a expressão “Portugal” e a designação do operador), que integrassem 

o circuito e que fossem direcionados ou via rede do operador incumbente, CTT, 

mediante pagamento para o efeito, ou via rede do operador em questão.  

Relativamente às questões colocadas, António Miguel Sousa considera, de uma forma 

geral, que “A criatividade é o combustível das sociedades modernas, todas as 

possibilidades devem estar na mente dos “decisores”, deixem a criatividade fazer o seu 

trabalho”.  

Rogério Costa Pereira, embora não se tenha pronunciado sobre esta questão, nos seus 

contributos faz referência ao aumento de preços recentemente implementado pelos CTT 

no serviço de vales postais – referindo especificamente o aumento do “…Vale normal em 

cerca de 35% (de 1,48€ para 2,00€) e do Vale urgente em cerca de 20% (de 7,50€ para 

9,00€), a partir de 19/12/2019”. Considera, designadamente, que aqueles aumentos 

prejudicam sobremaneira os cidadãos, em especial os de menores recursos económicos.  
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Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista que, na sua maioria, as opiniões manifestadas são favoráveis à 

inclusão, num futuro contrato de concessão, dos serviços de emissão e venda de selos, de 

bilhetes-postais estampilhados e de outras formas estampilhadas com a menção “Portugal” 

e da colocação de marcos e caixas de correio na via pública, entendendo, também que 

estas prestações devem ficar reservadas ao PSU. 

A ANACOM regista também que a DECO considera que a inclusão dos serviços e 

atividades em questão na concessão não significa que todos sejam mantidos na esfera 

reservada do PSU, enquanto que a PGM considera que nenhum daqueles serviços deve 

ser reservado a um prestador de serviços postais. 

Relativamente ao aumento de preços do serviço de vales postais, referido por um 

respondente, a ANACOM salienta, por um lado, que embora aquele serviço esteja inserido 

no âmbito do atual Contrato de Concessão, não constitui um serviço postal, não tendo, 

assim, esta Autoridade poderes para fixar regras de formação dos seus preços. Por outro 

lado, sendo um serviço de ordens de pagamento, em certa medida encontra-se em 

concorrência com outros serviços (e.g. financeiros, que permitem a transferência de 

fundos). 

Salienta-se também a posição manifestada pela AdC relativamente à promoção da 

participação dos prestadores de serviços postais no(s) procedimento(s) de designação de 

PSU. No entendimento daquela Autoridade, não devem incluir-se, no(s) contrato(s) de 

concessão do SU, outras atividades onde possam existir condições de concorrência. Como 

refere a AdC “deve assegurar-se que os serviços e atividades em causa apenas não sejam 

prestados através do funcionamento do mercado caso tal não seja viável. Nesse caso, 

devem adotar-se mecanismos de mercado e, em particular, de concursos públicos para a 

sua prestação”. 

Considerando os contributos recebidos, a ANACOM recomenda ao Governo: 

a) relativamente aos serviços de emissão e venda de selos, de bilhetes-postais 

estampilhados e de outras formas estampilhadas com a menção “Portugal”, 

atendendo ao acima contributo da AdC, que seja ponderada a sua atribuição através 

de um procedimento autónomo. Caso seja incluído no procedimento de designação de 
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PSU, os benefícios associados deverão ser devidamente calculados e devem poder 

relevar para o cálculo dos CLSU ou para a determinação do montante dos CLSU a 

compensar70. Adicionalmente e sem prejuízo de outras condições que o Governo 

entenda dever impor, a ANACOM recomenda que o Governo pondere a possibilidade 

de definir limites e condições na utilização da menção “Portugal” pelo PSU;  

b) relativamente à colocação de marcos e caixas de correio na via pública, que não 

se justifica que seja uma atividade reservada a algum prestador, devendo a sua 

colocação ficar apenas sujeita ao regime jurídico da urbanização e edificação, ou 

legislação equivalente, que seja aplicável; 

c) em relação ao serviço de emissão e pagamento de vales postais, que seja 

ponderada a sua prestação através de um procedimento de contratação autónomo; 

d)  relativamente ao serviço público de caixa postal eletrónica, o qual não é um 

serviço postal, caso o Governo pretenda assegurar a sua prestação, que seja 

ponderado a sua prestação através de um procedimento de contratação autónomo. 

 

4.8 Eventuais facilidades de serviços a incluir nas obrigações da concessão do 

SU71 

Q16.  Considera adequado especificar, no âmbito das obrigações da concessão do SU, 

serviços e facilidades adicionais (como os descritos nesta secção 6.8)72, que são 

prestados sobre serviços postais de base que integram o SU? Se sim, quais? 

Justifique a sua resposta. 

                                                           
70 Sendo geralmente aceite que os colecionadores valorizam os selos com a menção do país, a reserva da 
utilização da menção “Portugal” permite o acesso privilegiado ao mercado da filatelia. Assim, na determinação 
do CLSU, ou na determinação do valor de CLSU a compensar, devem poder ser considerados os lucros 
excessivos (considerando como lucro excessivo a margem positiva que restar depois de deduzido o valor do 
correspondente lucro razoável) gerados pela reserva da atribuição da menção “Portugal”, o que está em linha 
com a Comunicação da Comissão referente ao Enquadramento da União Europeia aplicável aos auxílios 
estatais sob a forma de compensação de serviço público (2011), p. 32 - JO C 8 de 11.01.2012, p. 15-55. 
71 Esta questão é matéria da competência do Governo. 
72 Os serviços e facilidades adicionais especificamente referidos na secção 6.8 do documento de consulta são: 
(a) aviso de receção; (b) retenção de envios postais; (c) reexpedição de envios postais. 
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Contributos recebidos 

A API, a AIC, o SINDETELCO e o SNTCT consideram adequado especificar, no âmbito 

das obrigações da concessão de SU, os seguintes serviços/facilidades de serviço: aviso 

de receção, retenção de envios postais e reexpedição de envios postais. 

A DECO considera que a existência e disponibilidade daqueles serviços e facilidades 

adicionais é bastante interessante para os consumidores. No entanto, refere não dispor de 

dados sobre a sua utilização para se poder pronunciar de forma objetiva sobre se será 

importante e adequado especificá-los, no âmbito das obrigações da concessão do SU. 

A Câmara Municipal de Odivelas, no sentido de garantir uma maior transparência, rapidez 

e facilidade no acesso aos serviços, considera que o aviso de receção deverá ser incluído 

e especificado no procedimento de designação de PSU. 

A PGM refere que “não necessariamente”, sem apresentar mais informação.  

Os CTT entendem que todos os serviços e facilidades que já são disponibilizados pelo 

mercado, de acordo com as leis da procura e da oferta, como é o caso destes serviços 

adicionais, sendo acessíveis a todos os utilizadores, não devem transitar para o âmbito do 

SU. Segundo os CTT, para além de existir uma oferta [para estes serviços] acessível, não 

se verificando qualquer falha de mercado que exija a definição de obrigações adicionais, a 

integração destes serviços no âmbito do SU poderia conduzir a distorções competitivas 

que devem ser evitadas.  

A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 

considera que qualquer prestador de serviços postais deve poder prestar aqueles serviços. 

António Miguel Sousa remete para a sua resposta à questão 15. 

Rogério Costa Pereira, embora não se tenha pronunciado sobre esta questão, nos seus 

contributos faz referência ao aumento de preços recentemente implementado pelos CTT 

no serviço de reexpedições de correspondência, referindo especificamente que “… para os 

particulares o aumento cifrou-se em média em cerca de 240% e para as empesas… em 

média cerca de 326%, tendo em conta os diversos períodos mensais”. 
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Entendimento da ANACOM 

Tendo em conta os contributos recebidos e a relevância daquelas facilidades de serviço 

para a satisfação das necessidades dos utilizadores, a ANACOM recomenda ao Governo 

que se especifique, no âmbito das obrigações da concessão do SU, a 

obrigatoriedade de se assegurar a prestação de cada um daqueles serviços e 

facilidades adicionais (aviso de receção, retenção de envios postais e reexpedição 

de envios postais). 

 

4.9 Designação de um ou mais PSU73 

Q17. Concorda com a necessidade de designação de PSU para assegurar a prestação de 

todos os serviços que integram o âmbito do SU, cobrindo todo o território nacional? 

Justifique. 

Contributos recebidos 

A Câmara Municipal de Ourique concorda com a necessidade de haver um PSU, como 

salvaguarda da sua prestação a todos os cidadãos residentes no território nacional, 

assegurando padrões mínimos de qualidade na distribuição e como fator de coesão 

territorial. Salienta ainda a importância, num quadro de crescente digitalização, de o serviço 

postal assegurar a fiabilidade e os prazos necessários a não se constituir em elemento de 

perturbação da fluidez da vida das pessoas, das empresas e das comunidades. 

A ANRED e a ANCEC consideram que a designação de PSU garante um correto acesso 

ao serviço postal e a todos os cidadãos, a um preço acessível, em toda a localização 

geográfica, relevando ainda que em outros países da UE também foi designado PSU. 

Também Rogério Costa Pereira considera que deve haver designação de PSU, de forma 

a que o SU esteja acessível a todos os utilizadores em território nacional, garantindo a 

coesão territorial, social e económica e contribuindo dessa forma para a igualdade de 

tratamento (não discriminação), de forma integrada. 

                                                           
73 Esta matéria é da competência do Governo. 
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A DECO entende que, face às atuais circunstâncias de mercado e às perspetivas de 

evolução do mesmo, a designação de PSU é a opção mais adequada para assegurar a 

prestação de todos os serviços que integram o âmbito do SU, cobrindo todo o território 

nacional, não sendo os objetivos visados pelo SU possíveis de alcançar de outro modo, 

por não existir um funcionamento eficiente do mercado. 

A DECO justifica o seu entendimento com os seguintes argumentos: 

a) os dados disponíveis mostram que o Grupo CTT detém uma quota superior a 97% do 

mercado, quer em termos de tráfego do SU, quer em termos de receitas do SU, 

tornando no seu entender evidente que, apesar da liberalização total do sector ocorrida 

em 2012, não há verdadeira concorrência, mantendo os CTT quotas de mercado 

elevadas no âmbito do SU; 

b) a atual concessionária parece ser o único prestador de serviços postais em atividade 

que detém os meios para prestar todos os serviços do SU, nas condições atualmente 

fixadas, cobrindo todo o território nacional; 

c) dos dados de mercado disponíveis resulta que não existirá pressão competitiva de 

relevo no mercado para, de livre iniciativa, serem prestados os serviços do SU com a 

qualidade adequada e a preços acessíveis a todos os utilizadores.  

A PGM refere que a opção de deixar a prestação do SU ao funcionamento eficiente do 

mercado poderia colocar em causa a disponibilidade do SU em todo o território nacional. 

No entanto, segundo a PGM tal não sucederia pelo facto de os operadores “não 

parecerem deter os meios para prestar” o SU, pois, de acordo com este operador, “os 

meios definem-se, implementam-se, desenvolvem-se, tal como se desenvolveu e 

desenvolve toda a restante rede própria que suporta a atividade dos restantes 

prestadores postais”, salientando ainda que “a implementação e desenvolvimento de 

uma rede, sobretudo em zonas menos densas, mais dispersas, com custos de 

distribuição elevados, exigem mais proveitos ou, na impossibilidade destes (como será 

o caso da maioria das zonas em questão pelo volume existente), exigem subsidiação”.  
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Os CTT manifestam a sua concordância em relação à opção manifestada no documento 

de consulta, no sentido de considerar que, face aos dados atuais, a opção de designar um 

PSU parece ser a mais adequada, o que justificam pelo seguinte: 

a) o conceito de SU destina-se a suprir uma falha de mercado, garantido a prestação de 

um serviço essencial, que de outra forma as forças de mercado não estariam em 

condições de oferecer em termos acessíveis; 

b) o SU postal continua a ser um instrumento essencial de comunicação – ainda que, 

segundo os CTT, “não urgente”, dada a digitalização progressiva das comunicações; 

c) o serviço postal é também um instrumento essencial de coesão territorial, social e 

económica, que cumpre ao Estado assegurar; 

d) a designação de PSU garante o acesso ao serviço postal a todos os cidadãos a um 

preço acessível, independentemente da sua localização geográfica, viabilizando, 

desta forma, a lógica redistributiva de promoção de equidade e de garantia a todos os 

cidadãos de direito de acesso a um serviço que desempenha um importante papel na 

coesão social e territorial.  

Os CTT destacam ainda o referido no documento de consulta (na pág. 54): “O primeiro 

[funcionamento eficiente do mercado] deverá ser a opção a seguir caso se considere que 

os objetivos que o SU visa alcançar são atingidos pelo normal funcionamento do mercado. 

Dado os elementos de que se dispõe, à partida, essa não parece ser uma opção viável. 

Tal decorre de, no mercado, os prestadores de serviços postais atualmente em atividade 

não parecerem deter os meios para prestar, nas condições atualmente fixadas, todos os 

serviços do SU (…). Resulta também dos dados de mercado acima apresentados que não 

existirá pressão competitiva com relevância no mercado para, de livre iniciativa, serem 

prestados os serviços do SU com uma qualidade adequada e a preços acessíveis.  Assim, 

não havendo perspetivas de que a prestação do SU, nos termos estabelecidos na Lei 

Postal, possa ser assegurada pelo funcionamento eficiente do mercado, as opções que 

envolvem a adoção de procedimento de designação de PSU serão as mais adequadas”.  

António Miguel Sousa salienta que “as designações em excesso só trazem conforto aos 

incapazes e resistentes à mudança, tal como na arquitetura, o excesso de forma pode 

impedir o exercício pleno da função”. 
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Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista que a maioria das respostas a esta questão defende a necessidade de 

designação de PSU para assegurar a prestação do SU, em todo o território nacional. 

Os dados que se possuem indiciam que, à partida, não será possível assegurar, através 

do normal funcionamento do mercado, a prestação dos serviços postais que atualmente 

integram o SU na totalidade do território nacional, com a qualidade, disponibilidade e 

acessibilidade exigíveis para estas prestações, pelo que as opções que envolvem a adoção 

de procedimento(s) de designação que assegure(m) a prestação do SU em território 

nacional serão as mais adequadas. 

Cabendo ao Governo decidir sobre a aplicação dos mecanismos estabelecidos na Lei 

Postal para assegurar a prestação do SU, a ANACOM recomenda ao Governo que a 

prestação do SU, dados os elementos disponíveis, seja assegurada na totalidade do 

território nacional, através de procedimento de designação de PSU. 

Q18. Considera que a autonomização da seleção do PSU em vários procedimentos 

distintos, um para cada serviço, será uma solução adequada face às condições de 

mercado? Justifique. 

Q19. Considera que a autonomização da seleção do PSU em vários procedimentos 

distintos, por zona geográfica, será uma solução adequada face às condições de 

mercado? Justifique. 

Q20. Considera que a adoção de um único procedimento de seleção, de um único PSU 

para a prestação da totalidade do SU, é a opção mais indicada face às condições de 

mercado? Justifique. 

Contributos recebidos 

A API e a AIC consideram que, face às condições de mercado, Portugal não dispõe de 

condições para ter mais do que um PSU que cubra todo o território. 

O SINDETELCO defende a designação de um só PSU. Relativamente à autonomização 

da seleção do PSU por serviços, considera que, à partida, não será a opção mais eficiente. 

Em relação à autonomização da seleção do PSU por zona geográfica, indica que não se 
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vislumbram grandes vantagens pela designação de vários PSU para assegurar o mesmo 

serviço. 

O SNTCT considera que seria um absurdo a ponderação de qualquer uma daquelas 

hipóteses [autonomização da seleção do PSU em vários procedimentos distintos, por 

serviço ou por zona geográfica] e de qualquer decisão nesse sentido. 

A ANRED e a ANCEC consideram que a autonomização da seleção do PSU em vários 

procedimentos distintos, um para cada serviço, não parece ser uma solução adequada 

para assegurar a prestação do serviço de forma economicamente viável e eficiente, 

referindo também desconhecer casos em que exista a autonomização da seleção do PSU 

em vários procedimentos distintos, um para cada serviço. Quanto à autonomização da 

seleção do PSU por zona geográfica, consideram que poderia levar a que, para assegurar 

o serviço em zonas menos povoadas, não fossem apresentadas propostas, podendo 

ocorrer uma falha na prestação do serviço postal.  

Também para a DECO, a possibilidade de autonomização da seleção do PSU em vários 

procedimentos distintos, por serviço, não se afigura como uma opção eficiente. Segundo 

esta associação, a prestação dos serviços do SU exige a existência de uma vasta rede 

de pontos de acesso (estabelecimentos postais e marcos e caixas de correio), de 

tratamento e de distribuição, pelo que um procedimento que integre todos os serviços e 

todo o território permitirá economias de gama e de escala. Em relação à desagregação 

por zonas geográficas, a DECO considera que, além da complexidade acrescida que 

resultaria da designação de vários PSU para assegurar o mesmo serviço, sendo o país 

marcado por fortes assimetrias regionais também comporta o risco de não haver 

operadores interessados para determinadas zonas, podendo para estas restar como 

solução a imposição de obrigações de SU a um prestador. 

Assim, para a DECO, a designação de um único PSU para a prestação da totalidade do 

SU, em todo o território nacional, é a solução que se mostra mais adequada para garantir 

um SU que cumpra as exigências atuais e que, simultaneamente, dê garantias de poder 

ser sustentável do ponto de vista financeiro. 

Rogério Costa Pereira entende que deve ser designado um PSU, de forma que o SU esteja 

acessível a todos os utilizadores em território nacional, garantindo a coesão territorial, 
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social e económica e contribuindo dessa forma para a igualdade de tratamento (não 

discriminação), de forma integrada. 

Já a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, 

argumenta que a designação de um só PSU é mais viável a nível da uniformização dos 

procedimentos, preços e serviços. 

A PGM considera que segregar a designação de PSU por tipologia de serviço não fará 

sentido, pois na sua opinião tal exigia que cada operador tivesse estruturas replicadas em 

todas as zonas de distribuição, o que do ponto de vista de eficiência de prestação do 

serviço, do custo disponibilizado ao mercado e dos níveis de serviço subjacentes não 

acarreta vantagens efetivas, antes pelo contrário.  

Já em relação á autonomização da seleção do PSU em vários procedimentos distintos, por 

zona geográfica, a PGM considera que poderá ser uma solução adequada. De acordo com 

este operador, a contrario de uma designação por serviços, uma designação por área 

geográfica não exige que cada operador tenha estruturas replicadas em todas as zonas de 

distribuição. No entanto, a determinação do “cabaz” de zonas não seria linear, para além 

de que os ganhos de eficiência e escala associados, quando comparados com uma 

solução global, seriam minimizados. Para avaliar e determinar de forma clara qual a melhor 

solução a adotar, a PGM refere que seria relevante avaliar de forma efetiva e precisa, 

volumes de tráfego por zona postal e custos de distribuição associados, por forma a aferir 

a sustentabilidade de uma operação única ou bipartida.  

Os CTT referem que a integridade do SU postal é essencial para assegurar a continuidade 

da prestação do serviço de forma sustentável e economicamente eficiente, não se 

justificando a dispersão de recursos, inclusivamente com procedimentos administrativos 

desnecessários. Acrescentam que a opção de designação de PSU para a totalidade dos 

serviços que integram atualmente o âmbito do SU é a prática comum a nível Europeu, 

desconhecendo casos de autonomização da seleção do PSU em vários procedimentos 

distintos, um para cada serviço.  

Os CTT referem também que a queda de tráfego postal, por si só, reforça a importância de 

maximizar a eficiência da rede postal e que, com este objetivo em vista, o PSU deverá 

incentivar o aproveitamento de economias de gama em resultado do fornecimento conjunto 

de serviços sobre uma mesma rede, que se possam traduzir em reduções de custos.  
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Os CTT salientam ainda que o documento de consulta reconhece que “esta desagregação 

por serviços poderá não ser a opção mais eficiente, já que a prestação dos serviços do SU 

tem subjacente a existência de uma rede alargada de pontos de acesso (aceitação) e de 

distribuição, pelo que, à partida, haverá economias de gama com a adoção de um 

procedimento que integre todos os serviços”, acrescentando que concordam com a opção 

manifestada no documento de consulta.  

Quanto à designação em função de diferentes áreas geográficas, os CTT consideram que 

poderia conduzir a que, em áreas menos atrativas (para os eventuais interessados), 

nenhum operador económico apresentasse proposta – seja em face da necessidade de 

maior investimento para assegurar a prestação do SU em certa área, seja por se tratarem 

de zonas em que a operação seria menos rentável, seja por ambas as razões –, ficando 

esse procedimento concursal deserto.  

Segundos os CTT esse risco não existe caso haja designação de um único PSU, para todo 

o território nacional (e todos os serviços), modelo que, no seu entender, se traduz num 

maior equilíbrio, pois assim não existem zonas geográficas autónomas (ou componentes 

independentes do SU) financeiramente pouco atrativas nem muito atrativas, mas apenas 

um único SU.     

Os CTT acrescentam que, no caso de designação de PSU por serviço ou por zonas 

geográficas, ou até mesmo uma combinação entre as duas (designação por serviço/zona 

geográfica), haverá que assegurar a interoperabilidade das redes postais dos PSU, de 

forma a assegurar a universalidade do acesso ao SU, o que, embora possível através das 

ofertas de acesso, dada a natureza da rede postal resultaria num desproporcionado 

acréscimo de complexidade operacional. Os CTT salientam que o próprio documento de 

consulta (cf. pág. 55) refere que: “Em relação à desagregação por zonas geográficas, as 

vantagens de desagregação poderão não ser suficientes face à complexidade acrescida 

que poderá resultar da designação de vários PSU para assegurar o mesmo serviço.”  

Referem ainda os CTT que o estudo desenvolvido em 2015 pela EGIDE74 em parceria com 

o IMR, para a ANACOM, sobre o Desenvolvimento do Sector Postal em Portugal, indica 

uma reduzida recetividade da parte do cliente empresarial a soluções de diferenciação 

regional na expedição de correio (selecionando, por exemplo, operadores postais 

                                                           
74 EGIDE – Economia e Gestão, Associação para a Investigação e Desenvolvimento do Ensino. 
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diferentes em função de cada região), salientando também as desvantagens e obstáculos, 

para um cliente empresarial que tem necessidades de expedição de correio para todo o 

território nacional, de solução de diferenciação regional, através da contratação de 

operadores postais diferentes para as diversas regiões do país.  

Em conclusão, os CTT referem que não parecem existir quaisquer dados de mercado que 

justifiquem tal multiplicação de procedimentos.  

Do exposto, os respondentes consideram que a adoção de um único procedimento de 

seleção, de um único PSU para a totalidade do SU, é considerada a opção mais indicada, 

com exceção da PGM, que considera que a autonomização da seleção do PSU em vários 

procedimentos distintos, por zona geográfica (apenas), poderá ser uma solução adequada.  

A API, a AIC e os CTT acrescentam também que, a nível europeu, com exceção da 

Alemanha, foi designado só um PSU para a prestação dos serviços que integram o SU, em 

todo o território nacional. 

Os CTT referem ainda que a concorrência no mercado postal reproduz tipicamente o 

denominado efeito de “cream skimming”, em que os operadores entrantes efetuam 

distribuição de correio apenas de grandes clientes em zonas mais rentáveis, i.e. 

densamente povoadas, informando também que disponibilizam uma oferta de acesso à 

concorrência e com um preço inferior à tarifa de retalho.  

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM constata que os vários respondentes não consideram adequada a 

autonomização da seleção do PSU em vários procedimentos distintos, por serviço, 

considerando que um único procedimento de seleção, de um único PSU, para todos os 

serviços que integram o SU, será a opção mais adequada, por razões de uniformidade e 

continuidade. 

De igual modo, os respondentes discordam da possibilidade de autonomização da seleção 

do PSU em vários procedimentos distintos, por zona geográfica, com exceção da PGM, 

que considera que a mesma pode ser uma solução adequada. 

A AdC, nos seus comentários, considera que deve promover-se a concorrência pelo 

mercado no processo de atribuição do(s) contrato(s) de concessão do SU, nomeadamente 
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dividindo em lotes (por serviços e/ou por áreas geográficas) o contrato de serviço a 

concessionar, no sentido de criar condições para maximizar o número de participantes nos 

procedimentos. A AdC salienta também que, relativamente à eventual perda de eficiência 

resultante da divisão de um contrato em lotes, existem formas de reconciliar, por um lado, 

a promoção da concorrência viabilizada pela divisão em lotes e, por outro lado, a 

concretização das eficiências decorrentes de complementaridades entre lotes. Em caso de 

divisão de um contrato em lotes, a introdução de flexibilidade, permitindo à entidade 

adjudicante celebrar um contrato que combine vários lotes, viabiliza, segundo a AdC, a 

concretização de eventuais sinergias entre lotes distintos e simultaneamente promove a 

participação de mais concorrentes no procedimento.  

Recorda-se, a este respeito, que de acordo com a Lei Postal (n.ºs 2 e 3 do artigo 17.º), os 

mecanismos de prestação do SU adotados devem ser os mais eficientes para assegurar a 

disponibilidade do SU em todo o território nacional, bem como respeitar os princípios da 

transparência, da não discriminação e da proporcionalidade, garantindo a continuidade da 

prestação do SU como fator de coesão social e territorial. 

Considerando os contributos recebidos, nomeadamente o que é referido pela AdC, 

e o previsto na Lei Postal, a ANACOM recomenda ao Governo que seja avaliado se a 

autonomização da seleção do PSU em vários procedimentos distintos, por serviços 

ou por zonas geográficas, será uma solução eficiente e adequada face às condições 

de mercado do SU.  

Independentemente da solução que neste domínio seja seguida, no caso de designação 

de PSU por serviço ou por zonas geográficas, ou até mesmo uma combinação entre as 

duas (designação por serviço/zona geográfica), refira-se que a Lei Postal atribui à 

ANACOM competências em matéria de determinação dos termos e condições do acesso 

às redes postais dos prestadores de serviços postais, para assegurar a prestação do SU, 

em todo ou parte do território nacional, pelos PSU a designar, o que visa, nomeadamente, 

assegurar a interoperabilidade das redes postais dos PSU de forma a assegurar a 

universalidade do acesso ao SU.  

Q21. Considera que podem ou devem ser seguidas outras opções? Quais? Justifique. 

Nenhum dos respondentes identificou outras opções concretas a seguir.  
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4.10 Período de designação do(s) PSU75 

Q22. Quais os fatores que, no seu entender, devem ser considerados para a definição do 

período de designação de PSU? Justifique. 

Contributos recebidos 

Os CTT, fazendo referência ao disposto no n.º 4 do artigo 17.º da Lei Postal, referem que 

para o legislador o critério económico-financeiro é o elemento nuclear na definição do 

período contratual do PSU e, neste enquadramento, existem vários fatores que devem ser 

considerados na ponderação de um equilíbrio entre a capacidade de prever (i) os reais 

benefícios do SU para a população e (ii) a duração necessária para permita fomentar o 

interesse de um operador em ser o PSU.  

No tocante aos benefícios dos utilizadores, os CTT referem que devem estar relacionados 

com a disponibilização de um serviço postal ajustado às suas necessidades reais em 

termos de produtos e qualidade, com base em preços definidos de acordo com a evolução 

do poder de compra do país e a representatividade deste tipo de serviços no orçamento 

das famílias. 

Já do ponto de vista do operador, os CTT salientam que o período de designação deve 

conciliar o decurso de tempo necessário que permita rentabilizar os investimentos a 

realizar e o risco contratual do período de designação que venha a ser estabelecido. 

Assim, atendendo à contínua transformação do sector postal, alguns dos fatores que mais 

influenciam a definição de um período de designação de PSU, são, no entender dos CTT: 

(i) a evolução do tráfego postal; (ii) a velocidade de mudança no sector, em termos 

tecnológicos e na valorização do mesmo pelos seus utilizadores; e (iii) a consequente falta 

de previsibilidade do negócio.  

Segundo os CTT, tais fatores significam que os períodos de designação do PSU tendem 

a ser menores, possibilitando um alinhamento recorrente entre as necessidades da 

população e o risco económico-financeiro do SU. Por outras palavras, para os CTT a 

perspetiva da coesão social e territorial que o SU ambiciona só é possível quando é 

                                                           
75 Esta matéria é da competência do Governo. 
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contrabalançado o esforço e investimento de um PSU e o tempo necessário que deve 

decorrer para que o respetivo retorno do investimento seja uma realidade.  

Trata-se, assim, de acordo com os CTT, de reconhecer que (i) a exigência das obrigações 

previstas na prestação do SU, (ii) o extenso leque de serviços e beneficiários que nele 

estão circunscritos e (iii) a complexidade de abranger todo o território nacional, tendo por 

base rigorosos indicadores de qualidade, impõe uma reflexão cuidadosa na estratégia de 

um PSU, seja ele qual for.  

Adicionalmente, os CTT referem que a duração da designação dependerá também da 

entidade designada: no caso da designação de um novo PSU, os investimentos 

necessários exigiriam um período substancialmente mais alargado para poderem ser 

rentabilizados.   

Em conclusão, segundo os CTT, o período de designação será aquele que melhor refletir 

o equilíbrio entre estabilidade contratual e a razoabilidade das obrigações impostas, 

considerando a imprevisibilidade da evolução das necessidades dos utilizadores e, por 

conseguinte, do sector.  

A PGM considera que o período de designação deve, em primeiro lugar, ter em conta o 

período necessário para a recuperação do investimento a efetuar, sobretudo para 

entidades que integrem de novo este processo. Tal como os CTT, também a PGM realça 

que se deve, no entanto, ter também em conta a evolução do mercado, do tráfego e dos 

custos inerentes à prestação do serviço.  

De igual modo, a API, a AIC e o SINDETELCO consideram que o período de designação 

de PSU deve ter em conta os investimentos efetuados para a prestação dos serviços. 

Rogério Costa Pereira considera que deve ter em conta a exigência do cumprimento dos 

padrões de qualidade de serviço e a garantia da sustentabilidade do SU. 

O SNTCT é de opinião que os CTT devem ser designados como PSU e pelo tempo 

necessário até à sua renacionalização e passagem, novamente, para o domínio público. 
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Entendimento da ANACOM 

A ANACOM assinala que, de acordo com os respondentes, os fatores que devem ser 

considerados para a definição do período de designação de PSU estão relacionados com 

a transformação do sector (evolução do tráfego postal e velocidade de mudança no sector, 

quer em termos tecnológicos quer em termos de valorização do mesmo pelos utilizadores), 

a (falta de) previsibilidade do negócio, o equilíbrio entre a estabilidade contratual e a 

razoabilidade das obrigações impostas, o período necessário para a recuperação do 

investimento a efetuar (o que dependerá também de a entidade designada ser ou não um 

novo PSU), a exigência do cumprimento dos padrões de qualidade de serviço e a garantia 

da sustentabilidade do SU. 

Q23. Qual considera que deve ser o período de designação de PSU, se aplicável? 

Justifique.  

Contributos recebidos 

O SINDETELCO considera que um prazo de 10 anos seria razoável. 

A API e a AIC consideram que deve ser fixado um período de até 10 anos.  

Os CTT consideram que, perante as incertezas de previsão de evolução do sector postal, 

não é adequado considerar períodos de designação demasiado longos, posição que 

consideram condizente com a fixação de um prazo entre 5 a 7 anos, tal como é referido no 

documento de consulta. Os CTT acrescentam que aquele período parece estar alinhado, 

inclusive, com a redação do n.º 2 do artigo 57.º da Lei Postal, que refere: “as condições de 

prestação do serviço universal devem ser reavaliadas a cada cinco anos pelo Governo (…) 

de forma a adequá-las à evolução do mercado bem como aos princípios subjacentes à 

prestação do serviço universal”.  

A PGM salienta que carece de informação quantitativa para identificar aquele que seria o 

período adequado. Sem prejuízo, tendo em conta o prosseguido por outros Estados-

Membros refere um período de 5 anos.  

Rogério Costa Pereira refere um período de 4 anos, com uma avaliação das obrigações a 

cada dois anos, sendo a designação “cancelada” em caso de incumprimento. 
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Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista que os respondentes a esta questão identificam um período de 

designação compreendido entre 4 e 10 anos. 

Atendendo à necessidade de rentabilização dos investimentos que seja necessário realizar 

para assegurar a prestação do SU com qualidade, a evolução do sector e consequente 

falta de previsibilidade quanto à sua evolução a um prazo muito alargado, a possível 

revisão do quadro legal a nível europeu e a promoção do interesse por parte do mercado 

num procedimento de designação de PSU, a ANACOM, conforme referido no documento 

de consulta, considera como razoável um prazo de designação entre 5 e 7 anos, 

recomendando ao Governo a adoção de um prazo compreendido neste período. 

 

4.11 Critérios de adjudicação dos concorrentes76 

Q24. Em caso de designação de PSU, quais os critérios de adjudicação que, no seu 

entender, devem ser considerados para a escolha da entidade ou entidades a quem 

vai ser determinada a obrigação de assegurar as prestações do SU? Justifique.  

Contributos recebidos 

A API e a AIC consideram que o critério deve ser o da proposta que apresenta a relação 

qualidade/preço economicamente mais vantajosa para os utilizadores. 

A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes refere 

como critérios: (i) o menor preço vs qualidade do serviço, (ii) o número mínimo [a assegurar] 

de postos e de centros de distribuição. 

O SINDETELCO refere a capacidade para cobrir o território nacional para prestar o SU e 

ter infraestruturas capazes para prestar um SU de qualidade abrangendo todo o território 

nacional. O SINDETELCO refere ainda77 que é necessário garantir que existam entidades 

                                                           
76 Esta matéria é da competência do Governo. 
77 Embora esta referência tenha sido efetuada pelo SINDETELCO na resposta à questão 26. 
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a concorrer, algo que, na sua opinião, não acontecerá se o procedimento de seleção for o 

ajuste direto. 

A ANRED e a ANCEC consideram que o Estado deve atender à solidez financeira, 

capacidade técnica e força de trabalho experiente, sendo ainda necessário que o prestador 

disponha de uma rede em todo o território nacional com todos os meios necessários para 

o cumprimento do SU. Deste modo, no entender da ANRED e da ANCEC, não haverá outra 

empresa que reúna as condições referidas para além do atual PSU. 

Rogério Costa Pereira refere78 a capacidade de uma estrutura organizacional, operacional 

e de pontos de acesso de “marca oficial CTT”, como suporte ao cumprimento das 

obrigações do SU (e, respeitando escrupulosamente as exigências da ANACOM). 

O SNTCT remete exclusivamente para a sua resposta à questão 22, ou seja, é de opinião 

que os CTT devem ser designados como PSU e pelo tempo necessário até à sua 

renacionalização e passagem, novamente, para o domínio público. 

A PGM salienta que a seleção com base unicamente em critérios de custo não se adequa 

àqueles que são os pressupostos e objetivos do serviço e da consulta em questão, por não 

considerarem os aspectos relevantes relacionados com qualidade, densidade, equidade e 

coesão. Assim, a PGM, salvaguardando que é fundamental conhecer a realidade atual do 

mercado a fim de fundamentar a decisão e perspetivar a evolução a médio prazo, identifica 

as seguintes possibilidades como critérios de adjudicação: 

a) se se partir do princípio que a compensação será sempre uma realidade, sobretudo 

uma necessidade em zonas que não são sustentáveis de per si, deverá ser seguido o 

critério definido no ponto 6.11 a) do documento de consulta, ou seja: “Para o nível de 

preço, qualidade de serviço e obrigações de densidade definidas no concurso, 

designar o concorrente/candidato que apresentar uma proposta de compensação 

menor”; 

b) se da análise dos volumes e zonas postais subjacentes resultar viabilidade, a qual 

dispense compensação, poderá o critério definido no ponto 6.11 b) apresentar-se 

                                                           
78 Para além do que referiu na resposta à questão 22: “Principalmente, a exigência do cumprimento dos padrões 
de qualidade e garantia da sustentabilidade do SU com a devida aposta na sua valorização e diversificação no 
quadro de um serviço essencial público e de interesse nacional”. 
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como alternativa, isto é: “Para um nível de compensação zero, designar o 

concorrente/candidato que apresente o menor preço dos diversos serviços propostos, 

cumprindo as restantes obrigações definidas no concurso”. 

Os CTT começam por referir que o procedimento de contratação pública tendente à 

designação do PSU não pode deixar de tomar em consideração, precisamente para efeitos 

de seleção do futuro PSU, as capacidades técnicas e financeiras dos interessados em 

participar nesse procedimento, bem como a capacidade de amortizar num período razoável 

o investimento requerido para a sua prestação. Segundo os CTT, afigura-se imprescindível 

acautelar previamente que o (futuro) PSU disponha de todos os meios técnicos 

(equipamento, capilaridade da rede de atendimento e distribuição, veículos, infraestruturas 

digitais, etc.) e humanos (estabilidade da força de trabalho) necessários à execução dos 

serviços concessionados, que é detentor de experiência adequada no sector, bem como 

de capacidade e solidez financeiras que lhe permitam prestar, nas melhores condições e 

sem sobressaltos (para o Estado concedente e para todos os utentes do SU), o serviço em 

causa.   

Neste sentido, os CTT notam que: 

a) Por um lado, que na parte do documento de consulta a propósito da possível 

desagregação do SU, é referido que “A atual concessionária, os CTT, será, 

atualmente, o único prestador de serviço com uma rede com capacidade para prestar 

todos os serviços integrados no âmbito do SU, cobrindo todo o território nacional e 

cumprindo as exigências fixadas” (cf. Pág.54), afirmação que para os CTT é relevante 

para efeitos de recurso ao procedimento de ajuste direto, nomeadamente à luz do 

artigo 24.º do CCP [e, em especial, no quadro da alínea e) do seu n.º 1 e do n.º 4]. 

b) Por outro lado, se a opção do Estado passar pela adoção de um procedimento 

concursal, o concurso limitado por prévia qualificação, em detrimento do concurso 

público79, parece afigurar-se como o mais adequado. Neste âmbito os CTT salientam 

                                                           
79 Os CTT salientam que, segundo as páginas 31 e seguintes do documento de consulta, na sequência dos 
dados recolhidos junto dos membros e observadores do ERGP, dos três países que promoveram o lançamento 
de procedimentos abertos à concorrência tendentes à designação do PSU, dois deles (Polónia e República 
Checa) optaram por considerar a capacidade técnica e económica dos operadores económicos concorrentes 
como fatores relevantes para efeitos da escolha do PSU. À luz do CCP, a capacidade técnica e financeira dos 
concorrentes apenas pode ser um fator relevante no seio de procedimentos pré-contratuais que comportem 
uma fase de qualificação, o que sucede no concurso limitado por prévia qualificação (e também no 
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que, contrariamente ao que sucede no concurso público – no âmbito do qual, 

tipicamente, pode apresentar proposta qualquer operador económico, 

independentemente da respetiva capacidade técnica ou financeira –, o concurso 

limitado comporta uma primeira fase destinada, precisamente, à qualificação dos 

candidatos que demonstrem preencher determinados requisitos de índole técnica e 

financeira. Neste sentido, no âmbito de um procedimento desses, o Estado poderá 

escrutinar devidamente a capacidade técnica e financeira dos candidatos, mediante a 

fixação dos respetivos requisitos mínimos que devem ser cumpridos (cf. artigo 165.º 

do CCP), garantindo assim que apenas os operadores económicos que disponham de 

adequada capacidade técnica e financeira passam à fase de apresentação de 

proposta.  

No entender dos CTT, optando-se por concurso limitado por prévia qualificação, e 

salvaguardado o cumprimento dos requisitos de índole técnica e financeira, o critério de 

adjudicação a fixar poderia ser o do menor preço ou custo80 para a prestação dos serviços 

concessionados, cumprindo as obrigações estabelecidas no caderno de encargos. 

Os CTT fazem ainda uma breve menção quanto à fixação de um preço base – caso o 

preço ou custo seja um fator (ou o único fator) do critério de adjudicação. Segundo os CTT, 

se vier efetivamente a ser fixado um preço base – salientando os CTT que, dos três países 

que lançaram procedimentos de contratação pública para seleção do PSU, dois deles não 

o fizeram (cf. p. 36 do documento de consulta) –, o respetivo montante deve ser 

cuidadosamente calculado. Isto é, o preço base deve ser fixado realisticamente, tendo em 

atenção as condições do mercado, as particularidades de funcionamento do SU, as 

obrigações impostas ao (futuro) PSU e os meios materiais e humanos a mobilizar para o 

cumprimento dessas obrigações, num contexto, por si só imprevisível e complexo, entre 

outros fatores, pelo efeito de substituição eletrónica e incerteza regulatória ao nível da UE. 

Por outras palavras, no entender dos CTT o preço base estabelecido não deve, por um 

lado, restringir a concorrência, nem deve, por outro lado, servir para tentar obter um 

resultado que seja desproporcionado para o futuro PSU – sob pena de poderem não ser 

apresentadas propostas no procedimento (e as que porventura forem apresentadas 

                                                           

procedimento de negociação) – não sendo legalmente possível, como regra geral, avaliar a capacidade técnica 
e financeira dos concorrentes no quadro de um concurso público, por exemplo. 
80 Ressalvando os CTT, no entanto, que este entendimento não prejudica o que referem na resposta à questão 
28, a respeito da criação e funcionamento do fundo de compensação de CLSU. 
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constituírem verdadeiros “atos de fé”), sem qualquer ponderação séria dos encargos e 

proveitos resultantes da execução do futuro contrato de concessão.  

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM salienta que alguns respondentes consideram que na seleção do PSU há que 

atender à capacidade (técnica e financeira) dos candidatos para prestar o SU. Outros 

contributos referem que deve ser adotado como critério a relação qualidade/preço 

economicamente mais vantajosa para os utilizadores. De notar que os contributos da parte 

dos operadores relacionam os critérios de adjudicação com a possibilidade de 

compensação e com o estabelecimento do preço base. 

Segundo a AdC, os critérios de seleção do(s) PSU devem incidir sobre aspectos de preço 

e qualidade do serviço prestado aos consumidores, para que a concorrência pelo mercado 

se traduza em ganhos de bem-estar para os consumidores. 

Sendo matéria da competência do Governo, a ANACOM salienta que o critério ou 

critérios de adjudicação devem ser avaliados em função das respostas às questões 

anteriores, uma vez que influenciarão o resultado. Neste âmbito, é de salientar que 

caso a qualidade e ou o preço possam ser elementos a ponderar num processo de seleção, 

a especificação (qualidade e preço) definida pela ANACOM constituirá um “padrão 

mínimo”.  

 

4.12 Metodologia de cálculo de CLSU e conceito de EFNR81 

Q25. Das opções apresentadas, qual considera ser a mais adequada para efeitos de 

definição de CLSU e de EFNR? Justifique. 

Q26. Em particular, considera que a decisão de EFNR e/ou a decisão de CLSU devem ser 

revistas, no âmbito da eventual designação do(s) futuro(s) PSU, ao abrigo da alínea 

b) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Postal? Justifique?  

                                                           
81 Matérias da competência do Governo e da ANACOM. 
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Contributos recebidos 

Relativamente à definição de CLSU, os CTT, a PGM82 e o SINDETELCO83 consideram que 

o valor que resultar do procedimento de designação do futuro PSU deve corresponder ao 

valor de CLSU a compensar, do que resulta também que estas entidades consideram que 

a definição (atual) de CLSU deve ser revista. 

No que respeita à definição de EFNR, os CTT e a PGM consideram que se deve definir 

que existe EFNR a partir do momento em que o PSU é designado nos termos previstos na 

Lei Postal, do que resulta também que estas entidades consideram que a definição (atual) 

de EFNR deve ser revista. 

A API e a AIC consideram que compete à ANACOM estabelecer e determinar os critérios. 

O SNTCT é de opinião que, para se manterem e necessariamente reporem os níveis de 

qualidade e de prestação do SU, deve existir um investimento dos CTT e, se necessário, 

para a prestação de SU de qualidade e a todos os cidadãos em igualdade de circunstâncias 

deve ser acordado um valor indemnizatório fixo por parte do Estado, “como é sua 

obrigação”.  

Os CTT começam por efetuar duas notas introdutórias relativamente a esta questão 25.  

A primeira para destacar que, quer a Diretiva Postal84, quer a Lei Postal85, reconhecem 

plenamente o direito do PSU à compensação dos CLSU quando estes representem um 

EFNR. Segundo os CTT, a compensação devida ao PSU tem, na sua origem, um 

fundamento particularmente relevante – ela nasce da constatação de que o SU é, em boa 

verdade, uma incumbência do próprio Estado. Com efeito, por força da privatização de 

operadores públicos e da liberalização de mercados, o Estado acabou por transferir para 

o mercado a disponibilização de determinadas prestações socialmente relevantes, 

mantendo, no entanto, uma responsabilidade pública de garantia pela sua prestação e, 

naturalmente, pelo seu financiamento. Não existem, pois, no entender dos CTT, dúvidas 

                                                           
82 Embora salvaguardando a disponibilidade de informação específica aquando da consulta, que viabilize 
efetuar a sua análise de viabilidade e sensibilidade, e identificar de forma clara, ainda que com alguma margem 
residual de desvio, aquele que é o custo do serviço a prestar. 
83 O SINDETELCO salienta o princípio de “play or pay”, opção esta que conta já com experiência de 
implementação ao nível das comunicações eletrónicas e que respeita princípios de transparência. 
84 Artigo 7.º, n.º 3.  
85 Artigo 20.º, n.º 1.  
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de que o SU constitui um encargo para o respetivo prestador, o qual deve ser compensado 

nos termos previstos, em cada momento, na legislação aplicável.  

A segunda nota, para salientar que os mecanismos de financiamento do PSU estiveram 

sempre muito ligados a duas ideias essenciais: (i) por um lado, a capacidade do PSU de 

internalizar os custos gerados com a prestação do serviço, nomeadamente das suas 

componentes deficitárias ou a utilizadores não rentáveis, e (ii) por outro, a progressiva 

liberalização do sector, em que o operador tradicional mantinha um peso significativo na 

influência das dinâmicas competitivas do mercado.  

Para os CTT, é questionável que estas duas ideias, que estão na génese dos atuais 

mecanismos de financiamento do SU, continuem a manter a sua atualidade, pelos 

seguintes motivos: 

a) em primeiro lugar, a liberalização do sector começou, em Portugal, em 1999, há mais 

ou menos 20 anos, tendo sido integralmente concluída em 2012; 

b) em segundo lugar, e talvez mais importante segundo os CTT, a queda acentuada do 

tráfego postal nos últimos anos, com perspetivas sérias de agravamento, evidencia 

que a ideia de internalização dos custos de prestação do SU tem vindo a perder 

relevância e deixará de ser um fundamento adequado para os mecanismos de 

financiamento do SU.  

Assim, no entender dos CTT seria adequado reequacionar o mecanismo de compensação 

da prestação do SU, nomeadamente nas suas vertentes de CLSU e de EFNR. A este 

propósito, os CTT notam que na recente opinião do ERGP, sobre a revisão do 

enquadramento legal dos serviços postais86, é referido o seguinte: “The new framework 

should simplify the existing methodology for universal service net cost calculation and 

ensure that such a methodology and its outcomes as well as any methods of financing a 

net cost do not introduce competitive distortions”.  

Especificamente em relação ao documento de consulta e, mais concretamente, em relação 

às opções apresentadas, os CTT consideram (tal como o SINDETELCO e a PGM), que o 

valor de CLSU deve ser o que resultar do procedimento de designação do PSU, à 

                                                           
86 37 ERGP PL I (19).  
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semelhança do que sucede no caso das comunicações eletrónicas, e não meramente um 

teto máximo ou valor preliminar a definir mais tarde de acordo com uma determinada 

metodologia.  

Segundo os CTT, a identificação do valor dos CLSU desta forma é aquela que, no 

enquadramento atual, melhor contribui para a estabilidade, segurança e certeza jurídica do 

lado do Contraente Público e do lado do futuro PSU. Com efeito, defende aquela empresa 

que essa liquidação antecipada define, para ambas as partes, o valor de compensação a 

atribuir, evitando assim as incertezas e hesitações de uma metodologia de apuramento dos 

CLSU altamente complexa e os riscos de flutuações de mercado. Acrescenta que esta 

opção contribui, igualmente, para uma redução dos custos administrativos e operacionais, 

do lado do PSU e, em especial, do lado do Contraente Público e da ANACOM, no sentido 

de evitar a execução de metodologia complexa e a auditoria, tipicamente externa, aos 

resultados.  

Os CTT registam de forma positiva a “posição da ANACOM”, no sentido de considerar que, 

no seu entender, o Considerando 26 da Diretiva n.º 2008/6/CE e os n.ºs 1 e 2 do artigo 7.º 

da Diretiva Postal parecem permitir recorrer aos CLSU identificados no âmbito da 

designação de PSU para a fixação do valor da compensação a atribuir. Os CTT concordam 

com esta posição e consideram que a existência de um procedimento de designação que 

obrigatoriamente, nos termos da lei (cf. artigo 17.º, n.º 3), tem de assegurar os princípios 

da transparência, não discriminação e da proporcionalidade, assegura, por si só, a 

indicação de um valor de CLSU adequado e eficiente.  

Para os CTT, a sujeição de determinada prestação a um procedimento concursal assegura, 

por si só, que as condições resultantes do mesmo são compatíveis com critérios de 

mercado e estão alinhadas com as exigências da Lei Postal. De todo o modo, a bem da 

certeza e segurança jurídica, entende a empresa que se poderia clarificar esta matéria na 

Lei Postal, assegurando-se assim que o valor de CLSU que resultar do procedimento de 

designação será, efetivamente, o valor de CLSU a compensar.   

Quanto ao conceito de EFNR, os CTT tomam boa nota das opções apresentadas no 

documento de consulta e da conclusão de que a não revisão do conceito, tal como definido 

em 18.12.2014, poderia resultar num desinteresse por parte de qualquer interessado em 

ser o futuro PSU (cf. págs. 62 e 63). Os CTT concordam que a forma como o conceito de 

EFNR foi definido, ou seja, com um limiar mínimo de CLSU de 2,5 milhões de euros e o 
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preenchimento de pelo menos uma das seguintes condições: (i) o valor da quota de 

mercado, calculado em termos de receitas, seja inferior a 80% ou (ii) o montante dos CLSU 

apurado seja igual ou superior a 3% das receitas do PSU obtidas com o SU, não é o mais 

adequado para enquadrar a futura prestação do SU, por diversas razões:  

a) Este conceito está, desde logo, muito ligado aos fundamentos tradicionais da 

compensação dos custos do SU que, como os CTT referiram atrás, é questionável que 

mantenham a sua atualidade.   

b) No entender dos CTT, aquando da definição deste critério não foi apresentado pela 

ANACOM qualquer estudo ou fundamentação que permita conhecer qual a relação 

entre a quota de mercado definida (em termos de receita) e a capacidade do PSU em 

internalizar os custos líquidos suportados com a prestação o SU.   

c) A afirmação feita no documento de consulta, segundo a qual a não revisão do conceito 

de EFNR “poderia, eventualmente, resultar em não haver qualquer entidade 

interessada em concorrer ou em querer alcançar um acordo com base num ajuste 

direto, pois a entidade designada poderia estar sujeita a um eventual não 

ressarcimento mesmo prevendo-se o financiamento pela prestação dos serviços”, 

encerra em si mesma a constatação de que a forma como o conceito está definido não 

é adequada.  

d) O conceito encontra-se funcionalmente ligado à existência de uma metodologia de 

apuramento dos CLSU, pelo que pode não fazer sentido num cenário em que o valor 

que resultar do procedimento de designação corresponde aos CLSU a compensar.  

Por conseguinte, os CTT concordam com a posição manifestada na pág. 62 do documento 

de consulta, no sentido de ser necessário rever o conceito de EFNR, considerando que 

existe EFNR a partir do momento em que o PSU é designado ao abrigo da alínea b) do n.º 

1 do artigo 17.º da Lei Postal, ou seja, ao abrigo dos procedimentos previstos no CCP.   

Com efeito, segundo os CTT, a conclusão de que o funcionamento eficiente do mercado 

não é suficiente para assegurar a prestação do SU, implica necessariamente o 

reconhecimento de que existem determinadas componentes ou prestações do SU que só 

podem ser disponibilizadas fora das condições normais de mercado. Por conseguinte, os 

CTT defendem que a mera designação do PSU encerra, em si mesma, uma conclusão 
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sobre a imposição de encargos financeiros não razoáveis a determinada entidade, no 

sentido em que, não fora essa designação, essa entidade pautaria o seu comportamento 

pelas regras de mercado e não disponibilizaria determinadas prestações ou não as 

disponibilizaria nas condições previstas no SU.  

Portanto, e em suma, consideram os CTT, a propósito da questão 25, que o valor que 

resultar do procedimento de designação do futuro PSU deve corresponder ao valor de 

CLSU a compensar e que se deve definir que existe EFNR a partir do momento em que o 

PSU é designado nos termos previstos na Lei Postal.  

Os CTT notam ainda que seria fundamental que o programa contratual do futuro PSU, 

designadamente o caderno de encargos, tivesse suficiente visibilidade a propósito dos 

conceitos de CLSU e de EFNR, o que implicaria, portanto, uma revisão destas decisões 

antes ou no momento do lançamento do procedimento administrativo de designação do 

PSU.  

Também a PGM considera que fará sentido rever o conceito de EFNR no sentido de que 

poderá efetivamente constituir uma realidade a partir do momento em que se designa o 

PSU, sob pena de não existir incentivo por parte dos operadores em promover a 

implementação da estrutura e do serviço de forma global.  

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM salienta o entendimento dos CTT e da PGM, relativamente à definição de 

CLSU e de EFNR. Ambos os operadores consideram que: 

a) o valor que resultar do procedimento de designação do futuro PSU deve corresponder 

ao valor de CLSU a compensar, do que resulta também que estas entidades 

consideram que a definição (atual) de CLSU deve ser revista; 

b) se deve definir que existe EFNR a partir do momento em que o PSU é designado nos 

termos previstos na Lei Postal, do que resulta também que estas entidades 

consideram que a definição (atual) de EFNR deve ser revista. 

Relativamente ao conceito de CLSU, os CTT salientam ainda que, a bem da certeza e 

segurança jurídica, se poderia clarificar na Lei Postal que o valor de CLSU que resultar do 

procedimento de designação será, efetivamente, o valor de CLSU a compensar. 
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A ANACOM entende que a definição dos conceitos de CLSU e de EFNR deve ser 

avaliada em mais pormenor, designadamente tendo em conta o que especificamente 

venha a ser fixado relativamente aos critérios de adjudicação, uma vez que são 

aspectos que estão relacionados e que influenciarão o resultado do(s) 

procedimento(s) de designação. 

 

4.13 Prazo para início da prestação dos serviços87  

Q27. Qual o prazo que considera adequado para início da prestação dos serviços pelo(s) 

PSU designado(s)? 

Contributos recebidos 

A PGM, atendendo a que a questão se coloca no âmbito de designação de um novo 

PSU, estima um máximo de 6 (seis) meses, embora dependente do conhecimento exato 

do que seja necessário implementar. Refere ainda que, se possível, a transição deveria 

ser efetuada de forma progressiva, por zonas geográficas.  

Os CTT salientam que:  

a) o procedimento de contratação pública para designação do (novo) PSU deverá ser 

lançado, tramitado e concluído a tempo de o novo PSU poder iniciar a prestação do 

SU no dia 01.01.2021;  

b) o momento de conclusão desse procedimento deve ainda considerar a necessidade 

(ou, pelo menos, a adequação) de existir um período “transitório” no âmbito do qual 

os CTT, como atual PSU, e o novo PSU que vier a ser designado – salvo, claro, se 

vier a ser designado como PSU os CTT – possam desenvolver todas as ações 

tendentes a uma transição sem sobressaltos; período que deverá igualmente 

terminar até final de dezembro de 2020 – sob pena de, assim não sucedendo, ter o 

Estado que encontrar um qualquer mecanismo que permita acomodar esse período 

transitório (para lá de 31.12.2020) no quadro do atual Contrato de Concessão; 

                                                           
87 Esta matéria é da competência do Governo. 
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c) caso os CTT sejam designados como novo PSU, o prazo para início da prestação 

de serviços dependerá do tipo, natureza e complexidade das condições/obrigações 

associadas à prestação do SU, tal como admitido na pág. 63 do documento de 

consulta.  

A API e a AIC salientam que o prazo, ou a solução que seja adotada, não deve colocar em 

risco a continuidade da prestação do serviço de JPP, dentro dos parâmetros de qualidade 

que defendem, salientando também a proteção constitucional do acesso à informação 

jornalística editada. 

António Miguel Sousa e o SINDETELCO referem um prazo de 90 dias.  

O SNTCT, defendendo que os CTT devem continuar a ser designados como PSU, 

indiretamente salienta que a prestação do SU não deve ser interrompida. 

Entendimento da ANACOM 

Salienta-se, conforme referido nos contributos recebidos, que importa assegurar a 

continuidade dos serviços até que o novo prestador designado inicie a prestação dos 

serviços que lhe forem concessionados. 

Os prazos para início da prestação do SU serão distintos consoante o PSU designado 

venha a ser o atual PSU ou outra empresa, sendo que um prazo demasiado reduzido 

poderá comprometer a eventual participação de outros interessados, que não o atual PSU, 

num procedimento de designação.  

Cabendo ao Governo decidir quanto ao(s) prazo(s) para início da prestação dos 

serviços, o mesmo dependerá do ou dos procedimentos de designação que sejam 

adotados e dos respetivos calendários, sendo que, à partida, um prazo 

compreendido entre zero meses, caso a entidade designada seja o atual PSU88, e seis 

meses, poderá ser compaginável com um processo que se crê que seja não 

discriminatório e promova a participação. 

                                                           
88 Caso se mantenham inalteradas as obrigações de serviço ou as alterações sejam mínimas e não tenham 
impacto relevante na preparação da operação de prestação dos serviços, não há razões para crer que a atual 
concessionária necessite de um prazo de preparação para início da prestação dos serviços, pelo que a 
determinação desse prazo será mais relevante para outros eventuais interessados. 
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4.14 Fundo de compensação de eventuais CLSU89 

Q28. Concorda com a inclusão das matérias referidas nesta secção (6.14), no âmbito da 

criação e operacionalização do fundo de compensação? Considera que há outras 

matérias que devem ser objeto do fundo de compensação? Justifique.  

Contributos recebidos 

Embora extravasando o âmbito da consulta pública, é de salientar, em primeiro lugar, que 

a PGM, os CTT e o SNTCT referem, embora por razões distintas, que o financiamento dos 

CLSU através de um fundo de compensação, assente na repartição dos custos pelos 

prestadores de serviços postais, não é um mecanismo de compensação adequado. 

Aquelas entidades consideram, direta ou indiretamente, que deveria estar prevista a 

possibilidade de financiamento (também) através de fundos públicos. 

A PGM considera não ser exequível que o financiamento de CLSU seja efetuado através 

de um fundo de compensação assente na contribuição única/exclusiva dos prestadores de 

serviços postais, atendendo àquela que é a conjuntura do mercado postal, aos prestadores 

de serviços postais existentes e àquela que é (de acordo com a PGM, “ainda aos dias de 

hoje”) a sua quota de mercado, bem como o seu estágio de maturidade e 

rentabilidade/sustentabilidade de negócio. Assim, a PGM considera fundamental rever esta 

matéria, não obstante a Lei Postal não prever presentemente a possibilidade de 

financiamento através de fundos públicos.  

O SNTCT refere que o fundo de compensação “é um absurdo como está provado em 

Portugal e muitos outros Países que optaram por essa solução” e considera que deve ser 

o Estado a financiar o SU, se necessário, dado que a obrigação da prestação do SU é do 

Estado. 

                                                           
89 Matéria da competência do Governo. 
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Também os CTT consideram que o financiamento dos CLSU através de um mecanismo 

de repartição pelos prestadores de serviços postais não é um mecanismo adequado de 

compensação, pelas seguintes razões: 

a) Por uma razão de ordem substantiva – o SU constitui uma incumbência originária do 

Estado, que foi transferida para o mercado, no caso, através de uma concessão, pelo 

que a responsabilidade pelo financiamento dos CLSU não deveria residir num 

mecanismo de repartição do custo pelos prestadores de serviços postais, mas sim em 

mecanismos alternativos. 

b) Por uma razão de justiça material – nos termos atualmente previstos no artigo 21.º, n.º 

1, alínea a) da Lei Postal, o próprio PSU deve contribuir para o fundo de compensação, 

o que, independentemente dos critérios de repartição a definir, significa, em termos 

práticos, que o próprio PSU irá estar a financiar os seus custos, acrescido dos 

encargos administrativos com a constituição e gestão do fundo.  

No entender dos CTT, este modelo não tem qualquer sentido, constitui uma entorse à 

compensação dos CLSU e um fundamento de absoluto desinteresse para o futuro 

procedimento de designação do PSU.  

Esta conclusão é agravada, segundo os CTT, se se considerar o precedente existente 

no sector das comunicações eletrónicas. Com relevância para o caso concreto, os CTT 

notam que nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 35/2012, de 23 de agosto, que veio 

proceder à criação do fundo de compensação do serviço universal de comunicações 

eletrónicas, os CLSU são repartidos anualmente pelas empresas obrigadas a 

contribuir para o fundo de compensação, em função e na proporção do respetivo 

volume de negócios elegível90 do ano civil a que se referem os custos. A seguir-se este 

critério de repartição, à partida, os CTT seriam a empresa com maior volume de 

negócio e, como tal, com maior contribuição para o fundo de compensação, 

implicando, assim, que os CLSU não seriam compensados.  

c) Por uma razão de ordem operacional – ao contrário do que sucede nas comunicações 

eletrónicas, o número de potenciais contribuintes para o fundo de compensação é 

limitado. Sendo o fundo habitualmente financiado pelas contribuições de todos os 

                                                           
90 O volume de negócios elegível corresponde em termos gerais, conforme previsto no artigo 8.º, n.º 1, ao valor 
das vendas e dos serviços prestados em território nacional.  
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operadores postais que prestem serviços no âmbito do SU, com base na quota de 

mercado, o PSU designado, que normalmente tem uma quota de mercado elevada, 

acaba por suportar a quase totalidade do custo (mesmo se considerados os serviços 

que podem ser permutáveis com os serviços abrangidos pelo SU, permutabilidade 

essa que a ANACOM ainda não definiu, pelo que, como tal, não existe visibilidade 

suficiente sobre o tema para infirmar esta conclusão). Referem ainda os CTT que a 

determinação das quotas de mercado para este efeito coloca desafios técnicos que 

não são negligenciáveis, ao implicar a definição de quais os produtos oferecidos pelos 

operadores alternativos que são permutáveis com os produtos que integram o SU (e, 

subsequentemente, que parte do volume de negócios deve ser considerada para o 

cálculo da quota).   

d) Os custos administrativos de criação e administração de um fundo de compensação 

são muitas vezes substanciais. Neste sentido, os CTT salientam que na decisão de 

2014 sobre a metodologia de cálculo dos CLSU, a ANACOM afirma que, “os custos de 

gestão do fundo do serviço universal de comunicações eletrónicas não diferirão 

substancialmente dos custos de gestão do fundo do serviço universal dos serviços 

postais”.  

e) Adicionalmente, a considerar-se o histórico existente no fundo de compensação do 

serviço universal das comunicações eletrónicas é possível antecipar um grau de 

litigância intenso no que diz respeito à identificação das entidades contribuintes do 

fundo e respetiva comparticipação, o que tem atrasado, e de sobremaneira, a efetiva 

compensação dos custos líquidos gerados pela prestação do serviço universal naquele 

sector.  

Os CTT salientam também que, nos termos da Diretiva Postal, nomeadamente no artigo 

7.º, n.º 3, é referido que a compensação ao PSU pode advir: (i) de fundos públicos ou (ii) 

de mecanismo de partilha do custo líquido entre prestadores de serviços e/ou utilizadores, 

o chamado fundo de compensação, e que, de acordo com o estudo “Main Developments 

in the Postal Sector (2013-2016)”91, da Copenhagen Economics, a forma mais comum de 

financiamento do SU é o financiamento direto através de fundos públicos no período de 

                                                           
91 Copenhagen Economics, “Main Developments in the Postal Sector (2013-2016)”. Disponível em 
https://op.europa.eu/en/publicationdetail/-/publication/d22799b5-bbb7-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-
en. (cf .pág. 215 e segs., 224 a 226), confirmado pelo mais recente “Postal services in the EU – Study requested 
by the TRAN committee”, novembro 2019, da mesma autoria.  
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2013-2016. Segundo os CTT, de acordo com este estudo, em cerca de metade dos 32 

países analisados está prevista a compensação através de outros meios para além do 

fundo de compensação o que, na prática, segundo a Copenhagen Economics, equivale a 

compensação através de fundos públicos. Apenas em 3 países não existe qualquer 

compensação.  

Em suma, entendem os CTT que o fundo de compensação atualmente previsto na Lei 

Postal não é o mecanismo adequado e ideal para compensar os CLSU identificados no 

procedimento de designação do futuro PSU. Notam ainda os CTT, em reforço desta 

conclusão, que a necessidade de equacionar outros meios de financiamento dos CLSU 

não é uma novidade e foi também salientada pelo ERGP, na opinião sobre a revisão do 

enquadramento legal dos serviços postais (acima referido), onde esta entidade referiu o 

seguinte: “In case the new framework would allow for the introduction of a compensation 

fund, it should continue to adopt a competition-wise non-intrusive approach regarding the 

specific prerequisites for contributing to such a fund. Nonetheless, other compensation 

methods could be examined (e.g. vouchers)”.  

Os CTT referem que esta é também a afirmação das conclusões preliminares do recente 

estudo da WIK para a CE92, no qual se refere “que os fundos de compensação não 

funcionaram, tendo as contribuições sido negligenciáveis, enquanto que os custos são 

elevados”. Nesta linha, o estudo recomenda a eliminação de financiamento através deste 

mecanismo e refere que “A Diretiva postal deve esclarecer que o financiamento público é 

a opção preferida para financiar os serviços universais, se necessário" (tradução dos CTT). 

Ainda a este propósito, os CTT salientam que a Diretiva Postal admite, para além do 

financiamento através de fundos públicos, o financiamento do fundo de compensação 

através de taxas aplicáveis não apenas aos prestadores de serviços, mas também aos 

utilizadores. Adicionalmente, recorrendo, uma vez mais, ao estudo da Copenhagen 

Economics sobre “Main Developments in the Postal Sector (2013-2016)”, destacam os CTT 

que é possível perceber que em alguns países, como é o caso particular da Eslováquia, se 

previu, em alternativa a métodos de financiamento tradicionais, os seguintes mecanismos: 

(i) ajustes periódicos no preço dos serviços abrangidos pelo SU e (ii) ajustes na qualidade 

                                                           
92 WIK (2019) para a CE “User Needs in the Postal Sector and Evaluation of the Postal Services Directive”. 
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de serviço, nomeadamente em termos de frequência de distribuição, com natural redução 

de custos.  

Os CTT salientam, assim, face ao exposto, que existem e estão a ser pensados 

mecanismos alternativos de financiamento que podem assegurar o interesse na prestação 

do SU, assegurar a sustentabilidade económico-financeira do SU e diminuir as exigências 

de financiamento público.  

Os CTT notam ainda que nada impede, no quadro atual, que a definição das condições de 

qualidade, preços e densidade seja moldada de forma a assegurar que, em vez de um 

pedido de compensação e da corresponde ativação do fundo, a “compensação” do PSU 

seja feita através de maior flexibilidade em ajustes nos preços, na qualidade e na 

densidade. Mencionam, a este respeito, os métodos alternativos de seleção de PSU 

equacionados na pág. 59 do documento de consulta, onde, no seu entender, se admite a 

possibilidade de o futuro concurso incluir um método de seleção que permita ao 

concorrente propor maior flexibilidade de preço e qualidade de serviço, abdicando, assim, 

de uma compensação heterogénea.  

Especificamente em relação às matérias identificadas na secção 6.14 do documento de 

consulta, as quais se inserem no âmbito da criação e operacionalização do fundo de 

compensação: 

a) Os CTT notam que as mesmas estão muito próximas das que são tratadas na referida 

Lei n.º 35/2012, o que, pelas razões já apresentadas, não é, no seu entender, uma 

solução adequada. Salientam também que a matéria do financiamento é 

imprescindível para a prestação do SU, pelo que nem sequer a maior visibilidade e 

concretização das matérias que são fundamentais para a operacionalização do fundo 

de compensação, em particular o tipo de entidades contribuintes, o conceito de volume 

de negócios, os critérios de comparticipação e a operacionalização das contribuições 

do fundo, poderiam dar quaisquer garantias ao PSU de que este mecanismo seria 

suscetível de cumprir a sua função. 

b) A API, a AIC e o SINDETELCO referem concordar com a inclusão das mesmas, 

salientando ainda o SINDETELCO que terão de ficar bem definidas a fim de tudo ser 

claro e transparente para as partes.  
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c) António Miguel Sousa considera que devem ser objeto do processo negocial e Samuel 

Vieira salienta que não há compensação económica por parte do Estado. 

Entendimento da ANACOM 

Relativamente às referências a mecanismos de compensação de CLSU baseados no 

financiamento de CLSU por fundos públicos, importa salientar que os mesmos não estão 

previstos na Lei Postal, pelo que a sua consagração implicaria a alteração da mesma. 

Ainda que, como referido no documento de consulta, não se revele neste momento como 

imprescindível, o processo de designação de PSU beneficiaria com a definição prévia dos 

aspectos identificados no documento de consulta93, dado que os prestadores de serviços 

postais conheceriam de antemão todas as regras e condições aplicáveis a partir da 

designação, levando em conta essa informação aquando do respetivo procedimento de 

designação. 

A ANACOM recomenda, assim, que seja ponderada pelo Governo a oportunidade de 

definição daquelas matérias (definição da forma e dos critérios de comparticipação 

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

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

incluindo de operacionalização das contribuições e pagamentos ao(s) PSU). 

 

4.15 Interesse em ser PSU e forma de promoção da participação no(s) 

procedimentos(s) de designação 

Q29. Teria à partida interesse em ser designado PSU? De entre os serviços que integram 

o SU, qual ou quais os que considera poder ter interesse em assegurar? Que 

circunstâncias ou condições considera necessário que se verifiquem para que se 

proponha assegurar algum dos serviços que integram o SU? Justifique. 

                                                           
93 Definição da forma e dos critérios de comparticipação para o fundo de compensação, definição da entidade 
a quem caberá administrar o fundo de compensação, definição de regras de operacionalização e gestão do 
fundo, incluindo de operacionalização das contribuições e pagamentos ao(s) PSU. 
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Contributos recebidos 

Os CTT, notando que a prestação do SU e dos outros serviços concessionados faz parte 

da sua identidade, referem que mantêm o interesse na prestação de um SU de qualidade 

e próximo das populações.  

Neste âmbito, referem existir todo o interesse em assegurar os serviços cuja 

sustentabilidade seja garantida, a qual deve, no seu entender, ser analisada a dois níveis:  

a) ao nível do utilizador: os serviços deverão endereçar as necessidades reais das 

populações e estar dimensionados em linha com essas necessidades;  

b) ao nível do prestador: na medida em que seja garantida a sustentabilidade e 

viabilidade económica e existam as condições adequadas para garantir o grau de 

exigência na prestação dos mesmos.   

Para aferição daquelas condições, os CTT entendem que dever-se-á ter em consideração 

as limitações de infraestruturas do país, o equilibro entre o dimensionamento da 

infraestrutura do prestador de serviço versus o tráfego existente ao longo do período do 

contrato, a rentabilidade e o grau de exigência imposto para os serviços a prestar, bem 

como a capacidade de competir de forma não discriminatória e transparente sobre serviços 

idênticos da concorrência. Deve ainda, no seu entender, o enquadramento regulamentar 

ser claro e estável durante todo o período da concessão, não devendo ficar dependente 

de alterações arbitrárias.  

A PGM refere não dispor da informação necessária para poder determinar o seu 

posicionamento e responder às questões em apreço. 

A API e a AIC referem que teriam interesse em ser designados PSU para o serviço de JPP, 

no caso de o concurso ficar deserto ou de virem a ser considerados sistemas de apoio do 

Estado que pudessem por em causa outro sistema de apoio de que beneficia o sector que 

representam. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista os contributos recebidos, assinalando que os CTT referem ter todo o 

interesse em assegurar os serviços cuja sustentabilidade seja garantida e que a PGM 
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refere não dispor da informação necessária para poder determinar o seu posicionamento 

e responder às questões em apreço.  

Face ao contributo da PGM, é de salientar que previamente ao início de um processo de 

seleção será disponibilizada informação relevante sobre a atividade do PSU de modo a 

que os potenciais candidatos possam avaliar do interesse em se apresentarem ao 

processo de seleção. 

Face aos contributos da API e da AIC, importa salientar que para se poder ser designado 

PSU é necessário ser-se prestador de serviços postais, aplicando-se para o efeito o 

previsto, nomeadamente, nos artigos 24.º a 37.º da Lei Postal, em particular o que aí se 

prevê relativamente à prestação de serviços abrangidos pelo âmbito do SU. 

Q30. Para além do reconhecimento da marca, enquanto PSU, de que outros benefícios ou 

vantagens considera que beneficiaria, sendo PSU? Justifique. 

Contributos recebidos 

Relativamente às possíveis vantagens ou benefícios associados a ser PSU, identificados 

no documento de consulta, os CTT referem que: 

a) o peso dos serviços reservados é hoje muito reduzido; 

b) os benefícios decorrentes da qualidade de membro da UPU são muito incertos, 

devido, entre outros fatores, ao novo modelo de remuneração; 

c) com a queda do correio, o benefício da isenção de IVA tende a diluir-se, uma vez que 

a transformação da atividade exige muitos investimentos significativos, cujo IVA o 

PSU não pode deduzir94; 

d) não sendo o mecanismo de remuneração certo, o PSU corre o risco de suportar o 

financiamento do CLSU, cujo valor tende a aumentar face à queda de tráfego e 

aumento do custo unitário por objeto; e 

                                                           
94 Conforme constatado no relatório do ERGP (12) 29 Report on VAT exemption onde se conclui: “não há uma 
resposta clara sobre se a isenção de IVA proporciona um benefício ou um encargo”. A conclusão é expectável, 
na medida em que o efeito da isenção do IVA é impactado pelas características específicas de cada país, 
condições de mercado, percentagem de IVA dedutível, tipo de cliente, etc.   
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e) o impacto na marca é bastante discutível95.  

A PGM identifica como potenciais benefícios a rentabilização das estruturas atuais, por 

efeito de volume, e, indiretamente, a isenção da aplicação de IVA aos serviços que 

integram o SU prestados pelo PSU, dado que, num mercado liberalizado em que os demais 

operadores não se encontram isentos, aquela isenção constitui um limitador de 

competitividade, pelo que defende até a sua revisão.   

Rogério Costa Pereira refere que o PSU, prestando um serviço de qualidade, ganharia o 

reconhecimento das populações, agentes sociais, económicos e da administração pública. 

Beneficiaria também na comercialização de outros produtos e serviços fora do âmbito do 

SU. 

Samuel Vieira refere o benefício associado à capilaridade de oferta a nível nacional. 

A API e a AIC referem como benefício o cumprimento das garantias constitucionais 

referentes à liberdade de imprensa e ao acesso à informação jornalística editada, bem 

como reforçar a luta contra a iliteracia, a desinformação e a manipulação jornalística. 

Entendimento da ANACOM 

Relativamente a esta matéria, em complemento aos contributos recebidos assinala-se 

também o que a AdC conclui sobre a promoção da participação dos prestadores de 

serviços postais no(s) procedimento(s) de designação de PSU. Segundo a AdC: 

a) Não devem incluir-se, no(s) contrato(s) de concessão do SU, outras atividades onde 

possam existir condições de concorrência. Em particular, deve assegurar-se que os 

serviços e atividades que podem ficar reservados a determinados prestadores de 

serviços postais96, apenas não sejam prestados através do funcionamento do mercado 

caso tal não seja viável. Neste caso, devem adotar-se mecanismos de mercado e, em 

particular, de concursos públicos para a sua prestação. 

                                                           
95 No que diz respeito à marca, segundo os CTT o benefício será sempre mais relevante para outro concorrente 
do que para os CTT, enquanto operador postal que presta desde sempre o serviço postal. A marca dos CTT é 
criada através dos serviços que os CTT prestam desde sempre, independentemente de se encontrarem dentro 
ou fora do SU.  
96 A colocação na via pública de marcos e caixas de correio destinados à aceitação de envios postais, a emissão 
e a venda de selos postais com a menção "Portugal" e o serviço de correio registado utilizado em procedimentos 
judiciais ou administrativos. 
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b) As regras relativas à aplicação do IVA ao sector postal devem ser revistas no sentido 

de garantir condições equitativas para todos os prestadores de serviços postais. A AdC 

salienta também que o tratamento fiscal diferenciado entre o PSU e os restantes 

prestadores de serviços postais já foi por si considerado, no seu Relatório de 2010, 

como um dos mais significativos condicionalismos legais à entrada e à expansão de 

prestadores no sector postal, tendo qualificado essa diferenciação como gravosa em 

termos de distorção do mercado. 

Importa também assinalar as posições aparentemente antagónicas do PSU, por um lado, 

e da PGM e da AdC, por outro, em termos do que poderá ser o benefício resultante da 

isenção de IVA associada a ser PSU. 

Sobre este aspecto, sublinha-se que a isenção do IVA em vigor decorre da legislação 

comunitária, não sendo uma especificidade nacional. A ANACOM recomenda ao 

Governo que, nas devidas instâncias, procure rever as regras relativas à aplicação 

do IVA ao sector postal, no sentido de serem garantidas condições equitativas para 

todos os prestadores de serviços postais.  

 

4.16 Obrigações dos CTT para com um eventual novo PSU97 

A Lei Postal prevê, como já referido, no seu artigo 38.º, n.º 8, que para efeitos de assegurar 

a prestação do SU em todo ou parte do território nacional pelo prestador ou prestadores 

do SU a designar [na sequência do mecanismo de designação a que se refere a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 17.º], a ANACOM pode definir os termos e condições de acesso a 

determinados elementos das redes postais dos prestadores em atividade, ou impor que 

estes publicitem, de forma adequada, os termos e condições de acesso a determinados 

elementos da sua rede. 

De igual modo, a ANACOM pode também impor (artigo 39.º, n.º 3) aos prestadores de 

serviços postais o acesso a elementos da sua infraestrutura postal ou a serviços por si 

prestados, nomeadamente o sistema de código postal, a base de dados de endereços, os 

apartados, as informações sobre a mudança de endereço, o serviço de reencaminhamento 

                                                           
97 Matérias da competência da ANACOM e do Governo. 
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e o serviço de devolução ao remetente, sempre que tal se revele necessário para assegurar 

a prestação do SU. 

Q31. Especificamente em relação ao sistema de códigos postais, tendo em conta que é 

uma referência utilizada por uma multiplicidade de sectores, que enquadramento 

regulatório seria o mais adequado para garantir a continuação do seu uso de modo 

livre e acessível? Justifique. 

Contributos recebidos 

António Miguel Sousa refere que o código postal é um código numérico simples e 

suficiente, capaz de se adaptar ao território e às suas assimetrias. 

A API e a AIC salientam que o código postal é um elemento essencial para o 

encaminhamento postal, mas que a sua utilização não se circunscreve à utilização de 

serviço postais. Como exemplo ilustrativo referem que se trata de um elemento 

fundamental para a manutenção de bases de dados detidas por instituições, como a 

identificação de duplicações de registos. Estas associações salientam também que o 

sistema de códigos postais necessita permanentemente de atualizações e introdução de 

novos códigos, devendo estar disponível ao público para consulta ou utilização. 

O SINDETELCO salienta também o papel que o código postal terá sempre de ter enquanto 

ferramenta de utilização livre e acessível a todas as entidades públicas ou privadas, além 

do utente individual. 

O SNTCT refere que o sistema de códigos postais “é propriedade dos portugueses” e assim 

deve ser mantido, e, como tal, o seu uso deve ser acessível a todos em condições de 

igualdade. Em termos da sua gestão, o SNTCT considera que deve ser continuada pelo 

atual PSU, os CTT, que devem manter-se como PSU. 

Samuel Vieira refere que se deve manter o atual enquadramento regulatório. 

A PGM salienta que, conforme respondido em questões anteriores, todos aqueles que são 

os “dados mestre”, fundamentais para garantir a prossecução de um serviço de entrega 
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postal de qualidade, deverão estar acessíveis a todos os operadores e de forma mais 

imediata possível, nomeadamente:  

a) tabela de arruamentos e códigos postais de 7 dígitos;  

b) comunicação de definição ou alteração de toponímias, com disponibilização dos 

respetivos mapas e, no caso de alterações, das respetivas matrizes de 

conversão/equivalência;   

c) serviço de reencaminhamento de correspondência, contratado diretamente pelos 

destinatários ao “operador”98, e que os demais operadores não têm possibilidade de 

observar, sendo fundamental incorporar igualmente o mesmo na oferta de acesso99; 

d) serviços de devolução ao remetente, no âmbito dos contratos de acesso, e 

contrariamente ao que ocorre hoje em dia deverão ser sempre devolvidos ao operador 

expedidor, com o qual o remetente contrata serviço, e não diretamente com o 

remetente;  

e) localização de BRIC’s. 

A PGM salienta assim que o acesso por parte dos operadores a todos os serviços que 

integram o SU, serviços estes que devem incorporar na íntegra a oferta grossista [do PSU], 

é igualmente determinante. Ainda no que respeita à oferta grossista, a PGM considera de 

igual modo relevante a apreciação e revisão das condições comerciais e requisitos 

subjacentes.  

Rogério Costa Pereira entende que os códigos postais devem ser regulados pela 

ANACOM, entidade reguladora, devendo ser esta a garantir o tipo de utilização que será 

dada aos mesmos. 

Os CTT referem que a informação relativa aos códigos postais é disponibilizada por si 

online, contendo, nomeadamente, informação de distrito, concelho, localidade, artéria, 

número do código postal e designação do mesmo.   

                                                           
98 Entende-se que a PGM se refere aos CTT, atual PSU e operador incumbente. 
99 Entende-se que a PGM se refere à oferta grossista de acesso à rede do atual PSU, os CTT. 
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Referem também que sem prejuízo de os códigos postais serem uma referência utilizada 

por uma multiplicidade de sectores, com base na informação disponibilizada pelos CTT no 

seu sítio na Internet, existem outros sistemas de outras empresas, que recolhem e tratam 

informação de códigos postais, para uso interno ou mesmo para fins comerciais, 

disponibilizando (incluindo para nichos de mercado) soluções com mais atributos, tal como 

o cadastro predial, eixos de via, sentidos de trânsito, números de polícia, placas 

toponímicas, códigos postais, sinalética vertical, horizontal e luminosa, entre outros.  

Salientam, por outro lado, que a Lei postal prevê que os prestadores de serviços postais 

podem negociar e acordar entre si o acesso a estes sistemas e que, conforme referido no 

documento de consulta (cf. págs. 70 e 71), de acordo com o artigo 39.º, n.º 3, da Lei Postal, 

o regulador pode, caso as partes não cheguem a acordo “impor aos prestadores de 

serviços postais o acesso a elementos da sua infraestrutura postal ou a serviços por si 

prestados, nomeadamente o sistema de código postal, a base de dados de endereços, os 

apartados, as informações sobre a mudança de endereço, o serviço de reencaminhamento 

e o serviço de devolução ao remetente, sempre que tal se revele necessário para assegurar 

a prestação do SU”. A este respeito, referem que tal necessidade nem sequer se tem 

apresentado, tendo os concorrentes a informação de que necessitam, sem necessidades 

adicionais, de que os CTT tenham nota.  

Face ao exposto, os CTT consideram que, não existindo qualquer dificuldade de acesso a 

informação essencial, não se coloca qualquer questão a este respeito e que, caso, 

eventualmente, venha a ser necessário impor obrigações de acesso, já existe, de 

momento, um enquadramento regulatório relativamente a esta questão, pelo que os CTT 

não anteveem motivos que conduzam à necessidade de se promover um novo 

enquadramento regulatório.  

De resto, salientam ainda os CTT que o enquadramento regulatório que resulta do acima 

referido artigo 39.º da Lei Postal é decalcado e está alinhado com o regime do artigo 11.º-

A da Diretiva Postal, pelo que, também por este motivo, os CTT não vislumbram motivos 

para qualquer alteração ou promoção de um novo enquadramento regulatório.   

Quanto ao artigo 38.º da Lei Postal, igualmente referido no documento de consulta, os CTT 

referem que não tem qualquer espelho na Diretiva Postal. Em particular, os CTT não veem 

a pertinência da referência ao regime do artigo 38.º da Lei Postal, que não se aplica nesta 

situação, sendo que o mesmo, decalcado do regime aplicável às comunicações 
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eletrónicas, mostra-se pouco adequado ao sector postal e é aplicável às redes postais e 

não aos elementos da infraestrutura postal.  

Entendimento da ANACOM 

Relativamente aos contributos recebidos, a ANACOM salienta, por um lado, a relevância 

atribuída pelos respondentes ao sistema de códigos postais e à importância de o mesmo 

ser acessível, quer aos utilizadores finais (público em geral e empresas), quer aos 

operadores postais. Um respondente considera que os códigos postais devem ser 

regulados pela ANACOM, entidade que, na opinião daquele respondente, deverá garantir 

também o tipo de utilização que será dada aos mesmos. 

Enquanto que a Lei Postal prevê, no seu artigo 39.º, instrumentos regulatórios para a 

ANACOM assegurar o acesso dos prestadores de serviços postais ao sistema de códigos 

postais, não se encontra na Lei Postal qualquer mecanismo que assegure o acesso dos 

utilizadores, enquanto remetentes ou destinatários, bem como de outras entidades a quem 

a mesma possa ter utilidade, àquela informação. Este acesso está, assim, dependente do 

arbítrio dos CTT. 

Neste sentido, a ANACOM recomenda ao Governo que seja avaliada a definição de 

obrigações que assegurem o acesso, por parte dos utilizadores, enquanto 

remetentes ou destinatários de envios postais, bem como de outras entidades a 

quem a mesma possa ter utilidade, aos códigos postais e metainformação essencial 

associada – atendendo ao interesse público desta informação –, não ficando esse 

acesso e gestão dependente de um determinado operador, assegurando-se assim 

alguma coerência e continuidade no acesso e utilização dessa informação. 

 

5 Conclusão 

Estando concluída a consulta pública sobre a prestação do SU após o fim da atual 

concessão, a ANACOM procedeu à análise dos contributos recebidos nesse âmbito, 

emitindo o seu entendimento sobre os mesmos e efetuando, quando aplicável e 

considerado relevante, recomendações ao Governo, os quais aqui se reproduzem: 
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Recomendações da ANACOM sobre as questões que se prendem com o exercício 

de competências do Governo 

A ANACOM recomenda ao Governo que, no âmbito do procedimento de designação de 

prestador de serviço universal (PSU): 

1. Seja acautelada a observância de todas as exigências que nos termos do Código dos 

Contratos Públicos (CCP) são aplicáveis à celebração dos contratos de concessão e 

que determinaram a opção do legislador por este tipo de contrato para assegurar a 

prestação do serviço postal universal (SU). Assim, devem ser incluídos no 

procedimento de seleção do PSU todos os aspectos relevantes da execução do 

contrato de concessão e do quadro de prestação associado ao SU (incluindo 

obrigações e direitos do PSU), por forma a que sejam, logo à partida e de uma forma 

transparente, do conhecimento dos potenciais candidatos a PSU. 

2. As obrigações e especificações a impor à empresa concessionária em matéria de 

densidade dos pontos de acesso e de ofertas mínimas de serviço: 

i. tenham como base os fatores, princípios e obrigações atualmente em vigor; 

ii. respeitem as condições ou limites que sejam estabelecidos à subcontratação e 

participação de terceiros na atividade concessionada, nomeadamente que seja 

vedado à concessionária incumbir terceiros de explorar a totalidade dos 

estabelecimentos existentes em cada concelho; 

iii. assegurem que o código de exploração (previsto no artigo 44.º do CCP) dos 

serviços concessionados garanta um adequado nível de prestação dos 

serviços, independentemente de estes serem prestados diretamente pela 

empresa concessionária ou através de uma terceira entidade que por esta seja 

contratada para efetuar trabalhos ou prestar serviços que integram a 

concessão. Estas terceiras entidades devem estar vinculadas a observar 

requisitos relativos ao modo de prestação dos serviços, de forma a assegurar 

as condições necessárias para salvaguardar a qualidade do serviço prestado, 

a não discriminação e os requisitos essenciais previstos no artigo 7.º da Lei 

Postal, como por exemplo o sigilo dos envios postais (com os limites e 

exceções previstos na lei), a confidencialidade das informações transmitidas 
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ou armazenadas e a proteção de dados pessoais e da vida privada, em linha 

com as definidas na decisão da ANACOM de 21.08.2019; 

iv. sejam definidas para todo o período de duração da concessão, sem prejuízo 

de se poder prever um mecanismo de ajustamento que possa ser ativado por 

qualquer uma das partes em função da verificação de motivos que o 

justifiquem. 

3. Seja assegurada a observância das regras do CCP em matéria de subcontratação, as 

quais admitem a subcontratação, bem como a imposição de limites e condições à 

mesma, devendo ser asseguradas as condições necessárias para salvaguardar a 

qualidade do serviço prestado, a não discriminação e os requisitos essenciais previstos 

no artigo 7.º da Lei Postal. 

Neste contexto, e sem prejuízo de outras condições ou limites que o Governo entenda 

dever impor a propósito da subcontratação e da participação de terceiros na atividade 

concessionada, a ANACOM recomenda que seja vedado à concessionária incumbir 

terceiros de explorar a totalidade dos estabelecimentos existentes em cada concelho. 

4. Se avalie, na linha do previsto no artigo 419.º do CCP, da necessidade de prever uma 

regra que estabeleça que o concessionário só pode alienar ou onerar bens próprios 

essenciais ao desenvolvimento das atividades concedidas mediante autorização do 

concedente, que deve salvaguardar a existência de bens funcionalmente aptos à 

prossecução daquelas atividades, bem como que preveja que no caso de bens de 

terceiros afetos à concessão seja reservado ao concedente o direito de, mediante 

contrapartida, aceder ao uso desses bens e suceder na respetiva posição contratual 

em caso de sequestro, resgate ou resolução da concessão, não devendo, em qualquer 

caso, o prazo de vigência do respetivo contrato exceder o prazo de vigência do 

contrato de concessão a que diga respeito. 

5. Seja especificada, no âmbito das obrigações da concessão do SU, a obrigatoriedade 

de se assegurar a prestação de cada um dos seguintes serviços e facilidades 

adicionais: aviso de receção, retenção de envios postais e reexpedição de envios 

postais. 

6. Seja assegurada a prestação do SU na totalidade do território nacional. 
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7. Seja avaliado se a autonomização da seleção do PSU em vários procedimentos 

distintos, por serviços ou por zonas geográficas, será uma solução eficiente e 

adequada face às condições de mercado do SU.  

8. Seja adotado um prazo de designação de PSU compreendido entre 5 e 7 anos. 

9. O critério ou critérios de adjudicação de PSU devem ser avaliados em função do que 

sejam as opções tomadas relativamente aos aspectos anteriores (autonomização da 

seleção de PSU por lotes ou para todo o território nacional/todos os serviços, inclusão 

de outros serviços e ou atividades no mesmo procedimento de designação, prazo da 

designação) uma vez que influenciarão o resultado. Neste âmbito, é de salientar que 

caso a qualidade e ou o preço possam ser elementos a ponderar num processo de 

seleção, a especificação (qualidade e preço) definida pela ANACOM constituirá um 

“padrão mínimo”. 

10. Relativamente ao(s) prazo(s) para início da prestação dos serviços, e notando que o 

mesmo dependerá do ou dos procedimentos de designação que sejam adotados e dos 

respetivos calendários, à partida um prazo compreendido entre zero meses, caso a 

entidade designada seja o atual PSU100, e seis meses, poderá ser compaginável com 

um processo que se crê que seja não discriminatório e promova a participação. 

11. Seja ponderada a oportunidade de definição (i) da forma e dos critérios de 

comparticipação para o fundo de compensação, (ii) da entidade a quem caberá 

administrar o fundo de compensação e (iii) das regras de operacionalização e gestão 

do fundo de compensação, incluindo de operacionalização das contribuições e 

pagamentos ao(s) PSU, ainda que tal não se revele neste momento como 

imprescindível, pois o processo de designação de PSU beneficiaria com a sua 

definição prévia.  

A ANACOM recomenda ao Governo, relativamente aos serviços e atividades que, ao 

abrigo da alínea b) do n.º 2 da Lei Postal, podem ficar reservados a determinados 

                                                           
100 Caso se mantenham inalteradas as obrigações de serviço ou as alterações sejam mínimas e não tenham 
impacto relevante na preparação da operação de prestação dos serviços, não há razões para crer que a atual 
concessionária necessite de um prazo de preparação para início da prestação dos serviços, pelo que a 
determinação desse prazo será mais relevante para outros eventuais interessados. 
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prestadores de serviços postais, e em relação a outros serviços e atividades que fazem 

parte do objeto do atual Contrato de Concessão, que: 

1. Seja prevista a prestação do serviço de correio registado utilizado em procedimentos 

judiciais ou administrativos através de um procedimento de designação autónomo do 

SU, desde que o mesmo permita, face às características do serviço, salvaguardar a 

necessária qualidade de prestação do serviço, a segurança jurídica e o interesse geral, 

e incentivar a promoção da concorrência.  

2. Seja ponderado um procedimento de atribuição autónomo para os serviços de emissão 

e venda de selos, de bilhetes-postais estampilhados e de outras formas estampilhadas 

com menção “Portugal”. Caso seja incluído no procedimento de designação de PSU, 

os benefícios associados deverão ser devidamente calculados e devem poder relevar 

para o cálculo dos CLSU ou para a determinação do montante dos CLSU a compensar. 

Adicionalmente e sem prejuízo de outras condições que o Governo entenda dever 

impor, a ANACOM recomenda que o Governo pondere a possibilidade de definir limites 

e condições na utilização da menção “Portugal” pelo PSU. 

3. Seja ponderada a prestação do serviço de emissão e pagamento de vales postais 

através de um procedimento de contratação autónomo. 

4. Seja ponderada a prestação do serviço público de caixa postal eletrónica, o qual não 

é um serviço postal, através de um procedimento de contratação autónomo, caso o 

Governo pretenda assegurar a sua prestação. 

5. Não seja reservada a algum prestador a atividade de colocação de marcos e caixas 

de correio na via pública, devendo a sua colocação ficar apenas sujeita ao regime 

jurídico da urbanização e edificação, ou legislação equivalente, que seja aplicável. 

A ANACOM recomenda ainda ao Governo, que:  

1. Seja realizado um estudo sobre a eventual adoção de regras transversais a impor aos 

promotores imobiliários, relativas à instalação de infraestruturas em edifícios e 

moradias, que obriguem à criação de recetáculos ou espaços mais adequados à 

receção de objetos adquiridos através de comércio eletrónico, e, nesse contexto, a 

eventual revisão das disposições que regem a sua instalação (Decreto Regulamentar 

n.º 9/90, de 6 de abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de 
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setembro), uma vez que, nos termos das normas em vigor, estes estão desenhados, 

essencialmente, para a receção de correspondência. 

2. Nas devidas instâncias, procure rever as regras relativas à aplicação do IVA ao sector 

postal, no sentido de serem garantidas condições equitativas para todos os 

prestadores de serviços postais. 

3. Seja avaliada a definição de obrigações que assegurem o acesso, por parte dos 

utilizadores, enquanto remetentes ou destinatários de envios postais, bem como de 

outras entidades a quem a mesma possa ter utilidade, aos códigos postais e 

metainformação essencial associada – atendendo ao interesse público desta 

informação –, não ficando esse acesso e gestão dependente de um determinado 

operador, assegurando-se assim alguma coerência e continuidade no acesso e 

utilização dessa informação. 

 

Síntese dos entendimentos da ANACOM sobre as matérias da sua competência 

Esta Autoridade entende ser de: 

1. No âmbito do regime previsto no artigo 13.º da Lei Postal: 

i. manter a fixação de objetivos de qualidade de serviço para demoras de 

encaminhamento de envios postais que integrem o SU. 

ii. continuar a fixar objetivos de desempenho para os serviços do SU para os quais 

atualmente são fixados objetivos de desempenho; 

iii. continuar a fixar objetivos de desempenho relacionados com a percentagem 

dos envios que são entregues em determinado prazo (isto é, % entregue no 

prazo de até D+X, sendo D a data de aceitação do envio e X o número de dias 

úteis entre a data de aceitação e a data de entrega); 

iv. continuar a fixar objetivos de desempenho para o atendimento nos 

estabelecimentos postais, em particular, como até aqui, que incidam sobre o 

tempo em fila de espera, pois este constitui também um atributo essencial para 
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assegurar a qualidade no acesso aos serviços postais e um dos motivos de 

maior número de reclamações no sector postal; 

v. continuar a definir obrigações baseadas nos níveis de qualidade de serviço 

assegurados pelo PSU, em termos médios em cada ano, para envios 

registados; 

vi. avaliar os elementos novos de que, entretanto, disponha, no sentido de 

identificar se se justificará algum ajustamento nos níveis de exigência dos 

objetivos de desempenho, notando que os atuais foram fixados pela ANACOM 

em julho de 2018, estando em vigor há menos de um ano e meio (desde 

01.01.2019); 

vii. definir formas de monitorização dos níveis de qualidade efetivamente 

praticados. Neste sentido, embora a aferição do cumprimento dos objetivos de 

desempenho se faça anualmente (com base nos valores médios de cada ano), 

importa continuar a prever o reporte periódico para o regulador dos valores 

medidos, afigurando-se como adequado continuar a prever o método 

atualmente em vigor, que prevê o reporte trimestral dos valores realizados em 

cada trimestre (incluindo informação sobre os valores realizados em cada mês 

do trimestre em causa). 

2. Continuar a prever a aplicação de mecanismos sancionatórios, conforme previsto na 

Lei Postal, nos casos em que os objetivos de desempenho, fixados ao abrigo do artigo 

13.º da Lei Postal, não são atingidos. Neste âmbito, a ANACOM avaliará também se a 

aplicação dos mecanismos atuais é adequada para desincentivar uma menor 

qualidade de serviço ou se será necessário impor mecanismos sancionatórios mais 

exigentes. 

3. Relativamente à monitorização e tratamento de reclamações, continuar a fixar 

indicadores sobre reclamações (e pedidos de informação) a medir e a reportar 

periodicamente (trimestralmente) pelo(s) PSU à ANACOM, tal como já hoje sucede 

com o atual PSU, conforme foi fixado por esta Autoridade, em dezembro de 2013, ao 

abrigo dos n.ºs 5 e 6 do artigo 41.º da Lei Postal. 

4. No âmbito do n.º 5 do artigo 12.º da Lei Postal: 
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i. definir (i) as situações que justificam que a distribuição possa ser feita noutras 

instalações que não o domicílio do destinatário, (ii) os critérios que determinam 

quando a distribuição poderá ser efetuada nessas outras instalações e (iii) as 

instalações apropriadas para, em cada caso, se efetuar a distribuição; 

ii. analisar a necessidade de estabelecer limites para as referidas exceções. 

5. No âmbito do regime previsto no artigo 14.º da Lei Postal: 

i. manter (ao abrigo da alínea a) do n.º 8), a obrigação de ser assegurada a 

uniformidade tarifária para os preços dos envios de correspondência no âmbito 

nacional com peso inferior a 50 g, remetidos por utilizadores ocasionais, bem 

como os preços dos envios de correspondência do serviço registado de 

citações e notificações postais com peso inferior a 50 g, também no âmbito 

nacional, aspecto que se reveste de acrescida importância no caso de se vir a 

adotar um procedimento de designação de PSU por áreas geográficas; 

ii. continuar a impor (ao abrigo do n.º 3 e da alínea b) do n.º 8), limites de preços 

para serviços prestados a utilizadores específicos, em particular a utilizadores 

residenciais e pequenas e médias empresas, como forma de assegurar a 

acessibilidade do SU. 

6. Avaliar, em mais pormenor, a definição dos conceitos de CLSU e de EFNR, 

designadamente tendo em conta o que especificamente venha a ser fixado 

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

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

A ANACOM, entendendo ser adequada a prestação gratuita de alguns envios postais 

destinados a cegos e amblíopes – cecogramas –, avaliará se, e em que termos, será 

adequada a imposição daquela obrigação, no âmbito e ao abrigo da alínea c) do n.º 8 do 

artigo 14.º da Lei Postal. 

Relativamente à definição de exceções à frequência de recolha e/ou distribuição em cada 

dia útil, a ANACOM não considera que seja necessário definir exceções, salientando-se 

também que o cumprimento dos parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de 

desempenho associados à prestação do SU asseguram a prestação dos serviços que 

integram o SU com qualidade adequada. 


