
2021

ENTREGA
TRANSFRONTEIRIÇOS

ENCOMENDAS

SERVIÇOS
DE

DE



Serviços transfronteiriços de entrega de encomendas 2021 

  
 

| 1 

Índice 

 

Sumário Executivo ..........................................................................................................................................2 

1 Introdução .................................................................................................................................................6 

2 Tráfego do serviço de entrega de encomendas .........................................................................6 

3 Volume de negócios do serviço de entrega de encomendas ................................................8 

4 Receitas unitárias ................................................................................................................................ 10 

5 Número de trabalhadores ............................................................................................................... 11 

6 Empresas subcontratadas ............................................................................................................... 12 

Nota metodológica ...................................................................................................................................... 14 

 

Índice de tabelas 

Tabela 1 – Tráfego do serviço de entrega de encomendas dos principais prestadores 7 

Tabela 2 – Distribuição do tráfego do serviço de entrega de encomendas dos principais prestadores 8 

Tabela 3 – Volume de negócios dos principais prestadores gerado pelo serviço de entrega de 

encomendas 9 

Tabela 4 – Distribuição do volume de negócios dos principais prestadores 10 

Tabela 5 – Volume de negócio dos principais prestadores por objeto 11 

Tabela 6 – Número de trabalhadores 12 

Tabela 7 – Distribuição dos trabalhadores 12 

Tabela 8 – Empresas subcontratantes de prestadores de serviços de entrega de encomendas 13 

 



Serviços transfronteiriços de entrega de encomendas 2021 

  
 

| 2 

Sumário Executivo 

Em 2021, 

encomendas 

aumentaram 

18,7% e receitas 

aumentaram 

13,7% 

 

Em 2021, o número de encomendas cursadas nas redes postais dos 

principais prestadores do serviço de encomendas em Portugal 

aumentou 18,7%, tendo o volume de negócios aumentado 13,7%.  

 

O crescimento mais significativo ocorreu no caso das encomendas 

internacionais de entrada cujo tráfego aumentou 40,3%, seguindo-se 

as encomendas nacionais (+12,6%) e as encomendas internacionais de 

saída (+10,7%). 

 

Este crescimento do tráfego de encomendas está associado aos 

efeitos da pandemia de COVID-19.  Com efeito, os anos de 2020 e de 

2021 registaram sucessivos máximos históricos de utilizadores de 

comércio eletrónico e os maiores crescimentos da última década, 

reflexo do confinamento da população e do encerramento de 

estabelecimentos comerciais. Em 2021, cerca de 52% dos indivíduos 

referiu ter utilizado o comércio eletrónico nos últimos 12 meses (+7 

p.p. que em 2020 e +13 p.p. que em 2019). 

 

Encomendas 

internacionais 

representaram 

36,6% do tráfego 

e 51,3% das 

receitas 

Do total de encomendas, 63,4% foram nacionais, 27,0% tiveram 

origem noutros países (encomendas internacionais de entrada) e 9,6% 

foram originadas em Portugal e enviadas para o exterior (encomendas 

internacionais de saída). No total, as encomendas internacionais 

representaram 36,6% do tráfego. 

Por outro lado, 48,7% das receitas de encomendas dos principais 

prestadores em Portugal foi gerado pelas encomendas nacionais, 

19,6% proveio das encomendas internacionais recebidas e 31,7% 

resultou das encomendas internacionais de saída. Ou seja, as 

encomendas internacionais representavam 51,3% do volume de 

negócios deste serviço. 
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Espaço 

Económico 

Europeu foi 

origem ou 

destino de 34,1% 

das encomendas 

e gerou 37,6% 

das receitas 

 

Cerca de 97,0% das encomendas internacionais recebidas em 

Portugal e 81,9% encomendas internacionais de saída tiveram como 

origem ou destino países do Espaço Económico Europeu (EEE).  

Considerando a totalidade das encomendas internacionais 

(encomendas recebidas e expedidas) o EEE foi origem ou destino de 

93,0% das encomendas internacionais e de 34,1% do total de tráfego. 

Os países do EEE representaram 89,3% do volume de negócios das 

encomendas internacionais recebidas e 63,3% do volume de negócios 

encomendas internacionais enviadas. No total, o EEE representou 

73,2% do volume de negócios das encomendas internacionais e 37,6% 

do volume de negócios total deste serviço.  

 

Receita unitária 

das encomendas 

foi de 4,95 euros 

 

Em 2021, a receita média por encomenda foi de 4,95 euros, uma 

diminuição de 4,3% em relação ao ano anterior. A receita unitária das 

encomendas internacionais recebidas foi a mais reduzida (3,59 euros), 

seguindo-se a receita unitária das encomendas nacionais (3,80 euros) 

e das encomendas internacionais de saída (16,32 euros). 

Em relação ao ano anterior, registou-se uma diminuição de 2,7% e de 

9,8% das receitas unitárias de encomendas nacionais e de 

encomendas internacionais de entrada, respetivamente, e um 

aumento de 2,2% das receitas unitárias de encomendas internacionais 

de saída. 

A receita média unitária do tráfego com destino extra-EEE foi 2,6 

vezes superior à receita do tráfego com destino ao EEE, enquanto a 

receita unitária do tráfego proveniente de países extra-EEE foi 3,9 

vezes superior à receita do tráfego proveniente de países do EEE.  



Serviços transfronteiriços de entrega de encomendas 2021 

  
 

| 4 

Por outro lado, a receita unitária das encomendas internacionais 

recebidas foi 5,5% inferior à receita unitária das encomendas 

nacionais. 

Número total de 

trabalhadores 

diminuiu 1,4% 

Em 2021, o número de trabalhadores associados (não 

exclusivamente) à prestação de serviços de entregas de encomendas 

diminuiu 1,4%. O número de trabalhadores a tempo inteiro aumentou 

0,3%, enquanto o número de trabalhadores a tempo parcial e 

temporários diminuíram 7,6% e 8,0%, respetivamente. 

  

O número de trabalhadores a tempo inteiro representava 86,0% do 

total, enquanto os trabalhadores a tempo parcial e temporários 

representavam 2,5% e 11,9%, respetivamente.  

 

 

85,4% das 

empresas 

subcontratadas 

fez distribuição 

de encomendas  

 

Em 2021, 8 prestadores de serviços de entrega de encomendas 

subcontrataram 562 empresas. A maior parte das empresas 

subcontratadas esteve envolvida na distribuição (85,4%) e no 

transporte de encomendas (25,1%). 
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1 Introdução 

Nos termos do artigo 4.º do Regulamento (UE) 2018/644 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 18.04.2018, relativo aos serviços transfronteiriços de entrega de encomendas, devem ser 

comunicadas anualmente à ANACOM elementos de natureza estatística e operacional sobre os 

referidos serviços. Os elementos a reportar encontram-se especificados no Regulamento de 

Execução (UE) 2018/1263 de 20.09.2018.  

Esta obrigação abrangeu em 2021 um conjunto de 10 entidades que prestaram serviços em 

Portugal. Trata-se de empresas com 50 ou mais pessoas ao serviço. 

Apresenta-se de seguida uma síntese dos elementos recolhidos destes prestadores. A informação 

é apresentada de forma agregada.  

 

2 Tráfego do serviço de entrega de 

encomendas 

Em 2021, o número de encomendas cursadas nas redes postais dos principais prestadores do 

serviço de encomendas em Portugal aumentou 18,7% (Tabela 1), valor inferior ao registado em 

2020 (25,8%).  

 

O crescimento mais significativo ocorreu no caso das encomendas internacionais de entrada que 

aumentaram 40,3%, impulsionadas pelas encomendas com origem no EEE (+40,9%). Por outro 

lado, as encomendas nacionais cresceram 12,6% e as encomendas internacionais de saída 

aumentaram 10,7%. Estas taxas de crescimento foram inferiores às verificadas no ano anterior.  

 

O crescimento do tráfego de encomendas está associado aos efeitos da pandemia de COVID-19.  

Com efeito, os anos de 2020 e de 2021 registaram sucessivos máximos históricos de utilizadores 

de comércio eletrónico e os maiores crescimentos da última década, reflexo do confinamento da 

população e do encerramento de estabelecimentos comerciais. Em 2021, cerca de 52% dos 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0019.01.POR&toc=OJ:L:2018:112:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0019.01.POR&toc=OJ:L:2018:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1263
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1263
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indivíduos referiu ter utilizado o comércio eletrónico nos últimos 12 meses (+7 p.p. que em 2020 

e +13 p.p. que em 2019)1. 

 

Tabela 1 – Tráfego do serviço de entrega de encomendas dos principais prestadores 

 2020 2021 
Var. homóloga 

(%) 

Encomendas nacionais 49 874    56 162 12,6 

Encomendas internacionais recebidas  17 055    23 930 40,3 

   INTRA União/EEE  16 482    23 219 40,9 

   EXTRA União/EEE  574    711 23,9 

Encomendas internacionais de saída  7 709    8 535 10,7 

   INTRA União/EEE  6 675    6 988 4,7 

   EXTRA União/EEE  1 035    1 547 49,5 

Tráfego total  74 638    88 627 18,7 

Unidade: Milhares de objetos, % 

Fonte: ANACOM 

Nota: As variações apresentadas podem não corresponder aos valores constantes da tabela devido a arredondamentos. 

 

O diferencial entre encomendas internacionais de entrada e encomendas internacionais de saída 

agravou-se, passando a taxa de cobertura de 45% em 2020 para 36% em 2021. 

Do total de encomendas reportadas pelos principais prestadores, 63,4% foram nacionais, 27,0% 

tiveram origem noutros países (encomendas internacionais recebidas) e 9,6% foram encomendas 

originadas em Portugal e enviadas para o exterior (encomendas internacionais de saída) – Vd. 

Tabela 2. No total, as encomendas internacionais representaram 36,6% do tráfego. 

Cerca de 97,0% das encomendas internacionais recebidas em Portugal e 81,9% encomendas 

internacionais de saída tiveram, respetivamente, como origem e destino países do Espaço 

Económico Europeu (EEE).  

 
 

1  Para mais informação sobre esta matéria consultar https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1719175. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1719175
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Considerando a totalidade das encomendas internacionais (encomendas recebidas e expedidas) o 

EEE foi origem ou destino de 93,0% das encomendas internacionais e de 34,1% do total de tráfego 

de encomendas. 

 

Tabela 2 – Distribuição do tráfego do serviço de entrega de encomendas dos principais prestadores 

 
Distribuição 

2020 (%) 
Distribuição 

2021 (%) 
Var. homóloga 

(p.p.) 

Encomendas nacionais  66,8    63,4 -3,5 

Encomendas internacionais recebidas  22,9    27,0 4,2 

   INTRA União/EEE  96,6    97,0 0,4 

   EXTRA União/EEE  3,4    3,0 -0,4 

Encomendas internacionais de saída  10,3    9,6 -0,7 

   INTRA União/EEE  86,6    81,9 -4,7 

   EXTRA União/EEE  13,4    18,1 4,7 

Tráfego total 100 100  

Unidade: %, p.p. 

Fonte: ANACOM 

Nota: As variações apresentadas podem não corresponder aos valores constantes da tabela devido a arredondamentos. 

 

A esmagadora maioria das empresas reportou apenas tráfego de encomendas internacionais no 

âmbito de um contrato com o remetente. Apenas duas empresas reportaram também tráfego 

efetuado em nome de outro fornecedor. 

 

3 Volume de negócios do serviço de 

entrega de encomendas  

 

Em 2021, o volume de negócios dos serviços de encomendas dos principais prestadores aumentou 

13,7% em relação ao ano anterior (Tabela 3), um crescimento inferior ao registado em 2020 

(+25,6%). Este crescimento está associado aos efeitos da pandemia de COVID-19, como 

anteriormente mencionado em relação ao tráfego. 
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O crescimento mais significativo ocorreu no caso das encomendas internacionais de entrada cujas 

receitas aumentaram 26,5%, seguindo-se as encomendas internacionais de saída (+13,2%), e as 

encomendas nacionais (+9,5%).  

 

Tabela 3 – Volume de negócios dos principais prestadores gerado pelo serviço de entrega de encomendas  

 2020 2021 
Var. homóloga 

(%) 

Encomendas nacionais   194 883      213 480    9,5 

Encomendas internacionais recebidas    67 942       85 941    26,5 

   INTRA União/EEE      60 577         76 764    26,7 

   EXTRA União/EEE       7 364          9 177    24,6 

Encomendas internacionais de saída        123 049           139 253    13,2 

   INTRA União/EEE      89 950         88 164    -2,0 

   EXTRA União/EEE      33 099         51 088    54,3 

Volume de negócios total       385 874          438 674    13,7 

Unidade: Milhares de euros, % 

Fonte: ANACOM 

Nota: As variações apresentadas podem não corresponder aos valores constantes da tabela devido a arredondamentos. 

 

Em 2021, 48,7% do volume de negócios dos serviços de encomendas dos principais prestadores 

em Portugal foi gerado pelas encomendas nacionais, 19,6% proveio das encomendas 

internacionais recebidas e 31,7% resultou das encomendas internacionais de saída (Tabela 4). Ou 

seja, as encomendas internacionais representavam, no total, 51,3% do volume de negócios deste 

serviço. 

Cerca de 89,3% do volume de negócios do tráfego internacional de entrada (encomendas 

internacionais recebidas), e 63,6% do volume de negócios do tráfego internacional de saída 

tiveram, respetivamente, origem ou destino no EEE. No total, o EEE representou 73,2% do volume 

de negócios das encomendas internacionais e 37,6% do volume de negócios total deste serviço. 
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Tabela 4 – Distribuição do volume de negócios dos principais prestadores  

 
Distribuição 

2020 (%) 
Distribuição 

2021 (%) 
Var. homóloga 

(p.p.) 

Encomendas nacionais 50,5 48,7 -1,8 

Encomendas internacionais recebidas 17,6 19,6 2,0 

   INTRA União/EEE 89,2 89,3 0,2 

   EXTRA União/EEE 10,8 10,7 -0,2 

Encomendas internacionais de saída 31,9 31,7 -0,1 

   INTRA União/EEE 73,1 63,3 -9,8 

   EXTRA União/EEE 26,9 36,7 9,8 

Volume de negócios total 100 100  

Unidade: %, p.p. 

Fonte: ANACOM 

Nota: As variações apresentadas podem não corresponder aos valores constantes da tabela devido a arredondamentos. 

 

4 Receitas unitárias 
 

Em 2021, a receita média por objeto foi de 4,95 euros entre as empresas analisadas, uma 

diminuição de 4,3% em relação ao ano anterior (Tabela 5). 

A receita unitária das encomendas internacionais recebidas foi a mais reduzida (3,59 euros), 

seguindo-se a receita unitária das encomendas nacionais (3,80 euros) e das encomendas 

internacionais de saída (16,32 euros). 

Em relação ao ano anterior, registou-se uma diminuição de 2,7% e 9,8% das receitas unitárias de 

encomendas nacionais e de encomendas internacionais de entrada, respetivamente, e um 

aumento de 2,2% das receitas unitárias de encomendas internacionais de saída. 
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Tabela 5 – Volume de negócio dos principais prestadores por objeto 

 2020 2021 
Var. homóloga 

(%) 

Encomendas nacionais 3,91 3,80 -2,7 

Encomendas internacionais recebidas 3,98 3,59 -9,8 

   INTRA União/EEE 3,68 3,31 -10,0 

   EXTRA União/EEE 12,84 12,91 0,6 

Encomendas internacionais de saída 15,96 16,32 2,2 

   INTRA União/EEE 13,48 12,62 -6,4 

   EXTRA União/EEE 31,99 33,03 3,2 

Tráfego total 5,17 4,95 -4,3 

Unidade: euros 

Fonte: ANACOM 

Nota: As variações apresentadas podem não corresponder aos valores constantes da tabela devido a arredondamentos. 

 

A receita média unitária do tráfego com destino extra-EEE foi 2,6 vezes superior à receita do 

tráfego com destino ao EEE, enquanto a receita unitária do tráfego proveniente de países extra-

EEE foi 3,9 vezes superior à receita do tráfego proveniente de países do EEE. 

Por outro lado, a receita unitária das encomendas internacionais recebidas foi cerca de 5,5% 

inferior à receita unitária das encomendas nacionais. 

5 Número de trabalhadores 

No final de 2021, contabilizaram-se 14.600 trabalhadores associados (não exclusivamente) à 

prestação de serviços de entregas de encomendas, uma diminuição de 1,4% em relação ao ano 

anterior (Tabela 6), sendo que 77,0% destes são empregados do Grupo CTT.  

Em relação a 2020, o número de trabalhadores a tempo inteiro aumentou 0,3%, enquanto o 

número de trabalhadores a tempo parcial e temporários diminuíram 7,6% e 8,0%, respetivamente. 

 

 

 



Serviços transfronteiriços de entrega de encomendas 2021 

  
 

| 12 

Tabela 6 – Número de trabalhadores 

 
 

2020 2021 
Var. homóloga 

(%) 

A tempo inteiro        12 517           12 549    0,3 

A tempo parcial 395    365    -7,6 

Temporários            1 892               1 741    -8,0 

Por conta própria 8    18    125,0 

Total         14 810            14 600    -1,4 

Unidades: Número de colaboradores, % 

Fonte: ANACOM 

Nota: As variações apresentadas podem não corresponder aos valores constantes da tabela devido a arredondamentos. 

 

O número de trabalhadores a tempo inteiro representava 86,0% (+1,4 p.p. em relação a 2020), 

enquanto os trabalhadores a tempo parcial e temporários representavam 2,5% e 11,9% do total, 

respetivamente (Tabela 7).  

 

Tabela 7 – Distribuição dos trabalhadores 

 
 

Distribuição 
2020 (%) 

Distribuição 
2021 (%) 

Var. homóloga 
(p.p.) 

A tempo inteiro 84,5 86,0 1,4 

A tempo parcial 2,7 2,5 -0,2 

Temporários 12,8 11,9 -0,9 

Por conta própria 0,1 0,1 0,1 

Total 100 100  

Unidades: Número de colaboradores, % 

Fonte: ANACOM 

Nota: As variações apresentadas podem não corresponder aos valores constantes da tabela devido a arredondamentos. 

 

6 Empresas subcontratadas 

Em 2021, 8 prestadores de serviços de entrega de encomendas subcontrataram 562 empresas 

(Tabela 8), sendo que três destes prestadores foram responsáveis pela subcontratação de 73% 

destas empresas.  

A maior parte das empresas subcontratadas esteve envolvida na distribuição (85,4%) e no 

transporte de encomendas (25,1%). 
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Tabela 8 – Empresas subcontratantes de prestadores de serviços de entrega de encomendas  

 2020 
Distribuição 
percentual 

2021 
Distribuição 
percentual 

Desalfandegamento  11    1,7  12    2,1 

Triagem  4    0,6  6    1,1 

Transporte  168    25,4  141    25,1 

Distribuição  550    83,2  480    85,4 

Total  661      562     

Unidades: Número de empresas, % 

Fonte: ANACOM 

Nota 1: Informação não disponível para dois prestadores. 

Nota 2: as empresas subcontratantes podem prestar mais do que um serviço.  
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Nota metodológica 

 Fontes 
Indicadores estatísticos e operacionais do serviço de 
entrega de encomendas 

 
Informação recolhida anualmente junto dos prestadores de serviços de entrega de encomendas nos 

termos do artigo 4.º do  Regulamento (UE) 2018/644 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

18.04.2018 (Vd. https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1435241) e comunicadas à 

ANACOM de acordo com as especificações constantes do Regulamento de Execução (UE) 

2018/1263 da Comissão, de 20.09.2018. (vd. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1460124). A data de referência da informação 

apresentada é 31-12-2021 enquanto a data de reporte é 01-07-2022. A informação agora 

disponibilizada poderá ser objeto de alterações caso se verifiquem revisões ou atualizações. 

 
Em 2021, 10 empresas estiveram abrangidas por estas obrigações de envio de informação. 

 
 

Definições 
Taxa de variação homóloga  

Compara o nível da variável entre o mês corrente e o mesmo mês do ano anterior. Esta taxa de 

variação, perante um padrão estável de sazonalidade, não é afetada por oscilações desta natureza 

podendo, no entanto, ser influenciada por efeitos localizados num (ou em ambos) dos meses 

comparados – Vd. http://smi.ine.pt/VariavelFisica/Detalhes?id=4263&LANG=PT  

Encomenda 

Um envio postal que contém bens com ou sem valor comercial, com exceção dos envios de 

correspondência, com um peso não superior a 31,5 kg. Esta definição de “encomenda” difere da 

definição incluída nos Indicadores estatísticos dos serviços postais recolhidos trimestralmente pela 

ANACOM. 

Serviços de entrega de encomendas 

Serviços que consistem na recolha, triagem, transporte e distribuição de encomendas. 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0019.01.POR&toc=OJ:L:2018:112:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0019.01.POR&toc=OJ:L:2018:112:TOC
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1435241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1263
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1263
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1460124
http://smi.ine.pt/VariavelFisica/Detalhes?id=4263&LANG=PT
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Prestador de serviços de entrega de encomendas 

Uma empresa que presta um ou mais serviços de entrega de encomendas, com exceção das 

empresas estabelecidas num único Estado-Membro que apenas prestam serviços nacionais de 

entrega de encomendas no quadro de um contrato de compra e venda e que, nos termos desse 

contrato, entregam pessoalmente ao consumidor bens que são objeto desse contrato. 

Os elementos de natureza estatística apresentados referem-se às 11 entidades abrangidas pela 

obrigação de comunicação anual à ANACOM nos termos do artigo 4.º do Regulamento (UE) 

2018/644 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18.04.2018. Outras empresas que prestem os 

mesmos serviços não se encontram representadas na informação estatística apresentada. 

Subcontratante 

Uma empresa que presta serviços de recolha, triagem, transporte ou distribuição de encomendas 

para o prestador de serviços de entrega de encomendas. 

O tráfego e o volume de negócios gerado pelo serviço de entrega de encomendas inclui a entrega 

de encomendas no âmbito de um contrato com o remetente e a entrega efetuada em nome de outro 

fornecedor. 

O tráfego e o volume de negócios gerado pelo serviço de entrega de encomendas inclui o tráfego 

nacional, o tráfego internacional de entrada (encomendas transfronteiriças recebidas) e o tráfego 

internacional de saída (encomendas transfronteiriças expedidas). 

As variações apresentadas podem não corresponder exatamente aos valores constantes nas 

tabelas devido a arredondamentos. 

 

 

 
Notas 
O tráfego e o volume de negócios gerado pelo serviço de entrega de encomendas inclui a entrega 

de encomendas no âmbito de um contrato com o remetente e a entrega efetuada em nome de outro 

fornecedor. 

O tráfego e o volume de negócios gerado pelo serviço de entrega de encomendas inclui o tráfego 

nacional, o tráfego internacional de entrada (encomendas transfronteiriças recebidas) e o tráfego 

internacional de saída (encomendas transfronteiriças expedidas). 

As variações apresentadas podem não corresponder exatamente aos valores constantes nas 

tabelas devido a arredondamentos. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0019.01.POR&toc=OJ:L:2018:112:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0019.01.POR&toc=OJ:L:2018:112:TOC
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Siglas e abreviaturas 

 

     

EEE Espaço Económico Europeu    

 

Sinais Convencionais 

 

     

%  percentagem p.p. pontos percentuais  
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