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Assunto: 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   
 
 
Na sequência da Consulta Pública ao documento acima mencionado, junto envio os 

comentários da DECO ao documento em questão. 

 

Mantendo-me ao dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais, apresento os meus 

melhores cumprimentos,  

 

 

A Diretora Geral 

 

(Ana Cristina Tapadinhas) 

 

 

 

 

 

 



 

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – DECO 
Rua da Artilharia Um, Nº 79 – 4º 

1269 – 160 Lisboa 

 

 

Comentário geral:  

 

1. A presente consulta reporta-se ao sentido provável de decisão (SPD) da ANACOM 

sobre o critério a adotar para avaliar o cumprimento dos objetivos de desempenho 

associados aos indicadores de qualidade de serviço (IQS) do serviço postal universal, cujo 

apuramento é efetuado através de amostras, aprovado a 26 de março de 2020. 

  

2. A ANACOM, face ao disposto nos «Parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de 

desempenho associados à prestação do serviço postal universal», fixados por decisão de 

12 de julho de 2018 para o período de 2018-2020, e ao abrigo da Lei Postal, deliberou 

considerar 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), aplicáveis em 2019 e em 2020, 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. 

  

Para esse efeito, os CTT devem remeter à ANACOM o intervalo de confiança a 95% do 

valor observado de cada um dos IQS referidos, arredondado à segunda casa decimal, 

bem como todos os cálculos efetuados para o determinar. Esta informação é enviada à 

ANACOM, relativamente ao ano 2019, no prazo de 10 dias úteis após os CTT serem 

notificados da decisão final e, relativamente ao ano 2020, em simultâneo com o reporte 

dos níveis anuais de qualidade registados nesse ano. 

  

3. Tendo apreciado o teor do presente SPD da ANACOM, informamos que nada temos a 

opor ao que foi deliberado. 

 

 


