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1. Enquadramento 

O Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) 

aprovou, por deliberação de 11.01.2018, o sentido provável de decisão (SPD) sobre os 

critérios de formação dos preços do serviço postal universal para o período 2018-2020, 

que foi submetido a: (i) audiência das organizações representativas dos consumidores, ao 

abrigo do disposto no artigo 43.º da Lei Postal1; (ii) audiência dos CTT – Correios de 

Portugal, S.A. (adiante CTT, empresa ou Reclamante), nos termos dos artigos 121.º e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo (CPA); e (iii) procedimento de 

consulta pública previsto no artigo 9.º da Lei Postal. 

Por deliberação de 12.07.20182, o Conselho de Administração da ANACOM aprovou os 

critérios de formação dos preços do serviço postal universal para o período 2018-2020, 

com exceção da metodologia de previsão de tráfego do cabaz de serviços postais não 

reservados para o mesmo triénio3, a qual foi submetida a: (i) audiência dos CTT, nos termos 

dos artigos 121.º e seguintes do CPA; (ii) audiência das organizações representativas dos 

consumidores, ao abrigo do disposto no artigo 43.º da Lei Postal; e (iii) consulta pública, 

nos termos do artigo 9.º da Lei Postal. 

Os CTT foram notificados desta deliberação em 18.07.20184. 

Realizadas a audiência e consultas sobre o SPD sobre a metodologia de previsão de 

tráfego do cabaz de serviços postais não reservados para o triénio 2018-2020, o Conselho 

de Administração da ANACOM, por deliberação de 05.11.20185, aprovou: 

a) A metodologia de previsão de tráfego do cabaz de serviços postais não reservados 

para o triénio 2018-2020, (…) e, consequentemente, no que desta dependia, a 

                                                           
1 Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, na sua redação em vigor. 
2 Na qual a ANACOM teve em conta os contributos recebidos no quadro dos procedimentos a que foi submetido 
o SPD aprovado em 11.01.2018, cuja análise consta do “Relatório da consulta pública e audiência prévia sobre 
o sentido provável de decisão relativo aos critérios de formação dos preços do serviço postal universal para o 
período 2018-2020”, que faz parte integrante da decisão, tendo sido também aprovado na mesma deliberação 
de 12.07.2018. 
3 Salientando-se, na página 53 dessa decisão, que apenas a variação máxima de preços aplicável ao cabaz 
de serviços não reservados [para 2019 e 2020] ficava dependente da decisão final a adotar sobre a metodologia 
de previsão de tráfego desse cabaz para o triénio 2018-2020. 
4 Através do ofício com a ref. ANACOM-S012015/2018, entregue aos CTT, por protocolo, naquela data. 
5 Na qual a ANACOM teve em conta os contributos recebidos no quadro dos procedimentos a que foi submetida 
a metodologia de previsão do tráfego do cabaz de serviços postais não reservados para o triénio 2018-2020, 
cuja análise consta do “Relatório da consulta pública e da audiência prévia a que foi submetido o Sentido 
Provável de Decisão sobre a metodologia de previsão de tráfego do cabaz de serviços postais não reservados 
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variação anual máxima dos preços do cabaz de serviços postais não reservados, em 

cada um dos anos 2019 e 2020, (…); 

b) A publicação da versão consolidada da decisão relativa à fixação dos critérios de 

formação dos preços do serviço postal universal para o período 2018-2020, bem como 

dos referidos critérios (…), em que: 

i) o seu capítulo 9 integra as alterações (…) aprovadas [através da mesma 

deliberação de 05.11.2018] na metodologia de previsão de tráfego do cabaz de 

serviços postais não reservados, para o período 2018-2020 (páginas 38 a 40 da 

versão consolidada), e no cálculo da variação máxima dos preços do cabaz de 

serviços postais não reservados para os anos 2019 e 2020 (páginas 41 e 42 da 

versão consolidada); 

ii) o artigo 5.º, n.º 1, alínea c) do seu anexo, relativo à definição do fator de correção 

do tráfego (FCQ), reflete as novas previsões para a variação do tráfego do cabaz 

dos serviços postais não reservados no período 2018-2020, que passam a ser 

de -6,43% em 2018, -3,42% em 2019 e -3,90% em 2020, quando eram de -4,21% 

em 2018, -3,74% em 2019 e -3,13% em 2020; 

iii) o artigo 11.º, n.º 2 do seu anexo, relativo à variação máxima dos preços do cabaz 

de serviços não reservados em 2019 e 2020, especificou que aquela passa a ser 

de IPC + FCIPC - 0,25% + FCQ, em vez de IPC + FCIPC - 1,33% + FCQ.6 

Os CTT foram notificados desta deliberação em 09.11.20187. 

Os CTT apresentaram, por correio eletrónico de 30.11.2018, uma reclamação, ao abrigo 

do disposto no artigo 184.º e seguintes do CPA, através da qual requereram que a versão 

consolidada da deliberação de 12.07.2018, com a revisão do seu capítulo 9 e a revisão dos 

artigos 5.º, n.º 1, e 11.º, n.º 2, do respetivo anexo, referentes ao tema da metodologia de 

                                                           
para o triénio 2018-2020”, que faz parte integrante da decisão, tendo também sido aprovado através da mesma 
deliberação de 05.11.2018. 
6 As definições de IPC (inflação esperada para cada ano), FCIPC (fator de correção da inflação) e FCQ (fator 
de correção do tráfego) constam do artigo 5.º, n.º 1, do anexo à versão consolidada de decisão. 
7 Através do ofício com a ref. ANACOM-S019204/2018, entregue aos CTT, por protocolo, naquela data. 
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previsão de tráfego do cabaz de serviços postais (doravante “Deliberação Preços”) fosse 

alterada, no sentido de: 

a) A regra de preços a aplicar ao cabaz de serviços de correspondências, correio editorial 

e encomendas, incluindo o correio não prioritário/normal até 20 gramas, passasse a 

ser de IPC + FCIPC - 0,04% + FCQ, para o período 2019-2020; e 

b) A regra de preços aplicável aos serviços reservados, também para o mesmo período 

2019-2020, passasse a ser de IPC + FCIPC - 4,2% + FCQ. 

É esta reclamação (doravante “Reclamação”) que, seguidamente, se descreve e analisa. 

2. Reclamação dos CTT 

Objeto: 

A Reclamação dos CTT incide sobre a posição assumida pela ANACOM no cálculo da: 

a) Variação anual máxima dos preços do cabaz de serviços de correspondências, correio 

editorial e encomendas permitida para 2019 e 2020, nomeadamente nas páginas 41 e 

42 da Deliberação Preços (a deliberação de 12.07.2018), e no artigo 11.º, n.º 2 do 

respetivo anexo; 

b) Redução mínima dos preços dos serviços reservados, que foi definida nas páginas 48 

e 49 da Deliberação Preços e no artigo 13.º, n.º 1 do respetivo anexo. 

Os CTT fundamentam a sua reclamação no facto de a ANACOM, naquela decisão, não ter 

considerado os valores atualizados da inflação apresentados no Relatório do Orçamento 

do Estado para 2019 (ROE2019), publicado em 15.10.2018, o que, na sua ótica, 

configuraria um evidente erro nos pressupostos da Deliberação Preços ou, no mínimo, um 

erro manifesto de apreciação, que conduz a que o cálculo da variação anual máxima dos 

preços do cabaz de serviços não reservados (IPC - 0,25%) para o período 2019-2020 

esteja errado e desfasado da realidade. 

De igual forma, os CTT entendem que na definição da regra dos preços do cabaz de 

serviços reservados, a ANACOM deveria ter levado em consideração os valores 

atualizados de inflação constantes do ROE2019, pelo que a desconsideração desses 
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valores configura, igualmente, um evidente erro nos pressupostos da Deliberação Preços 

ou, no mínimo, um erro manifesto de apreciação. 

Tal erro (ou erros) conduz(em), na opinião dos CTT, à ilegalidade da Deliberação Preços 

ou, no mínimo, contrariam profundamente os objetivos que deveriam ser visados pela 

atuação da ANACOM em sede de fixação dos critérios de formação dos preços do serviço 

postal universal. 

Por aquelas razões, os CTT consideram que a Deliberação Preços deve ser modificada e 

ajustada de forma a ter em consideração os valores mais atualizados de inflação. 

Fundamentos da Reclamação:  

Segundo a Reclamante, a regra de fixação de preços a aplicar ao cabaz de serviços de 

correspondências, correio editorial e encomendas pretende atingir dois objetivos: (i) limitar 

a margem global dos serviços em causa, por via de uma variação máxima dos preços dos 

serviços que fazem parte do cabaz e (ii) incentivar uma prestação eficiente do serviço 

universal, definindo incentivos para os CTT minimizarem os seus custos (cf. página 35 da 

Deliberação Preços). 

Acrescentam que, na impossibilidade de prever com total certeza os parâmetros relevantes 

para o estabelecimento da fórmula e do valor da variação anual máxima de preços, a 

ANACOM considerou diversas estimativas (cf. capítulo 9 da Deliberação Preços - páginas 

34 a 47), nomeadamente uma estimativa de custos, uma estimava de tráfego e uma 

estimativa da inflação. 

Aditam ainda que, de acordo com o exercício desenvolvido pela ANACOM, a variação 

média anual dos preços que permite contrabalançar a evolução dos custos unitários é de 

1,41%, pelo que esta Autoridade decidiu que a variação média anual dos preços a aplicar 

no período 2019-2020 deveria ser IPC - 0,25% (cf. página 41 e Tabela 14 da Deliberação 

Preços). 

Os CTT recordam que, para o cálculo do valor da inflação (estimado), a ANACOM refere, 

nas páginas 40 e 41 da Deliberação Preços, que considerou: 

a) Para 2018, a média das previsões do Relatório do Orçamento do Estado para 2018 

(ROE2018), do Banco de Portugal ("BdP”), da Comissão Europeia ("CE"), da 
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Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico ("OCDE") e do Fundo 

Monetário Internacional ("FMI"), ou seja, 1,34%; 

b) Para 2019, a média das previsões do BdP, da CE, da OCDE e do FMI, ou seja, 1,68%; 

e 

c) Para 2020, a inflação prevista pelo BdP e pelo FMI, ou seja, 1,65%. 

Daqui resultou, para o período de 2018-2020, uma inflação média de 1,56% ao ano e para 

o período de 2019-2020 uma inflação média de 1,66% ao ano. 

A Reclamante menciona ainda que a ANACOM, na página 42 da Deliberação Preços, 

refere que no cálculo do X do valor da variação anual de preços apenas considerou as 

inflações médias de 2019 e de 2020, ou seja, 1,66%, chegando assim a um valor de X de 

0,25% [correspondente à variação média anual dos proveitos unitários para manter a 

margem (1,41%), menos o valor médio da inflação para 2019 e para 2020 (1,66%)]. 

De acordo com a empresa, a ANACOM desconsiderou, sem justificação aparente, o valor 

de inflação previsto no ROE2019, que foi publicado em 15.10.2018, sendo que este deveria 

e poderia ter sido considerado na adoção final da Deliberação Preços (cf. documento n.º 1 

que os CTT juntam à sua Reclamação). 

Salientam os CTT que, no ROE2019 é referido, que: 

a) [A] inflação, medida pelo IPC, deverá fixar-se nos 1,3% em 2018 e 2019, refletindo a 

manutenção de pressões inflacionistas externas e internas moderadas [cf. Cenário 

Macroeconómico (capítulo 11.3.2., páginas 61 e 62)]; 

b) No Quadro II.3.3. Cenário Macroeconómico 2018-2019, o valor de 1,3% é o indicado 

como a estimativa para 2018 e a previsão para 2019 para a variação do IPC (ver Figura 

1). 
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Figura 1 – Cenário Macroeconómico 2018-2019 constante do ROE2019 

 

Fonte: Reclamação e ROE2019. 

No entender dos CTT, para efeitos de definição e cálculo do valor da variação anual de 

preços devem ser considerados os valores inscritos no ROE para a inflação esperada para 

cada ano, sempre que disponíveis, pelos seguintes motivos: 

a) Em primeiro lugar, porque o valor previsto pelo Governo, e como tal inscrito no ROE 

de cada ano, é a fonte de informação mais relevante para efeitos de cálculo da 

variação anual máxima dos preços do cabaz de serviços de correspondências, correio 

editorial e encomendas, nomeadamente para preenchimento dos critérios relativos ao 

IPC e ao FCIPC. 
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De acordo com a página 44 da Deliberação Preços e o artigo 5.º, n.º 1, alínea a) do 

respetivo anexo, o IPC corresponde à inflação esperada para cada ano que for 

oficialmente prevista pelo Governo e como tal inscrita no Relatório do Orçamento do 

Estado de cada ano, geralmente publicado em outubro do ano anterior à da aplicação 

dos preços. E, conforme decorre da página 45 da Deliberação Preços e do artigo 5.º, 

n.º 1, alínea b) do respetivo anexo, o FCIPC corresponde à diferença entre o valor da 

inflação projetado no Relatório do Orçamento do Estado de um ano para o ano anterior 

e o valor que tinha sido previsto para o ano anterior nos termos da alínea anterior 

(alínea a)). 

Portanto, para os CTT não há dúvidas de que o ROE para cada ano é a fonte de 

informação mais credível e mais fidedigna para fixar os valores de IPC e de FCIPC, 

devendo esta fonte também ser considerada para o estabelecimento da fórmula e do 

valor da variação anual de preços do cabaz de serviços não reservados. De resto, 

segundo os CTT, a própria ANACOM considerará essa fonte, face ao que é referido 

na página 40 da Deliberação Preços para o ano de 2018. 

No entender da empresa, apenas se poderá recorrer a estimativas de outras entidades 

quando a informação do Governo não se encontre disponível, o que estará alinhado 

com a economia e substância da Deliberação Preços. 

Considerando que o ROE2019 foi publicado em 15.10.2018, os CTT não alcançam os 

motivos porque a ANACOM desconsiderou esta informação no cálculo dos valores de 

inflação para o período de 2018-2020. 

b) Em segundo lugar, os CTT mencionam que na proposta de preços que têm que 

apresentar anualmente à ANACOM (cf. artigo 8.º da Deliberação Preços), a empresa 

está obrigada a considerar os valores oficiais previstos pelo Governo e inscritos no 

ROE de cada ano. 

Acrescentam que, de acordo com o previsto nas páginas 44 e 45 da Deliberação 

Preços e no artigo 5.º, n.º 1, alíneas a) e b) do respetivo anexo, só nos casos em que, 

à data de apresentação da proposta de preços por parte dos CTT, o referido ROE não 

estiver disponível, é que estes podem calcular o IPC atendendo aos valores de inflação 

previstos pelo BdP no Boletim Económico publicado mais recentemente. 
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Para os CTT, a circunstância de estarem obrigados a utilizar os valores de inflação 

inscritos no ROE é mais uma razão que milita a favor de este valor ser considerado 

no estabelecimento da fórmula e do valor da variação anual dos preços. 

A Reclamante refere que, de resto, não encontra qualquer razão que justifique que o 

estabelecimento da fórmula, pela ANACOM, possa desconsiderar o valor da inflação 

inscrito no ROE e a sua execução, pelos CTT, já tenha forçosamente que recorrer a 

esta fonte. 

No entender dos CTT, o alinhamento dos fatores subjacentes aos parâmetros 

operativos da regra de fixação de preços do serviço postal universal é, não apenas o 

mais desejável, mas também uma exigência dos princípios da previsibilidade e da 

certeza regulatórias. 

c) Em terceiro lugar, os CTT salientam que a utilização de previsões mais recentes para 

o valor da inflação foi já determinada pela ANACOM à empresa. 

Referem que tal sucedeu, por exemplo, aquando da apresentação da proposta de 

preços do serviço universal para 2016 (cf. documento n.º 2 que juntam à sua 

Reclamação). Explicitam que, tal como decorre daquele documento: 

i) apresentaram, em 09.12.2015, a proposta de preços para 2016, tendo na altura 

considerado, face à indisponibilidade do ROE para 2016, o valor da inflação 

projetado pelo BdP para aquele ano, por tal valor consistir, à data, a previsão mais 

recente para a inflação em Portugal efetuada por um organismo oficial português; 

ii) na sua resposta, de 23.12.2015, a ANACOM veio clarificar que, tendo entretanto 

o Banco de Portugal publicado, a 09.12.2015, no seu Boletim Económico de 

dezembro de 2015, uma previsão mais recente para o referido valor da inflação 

correspondente a 1,1 por cento, (…) nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 

2.º (referente ao conceito de IPC) dos critérios de fixação dos preços do serviço 

postal universal, (…) deve ser utilizado como valor do IPC em 2016 o referido valor 

de 1,1 por cento. 

Concluem assim que, de acordo com a ANACOM, a aplicação da regra de variação 

máxima de preços deveria considerar as previsões mais recentes para o valor da 
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inflação. Os CTT não encontram qualquer razão válida para não ser seguido idêntico 

princípio no estabelecimento da fórmula e do valor da variação anual dos preços. 

Salientam ainda que o valor previsto para 2020, pelo FMI, também foi atualizado em 

08.10.2018 para 1,8%, com a publicação do FMI - World Economic Outlook (outubro 

2018). Segundo os CTT, o valor projetado pelo FMI para a inflação em Portugal em 

2020 só está disponível na BD Excel que apoia o Relatório elaborado pelo FMI, sendo 

que aquele relatório apenas contém projeções para este indicador para os anos de 

2018, 2019 e 2023. 

d) Em quarto e último lugar, os CTT não consideram admissível que possa entender-se 

que a situação de não se considerar o valor da inflação incluído no ROE2019 poderá 

ser corrigida, mais tarde, pela atuação do FCIPC. 

De acordo com a Reclamante, este fator de correção apenas se aplica face a uma 

proposta concreta de preços que seja apresentada pela empresa, não servindo para 

corrigir a fórmula e o valor da variação anual dos preços subjacente à regra de fixação 

de preços do cabaz de serviços postais não reservados. Sendo a fórmula definida de 

forma errada, esta continuará, em sua opinião, a projetar-se de forma negativa durante 

todo o período de 2019-2020, em claro prejuízo dos CTT. 

Acrescentam que, pela sua própria definição, o FCIPC não pode corrigir este 

desajuste. O FCIPC corresponde apenas à diferença entre o valor da inflação 

projetado no ROE do ano n para o ano n-1 e o valor da inflação que tinha sido previsto 

para o ano n-1 no Orçamento do Estado desse ano. Ou seja, o FCIPC possibilita 

somente a correção de desvios entre a projeção da inflação de um determinado ano e 

a inflação que tinha sido prevista para esse mesmo ano, mas apenas dos valores que 

são apresentados no ROE de cada ano – pelo que o FCIPC não possibilita a correção 

de diferenças entre projeções de inflação efetuadas por outras entidades para um 

determinado ano e o valor de inflação apresentado no ROE para esse ano. 

Em suma, os CTT, reconhecendo que a operacionalização da regra de fixação de preços 

do serviço postal universal tem de considerar algumas estimativas e projeções (como 

sucede no caso do tráfego), entendem que nas circunstâncias em que existem elementos 

mais oficiais de entidades nacionais, como o ROE, estes não podem deixar de ser 

considerados pela ANACOM. 
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Assim, segundo os CTT, por referência a 15.10.2018, deveriam ter sido consideradas pela 

ANACOM as seguintes previsões mais recentes de inflação para Portugal: 

Quadro 1 - Previsões da inflação para Portugal 

Entidade 2018 2019 2020 Fonte 

Relatório do Orçamento de Estado para 
2019 (ROE2019) 

1,30% 1,30% - Pág. 61, ROE2019 (out18) 

Banco de Portugal (BdP) - - 1,40% 
Pág. 9, BdP – Boletim Económico 
(jun2018) 

Fundo Monetário Internacional (FMI) - - 1,80% 

Página 160, FMI - World Economic 
Outlook (out18). Ano 2020: 1,80%, 
disponível apenas em BD Excel, não 
no relatório 

Valor médio anual 1,30% 1,30% 1,60% 1,45%* 

* Média aritmética de 2019 e 2020. 

Fonte: Reclamação. 

Segundo a empresa, tendo em consideração estas previsões de inflação para 2019 e 2020 

e mantendo-se as demais estimativas de evolução de tráfego e custos constantes na 

Deliberação Preços, o valor da variação anual dos preços do cabaz de serviços não 

reservados para o período de 2019-2020 deveria ser o constante no Quadro 2: 

Quadro 2 - Variação de preços para o período de 01.01.2019 a 31.12.2020 (serviços não reservados) 

Variável 
Ano 

2018 2019 2020 

Inflação 1,30% 1,30% 1,60% 

Variação do Tráfego -6,43% -3,42% -3,90% 

Variação dos custos totais (=50% redução custos 
+25% da variação do tráfego) 

-2,74% -1,98% -2,10% 

Variação dos custos unitários 3,95% 1,49% 1,87% 

Variação média anual dos proveitos para manter a 
margem 

 1,41% 

    

Variação dos preços em 2018 4,5% - 

Variação de preços (IPC-X) no período 2019-2020 * - IPC – 0,04% 

* No cálculo do "X" apenas se teve em conta as inflações médias de 2019 e 2020, ou seja, inflação=1,45%. 

Fonte: Reclamação. 

Daqui resultaria que, em vez da variação de preços de IPC - 0,25% no período de 

2019-2020, conforme consta na Deliberação Preços, tal variação, no mesmo período, 
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deveria ser IPC - 0,04%, tendo em consideração as previsões mais recentes do valor da 

inflação para Portugal no período de 2019-2020. 

Os CTT aditam que, por idêntica ordem de razões, o mesmo raciocínio é aplicável no caso 

dos serviços reservados, remetendo, mutatis mutantis, para o exposto acima. 

Acrescentam que, de acordo com o que é referido na página 49 da Deliberação Preços 

(em particular, na respetiva nota de rodapé 57), na definição do valor de redução anual de preços 

de IPC - 4,4%, a ANACOM não considerou as previsões mais recentes do valor da inflação 

para Portugal no período de 2019-2020. 

Tendo em consideração as previsões de inflação acima referidas para o período em 

questão e mantendo-se as demais estimativas de evolução de tráfego e custos constantes 

na Deliberação Preços, entendem os CTT que o valor da variação anual de preços dos 

serviços reservados para o período de 2019-2020 deveria ser o constante no Quadro 3: 

Quadro 3 - Variação de preços para o período de 01.01.2019 a 31.12.2020 (serviços reservados) 

Variável 
Ano 

2018 2019 2020 

Inflação 1,30% 1,30% 1,60% 

Variação do Tráfego -12,5% -14,0% -15,0% 

Variação dos custos totais (=50% redução custos 
+25% da variação do tráfego) 

-4,3% -4,6% -4,9% 

Variação dos custos unitários 9,4% 10,9% 11,9% 

Variação média anual dos proveitos para manter a 
margem 

 -2,76% 

    

Variação dos preços em 2018 -0,5% - 

Variação de preços (IPC-X) no período 2019-2020 * - IPC – 4,2% 

* No cálculo do "X" apenas se teve em conta as inflações médias de 2019 e 2020, ou seja, inflação=1,45%. 

Fonte: Reclamação. 

Assim, os CTT consideram que, em vez de um valor de variação de preços no período de 

2019-2020 de IPC - 4,4%, conforme consta na Deliberação Preços, a variação de preços 

no mesmo período deveria ser IPC - 4,2%. 

Defendem que a circunstância de as previsões mais recentes do valor da inflação não 

terem sido incorporadas na Deliberação Preços os prejudica, uma vez que nos próximos 
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dois anos terão que aplicar regras e fórmulas que, desde a sua génese, estão desfasadas 

da realidade. 

Como última nota, os CTT salientam ainda que não puderam pronunciar-se sobre estes 

aspectos em momentos anteriores, uma vez que na data em que apresentaram as suas 

pronúncias aos projetos de decisão que antecederam a Deliberação Preços não estavam 

ainda disponíveis as novas previsões relativamente ao valor da inflação. 

Conclusões e pedido dos CTT: 

A Reclamante conclui que, face ao exposto, a Deliberação Preços, em especial a fórmula 

e o valor da variação anual de preços para o período de 2019-2020 (para os serviços não 

reservados e para os serviços reservados) assenta em pressupostos errados ou, no 

mínimo, incorre num erro manifesto de apreciação. 

Conforme acima referido, para os CTT a Deliberação Preços estima o valor da inflação 

sem considerar os valores de inflação previstos no ROE2019, sendo certo que esta fonte 

corresponde, nos próprios termos, economia e substância da decisão adotada pela 

ANACOM, à fonte oficial e mais fidedigna de informação sobre o valor da inflação a ter em 

conta para efeitos da regra de fixação de preços. 

A referida Deliberação desconsidera ainda – no entender dos CTT – as previsões mais 

recentes para o valor da inflação de outros organismos oficiais. 

Os CTT entendem que a não consideração das previsões mais recentes do valor da 

inflação corresponde, não apenas a uma incoerência com os próprios termos da 

Deliberação Preços e com a prática anterior da ANACOM, mas também à assunção de um 

erro manifesto na aprovação da Deliberação, o que se traduz igualmente numa clara 

violação de princípios basilares da atuação administrativa – designadamente, dos 

princípios da proporcionalidade (nomeadamente na vertente da adequação) e da 

atendibilidade da situação factual. 

Os CTT entendem que, ao não considerar, na Deliberação Preços, os valores de inflação 

mais atualizados que estavam disponíveis à data de aprovação desta decisão 

(05.11.2018), a ANACOM terá violado os referidos princípios, determinando, assim, 

fórmulas e valores de variação máxima de preços baseados em pressupostos 

manifestamente insuficientes ou errados. 
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Estes aspectos evidenciariam, segundo os CTT, a ilegalidade da Deliberação Preços, mas 

também a sua inconveniência, na perspetiva da respetiva desconformidade com os 

objetivos regulatórios da certeza, estabilidade e de incentivo a uma prestação eficiente do 

serviço universal, que se pretendem prosseguir nesta matéria. 

Por conseguinte, os CTT entendem que a Deliberação Preços deve ser modificada: 

a) Na parte em que estabelece a fórmula e o valor da variação anual dos preços (páginas 

40 a 42), bem como no respetivo anexo (artigos 11.º, n.º 2) do cabaz de serviços de 

correspondências, correio editorial e encomendas, incluindo o correio não 

prioritário/normal até 20 gramas (artigo 12.º, n.º 1); e 

b) Na parte em que estabelece a fórmula e o valor da variação anual dos preços (páginas 

48 a 50), bem como no respetivo anexo (artigo 13.º, n.º 1), dos serviços reservados, 

passando a atender-se, em ambos os casos, às previsões mais recentes do valor da 

inflação para o período de 2018-2020, nomeadamente às que se encontram incluídas no 

ROE2019. 

Nos termos que antecedem, e com aqueles fundamentos, os CTT pedem que a 

Reclamação apresentada seja considerada procedente e que, em consequência, a 

Deliberação Preços seja alterada no sentido de (i) a regra de preços a aplicar ao cabaz de 

serviços de correspondências, correio editorial e encomendas, incluindo o correio não 

prioritário/normal até 20 gramas, passar a ser de IPC + FCIPC - 0,04% + FCQ para o 

período de 2019-2020 e (ii) a regra de preços aplicável aos serviços reservados passar a 

ser de IPC + FCIPC - 4,2% + FCQ, também para o período de 2019-2020. 

3. Consulta aos interessados 

Nos termos do que prevê o artigo 192.º, n.º 1, do CPA, apresentada uma reclamação, o 

órgão competente para a decisão deve notificar aqueles que possam ser prejudicados pela 

sua procedência para alegarem, no prazo de 15 dias úteis, o que tiverem por conveniente 

sobre o pedido e os seus fundamentos.  

No caso em análise, a procedência da reclamação apresentada pelos CTT refletir-se-á nos 

critérios de formação dos preços do serviço postal universal, sendo por isso suscetível de 

prejudicar a generalidade dos utilizadores de serviços postais, incluindo consumidores e 
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não consumidores. Concluiu-se, portanto, ser este o universo dos contrainteressados a 

notificar em cumprimento do que é exigido na acima mencionada disposição do CPA. 

Perante o elevado número de interessados e o que relativamente às notificações 

estabelece a alínea e) do n.º 1 e o n.º 4, ambos do artigo 112.º do CPA, a ANACOM 

promoveu a notificação dos contrainteressados através de anúncio publicado em Diário da 

República, num jornal de circulação nacional e no seu sítio institucional na Internet.  

Em paralelo foram também notificadas da reclamação, na qualidade de 

contrainteressadas, as organizações representativas dos consumidores que foram ouvidas 

aquando do procedimento de aprovação da decisão agora reclamada de conformidade 

como previsto no artigo 43.º da Lei Postal.  

Assim: 

a) Em 14.12.2018, através do seu sítio na Internet, a ANACOM tornou pública a 

Reclamação apresentada pelos CTT, nos termos dos artigos 184.º e seguintes do CPA 

b) Em 17.12.2018 foi publicado um anúncio no jornal “Público”;  

c) Em 20.12.2018 foi publicado o Aviso n.º 19155/2018 na 2.ª Série do Diário da 

República n.º 245/2018, de 20 de dezembro, assegurando assim a informação de 

todos os interessados de que, no prazo de 15 dias úteis – contados a partir da data de 

publicação do último aviso (num dos meios indicados) –, poderiam, querendo, alegar 

o que entendessem por conveniente sobre o pedido dos CTT e respetivos 

fundamentos, nos termos e ao abrigo do artigo 192.º, n.º 1, do CPA.  

Pelo exposto, no seguimento da publicação do último aviso – Aviso n.º 19155/2018, 

publicado na 2.ª Série do Diário da República n.º 245/2018, de 20 de dezembro – os 

interessados deveriam enviar comentários até ao dia 14.01.2019.  

Esta informação – sobre a divulgação do último aviso e consequente data limite para envio 

de comentários –, foi também divulgada pela ANACOM no seu sítio na Internet, em 

20.12.2018. 

Findo o referido prazo, verificou-se que não foram recebidos quaisquer comentários. 
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4. Análise  

Enquanto destinatários da decisão reclamada, os CTT são diretamente interessados, tendo 

legitimidade para apresentar a Reclamação em análise. 

As impugnações facultativas de atos administrativos – como sucede com a Reclamação 

apresentada pelos CTT – não têm, por regra, efeito suspensivo da decisão sobre a qual se 

reclama. 

É o que se verifica neste caso. A Reclamação apresentada pelos CTT tem apenas efeito 

devolutivo, requerendo da entidade competente – a ANACOM – a reapreciação da sua 

decisão, mas sem que suspenda, automaticamente, a respetiva eficácia (vd. o disposto no 

artigo 189.º, n.º 2 do CPA). 

Quando a lei não estabeleça prazo diferente – como é o caso –, o prazo para reclamar é 

de 15 dias úteis, a contar da data em que os CTT tenham sido notificados da decisão que 

constitui o objeto da reclamação (artigos 191.º, n.º 3 e 188.º, n.º 1 do CPA). 

Os CTT reclamam da Deliberação Preços adotada pela ANACOM, por considerarem que 

esta deveria considerar as previsões mais recentes do valor da inflação, nomeadamente: 

a) Os valores de inflação previstos no ROE2019, publicado em 15.10.2018; e 

b) As previsões mais recentes para o valor da inflação de outros organismos oficiais, no 

caso presente, o valor previsto para 2020 pelo FMI, atualizado em 08.10.20188. 

E, neste contexto, reclamam uma alteração da metodologia seguida na elaboração da 

estimativa da variação da inflação para o período 2018-2020 fixada na Deliberação Preços, 

como facilmente se depreende do ponto 45 da Reclamação.  

Com efeito, do ponto 45 da Reclamação resulta que os CTT entendem que, para os anos 

de 2018 e 2019, deveriam passar a considerar-se apenas as previsões da inflação 

previstas nos respetivos ROE de cada ano, e já não as estimativas mais recentes das 

várias fontes que, de acordo com a metodologia fixada naquela deliberação – e que os 

                                                           
8 Publicação International Monetary Fund. 2018. World Economic Outlook: Challenges to Steady Growth. 
Washington, DC, October, 08.10.2018. 
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CTT não contestaram na sua pronúncia ao SPD de 11.01.2018 que a precedeu –, devem 

ser tidas em consideração (a saber: BdP, CE, OCDE, FMI e ROE)9.  

Assim, no pedido final deduzido vêm requerer, que a Reclamação apresentada seja 

considerada procedente e que, em consequência, a Deliberação Preços [seja] alterada no 

sentido de (i) a regra de preços a aplicar ao cabaz de serviços de correspondência, correio 

editorial e encomendas, incluindo o correio não prioritário/normal até 20 gramas, passar a 

ser de IPC + FCIPC – 0,04% + FCQ para o período 2019-2020 e (ii) a regra de preços 

aplicável aos serviços reservados passar a ser de IPC + FCIPC – 4,2% + FCQ também 

para o período 2019-2020. 

Ora, contrariamente ao que os CTT pretendem dar a entender (cf., por exemplo, o ponto 

60. da Reclamação), a Deliberação Preços foi adotada a 12.07.2018, e não a 05.11.2018. 

Com efeito, foi em 12.07.2018 que foram aprovados os critérios de formação dos preços 

do serviço postal universal para o período 2018-2020, sendo apenas relegado para 

momento posterior a concretização da metodologia de previsão de tráfego do cabaz de 

serviços postais não reservados para o mesmo triénio (que foi, em 12.07.2018, decidido 

submeter a audiência prévia dos CTT, a audiência das organizações representativas dos 

consumidores e a consulta pública, nos termos dos artigos 121.º e seguintes do CPA, e 

43.º e 9.º da Lei Postal, respetivamente).  

Na referida deliberação adotada a 12.07.2018, a ANACOM teve em conta os contributos 

recebidos no âmbito dos procedimentos de audiência prévia dos CTT, de audiência das 

organizações representativas dos consumidores e de consulta pública, nos termos dos 

artigos 121.º e seguintes do CPA, e 43.º e 9.º da Lei Postal, respetivamente, a que havia 

sido submetido o respetivo SPD aprovado por deliberação de 11.01.2018 – cuja análise se 

encontra vertida no “Relatório da consulta pública e audiência prévia sobre o sentido 

provável de decisão relativo aos critérios de formação dos preços do serviço postal 

universal para o período 2018-2020”, então aprovado em 12.07.2018, e que faz parte 

integrante daquela decisão. 

                                                           
9 Para 2020, os CTT consideram as mesmas fontes que constam da metodologia fixada na deliberação de 
12.07.2018, mas com utilização das previsões mais recentes disponíveis. 
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E, recorde-se, a Deliberação Preços deixou em aberto a metodologia de previsão do 

tráfego do cabaz de serviços não reservados para 2018-2020, dado que: 

a) A ANACOM considerou que deveria ser revisto o período utilizado no SPD de 

11.01.2018 para a série de tráfego, dado que se verifica, a partir de 2008, uma 

mudança de tendência em termos de evolução de tráfego (de 2008 para a frente 

verifica-se uma contínua e mais acentuada queda do tráfego postal); 

b) Após a decisão da ANACOM, de 11.03.2009, sobre a obrigação de reporte de 

informação estatística de serviços postais, a forma de reporte de informação de tráfego 

pelos CTT passou a ser distinta da metodologia adotada até à referida decisão; 

c) Tendo também considerado que deveriam ser tidos em conta os dados trimestrais 

reportados pelos CTT desde 2009, em vez dos dados anuais, a fim de (i) aumentar o 

número de observações para alimentar o modelo de previsão a utilizar e (ii) captar o 

efeito de sazonalidade do tráfego, efeito esse que se manifesta trimestralmente. 

Ou seja, estava em causa uma especificação de aspectos estatísticos relacionados com a 

estimação do tráfego para o período 2018-2020, tendo todas as restantes questões sido 

definitivamente endereçadas na Deliberação Preços. 

Com efeito, na Deliberação Preços, adotada a 12.07.2018, a ANACOM afirmou com 

clareza: 

a) Que eram aprovados os critérios a que obedece a formação, pelos CTT, dos preços 

dos serviços postais que compõem o serviço universal no triénio 2018-2020; 

b) Com exceção da metodologia de previsão de tráfego do cabaz de serviços não 

reservados para o triénio 2018-2020; e 

c) Que [apenas] a variação máxima de preços aplicável ao cabaz de serviços não 

reservados [para 2019 e 2020] ficava dependente da decisão final a adotar sobre a 

metodologia de previsão de tráfego desse cabaz para o triénio 2018-2020,  

de onde resulta claro que todos os aspectos dos critérios de formação dos preços do 

serviço postal universal, para além da metodologia de previsão do tráfego do cabaz de 

serviços postais não reservados para o triénio 2018-2020 e da variação máxima de preços 
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aplicável ao cabaz de serviços não reservados no que se refere ao que dependia daquela 

metodologia, se encontravam já definidos desde 12.07.2018. 

No estabelecimento da fórmula e da variação dos preços do cabaz de serviços postais não 

reservados, bem como da fórmula e da variação dos preços do cabaz de serviços postais 

reservados, permitidas para os anos de 2019 e 2020, a ANACOM considerou, com base 

nos elementos então conhecidos, estimativas de evolução dos custos, do tráfego e da 

inflação, para o período de 2018 a 2020. 

Assim, através da deliberação de 12.07.2018, a ANACOM aprovou a decisão final relativa 

àquela matéria, isto é, estabeleceu, em termos definitivos, os critérios de formação dos 

preços do serviço postal universal para o período 2018-2020 e as fontes a ter em conta 

para obter as estimativas que seriam consideradas, com exceção, apenas, da metodologia 

de previsão de tráfego do cabaz de serviços postais não reservados para o mesmo triénio 

(que foi submetida aos procedimentos de audiência e de consulta já referidos).  

Ou seja, na deliberação de 12.07.2018, a ANACOM apenas não aprovou, em definitivo, a 

referida metodologia e o que da mesma dependia, a saber: 

a) Não foi aprovada a estimativa de evolução do tráfego dos serviços postais não 

reservados para o período 2018-2020, que ficou dependente da aprovação, em 

definitivo, da metodologia de previsão do tráfego do cabaz de serviços postais não 

reservados; 

b) Não foi aprovado o valor definitivo da variação máxima de preços aplicável ao cabaz 

de serviços postais não reservados [em 2019 e 2020]10, que ficou igualmente 

dependente da aprovação, em definitivo, da metodologia de previsão do tráfego do 

cabaz de serviços postais não reservados11, pois esta impacta na definição do valor 

definitivo de um dos parâmetros da fórmula da variação dos preços daqueles serviços.  

                                                           
10 Cf. notado na página 53 da decisão de 12.07.2018. 
11 Tendo em conta que da aprovação da metodologia de previsão de tráfego dos serviços postais não 
reservados para 2018-2020 depende a aprovação da estimativa de evolução do tráfego dos serviços postais 
não reservados no período 2018-2020, da qual por sua vez depende a aprovação da estimativa de evolução 
dos custos dos serviços postais não reservados no período 2018-2020, a qual impacta na definição do valor 
definitivo de um dos parâmetros da fórmula e, assim, na definição do valor definitivo da variação permitida para 
os preços dos serviços postais não reservados em 2019 e 2020.  
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Como tal, para efeitos da determinação dos critérios de formação dos preços do serviço 

postal universal para o período 2018-2020, através da deliberação de 12.07.2018 foram 

desde logo aprovadas (de forma definitiva), designadamente: 

a) As estimativas de evolução da inflação para o período 2018-2020, incluindo a respetiva 

metodologia de cálculo e fontes consideradas, aplicáveis tanto para os preços do 

cabaz de serviços postais reservados como para os preços do cabaz de serviços 

postais não reservados; e 

b) A fórmula e a variação permitida para os preços do cabaz de serviços postais 

reservados em 2019 e 202012 (bem como as estimativas de evolução do tráfego e dos 

custos dos serviços postais reservados no período 2018-2020). 

Assim, tendo os CTT sido regularmente notificados, em 18.07.201813, da referida decisão 

de 12.07.2018 – a qual, cf. decorre do acima exposto, de forma clara e inequívoca14 fixou 

as estimativas (incluindo, nesta sede, a metodologia de cálculo e as fontes a ter em 

consideração) de evolução da inflação no período 2018-2020 a considerar no cálculo da 

variação máxima de preços dos referidos cabazes de serviços postais reservados e não 

reservados –, o prazo de que dispunham para reclamarem dessa decisão terminou em 

08.08.2018. 

Tendo sido apresentada em 30.11.2018, a Reclamação em análise – que, como acima se 

evidencia não pretende uma mera atualização de dados, mas antes uma alteração da 

metodologia e fontes a considerar na determinação das estimativas da inflação – foi 

apresentada fora do prazo legalmente estabelecido, pelo que é extemporânea. 

Com efeito, e conforme é do conhecimento dos CTT, na deliberação de 05.11.2018 a 

ANACOM limitou-se a aprovar a metodologia de previsão de tráfego do cabaz de serviços 

postais não reservados para o triénio 2018-2020 e, consequentemente, no que desta 

dependia, a variação máxima dos preços do cabaz de serviços postais não reservados em 

                                                           
12 Bem como para 2018. 
13 Através do ofício com a ref. ANACOM-S012015/2018, entregue aos CTT, por protocolo, naquela data. 
14 Cf. também resulta claro do “Relatório da consulta pública e audiência prévia sobre o sentido provável de 
decisão relativo aos critérios de formação dos preços do serviço postal universal para o período 2018-2020”, 
de 12.07.2018, que faz parte integrante da decisão de 12.07.2018, que apenas a metodologia de previsão do 
tráfego do cabaz de serviços postais não reservados não era aprovada em definitivo naquela decisão (vd. 
Capítulo 3.3, final da página 31, intitulado “Estimativa de tráfego do cabaz de serviços não reservados”, e 
Capítulo 4, intitulado “Conclusão”). 
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2019 e 2020, para além de aprovar a publicação da versão consolidada da decisão relativa 

à fixação dos critérios de formação dos preços do serviço postal não universal para o 

período 2018-202015 (que se destinou apenas a agregar, num único documento, a 

informação já definida (e estabilizada) a 12.07.2018, e a que decorria da concretização da 

metodologia de previsão de tráfego do cabaz de serviços postais não reservados para o 

triénio 2018-2020, então decidida). 

Como tal, a aprovação da publicação da versão consolidada não é, nem pode ser, 

entendida, obviamente, como uma nova aprovação dos critérios de formação dos preços 

do serviço postal universal e de tudo o que consta da mesma. 

Acresce que a decisão em causa fixa critérios de formação de preços para um período 

plurianual, que assenta em estimativas (no caso concreto, estimativas de evolução futura 

da inflação, tráfego e custos) que, justamente por serem estimativas, poderão vir a sofrer 

atualizações, sendo que essas atualizações não podem ditar a alteração das decisões 

adotadas com base nas referidas estimativas, caso em que dificilmente se chegaria, em 

tempo útil, a uma decisão final neste contexto, o que prejudicaria também os próprios CTT 

pois não poderiam, em tempo útil, conhecer os critérios de formação dos preços que 

poderiam aplicar, colocando também em causa a própria previsibilidade regulatória por si 

advogada. 

Sucede também, no caso concreto da Reclamação, que a alteração da metodologia e 

fontes a considerar para estimar a inflação resultaria numa variação anual de preços mais 

elevada, mas que a mesma lógica de não alteração deste ponto da decisão – por se 

encontrar estabilizado – teria sido seguida pela ANACOM caso a atualização resultasse 

numa menor variação anual de preços. De facto, num cenário em que a ANACOM, na sua 

decisão de 05.11.2018, alterasse as estimativas de inflação (incluindo, ou não, a respetiva 

metodologia de cálculo e fontes consideradas) e dessa alteração resultasse uma variação 

de preços mais baixa, os CTT poderiam alegar que essa alteração e/ou atualização não 

seria legítima, por introduzir alterações numa metodologia já estabilizada na decisão de 

12.07.2018. 

                                                           
15 E a aprovação do relatório da consulta pública e da audiência prévia a que foi submetido o SPD sobre a 
metodologia de previsão de tráfego do cabaz de serviços postais não reservados para o triénio 2018-2020. 
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Adicionalmente, é de referir também que: 

a) Os aspectos contestados pelos CTT nos pontos 24 a 34 da Reclamação – sobre o 

valor da inflação previsto no ROE ser, no seu entender, a fonte de informação mais 

relevante para efeitos de cálculo da variação anual máxima dos preços, e sobre a 

alegada incoerência entre os valores da inflação a considerar para efeitos de definição 

da regra de variação dos preços e o valor da inflação a considerar em cada ano para 

a operacionalização da regra definida –, não foram postos em causa pelos CTT na sua 

pronúncia ao SPD de 11.01.2018, nem foram objeto de qualquer reclamação sobre a 

Deliberação Preços de 12.07.2018, após terem sido notificados da mesma em 

18.07.2018.  

Sendo de notar que entre o SPD de 11.01.2018 e a Deliberação Preços a ANACOM 

limitou-se a atualizar as estimativas da inflação consideradas, não alterando a 

metodologia e fontes a considerar que constavam do SPD, não tendo os CTT 

apresentado qualquer proposta sobre as fontes a considerar como estimativas para a 

inflação, sobre a metodologia a seguir na elaboração da estimativa da variação da 

inflação ou sobre a fórmula da variação dos preços, no sentido de acautelar o risco de 

no ROE2019 vir a ser previsto um valor da inflação inferior ou superior ao estimado 

pela ANACOM.  

Após terem sido notificados da decisão de 12.07.2018, os CTT poderiam ter reclamado 

sobre ter sido fixado, em termos definitivos, o valor da estimativa da inflação ou mesmo 

da relevância de se ter em consideração o valor das estimativas previstas no ROE e 

não as outras estimativas consideradas, requerendo, então, a atualização desta 

estimativa (da inflação) no âmbito da decisão, ainda pendente, da metodologia de 

previsão da variação de tráfego do cabaz de serviços postais não reservados para 

2018-2020, o que não aconteceu. Tal como também não efetuaram qualquer 

referência a este aspecto aquando da sua pronúncia ao SPD sobre a metodologia de 

previsão do tráfego dos serviços não reservados. 

b) A ANACOM, na Deliberação Preços, procedeu, tendo em conta o universo das fontes 

previstas no SPD de 11.01.2018 que a precedeu, à atualização das estimativas para 

a inflação divulgadas pelas fontes consideradas na metodologia seguida na 

elaboração da estimativa da variação da inflação no período 2018-2020, tendo em 

conta os dados mais recentes divulgados por aquelas fontes à data da aprovação 
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daquela deliberação (12.07.2018)16, sem a necessidade de os CTT solicitarem essa 

atualização, não tendo também a empresa questionado as estimativas que foram 

usadas, quando se pronunciaram sobre o SPD de 11.01.2018.  

c) Se a ANACOM tivesse contemplado a totalidade de fatores a considerar na fixação 

dos critérios de formação dos preços do serviço postal universal em 12.07.2018 e a 

decisão tivesse ficado concluída, na sua totalidade, nesta data, o facto de a estimativa 

para a inflação em 2019 indicada no ROE2019 de outubro de 2018 ser, entretanto, 

conhecida não poderia, como agora também não pode, ser usado para pôr em causa 

a decisão da ANACOM. 

d) Depois da atualização das estimativas da inflação, na Deliberação Preços, aprovada 

em 12.07.2018, as mesmas fontes já procederam a atualizações das estimativas da 

inflação, tal como já haverá novos dados de outros indicadores (como por exemplo 

novos dados de custos), não se podendo estar constantemente a “reabrir” a decisão 

para as ter em consideração, caso em que dificilmente se chegaria, em tempo útil, a 

uma decisão final. 

Acresce que, ao reclamarem a utilização de novos dados da inflação e não de outros 

indicadores, os CTT não estão a ser coerentes.  

e) Conforme já referido, a Deliberação Preços, aprovada em 12.07.2018, deixou apenas 

em aberto a metodologia de previsão do tráfego do cabaz de serviços não reservados 

para 2018-2020, a qual veio a ser aprovada na decisão de 05.11.2018.  

Todos os aspectos apresentados pelos CTT sobre a inflação, não são relevantes para 

a decisão de 05.11.2018, que veio a aprovar aquela metodologia.  

De igual modo, também os novos dados de tráfego que, entretanto, ficaram disponíveis 

entre a Deliberação Preços e a deliberação que aprovou a metodologia de previsão do 

tráfego do cabaz de serviços não reservados, não impactam a inflação esperada para 

2018-2020. 

                                                           
16 Conforme explicitamente referido no “Relatório da consulta pública e audiência prévia sobre o sentido 
provável de decisão relativo aos critérios de formação dos preços do serviço postal universal para o período 
2018-2020”, de 12.07.2018, que faz parte integrante da Deliberação preços, na página 36 sob o ponto “3.4 
Variação anual de preços do cabaz de serviços não reservados”, na página 44 sob o ponto “3.6 Regras a aplicar 
aos serviços reservados” e na página 58 sob o ponto “4. Conclusão”. 
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Acresce que, para o que a Deliberação Preços ainda deixou em aberto, a ANACOM 

utilizou os dados mais recentes de tráfego disponíveis à data de decisão (05.11.2018), 

nomeadamente os dados de tráfego referentes ao 3.º trimestre de 2018 que foram 

reportados pelos CTT à ANACOM em 31.10.2018. 

Por último, relativamente à referência dos CTT (nos pontos 35 a 38 da Reclamação) a que 

a utilização de previsões mais recentes para o valor da inflação foi já solicitada pela 

ANACOM aos CTT, de que é exemplo o referido no âmbito da apresentação da proposta 

de preços do serviço postal universal para 201617, salienta-se que: 

a) Tal mostra, mais uma vez, que a ANACOM considera, por princípio, que deve ser 

utilizada a informação mais recente disponível, em cada momento, para o valor da 

inflação – o que, saliente-se, fez na decisão de 12.07.2018, quando definiu, em termos 

definitivos, a estimativa dos valores de inflação a considerar para efeitos de definição 

da fórmula para a variação de preços no período 2018-2020; 

b) Por outro lado, importa ter presente que se trata de uma situação distinta da situação 

em apreço: naquele caso estava em causa a operacionalização de uma regra (fórmula) 

já definida (por deliberação da ANACOM de 21.11.2014), no caso, a operacionalização 

da variação de preços a aplicar em 2016. No caso aqui em apreço, está em causa a 

própria definição da regra (fórmula) da variação dos preços, que terá, 

necessariamente, de ter em conta os dados existentes à data da sua fixação e, por 

isso, as estimativas existentes à data em que se procedeu à sua fixação, isto é, em 

12.07.2018; 

c) Naquele caso concreto, à data da apresentação da proposta de preços para 2016, que 

os CTT efetuaram por carta de 17.11.2015, ainda não se encontrava disponível o ROE 

para 2016, que apenas viria a ficar disponível em fevereiro de 2016. Assim, os CTT, 

por iniciativa própria utilizaram, em sua substituição, o valor da inflação projetado pelo 

BdP para 2016 publicado no seu Boletim Económico de junho de 2015, o mais recente 

naquela data disponível; 

d) No âmbito da análise da proposta de preços para 2016, e tal como os CTT referem, 

em 23.12.2015 a ANACOM veio clarificar que tendo, entretanto, o BdP publicado, a 

                                                           
17 No fax ANACOM-S098806/2015, de 23.12.2015. 
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09.12.2015, no seu Boletim Económico de dezembro de 2015, uma previsão mais 

recente para o referido valor da inflação, deveria ser esse o valor a utilizar;  

e) Esta clarificação resultou, em primeiro lugar, do que então previam os critérios de 

formação dos preços do serviço postal universal a aplicar no período 2015-17, que 

estipulavam que cabia à ANACOM clarificar o valor da inflação a considerar (para 

efeitos da proposta de preços) caso se verificassem dificuldades (técnicas) na 

obtenção daquele valor, o que era o caso, dado que ainda não se encontrava 

publicado o ROE de 2016. Assim, enquanto os critérios agora fixados para o período 

2018-2020 já preveem, explicitamente, a alternativa a utilizar em caso de o ROE não 

estar disponível, caso em que deve ser utilizada a inflação prevista pelo BdP e que 

constar do respetivo Boletim Económico publicado mais recentemente, à data da 

apresentação da proposta de preços para 2016, nas regras em vigor de 2015 a 2017 

tal não estava definido, cabendo à ANACOM clarificar, como referido.  

Resultou também, em segundo lugar, de ainda não se estar perante uma proposta de 

preços que estivesse em conformidade com os critérios de preços em vigor (conforme 

facilmente se depreende da comunicação remetida pela ANACOM aos CTT naquela 

data, que os CTT juntam como anexo 2 à sua Reclamação), pelo que a mesma teria 

de ser reformulada, como veio a suceder18, pelo que, também nessa oportunidade, a 

ANACOM clarificou (no âmbito e ao abrigo do que dispunham os critérios de formação 

dos preços então em vigor) que deveria ser utilizada uma previsão mais recente para 

o valor da inflação. 

Do acima exposto resulta também que, contrariamente ao referido pelos CTT no ponto 10 

da Reclamação, não há qualquer ilegalidade na Deliberação Preços. 

                                                           
18 Aquela proposta de preços viria a ser reformulada pelos CTT em 08.01.2016 (na sequência da referida 
comunicação da ANACOM de 23.12.2015) e ainda em 15.01.2016 (na sequência de nova comunicação da 
ANACOM, neste caso de 13.01.2016). 
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5. Conclusão 

Pelo exposto, considerando que: 

a) A Reclamação apresentada pelos CTT se circunscreve à metodologia seguida na 

elaboração das estimativas da variação da inflação para efeitos dos critérios de 

formação dos preços do serviço postal universal para o período 2018-2020; 

b) Com exceção da metodologia de previsão de tráfego do cabaz de serviços postais não 

reservados, os critérios de formação dos preços do serviço postal universal para o 

período 2018-2020 e, neste âmbito, a metodologia seguida na elaboração das 

estimativas da variação da inflação a considerar para o efeito, foram objeto de decisão 

aprovada pela ANACOM em 12.07.2018, e já estabilizada, quanto a estes aspectos, 

na ordem jurídica; 

c) Ao submeter a audiência prévia e consulta pública o SPD sobre a metodologia de 

previsão de tráfego do cabaz de serviços postais não reservados para o triénio 2018-

2020, foi claramente evidenciado que apenas esta matéria seria objeto de decisão por 

parte da ANACOM, mantendo-se o restante conteúdo da Deliberação Preços 

inalterado; 

d) A decisão que, em 05.11.2018, veio aprovar a metodologia de previsão de tráfego do 

cabaz de serviços postais não reservados para o triénio 2018-2020, tal como o SPD 

que o antecedeu, não aborda, nem contempla as previsões ou estimativas de variação 

do valor da inflação, nem a metodologia seguida na elaboração da estimativa da 

variação da inflação, que se encontram tratadas e decididas de forma definitiva na 

decisão da ANACOM de 12.07.2018;  

e) Uma eventual reclamação das estimativas de variação do valor da inflação e da 

metodologia  seguida na elaboração das mesmas, a considerar no âmbito da fixação 

dos critérios de formação dos preços do serviço postal universal para o período 2018-

2020, teria de ser dirigida em reação à decisão da ANACOM que, em 12.07.2018, 

definiu aquele valor e aquela metodologia;  

f) Se encontra há muito ultrapassado o prazo de 15 dias para reclamar da decisão que, 

em 12.07.2018, fixou a variação do valor da inflação, incluindo a metodologia seguida 
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na elaboração da estimativa da variação da inflação, a considerar para a fixação dos 

critérios de formação dos preços do serviço postal universal para 2018-2020; 

g) Uma constante alteração da metodologia, ou uma constante atualização das 

estimativas ou dos valores a considerar, colocaria em causa a própria previsibilidade 

das regras aplicáveis, o que é também contrário ao próprio interesse dos CTT,  

entende a ANACOM que é forçoso concluir pela extemporaneidade da Reclamação, 

apresentada pelos CTT em 30.11.2018. 

Assim, o Conselho de Administração da ANACOM, ao abrigo da alínea q) do n.º 1 do artigo 

26.º dos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, e 

considerando os fundamentos acima indicados nos quais se conclui pela 

extemporaneidade da reclamação apresentada, decide, nos termos do n.º 2 do artigo 192.º 

e considerando o n.º 3 do artigo 191.º, ambos do Código do Procedimento Administrativo, 

não apreciar o que na mesma é requerido. 


