
         

 

 

 

As Associação Portuguesa de imprensa, a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã e A 

Associação Portuguesa de Marketing Directo, Relacional e Interactivo , vêm responder à 

consulta publica da ANACOM sobre o sentido provável de decisão sobre o critério a adotar 

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

é efetuado através de amostras. 

 

Preâmbulo  

 

A Associação Portuguesa de Imprensa e a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, são 

pessoas coletivas de direito privado dotada de personalidade jurídica, sem fins lucrativos. 

Representam cerca de 800 publicações, têm como fins específicos, assegurar a representação 

dos seus associados e defender os interesses legítimos dos mesmos; favorecer o bom 

entendimento e a solidariedade entre os respetivos associados, e contribuir para a adequada 

valorização da imprensa em geral, através de uma estreita articulação com as demais 

associações, nacionais e internacionais. Colaboram, também, com as entidades reguladoras ou 

quaisquer entidades ou organismos na definição, implementação e execução de políticas 

públicas e medidas aplicáveis aos meios de comunicação social, e nomeadamente em matéria 

de defesa a sustentabilidade das empresas dos seus associados, da língua portuguesa, de apoios 

e incentivos, de relações de trabalho, de qualificação profissional e empresarial, de publicidade, 

de proteção do meio ambiente e de desenvolvimento integrado da atividade. 

A AMD – Associação Portuguesa de Marketing Directo, Relacional e Interactivo representa os 

operadores de Marketing Directo e de Venda à Distância, que usam os CTT – Correios de 

Portugal, para distribuição de mensagens das marcas (mailings), recepção de pedidos e 

distribuição de encomendas, por vezes acompanhadas das respectivas cobranças. 



As entidades empresariais que representamos, dos principais utilizadores do Serviço Postal 

Universal, são o veículo de informação e direito de expressão integrando, consequentemente, o 

conceito de Liberdade de Imprensa.  

 

Considerações 

 

As Associações signatárias sublinham a importância do debate sobre os critérios estatísticos 

utilizados nos modelos de avaliação dos IQs do serviço postal, em particular no que concerne a 

distribuição postal de JPP em que se insere esta consulta publica. 

Na verdade, mais do que qualquer outra distribuição postal, a que diz respeito aos jornais e 

revistas tem um impacto direto na cidadania, nas liberdades e garantias dos cidadãos e na 

liberdade de imprensa constitucionalmente protegida, no que diz respeito ao acesso a 

informação,  e um enorme impacto na sustentabilidade das empresas editoras de jornais e 

revistas pois a sua qualidade afeta diretamente a relação económica dos assinantes com os 

editores, relação essa que representa em muitos setores da imprensa portuguesa mais de 50% 

dos rendimentos anuais e cuja correção não depende de iniciativas dos editores mas apenas da 

qualidade do serviço de distribuição postal. 

As Associações dispõem de indicadores, desde 2014, que mostram claramente degradação da 

distribuição postal (muito antes dos problemas inerentes a pandemia) e, em momento próprio, 

não deixarão de formular os impactos negativos da deficiente distribuição postal, quer na 

perspetiva da cidadania, quer na do acesso a leitura e cultura quer nas perdas e efeitos 

económicos negativos para as empresas editoras de jornais e revistas. 

A analise que fizemos dos critérios referentes ao «intervalo de confiança estatística a aplicar as 

amostras para a aferição dos índices de qualidade» esta baseada na diferenciação do impacto 

que a qualidade de distribuição postal tem segunda as diferentes periodicidades de publicações 

distribuídas a assinantes; esta diferenciação estará alias reconhecida pelos prazos estipulados 

(D+X) para cada periodicidade. Assim o procedimento estatístico não pode ser o mesmo para 

uma distribuição postal diária (210 dias por anos) ou semanal (52 dias por ano)  e as outras 

periodicidades que se acomodam melhor em amostras semelhantes as outras categorias de 

correio. 

 

Conclusão 



Quanto ao intervalo de confiança aceitável para as amostras referentes ao correio de 

distribuição de jornais e revistas consideramos o intervalo de 5% adequado para as publicações 

periódicas com periodicidades iguais ou superiores a quinzenal (máximo de 26 edições ano)¸ 

quantos as publicações diárias e semanais e com base nos dados de acompanhamento 

recolhidos junto dos associados de ambas entidades, o intervalo de confiança aceitável é de 

2,5%. 

 


