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1 Introdução 

Por comunicação de 22.06.2020, os CTT – Correios de Portugal, S.A. (CTT) enviaram a 

esta Autoridade uma proposta de preços e respetivas tabelas de descontos para os 

serviços de correspondências internacionais que integram o serviço postal universal (SU), 

para entrada em vigor em 01.07.2020. 

Os CTT referem que esta proposta não foi incluída no âmbito da anterior proposta de 

revisão dos preços relativos aos serviços que compõem o SU para 20201, por considerarem 

que os critérios de formação de preços do SU a vigorar no triénio 2018-2020 (doravante 

“critérios de formação de preços”)2, que determinam a variação máxima de preços 

permitida, não contemplam o acréscimo dos custos unitários decorrentes das decisões 

tomadas nos últimos congressos da União Postal Universal (UPU), realizados em Istambul 

e Genebra. Os CTT entendem que esta situação corresponde a uma circunstância 

extraordinária e superveniente, pelo que a proposta dos preços das correspondências do 

serviço internacional não deve ser enquadrada nos atuais critérios de formação de preços, 

sem prejuízo de terem em conta, conforme referem, o princípio geral da orientação dos 

preços para os custos dos diversos serviços, de forma a permitir um equilíbrio tarifário que 

garanta a sustentabilidade do SU.  

2 Antecedentes 

Por comunicação de 18.02.2020, os CTT comunicaram a esta Autoridade, no âmbito dos 

critérios de formação de preços, uma proposta de preços e descontos para os serviços que 

compõem o SU, tendo apresentado uma alteração a essa proposta por comunicação de 

27.03.2020.  

Por decisão de 23.04.20203, a ANACOM considerou que a proposta de preços apresentada 

pelos CTT não cumpria integralmente os critérios de formação de preços aplicáveis ao ano 

2020, tendo determinado aos CTT que, nos termos do quadro legal aplicável, procedessem 

à revisão da proposta de preços no prazo de 15 dias úteis. 

                                                           

1 Proposta de preços que viria a entrar em vigor em junho de 2020. 
2 https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1494693.  
3 https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1525371.  

 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1494693
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Por comunicação de 11.05.2020, os CTT apresentaram a esta Autoridade uma proposta 

revista de preços e descontos para os serviços que compõem o SU, com data de entrada 

em vigor a 01.06.2020, tendo a ANACOM considerado, por decisão de 21.05.20204, que a 

mesma cumpre os critérios de formação de preços aplicáveis. 

As referidas propostas de preços para 2020 não incluíam alterações nos preços do serviço 

internacional de correspondências5, tendo os CTT indicado, na referida carta de 

18.02.2020, que iriam apresentar em separado uma proposta para estes preços. Tal deveu-

se, de acordo com os CTT, a considerarem que os aumentos de custos unitários 

decorrentes dos aumentos significativos dos encargos terminais do correio internacional 

de saída, resultantes das decisões tomadas nos últimos congressos da UPU (Istambul, em 

2016, e Genebra, em 2019), não estariam contemplados na atual fórmula da variação 

máxima de preços aplicável, pelo que as alterações de preços deste serviço teriam de ser 

consideradas fora do contexto da atual fórmula.  

Por comunicação de 05.03.2020, a ANACOM indicou desde logo aos CTT que, sem 

prejuízo da análise que efetuaria, em momento próprio, da proposta que viesse a ser 

apresentada pelos CTT:  

a) os atuais critérios de formação de preços foram fixados numa altura em que as 

decisões adotadas no âmbito dos congressos da UPU realizados até ao congresso 

de Istambul (o qual foi realizado em 2016), inclusive, eram já conhecidas, tendo as 

alterações do tarifário do SU que ocorreram em 2018 incluído já alterações dos 

preços do serviço internacional justificadas por fatores relacionados, conforme 

indicado pelos CTT naquela sede, com os resultados das decisões adotadas no 

âmbito da UPU; 

b) alguns dos efeitos referidos pelos CTT produzirão efeitos apenas a partir de 2021, ou 

seja, fora do âmbito de aplicação dos atuais critérios de formação de preços (a menos 

                                                           
4 https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1532591.  
5 Com exceção do correio económico internacional – regime especial, cujos preços, sendo iguais aos do correio 
normal nacional, constavam já daquela proposta. 

 

https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1532591
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que a vigência dos mesmos se mantenha, nos termos do n.º 3 do artigo 15.º dos 

critérios de formação de preços6). 

Conforme indicado anteriormente, por deliberação de 21.05.2020 a ANACOM concluiu que 

a proposta de preços para 2020 no âmbito do SU, comunicada pelos CTT em 11.05.2020, 

para entrada em vigor em 01.06.2020, cumpria os critérios de formação dos preços dos 

serviços postais que compõem o SU. Em particular, é de salientar que a variação média 

ponderada de preços do cabaz de serviços de correspondências, encomendas e correio 

editorial decorrente da proposta apresentada era de 1,41%, igualando assim o valor 

máximo permitido para 2020, conforme decorre da aplicação dos critérios de formação de 

preços. 

3 Proposta dos CTT 

3.1 Consideração da proposta de preços fora do âmbito dos critérios de formação 

de preços aplicáveis 

Conforme indicado nas suas comunicações de 18.02.2020 e de 22.06.2020, os CTT 

entendem que a proposta de preços para os serviços de correspondências internacionais 

deve ser considerada fora do âmbito dos critérios de formação dos preços dos serviços 

postais que compõem o SU atualmente aplicáveis, atendendo ao que consideram ser o 

caráter extraordinário e superveniente dos aumentos de encargos terminais decorrentes 

dos congressos da UPU de Istambul (em 2016) e Genebra (em 2019), encargos terminais  

que, representando mais de 50% dos custos de exploração do correio internacional, 

impactam de forma extraordinária e seletiva, de modo substancial, os gastos para os 

produtos de correio internacional de saída. 

A este respeito, os CTT notam, especificamente, o seguinte: 

a) No congresso de Istambul foi decidido (i) a distinção de remunerações para objetos 

postais contendo documentos versus bens; (ii) a introdução de uma remuneração 

específica para objetos de “formato E” e a sua convergência de remuneração entre 

                                                           
6 O n.º 3 do artigo 15.º estabelece que “[C]aso os CTT se mantenham como empresa prestadora do serviço 
postal universal após 31.12.2020, os critérios a que deve obedecer a formação dos preços dos serviços postais 
que compõem o serviço universal durante os anos 2019 e 2020, mantêm-se em vigor até à aprovação pela 
ANACOM de uma nova decisão que aos mesmos se refira, no âmbito e para os efeitos do n.º 3 do artigo 14.º 
da Lei Postal”. 
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os Grupos (de países) I a III até 2021, (iii) um aumento significativo da remuneração 

adicional dos registos; e (iv) a obrigatoriedade de aplicação de um código de barras 

em todos os objetos contendo bens, com as respetivas repercussões nos custos de 

aceitação.  

b) As decisões tomadas no congresso extraordinário de Genebra, as quais incidiram 

sobre os envios de “formato E”, traduziram-se (i) num novo aumento das tarifas do 

“formato E” para o Grupo I (de países) e na antecipação, para 2020, das tarifas do 

“formato E” que estavam previstas para o final do ciclo de Istambul (isto é, para 2021); 

(ii) num aumento particularmente significativo dos custos de encargos terminais nos 

envios para os Estados Unidos da América (EUA)7 e (iii) na uniformização das tarifas 

do “formato E” em todos os Grupos (de países) e aumento dos floors (tarifas mínimas) 

em 20%. 

c) Para 2021 e anos seguintes, a complexificação de processos que envolvem a recolha 

de dados de remetente, destinatário e envios levará a aumentos significativos dos 

custos de aceitação para o correio internacional. 

d) Apesar de as alterações resultantes do Congresso de Istambul já serem conhecidas 

aquando da definição dos critérios de formação dos preços para 2018-2020, segundo 

os CTT não foram reconhecidas especificamente naqueles critérios de formação de 

preços, uma vez que os principais critérios considerados pela ANACOM para a 

evolução de custos no período de aplicação dos critérios de formação de preços 

foram (i) as poupanças de custos resultantes da implantação pelos CTT do plano de 

transformação operacional e (ii) a manutenção da relação custos fixos / custos 

variáveis, pressupondo que cada variação de 1% no tráfego conduz a que apenas 

0,25% dos custos variem. Assim, de acordo com os CTT, o aumento de custos 

decorrente dos encargos terminais não está refletido na variação geral de preços aí 

definida. 

e) O aumento de custo decorrente das decisões tomadas no Congresso de Istambul foi 

refletido na atualização de preços das correspondências internacionais realizada em 

                                                           
7 Conforme referido pelos CTT, de acordo com as tarifas autodeclaradas pelos EUA em 30.03.2020, em vigor 
a partir de 01.07.2020, os encargos terminais do correio registado registam um aumento médio da ordem de 
70% (+[IIC]  [FIC] euros) face a 2019 e os encargos terminais do correio normal internacional registam 
um aumento na ordem dos 165% (+[IIC]  [FIC] euros) face a 2019. 
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2018 apenas parcialmente, devido ao limite máximo de variação de preços definido 

pelos critérios de formação de preços, tendo sido manifestamente insuficiente para 

acomodar a variação significativa de custo verificada. 

No caso do correio registado internacional, os CTT referem que a variação média dos 

custos com encargos terminais foi da ordem de 40% em 2018 (+[Início de informação 

confidencial8]         [Fim de informação confidencial9] euros por objeto), tendo a 

variação anual do preço médio deste serviço nesse ano sido de 4,98% nos preços 

base e de 2,65% nos preços de quantidade, correspondente a cerca de 0,32 euros e 

0,11 euros, respetivamente.  

Segundo os CTT, esta situação agravou-se nos escalões de peso mais baixo, onde 

os aumentos dos encargos terminais do correio registado decorrentes do Congresso 

de Istambul foram ainda mais significativos. No caso de envios de correio registado 

de 20g o aumento dos encargos terminais decorrentes do Congresso de Istambul foi 

de +78% (+[IIC]  [FIC] euros/objeto), enquanto que este escalão de peso 

registou um aumento de preço muito inferior no tarifário de 2018 (preços base: 

aumento de 5,7% nos envios para a Europa e de 4,4% para o Resto do Mundo, 

correspondente a cerca de 0,19 e 0,15 euros, respetivamente; preços de quantidade: 

aumento de 2,9% nos envios para a Europa e de 2,8% para o Resto do Mundo, 

correspondente a cerca de 0,09 euros nas duas zonas de taxação). 

É também de notar que na sua comunicação de 18.02.2020 os CTT indicaram que o 

previsível aumento significativo dos encargos terminais da tipologia de tráfego de objetos 

de “formato E” e, em particular, o diferencial existente entre os encargos terminais e as 

tarifas domésticas, é potenciador de uma arbitragem de preços através da migração de 

fluxos de correio internacional inbound remunerados via encargos terminais para modelos 

de injeção direta, remunerados pelos preços nacionais. Este argumento foi utilizado, 

também, para justificar a introdução da tipologia de “pacotes postais até 100g” no tarifário 

doméstico. 

                                                           
8 Doravante [IIC]. 
9 Doravante [FIC].  
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3.2 Proposta de preços para as correspondências internacionais 

Neste contexto, a proposta de preços para os serviços de correspondências internacionais 

no âmbito do SU, comunicada pelos CTT, caracteriza-se essencialmente pelo seguinte: 

a) Manutenção da diferenciação tarifária entre preços base e preços de quantidade, 

sendo estes últimos aplicáveis a clientes contratuais com volume de faturação anual 

mínimo definido para o respetivo tipo de contrato. 

b) Criação de uma nova zona de taxação para o destino EUA, a nível dos serviços 

internacionais de correio normal, correio azul e correio registado, atualmente 

incluídos na zona de taxação “Resto do Mundo”. 

c) Eliminação da zona de taxação Espanha no correio normal internacional (único 

produto que a considera atualmente), passando este país a estar abrangido pelo 

tarifário aplicado à zona de taxação “Europa”. Os CTT fundamentam esta alteração 

com os custos dos envios para as zonas “Espanha” e “Resto Europa” e com a 

redução da importância relativa dos envios de correio normal internacional para 

Espanha, não se justificando, segundo os CTT, a existência de uma zona de taxação 

separada. 

d) Criação de um preço específico para pacotes postais até 100 gramas para o correio 

normal, o correio azul e o correio registado do serviço internacional, em linha com a 

proposta apresentada para o serviço nacional, objeto da decisão de 21.05.2020. 

e) Variação do preço do correio registado superior à do correio azul e do correio normal 

(decorrente da consideração da variação dos custos com encargos terminais 

estimados para 2020, para cada um dos serviços). 

f) A nova zona tarifária EUA e os escalões de peso mais baixo apresentam variações 

de preços superiores aos restantes, decorrente da evolução dos encargos terminais 

por zona de taxação e por escalão de peso. 

g) Manutenção dos preços dos escalões de peso acima de 1Kg, no caso do correio 

normal e do correio azul e respetivas zonas de taxação “Europa” e “Resto do Mundo 

(sem EUA)”. 
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h) No âmbito do correio verde internacional, revisão do preço dos envelopes de formato 

S, de forma a assegurar a coerência da oferta com as restantes alterações propostas, 

mantendo-se os preços atuais dos restantes formatos dos envios deste serviço. 

i) Manutenção das atuais tabelas de descontos, com exceção dos descontos dos pré-

pagos de correio verde, para o qual são criados dois novos escalões que permitem 

atingir um desconto máximo de 10% para compras iguais ou superiores a 5000 

unidades, à semelhança da alteração implementada para o correio verde nacional. 

Na Tabela 1 sintetizam-se as variações de preços propostas pelos CTT. 

Tabela 1. Resumo da proposta de variação de preços - Serviços de correspondências internacionais 

 

Variação média em 01.07.2020 Variação média anual (1) 

Preços base10 
Preços de 

quantidade11 
Preços base 

Preços de 
quantidade 

Serviço internacional 

  Correio normal 3,50% 5,15% 1,75% 2,58% 

       do qual:     

            para Espanha 15,72% 20,48% 7,86% 10,24% 

            para EUA 3,51% 9,74% 1,76% 4,87% 

  Correio azul 3,27% 6,43% 1,64% 3,21% 

       do qual, para EUA 27,61% 35,48% 13,80% 17,74% 

  Correio registado 6,08% 8,15% 3,04% 4,08% 

       do qual, para EUA 22,57% 32,00% 11,28% 16,00% 

  
Correio registado com 
entrega ao próprio 

5,18% 5,46% 2,59% 2,73% 

       do qual, para EUA 20,15% 26,80% 10,08% 13,40% 

  Correio verde 13,70% 15,51% 6,85% 7,76% 

(1) Considerando o preço médio que vigorou em 2019 e o preço médio que vigora em 2020 resultante da proposta de preços 
em análise (com entrada em vigor proposta pelos CTT para 01.07.2020). 

Fonte: CTT. 

Note-se que as variações apresentadas na tabela anterior, são variações médias. Neste 

sentido, é de salientar a ocorrência de situações em que a variação de preços específica 

para alguns destinos e escalões de peso é significativamente inferior ou superior ao valor 

médio apresentado na tabela. 

                                                           
10 No âmbito da presente decisão designam-se por “Preços base” os aplicáveis aos envios geralmente 
efetuados pelos clientes do segmento ocasional. 
11 No âmbito da presente decisão designam-se por “Preços de quantidade” os aplicáveis aos envios geralmente 
efetuados pelos clientes do segmento contratual. 
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De acordo com os CTT, a proposta apresentada tem em conta o princípio geral da 

orientação dos preços para os custos dos diversos serviços, de forma a permitir um 

equilíbrio tarifário que garanta a sustentabilidade do SU. Notam ainda que, tendo em 

consideração o peso da receita associada às correspondências internacionais no cabaz de 

serviços de correspondências, encomendas e correio editorial ([IIC]          [FIC]% em 

2018), a variação média anual dos preços das correspondências internacionais contantes 

da presente proposta corresponde a uma variação média anual do preço do referido cabaz 

de serviços de [IIC]          [FIC]% em 2020. 

4 Análise da proposta  

A Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, na sua redação atual (Lei Postal)12, estabelece que a 

fixação dos preços dos serviços postais que integram a oferta do SU obedece aos 

seguintes princípios (artigo 14.º, n.º 1): 

a) acessibilidade a todos os utilizadores; 

b) orientação para os custos, devendo os preços incentivar uma prestação eficiente do 

SU; 

c) transparência e não discriminação. 

O n.º 3 do artigo 14.º da Lei Postal estabelece que compete à ANACOM fixar, para um 

período plurianual mínimo de 3 anos, os critérios a que deve obedecer a formação dos 

preços dos serviços postais que compõem o SU, o que deve ser precedido de audição 

(obrigatória) das organizações representativas dos consumidores, conforme estipulado no 

artigo 43.º da referida Lei.  

Os critérios de formação de preços aplicáveis no triénio 2018-2020 foram aprovados pela 

ANACOM por decisão de 12.07.2018, complementada por decisão de 05.11.2018, e 

estabelecem um conjunto de exigências cuja observância deve ser verificada na análise 

das propostas de preços apresentadas pela empresa prestadora do SU. 

Especificamente sobre a orientação dos preços para os custos, o artigo 9.º dos critérios de 

formação de preços prevê que a proposta de preços de cada serviço / modalidade de 

                                                           
12 https://anacom.pt/render.jsp?categoryId=331843&tab=&a=346251&b=&c=.  

https://anacom.pt/render.jsp?categoryId=331843&tab=&a=346251&b=&c
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serviço, nos seus diversos formatos e escalões de peso, deve refletir os custos subjacentes 

à sua prestação, não podendo, em qualquer caso, deixar de ser assegurado o cumprimento 

das regras que consagram as variações máximas de preços admitidas (vd. n.ºs 7 e 10 do 

artigo 9.º e artigos 11.º, 12.º e 13.º dos critérios de formação dos preços). 

O artigo 11.º dos critérios de formação de preços determina que a variação média 

ponderada de preços do cabaz de serviços de correspondências, encomendas e correio 

editorial não pode ser superior, em cada um dos anos 2019 e 2020, a IPC + FCIPC - 1,33% 

+ FCQ, em termos nominais. Para o ano de 2020 (e conforme identificado em maior detalhe 

na decisão de 21.05.2020), a variação máxima dos preços a aplicar aos serviços de 

correspondências, correio editorial e encomendas é de 1,41%. 

Desta disposição resulta que a avaliação do cumprimento das exigências fixadas em 

matéria de variação de preços assenta numa análise das variações propostas para cada 

um dos serviços que constituem o SU, sendo o cumprimento da variação aferido por 

referência ao cabaz – conjunto – de serviços referidos no n.º 4 do mesmo artigo 11.º e que, 

como evidencia o artigo 4.º dos mesmos critérios (em linha com o que prevê o artigo 12.º 

da Lei Postal), abrangem os envios internacionais. 

Conforme decorre do enquadramento acima exposto, a concessionária do serviço postal 

universal deve observar, por um lado, o cumprimento dos princípios a que obedece a 

formação dos preços dos serviços postais que integram o SU – de acessibilidade a todos 

os utilizadores e da orientação dos preços para os custos – e, por outro, a variação de 

preços fixada pela ANACOM na sua decisão de 12.07.2018, complementada pela decisão 

de 05.11.2018.  

Não existindo obstáculos a que os preços dos serviços que integram a oferta do SU sejam 

fixados em momentos diferentes, a avaliação dos referidos preços deve, por um lado, ser 

feita por referência aos custos subjacentes a cada uma das prestações e, por outro, à 

variação máxima permitida do cabaz de serviços em que essa prestação se integra. 

Assim, não havendo impedimento a que o preço das correspondências internacionais para 

2020 seja analisado em procedimento autónomo e em momento posterior ao dos preços 

para os demais serviços objeto dos critérios de formação dos preços do SU, a avaliação 

da compatibilidade da proposta de preços para este serviço do SU deve, necessariamente, 

atender aos custos subjacentes à sua prestação (artigo 9.º dos critérios de formação de 
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preços) e à variação que foi admitida para os serviços que integram o cabaz onde se inclui, 

não podendo os preços desta componente do SU conduzir a que seja ultrapassada a 

variação máxima dos preços do cabaz onde se inclui (isto é, do cabaz de serviços de 

correspondências, correio editorial e encomendas - vd. artigo 9.º e 11.º dos critérios de 

formação de preços). 

A inobservância das exigências referidas (ou qualquer outra da decisão relativa aos 

critérios de formação dos preços do SU) terá, como consequência, o incumprimento da 

decisão proferida pela ANACOM no exercício das competências que o n.º 3 do artigo 14.º 

da Lei Postal lhe confere e cuja adoção foi precedida de procedimento de consulta e da 

audição, obrigatória, das organizações representativas dos consumidores, como determina 

o artigo 43.º da Lei Postal13. 

Dado o acima exposto, conclui-se que a proposta de preços agora apresentada pelos CTT 

apenas pode entrar em vigor caso cumpra as exigências acima indicadas. 

Neste sentido, e como indicado pelos próprios CTT, é de salientar que a proposta agora 

apresentada para as correspondências do serviço internacional corresponde, por si só, a 

uma variação média anual do preço do cabaz de serviços de correspondências, correio 

editorial e encomendas de [IIC]  [FIC]% em 2020.  

A proposta de preços analisada pela ANACOM na decisão de 21.05.2020, representou já 

uma variação média anual do preço do cabaz de serviços de correspondências, correio 

editorial e encomendas idêntica ao valor máximo permitido (1,41%), não existindo assim 

margem para aumentos adicionais.  

Assim, a proposta agora apresentada pelos CTT para os preços do serviço 

internacional de correspondências, conjugada com a proposta de preços analisada 

pela ANACOM por decisão de 21.05.2020, é incompatível com a variação máxima de 

preços permitida pela aplicação dos critérios de formação de preços para 2020, na 

medida em que representa uma variação média anual do preço do cabaz de serviços de 

correspondências, correio editorial e encomendas superior ao valor máximo permitido 

pelos critérios de formação de preços. 

                                                           
13 Foi também precedida de audiência prévia dos CTT, nos termos dos artigos 121.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, e do procedimento geral de consulta previsto no artigo 9.º da Lei Postal.  
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Um aumento de preços dos serviços de correspondência internacional, em 2020, poderá 

ser compatível com os critérios de formação de preços em vigor, desde que os CTT 

procedam a ajustamentos nos preços em vigor nos demais serviços, de modo a cumprir a 

variação máxima de preços aplicável em 202014. 

Importa também referir que, perante uma alteração extraordinária e superveniente dos 

custos subjacentes ao serviço de correspondência internacional, os CTT, entendendo que 

a observância dos limites fixados para a variação dos preços dos serviços de 

correspondências, correio editorial e encomendas é incompatível com os princípios a que 

obedecem os critérios de formação dos preços em vigor e põe em causa a orientação dos 

preços para os custos, deverão, logo que tenham conhecimento desses factos, solicitar a 

alteração da decisão adotada pela ANACOM em 12.07.2018 (complementada por decisão 

de 05.11.2018), alegando a superveniência de factos que alteram os seus pressupostos.  

Tais factos e a sua relevância para a alteração da decisão que estabelece os critérios de 

formação dos preços do SU, devem ser ponderados no âmbito do processo de alteração 

de uma decisão administrativa que obedece ao disposto na Lei Postal bem como nos 

artigos 165.º e seguintes do CPA aplicáveis à alteração dos atos administrativos por força 

do disposto no artigo 173.º do mesmo Código. 

Ora, os CTT, embora aleguem o carácter extraordinário e superveniente dos aumentos de 

encargos terminais, não solicitaram a alteração da decisão adotada pela ANACOM em 

12.07.2018 (complementada por decisão de 05.11.2018). 

Sem prejuízo do exposto, é de notar o seguinte, relativamente ao alegado pelos CTT em 

relação ao carácter extraordinário e superveniente dos aumentos de encargos terminais: 

a) Relativamente ao alegado pelos CTT de que, as alterações resultantes do Congresso 

de Istambul, embora já fossem conhecidas aquando da definição dos critérios de 

formação dos preços para 2018-2020, não foram reconhecidas especificamente 

naqueles critérios de formação de preços, uma vez que os principais critérios 

considerados pela ANACOM para a evolução de custos no período de aplicação dos 

critérios de formação de preços foram (i) as poupanças de custos resultantes da 

                                                           
14 E desde que sejam cumpridos os restantes critérios de formação de preços aplicáveis – acessibilidade dos 
preços e orientação dos preços para os custos, nos termos estipulados nos artigos 9.º e 10.º dos referidos 
critérios. 
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implantação pelos CTT do plano de transformação operacional e (ii) a manutenção 

da relação custos fixos / custos variáveis, pressupondo que cada variação de 1% no 

tráfego conduz a que apenas 0,25% dos custos variem.  

Aquando da fixação dos critérios de formação dos preços do SU para 2018-2020, 

foram tidas em consideração pela ANACOM todas as situações que, à data da 

tomada da decisão, poderiam impactar a evolução dos custos do SU naquele triénio, 

o que inclui as alterações resultantes do Congresso da UPU de Istambul, realizado 

em 2016. Na decisão de 12.07.2018 (complementada por decisão de 05.11.2018), a 

ANACOM referiu (no final da página 35) que “os custos dos CTT podem variar (i) 

através das variações diretas dos gastos com pessoal, custos com fornecimentos e 

serviços externos (FSE) e outros custos (ii), através do efeito das variações de 

tráfego nos custos, (iii) ou através dos dois efeitos, simultaneamente”, o que 

obviamente inclui os custos com encargos terminais. 

Assim, e sem prejuízo de, tal como referido pelos CTT, os principais critérios 

especificamente referidos pela ANACOM para a evolução dos custos naquele triénio 

tenham sido as poupanças de custos esperadas resultantes da implantação do 

referido plano de transformação operacional e o impacto esperado nos custos 

decorrente da variação do tráfego, não se pode daqui concluir que os restantes 

custos não foram considerados.  

Acresce que na fixação dos critérios de formação de preços 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 sentido provável de decisão 

(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 da 

decisão que fixou os critérios de formação de preços. 

Não foi posto em causa pelos CTT, na sua pronúncia ao referido SPD de 11.01.2018, 

nem foi objeto de qualquer reclamação sobre a deliberação de 12.07.2018, após 

terem sido notificados da mesma em 18.07.2018, o modo como foram consideradas 
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as alterações decorrentes do Congresso da UPU de Istambul na fixação dos critérios 

de formação de preços. 

b) Relativamente às referências dos CTT a que o aumento de custo decorrente das 

decisões tomadas no Congresso de Istambul foi refletido na atualização de preços 

das correspondências internacionais realizada em 2018 apenas parcialmente, devido 

ao limite máximo de variação de preços definido pelos critérios de formação de 

preços, tendo sido manifestamente insuficiente para acomodar a variação 

significativa de custo verificada. 

Em relação ao alegado pelos CTT, importa salientar que decorre dos critérios de 

formação de preços do SU, por um lado, o cumprimento dos princípios a que obedece 

a formação dos preços dos serviços postais que integram o SU – de acessibilidade 

a todos os utilizadores e da orientação dos preços para os custos – e, por outro lado, 

a variação máxima de preços fixada pela ANACOM. 

Ora, aquando da análise da proposta de preços dos CTT para 2018 que viria a entrar 

em vigor, estimava-se para 2018 não só uma margem positiva para o cabaz de 

serviços de correspondências, correio editorial e encomendas, como também uma 

margem positiva para o serviço de correspondências no âmbito internacional (tendo 

em conta as próprias estimativas dos CTT para a evolução dos custos em 2018 e a 

proposta de preços que viria a entrar em vigor)15. Os resultados do sistema de 

contabilidade analítica (SCA) dos CTT do ano 2018, entretanto reportados pelos CTT, 

confirmaram a margem positiva tanto do cabaz de serviços, como do serviço de 

correspondências internacionais16. 

Ou seja, a variação de preços implementada pelos CTT para o serviço de 

correspondências internacionais, que os CTT referem que apenas permitiu refletir 

parcialmente o aumento de custo decorrente das decisões tomadas no Congresso 

de Istambul, permitiu, ainda assim, manter positiva a margem daquele serviço. Mas, 

acima de tudo, permitiu também, a par do aumento de preços verificado para os 

                                                           
15 Tanto a nível global, como para cada um dos serviços (correio normal internacional, correio azul internacional, 
correio registado internacional e correio verde internacional). 
16 A margem global do cabaz de serviços de correspondências, correio editorial e encomendas foi, em 2018, 
de acordo com o SCA de 2018 (sem gastos não recorrentes), de [IIC]       [FIC]%. A margem do serviço de 
correspondências internacionais de saída foi de [IIC]       [FIC]%. (nota: os resultados de 2018 ainda não se 
encontram auditados, estando a respetiva auditoria a decorrer). 
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restantes serviços, manter positiva a margem global do cabaz de serviços de 

correspondências, correio editorial e encomendas. 

c) Quanto aos aumentos de custos esperados para 2021 e anos seguintes. 

Reitera-se o já referido na comunicação de 05.03.2020, ou seja, este período (ano 

2021 e seguintes) encontra-se fora do âmbito de aplicação dos atuais critérios de 

formação de preços, a menos que a vigência dos mesmos se mantenha, nos termos 

do n.º 3 do artigo 15.º dos critérios de formação de preços. Considera-se, assim, 

prematuro ter em consideração aqueles possíveis efeitos, os quais deverão ser tidos 

em consideração para efeitos de aplicação dos critérios de formação dos preços do 

SU que então estejam em vigor.  

d) Quanto aos efeitos, nos custos de 2020, das decisões do congresso extraordinário 

de Genebra (realizado em 2019), as quais incidiram sobre os envios de “formato E”. 

Como já acima referido, decorre dos critérios de formação de preços do SU, por um 

lado, o cumprimento dos princípios a que obedece a formação dos preços dos 

serviços postais que integram o SU – de acessibilidade a todos os utilizadores e da 

orientação dos preços para os custos – e, por outro lado, a variação máxima de 

preços fixada pela ANACOM. 

De acordo com os resultados do SCA dos CTT, já referidos, no ano 2018 o serviço 

de correspondências internacionais apresentou uma margem positiva, de [IIC]      

[FIC]%. 

Os resultados do SCA de 201917 mostram a manutenção da margem positiva para as 

correspondências internacionais, embora a margem diminua em 3 pontos 

percentuais, passando para [IIC]     [FIC]%. Os mesmos resultados mostram também 

a manutenção da margem positiva do cabaz de serviços de correspondência, correio 

editorial e encomendas, aumentando até, ligeiramente, passando de [IIC]      [FIC]% 

em 2018 para [IIC]       [FIC]% em 2019. 

Considerando: 

                                                           
17 Resultados de 2019 ainda não auditados. 
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− a variação de preços implementada pelos CTT em junho de 2020 (na 

sequência da decisão da ANACOM de 21.05.2020, relativamente à proposta 

de preços apresentada pelos CTT em 11.05.2020), ou seja, numa situação 

em que os preços do serviço de correspondências internacionais não sofrem 

alteração em 2020; e 

− as próprias estimativas dos CTT de variação do tráfego e dos custos em 2020, 

constantes da proposta de preços que apresentaram em 11.05.2020, 

estimativas de variação dos custos que consideravam já as alterações 

decorrentes das decisões adotadas nos congressos da UPU, 

estima-se18 para 2020 uma margem positiva para o cabaz de serviços de 

correspondências, correio editorial e encomendas de cerca de [IIC]     [FIC]%, ou seja 

cerca de 4 p.p. menos do que em 2019, e uma margem ligeiramente negativa para o 

serviço de correspondências internacionais, de [IIC]      [FIC]% (ver Tabela 2). 

Ou seja, a aplicação dos critérios de formação de preços em vigor permite acomodar 

o aumento de custos estimado para os encargos terminais em 2020, tendo em conta 

estimar-se que a margem do cabaz de serviços de correspondências, correio editorial 

e encomendas, em 2020, se mantenha positiva e de cerca de [IIC]       [FIC]% (a 

acrescer ainda ao custo de capital). 

Ou seja, ainda que das decisões tomadas no congresso extraordinário de Genebra 

possa resultar uma alteração extraordinária e superveniente dos custos subjacentes 

ao serviço de correspondências internacionais, conclui-se que a observância do 

limite fixado para a variação dos preços dos serviços de correspondências, correio 

editorial e encomendas é compatível com os princípios a que obedece os critérios 

de formação dos preços em vigor e não põe em causa a orientação dos preços para 

os custos. 

Sem prejuízo do exposto, é de referir que caso os CTT viessem a implementar um aumento 

dos preços do serviço de correspondências internacionais como propuseram na 

comunicação em análise (obviamente que conjugado com alterações dos preços dos 

                                                           
18 Não se considera, tal como as estimativas anteriormente apresentadas pelos CTT não consideravam, 
eventuais efeitos decorrentes da pandemia associada à COVID-19. 
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demais serviços de modo a cumprir o limite de variação de preços aplicável19), tudo o resto 

permanecendo constante, a margem do serviço de correspondência internacional passaria 

a ser positiva, para [IIC]       [FIC]%. 

Tabela 2. Margens 2018 a 2020 do cabaz de serviços de correspondências, correio editorial e 

encomendas e dos serviços de correspondências internacionais de saída [IIC] 

 2018 2019 

2020 
(sem 

alteração de 
preços s. 

internacional) 

2020 
(com 

alteração de 
preços s. 

internacional) 

Cabaz de serviços de correspondências, 
correio editorial e encomendas (a) 

   - 

do qual:     
Correspondências no serviço internacional 
de saída 

    

 C. Normal     

 C. Azul     

 C. Registado     

 C. Verde     

[FIC]  
(a) Inclui os serviços no âmbito nacional e no âmbito internacional de saída. 
Fonte: 
Anos 2018 e 2019 – Sistema de contabilidade analítica dos CTT, sem gastos não recorrentes (resultados ainda 
não auditados).  
Ano 2020 - Estimativas ANACOM, com base na aplicação, aos resultados do SCA de 2019, (i) das variações 
de preços implementadas pelos CTT em junho de 2019 e propostas pelos CTT na comunicação em análise, e 
(ii) da variação de custos e de tráfego por serviço estimadas pelos CTT para 2020, constantes da carta dos 
CTT de 11.05.2020, relativa à proposta de preços que veio a entrar em vigor em junho de 2020.  

Importa salientar que, como já referido, a análise efetuada não considera os eventuais 

impactos – nos custos, no tráfego e nos proveitos do SU – decorrentes da pandemia 

associada à COVID-19, nem os CTT apresentaram impactos da mesma ou solicitaram que 

a mesma fosse considerada. Os eventuais impactos da pandemia COVID-19, o seu 

eventual carácter superveniente e a relevância dos mesmos, poderão vir a ser objeto de 

consideração e ponderação em momento e sede própria. 

5 Data de entrada em vigor 

Conforme o disposto no n.º 1 do artigo 8.º dos critérios de formação de preços do SU, os 

CTT devem notificar anualmente a ANACOM dos preços a praticar em relação aos serviços 

postais que integram a oferta do SU, incluindo qualquer alteração aos mesmos, com a 

antecedência mínima de 30 dias (úteis) em relação à data da sua entrada em vigor.  

                                                           
19 E sujeito a uma avaliação do seu impacto em termos da acessibilidade dos preços, tendo em conta o disposto 
no artigo 10.º e no n.º 1 do artigo 9.º, ambos dos critérios de formação dos preços do SU.  
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Os CTT apresentaram a proposta ora em análise em 22.06.2020, com data prevista de 

entrada em vigor em 01.07.2020, ou seja, não é cumprida a antecedência mínima de 30 

dias úteis entre a data de apresentação da proposta, pelos CTT, e a data de entrada 

em vigor pretendida. 

6 Decisão 

Tendo em consideração a análise efetuada, o Conselho de Administração da ANACOM, 

no exercício das atribuições e poderes conferidos à ANACOM pelas alíneas h) e i) do n.º 1 

do artigo 8.º e pelas alíneas a), g), h), n) e o) do n.º 1 do artigo 9.º, todos dos seus Estatutos, 

aprovados pelo Decreto Lei n.º 39/2015, de 16 de março, no exercício das competências 

que lhe são conferidas pela alínea b) do n.º 1 do artigo 26.º dos seus Estatutos, e ao abrigo 

do n.º 6 do artigo 8.º dos critérios de formação dos preços do serviço postal universal para 

o período 2018-2020, fixados por deliberação da ANACOM de 12.07.2018, complementada 

por deliberação de 05.11.2018, delibera que: 

A proposta de preços para os serviços de correspondências internacionais no âmbito do 

serviço postal universal, apresentada pelos CTT por comunicação de 22.06.2020, 

conjugada com a variação de preços já implementada em junho de 2020 para os demais 

serviços que integram o serviço postal universal, não cumpre os critérios de formação de 

preços dos serviços postais que compõem o serviço postal universal, aplicáveis ao ano de 

2020. 


