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1. Enquadramento 

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

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

serviço postal universal de acordo com os parâmetros de qualidade de serviço (PQS) e os 

objetivos de desempenho fixados pela Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM). 

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

de serviço (IQS) e os objetivos de desempenho associados à prestação do serviço postal 

universal, para o triénio 2018-2020, e definiu as regras relativas à sua medição, 

monitorização e divulgação. 

Este relatório procede à divulgação dos valores dos IQS relativos ao ano de 2019, com 

base na informação reportada pelos CTT4.  

Os valores dos IQS foram medidos através de sistema de medição independente5, efetuado 

pela entidade externa PricewaterhouseCoopers (PwC), com exceção dos dois IQS relativos 

à demora de encaminhamento do correio transfronteiriço intracomunitário, que foram 

apurados através do sistema de medição Unipost Monitoring System (UNEX) gerido pela 

entidade International Post Corporation. 

Salienta-se que este relatório incide sobre o novo conjunto de IQS fixado na referida 

decisão de 12.07.2018, o qual se aplica a partir do ano 2019, inclusive, e que se 

caracteriza, nomeadamente, pela criação de um objetivo adicional de fiabilidade para cada 

serviço, que varia entre os 99,9% para os casos em que a rapidez e segurança são 

determinantes (correio azul, correio registado e jornais diários e semanais) e os 99,7% para 

o restante correio (correio normal, encomendas e jornais mensais e quinzenais), para evitar 

                                                           

1 Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, na sua redação em vigor. 
2 Bases da Concessão do Serviço Postal Universal, aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 448/99, de 4 de novembro, 
republicadas, após alterações, em anexo ao Decreto-Lei n.º 160/2013, de 19 de novembro. 
3 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456816. 
4 Este relatório poderá ser objeto de alterações caso se verifiquem revisões ou alterações, nomeadamente, 
comunicadas pelos CTT, ou decorrentes da auditoria a realizar pela ANACOM ao abrigo do n.º 5 do referido 
artigo 13.º da Lei Postal. 
5 Conforme estipula o n.º 3 do artigo 13.º da Lei Postal. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456816
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que o tráfego não entregue dentro do padrão do serviço seja entregue muito para além 

desse padrão. 

Aplica-se também à medição de 2019 a decisão da ANACOM de 28.12.2018, tomada na 

sequência da auditoria realizada ao sistema de medição dos IQS de 2016 e de 2017, que 

determinou aos CTT um conjunto de alterações aos procedimentos de medição dos IQS, 

a implementar, o mais tardar, a partir de 01.07.2019. 

Este relatório não procede à avaliação do cumprimento dos referidos IQS fixados para 

2019. Esta avaliação será efetuada após conclusão do procedimento que se iniciou com a 

aprovação, em 26.03.2020, do sentido provável de decisão sobre o critério a adotar pela 

ANACOM para avaliar o cumprimento dos objetivos de desempenho associados a IQS cujo 

apuramento é efetuado através de amostras6,7. Recorda-se que, de acordo com aquele 

sentido provável de decisão, a ANACOM considerará como cumpridos os objetivos de 

desempenho dos IQS relativos ao correio normal (IQS1 e IQS2), ao correio azul (IQS3 a 

IQS6), aos jornais e publicações periódicas (IQS7 a IQS12), ao correio normal em 

quantidade (IQS21 e IQS22) e ao tempo em fila de espera no atendimento (IQS23 e 

IQS24), quando o limite superior do intervalo de confiança a 95% do valor observado for 

maior ou igual ao valor objetivo fixado para o respetivo IQS. 

2. Valores dos IQS em 2019 

Os valores dos IQS reportados pelos CTT para o ano 2019 são os constantes da 

Tabela 1.  

De acordo com aquela empresa, os valores dos IQS incorporam as deduções dos efeitos 

ocorridos por motivos de força maior ou de fenómenos cujo desencadeamento e evolução 

                                                           
6 Disponível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1520112. 
7 IQS relativos ao correio normal (IQS1 e IQS2), ao correio azul (IQS3 a IQS6), aos jornais e publicações 
periódicas (IQS7 a IQS12), ao correio normal em quantidade (IQS21 e IQS22) e ao tempo em fila de espera 
no atendimento (IQS23 e IQS24). 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1520112
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foram manifestamente externos à capacidade de controlo dos CTT, que foram deferidos 

pela ANACOM8 para efeitos de cálculo dos valores dos IQS de 2019: 

a) perturbações no transporte aéreo na Região Autónoma da Madeira, provocadas por 

ventos fortes, em 26.03.2019 e em 05.12.20199,10; 

b) passagem do furacão Lorenzo na Região Autónoma dos Açores, em 02.10.201911; 

c) corte da circulação da autoestrada A1, em 30 de outubro de 2019, provocado pelo 

acidente entre dois veículos12; 

d) interrupções do tráfego aéreo nos aeroportos da Região Autónoma dos Açores, 

provocadas pela depressão Elsa e pela greve de técnicos de manutenção da SATA 

Air Açores, ambos ocorridos em dezembro de 201913. 

De acordo com os valores reportados, nenhum dos IQS atingiu os respetivos objetivos de 

desempenho fixados para o ano 2019. 

 

  

                                                           
8 Ao abrigo do artigo 7.º dos «Parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados à 
prestação do serviço postal universal», fixados pela decisão de 12.07.2018. 
9 Decisão da ANACOM de 18.07.2019: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1476301. 
10 Decisão da ANACOM de 19.03.2020: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1519588. 
11 Decisão da ANACOM de 13.02.2020: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1502427. 
12 Decisão da ANACOM de 19.03.2020: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1519582. 
13 Decisão da ANACOM de 02.04.2020: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1521717. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1476301
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1519588
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1502427
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1519582
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1521717
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Tabela 1. Valores dos IQS no ano 2019 

PQS - Demoras de encaminhamento de envios postais Objetivo 
Valor 
2019 

 face ao 
Objetivo 

(p.p.) 

IQS1 Demora de encaminhamento no correio normal (D+3) 96,3% 91,5% -4,8 

IQS2 Demora de encaminhamento no correio normal (D+5) 99,7% 98,5% -1,2 

IQS3 Demora de encaminhamento no correio azul - Continente (D+1) 94,5% 88,2% -6,3 

IQS4 Demora de encaminhamento no correio azul - Continente (D+3) 99,9% 99,1% -0,8 

IQS5 Demora de encaminhamento no correio azul - CAM (D+2) 90,0% 88,0% -2,0 

IQS6 Demora de encaminhamento no correio azul - CAM (D+4) 99,9% 98,4% -1,5 

IQS7 
Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas com periodicidade igual ou 
inferior à semanal - Continente (D+1) 

94,5% 84,4% -10,1 

IQS8 
Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas com periodicidade igual ou 
inferior à semanal - Continente (D+3) 

99,9% 99,0% -0,9 

IQS9 
Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas com periodicidade igual ou 
inferior à semanal - CAM (D+2) 

90,0% 84,1% -5,9 

IQS10 
Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas com periodicidade igual ou 
inferior à semanal - CAM (D+4) 

99,9% 97,9% -2,0 

IQS11 
Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas com periodicidade superior 
à semanal (D+3) 

96,3% 86,7% -9,6 

IQS12 
Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas com periodicidade superior 
à semanal (D+5) 

99,7% 96,7% -3,0 

IQS13 Demora de encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário (D+3) 88,0% 77,7% -10,3 

IQS14 Demora de encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário (D+5) 97,0% 95,7% -1,3 

IQS15 Demora de encaminhamento na encomenda normal (D+3) 96,3% 90,8% -5,5 

IQS16 Demora de encaminhamento na encomenda normal (D+5) 99,7% 96,4% -3,3 

IQS17 Demora de encaminhamento no correio registado - Continente (D+1) 94,5% 94,1% -0,4 

IQS18 Demora de encaminhamento no correio registado - Continente (D+3) 99,9% 99,8% -0,1 

IQS19 Demora de encaminhamento no correio registado - CAM (D+2) 90,0% 75,8% -14,2 

IQS20 Demora de encaminhamento no correio registado - CAM (D+4) 99,9% 95,2% -4,7 

IQS21 Demora de encaminhamento no correio normal em quantidade (D+3) 96,3% 89,3% -7,0 

IQS22 Demora de encaminhamento no correio normal em quantidade (D+5) 99,7% 98,1% -1,6 

PQS - Tempo em fila de espera nos estabelecimentos postais    

IQS23  Tempo em fila de espera no atendimento (% de eventos < 10 minutos) 90,0% 88,8% -1,2 

IQS24  Tempo em fila de espera no atendimento (% de eventos < 30 minutos) 99,5% 99,1% -0,4 

Notas: 

Valores não auditados. 

Os IQS foram apurados por sistema de medição independente, efetuado pela entidade externa PwC, com exceção dos IQS13 
e IQS14, que foram calculados pelos CTT com base nos valores apurados pelo sistema de medição independente Unipost 
Monitoring System (UNEX), gerido pela entidade externa International Post Corporation (IPC). 

Os IQS1 a IQS14 e os IQS21 e IQS22 foram calculados, por amostragem, considerando os objetos remetidos no período de 
01.01.2019 a 31.12.2019. Os IQS15 a IQS20 foram calculados com informação track and trace da totalidade dos envios reais 
expedidos no período de 01.01.2019 a 31.12.2019. Os IQS23 e IQS24 foram calculados com base nas observações dos 
tempos em fila de espera recolhidas em dias úteis, entre 01.01.2019 e 31.12.2019.  
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De acordo com os CTT, os valores dos IQS em 2019 foram afetados por ocorrências ao 

nível operacional, relacionadas, nomeadamente, com:  

a) dificuldades na contratação de pessoal, devido à descida da taxa de desemprego 

verificada em Portugal, que não permitiu satisfazer plenamente as habituais 

necessidades de contratação para fazer face à época de férias do pessoal afeto à 

distribuição e ao atendimento; 

b) perturbações laborais, nomeadamente uma greve geral em 05.07.2019; 

c) uma diminuição da capacidade de tratamento de correio no Centro de Produção e 

Logística Sul, devido à implementação, no âmbito do Plano de Modernização e 

Investimento, das novas máquinas de tratamento do correio; 

d) perturbações e limitações ao nível das ligações e capacidade de transporte para as 

Regiões Autónomas, 

pese embora a adoção de diversas medidas para mitigar os efeitos das referidas 

ocorrências. 
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