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1. Situação do SU em Portugal



1. Situação do SU em Portugal

Tráfego do correio expresso e não expresso 

(essencialmente SU – CTT)

Entre 2008 e 2013

O tráfego postal total 

diminuiu cerca de 25%

O tráfego de correio

expresso aumentou

cerca de 48%
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1. Situação do SU em Portugal

Tráfego doméstico per capita - 2012
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Fonte: ERGP - Discussion paper on the implementation of Universal Service in the postal 

sector and the effects of recent changes in some countries on the scope of the USO.

*WiK Consult - Main Developments in the Postal Sector (2010-2013)

Portugal situa-se numa

posição mediana no

que respeita ao tráfego

doméstico per capita.



1. Situação do SU em Portugal

Receitas com correio expresso e não expresso
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Fonte: ANACOM.

De 2009 para 2013 as receitas do setor postal aumentaram 2,3%, devido à subida das

receitas do correio expresso, que contrabalançaram a queda das receitas do correio “não

expresso”

O peso das receitas do correio expresso nas receitas totais do setor postal tem vindo a

aumentar, atingindo cerca de 44% do total em 2013



1. Situação do SU em Portugal

Peso do SU no sector - 2013

Tráfego SU - CTT Tráfego não SU
Receitas SU - CTT Receitas não SU

O tráfego do SU dos CTT representa uma larga percentagem do

tráfego postal em Portugal e um pouco menos de metade das

receitas totais do setor postal

Fonte: ANACOM.

Tráfego Receitas



1. Situação do SU em Portugal

Quotas de tráfego postal total anual

Em 2014 a quota de tráfego 

postal total do Grupo CTT é de 

94,5%

… apesar de as quotas de tráfego de

outros prestadores estarem a aumentar



1. Situação do SU em Portugal

Rendimentos operacionais do Grupo CTT por 

área de negócio (1.º semestre 2014)

73%

17%

10%

Correio Expresso e Encomendas Serviços Financeiros

Fonte: CTT - Resultados 

consolidados do primeiro 

semestre de 2014

O correio representa

cerca de ¾ dos

rendimentos operacionais

do grupo CTT.

Operador 100% privado desde setembro 2014
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O triângulo da regulação

2. Quadro legal e regulatório



O atual quadro legal e regulatório já se 

preocupa com a sustentabilidade do 

SU

2. Quadro legal e regulatório



Enquadramento legal e sustentabilidade do SU

Designação de PSU por período de 8 anos

garantindo estabilidade e previsibilidade

Regime especial e mais flexível de regulação de

preços de correio de quantidade (ainda que

integrado no SU)

Recolha e distribuição de correio em 5 dias úteis

2. Quadro legal e regulatório



Enquadramento legal e sustentabilidade do SU

Redução do âmbito do SU (ex: redução das obrigações

de encomendas para envios até 10 kg e exclusão da

publicidade endereçada)

2. Quadro legal e regulatório

Restrição da possibilidade de imposição de

uniformidade tarifária (cartas com peso < 50 g)

Financiamento dos CLSU partilhados com outros

prestadores



Regulação e sustentabilidade do SU

Avaliação correta dos CLSU

Previsão adequada de variações de

tráfego no regime de fixação de

preços

Objetivos de qualidade de serviço

diferenciados por tipo de correio e

com níveis equilibrados

Metodologia 

adotada em 

18.02.2014

SPD adotado em 

01.08.2014

SPD adotado em 

01.08.2014

2. Quadro legal e regulatório

Definição de encargo financeiro e

não razoável

Decisão adotada 

em 18.02.2014



Regulação e sustentabilidade do SU

Objetivos de densidade de rede

postal e ofertas mínimas de

serviços equilibrados e razoáveis

Possibilidade de condições

excecionais relativas à

distribuição diária e domiciliária

Decisão final 

adotada em 

28.08.2014

Em consideração

2. Quadro legal e regulatório



3. Temas para futura reflexão



Fatores a ter em conta

2. Quadro legal e regulatório



O futuro? 
Quadro legal a nível nacional e comunitário

Manutenção da distribuição diária de correio não

prioritário?

Exclusão de algum elemento (ex: correio de quantidade?)

Segmentação geográfica das obrigações?

3. Temas para futura reflexão 

Aproximação baseada em análise de PMS?

Aproximação harmonizada a nível europeu ou espaço

para subsidiariedade?



O futuro? 

O debate está lançado a nível nacional e

europeu e todos os “stakeholders”

podem/devem nele tomar parte ativa.

3. Temas para futura reflexão 


