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1. Serviço Postal Universal (SPU)
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A REGULAÇÃO DO SECTOR POSTAL  E A IMPORTÂNCIA DO SERVIÇO POSTAL 

UNIVERSAL

• Lei postal:  É assegurada a existência e a prestação do serviço universal, o qual 

consiste na oferta de serviços postais definida na presente lei, com 

qualidade especificada, disponível de forma permanente em todo o 

território nacional, a preços acessíveis a todos os utilizadores, visando as 

necessidades de comunicação da população e das atividades económicas 

e sociais.

• Princípios de regulação postal do serviço universal:  Assegurar a 

existência, disponibilidade, acessibilidade e a qualidade da prestação do 

serviço universal; Assegurar a sustentabilidade e viabilidade económico-

financeira da prestação do serviço universal.
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Situação em janeiro de 2018 nos 28 países da  União Europeia no que 

respeita ao controlo do Estado sobre o prestador do serviço postal universal:

 Em 24 países (86%) existe uma participação pública, sendo:

• Em 19 países (68%) totalmente detido pelo Estado.

• Em 4 países (14%) maioritariamente público (Bélgica, Grécia, Itália e 

Roménia). 

• Em 1 país (4%) minoritariamente público (Alemanha).

 Em 4 países (14%) é totalmente privado (Holanda, Malta, Portugal e Reino 

Unido).

A REGULAÇÃO DO SECTOR POSTAL  E A IMPORTÂNCIA DO SERVIÇO 

POSTAL UNIVERSAL
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A REGULAÇÃO DO SECTOR POSTAL  E A IMPORTÂNCIA DO SERVIÇO POSTAL 

UNIVERSAL

• Antes da privatização dos CTT o Estado era responsável pela atividade dos correios 

enquanto serviço público.

• A empresa pública  CTT ao ser integralmente privatizada deixou de ser controlada 

pelo Estado e, como qualquer empresa privada, deixou de estar orientada 

exclusivamente pela promoção do interesse público.

• A legislação portuguesa e europeia prevê que o serviço dos correios não pode ser 

deixado exclusivamente à iniciativa privada, porque o mercado não presta esse 

serviço de forma satisfatória: a toda a população; em todo o território; a preços 

acessíveis; com qualidade mínima; sem discriminação.

• Assim prevê-se que a proteção do interesse público tem que ser assegurada através 

do desenvolvimento do serviço universal, que visa garantir a prestação de um 

serviço de interesse económico geral, evitando a sua denegação ou redução de 

qualidade.

• O contrato de concessão deve consagrar esse objetivo e a  ação do regulador é 

imprescindível para garantir a prestação do serviço postal universal.
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2. Serviço Universal de Comunicações 

Eletrónicas (SU)
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 Serviço Universal de Comunicações Eletrónicas

 Designação de prestador(es) do SU pelo Governo, ouvida a ANACOM,

apenas quando existam necessidades dos cidadãos que o SU visa

satisfazer e que não sejam satisfeitas pelo normal funcionamento do

mercado

 ANACOM avalia periodicamente (a cada 3 anos) as condições em que

são asseguradas pelo mercado as prestações abrangidas pelo SU

20.02.2019
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 Custo global de 23,8 milhões de € para todo o período dos contratos

(5 anos STF e PP e 3 anos listas e 118).

 Reduzidíssimo nível de utilização de cada uma das componentes do

SU torna o financiamento desproporcional e totalmente injustificado, sem

benefício relevante para os utilizadores.

 Financiamento do SU é feito através de Fundo de Compensação para o

qual contribuem os operadores do sector das comunicações eletrónicas

(com exceção dos de menor dimensão) – o que terá no final impacto

sobre os preços que são pagos por todos os consumidores.

 Valor do financiamento poderia ser aplicado no sector de outra forma,

designadamente para satisfazer de forma efetiva e com muito menor

custo necessidades essenciais e disponibilizar a Internet de banda larga.

20.02.2019
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Recomendações da ANACOM

 Não proceder à designação de prestadores de serviço universal

[apenas promover a designação do prestador para as diversas prestações que

compõem o âmbito do serviço universal quando se considere que existem

necessidades dos cidadãos que essas prestações visam satisfazer que não estão

asseguradas pelo normal funcionamento do mercado]

 Prosseguir a monitorização do mercado para avaliar necessidade de

ponderar soluções alternativas

 Rever ofertas para utilizadores com deficiência no contexto de políticas

de inclusão

 Iniciar reflexão aprofundada com vista a ponderar integração da banda

larga no serviço universal

20.02.2019
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3. Desenvolvimento e coesão do 

território nacional
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Qualidade e acesso ao SPU em 

todo o país

• Novos indicadores QS para 2019 e 2020 mais

exigentes, com cumprimento obrigatório do valor

objetivo.

• 33 Concelhos sem estações de correios (4T

2018)
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Regulação dos preços do SU
Redes de Alta Velocidade Rurais

• Débito ≥ 40 Mbps

• 138 concelhos (de 308)

• 1 milhão de habitantes (10% da 

população)

• Cobertura ≥ 50% da população do 

concelho

• Rede aberta

Características do serviço a disponibilizar e da 

área a cobrir
Áreas com falhas de mercado

(áreas sem cobertura de cabo e sem OLL)

• Instalação das RAV rurais concluída no 

final de 2013 (exceto na zona Madeira)

• Investimento  140 M€ (financiamento 

público 70%)

• Cobertura de 8% dos alojamentos 

nacionais

Decisões ANACOM 

de 03/05/2018

• Propõe ao Contraente Público descida de preços das ofertas grossistas da Fibroglobal até 66%

• Identifica sobrefinanciamentos no valor de 3,1 milhões de euros
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• Leilão Multifaixa nos 800 MHz

• Renovação dos Direitos de 

Utilização de Frequências atribuídos 

na faixa dos 2100 MHz

Obrigações de cobertura
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• Relativamente ao serviço do 112,  desde que haja cobertura de um operador é 

possível estabelecer a chamada, mesmo não sendo cliente desse operador.

• Continuam a existir localidades e freguesias com níveis de cobertura móvel 

reduzidos que afetam a qualidade das comunicações eletrónicas ou mesmo a 

sua realização, com prejuízos para as populações, pelo que deve ser uma 

prioridade do País corrigir esta situação.

Cobertura móvel
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Comunicações 

móveis em roaming

nacional
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Com roaming 

nacional 

disponível 

Áustria

Bulgária

Chipre

Croácia

Dinamarca

Eslováquia

Eslovénia

Espanha

Finlândia

França

Hungria

Itália

Polónia

Roménia

Roaming nacional
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Iniciativa WiFi4EU

• Até agora candidataram a nível europeu cerca de 13 

000 municípios, tendo sido atribuídos 2 800 vales - no 

valor de  15 000 euros cada.

• Em Portugal, cerca de 50% dos 256 municípios que se

candidataram, receberam vales.
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Investimento nos cabos submarinos

É essencial à  Coesão Territorial o estabelecimento até 2023 de

um novo anel em fibra ótica (cabo submarino) que interligue o Continente, 

os Açores e a Madeira

Cabos submarinos
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OS CABOS SUBMARINOS

ALÉM DE ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA 

DIGITAL

Podem através de novas tecnologias baseados na instalação de sensores 

vários nos repetidores de cabos submarinos contribuir para:

• A deteção sísmica (sensores de movimento)

• A deteção de tsunamis (sensores de pressão)

• Estudos oceanográficos (sensores de pressão, de temperatura e

químicos)
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4. Proteção civil, segurança, 

confidencialidade
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• Política de planeamento civil de emergência 

(segurança nacional, defesa; cibercrime –

“security”)

• Política de proteção civil (evolução dos 

serviços de emergência, 112, avisos à 

população – “safety”)

• Proteção da privacidade e dos dados 

pessoais
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5. Informação e Proteção dos 

consumidores
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Maio de 2018Até ao início de 2017

PROBLEMA:

Subscrição involuntária de 

serviços WAP Billing.

Página 

de 

subscriç

ão

CÓDIGO DE CONDUTA 

(auto regulação):

Consumidor mais protegido:

• Na subscrição: evita 

contratação indesejada e 

informação  deficiente;

• No cancelamento e inibição 

genérica: garantia plena de 

inibição e cancelamento sem 

custos.

Subscrição inadvertida de serviços WAP BILLING

Fevereiro de 2017 Em 2019Reclamações

RECOMENDAÇÃO ANACOM 

(02.11.2017): 

Operadores só devem cobrar

conteúdos digitais / serviços que 

não comunicações eletrónicas 

com autorização prévia e 

expressa dos seus clientes.

Página de 
pagament

o

SMS de 

confirmação 

de subscrição

CONFIRM

AR 

SUBSCRI

ÇÃO

CONFIRM

AR 

PAGAMEN

TO

CANCELA

R

ANACOM promove debate com operadores para assinalar o Dia Mundial das Telecomunicações 

e saúda o estabelecimento de um acordo de autorregulação

“Este acordo de autorregulação representa um avanço em matéria de satisfação dos clientes e de 

defesa dos interesses dos consumidores (…) é um facto inédito na história (…) das comunicações 

eletrónicas em Portugal. 

“A autorregulação pode e dever ser um instrumento relevante para o mercado”

João Cadete de Matos, Presidente da ANACOM

RECLAMAÇÕES:

Queda acentuada

Proposta de alteração LCE:

Legitimidade do Regulador 

para supervisão/atuação

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1435483
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DesafiosO consumidor Amanhã

DIFICULDADES:

• Diversidade: saber comunicar 

com todos;

• Cada vez mais exigente;

• Pouco proactivo: só procura 

informação quando tem um 

problema;

• Confuso: perante a 

multiplicidade de escolha;

• Assédio constante por parte 

de operadores concorrentes.

APOIO À DECISÃO: 

• Na hora de escolher: poupa 

tempo (diversidade de ofertas);

• Na hora de contratar: certeza 

das condições contratuais;

• Durante o contrato: ajuda a 

gerir a relação contratual e a 

evitar problemas;

• Na hora de cancelar: 

informação sobre direitos e 

obrigações.

• Se alguma coisa corre mal: 

habilita a endereçar o 

problema.

A INFORMAÇÃO DEVE:

• Chegar rapidamente: para 

reagir em tempo útil;

• Chegar a todos: mesmo a 

quem não a procura ou só 

procura quando tem um 

problema;

• Ser clara: sem margem para 

dúvidas;

• Ser útil: prevenir problemas 

e/ou ajudar a resolvê-los.

O QUE ESTAMOS A FAZER: 

• Portal do Consumidor;

• Resposta a reclamações e 

pedidos de informação;

• Garantir a qualidade da 

informação prestada pelos 

operadores aos 

consumidores e do tratamento  

dado às suas reclamações. 

• Ações de formação em 

colaboração com entidades de 

apoio ao consumidor;

• Comunicação social: 

comunicados de imprensa, 

entrevistas na televisão e 

rádio, artigos informativos nos 

jornais;

• Ações e campanhas 

informativas

O QUE FAREMOS AMANHÃ:

• Apostar em imagem e 

conteúdos multimédia: vídeos 

curtos com mensagens rápidas e 

eficazes ao consumidor;

• Apostar na comunicação 

digital: site, redes sociais, apps. 

Ir onde as pessoas estão;

• Apostar na interatividade: chats

virtuais de pergunta/resposta ao 

consumidor; simuladores;

• Inteligência artificial: Avatars; 

pesquisas semânticas; pesquisas 

assistidas;

• Apostar em novas formas de 

comunicar (ANACOM explica; 

Quiz Consumidor; Boletim do 

Consumidor;

• Melhorar a comunicação com os 

utilizadores com necessidades 

especiais;

• Apostar na cooperação com as 

entidades de apoio ao 

consumidor, em particular com 

os centros de arbitragem de 

conflitos de consumo; 

O valor da informação: o desafio de comunicar com o consumidor

Importância da 

informação
Hoje
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6. Independência  - financiamento 

das entidades reguladoras
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Modelo de Financiamento das Entidades Reguladoras

DFA    |     22.02.2019

ENTIDADES REGULADORAS ORIGEM DAS RECEITAS %

ANACOM

 Taxas de regulação de comunicações eletrónicas

 Taxas de regulação de serviços postais

 Taxas de espectro

 Taxas de utilização de números

 Outras receitas

34

2

60

2

2

AdC
 Transferências de outras entidades reguladoras

 Taxas e coimas
93

7

ASF
 Impostos, taxas e outras penalidades

 Ganhos financeiros
93

7

CMVM
 Taxas, multas e outras penalidades

 Ganhos financeiros
99

1

ERSE
 Transferências da REN – Rede Elétrica e REN Gasodutos 

 Taxas, multas e outras penalidades
99

1

ANAC
 Taxas de segurança

 Outras receitas
94

6

ERSAR

 Taxas de regulação - Entidades gestoras concessionárias

 Serviços prestados - Entidades gestoras de sistemas de abastecimento de água 

para consumo humano

 Subsídios à exploração

67

26

7

AMT

 Taxas de regulação de infraestruturas rodoviárias

 Taxas de regulação de infraestruturas portuárias

 Comparticipação das entidades gestoras dos centros de Inspeção Técnica de 

Veículos (CITV)

 Outras comparticipações

38

10

48

4

ERS

 Taxas de regulação 

 Coimas

 Outros rendimentos

97

2

1
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Modelo da ANACOM

- Taxas de regulação de comunicações eletrónicas e de serviços postais:

• Orientação para os custos – As taxas de regulação cobrem integralmente o valor

das custos;

• Modelo de custeio – Accounting Based Costing (ABC).

• Chave de repartição de custos em função dos rendimentos das empresas.

- Espectro radioelétrico – taxas de utilização de frequências

É um bem do domínio público e é escasso.

O valor das taxas baseia-se em três princípios

• Cobertura dos custos associados à gestão do espectro;

• Promoção da otimização e da eficiência de recursos.

• Utilizador/pagador

- Taxas de utilização de números:

• Princípio do ocupador/pagador e “benchmarking” com consulta a entidades

reguladoras europeias.

DFA    |     22.02.2019



31

Modelo da ANACOM

• Assegura a causalidade, proporcionalidade, transparência, simplicidade e

previsibilidade na aplicação das taxas, proporcionando um fácil entendimento do

modelo por parte dos operadores e prestadores de serviços;

• Permite que os preços praticados de serviços aos consumidores sejam adequados

e que as taxas de regulação ou de utilização de frequências não afetem os preços

de forma desproporcionada, promovendo deste modo uma sã concorrência;

• Assegura que as taxas aplicadas aos operadores não constituam barreiras à

entrada no mercado de novos operadores e prestadores de serviços nem à

permanência no mercado dos de pequena dimensão.

DFA    |     22.02.2019
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João Cadete de Matos

26.02.2019

Obrigado pela atenção!


