
 

 

 

  

 

DECISÃO SOBRE A METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS CUSTOS LÍQUIDOS DO 

SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL (CLSU)  

 

 

Compete à Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) definir a metodologia de 

cálculo do custo líquido do serviço postal universal (CLSU), conforme estabelece o n.º 2 

do artigo 19.º da Lei Postal1 de acordo com os princípios e regras consagrados na secção 

V do Capítulo III da referida lei. 

Neste sentido, por deliberação de 18.02.2014 a ANACOM aprovou a metodologia para 

cálculo dos CLSU prestado pelos CTT – Correios de Portugal, S.A. (CTT), enquanto 

prestador do serviço postal universal (PSU) ao abrigo do n.º 1 do artigo 57.º da Lei Postal.  

Quanto à metodologia de cálculo dos CLSU a ser aplicada ao(s) futuro(s) PSU(s) 

designado(s) ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Postal, a ANACOM, na 

referida deliberação, afirmou que a mesma seria definida em momento próprio, não tendo 

necessariamente de seguir uma metodologia semelhante à aprovada para aplicação aos 

CTT ao abrigo da prestação do serviço postal universal (SU) estabelecida no contrato de 

concessão do SU, celebrado entre o Estado português e aquela empresa. 

Tendo em conta que a metodologia definida pela ANACOM, em 2014, não é aplicável ao(s) 

PSU que venha(m) a ser designado(s) nos termos  da alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º da 

Lei Postal, a presente decisão define a metodologia de cálculo dos CLSU que o(s) PSU 

que venha(m) a ser designado(s) para assegurar o serviço postal universal, ao abrigo do 

referido artigo 17.º da Lei Postal, venha(m) a incorrer. 

Neste contexto: 

a) prosseguindo as atribuições previstas nas alíneas a), h) e i) do n.º 1 do artigo 8.º 

dos Estatutos da ANACOM, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de 

março, bem como os objetivos e princípios estabelecidos na alínea b) do n.º 1 e nas 

                                                           

1 Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, na sua redação atual. 
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alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, na sua 

redação atual (Lei Postal), e no exercício das competências conferidas pelo artigo 

19.º da Lei Postal; 

b) tendo em conta os contributos recebidos no âmbito da consulta pública a que foi 

submetido o sentido provável de decisão sobre a metodologia de cálculo dos CLSU, 

aprovado por deliberação do Conselho de Administração da ANACOM de 

26.06.2020; 

c) considerando a análise dos referidos contributos, a qual consta do «Relatório da 

consulta pública a que foi submetido o sentido provável de decisão sobre a 

metodologia de cálculo dos custos líquidos do serviço postal universal (CLSU)», o 

qual faz parte integrante da presente decisão, 

o Conselho de Administração, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 26.º dos Estatutos 

da ANACOM, delibera aprovar: 

1. A metodologia a aplicar no cálculo dos custos líquidos do serviço postal universal no 

âmbito da designação do(s) futuro(s) prestador(es) de serviço universal, ao abrigo da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Postal, conforme se encontra descrita em anexo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  

METODOLOGIA DE CÁLCULO  

DOS CUSTOS LÍQUIDOS DO SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL (CLSU)  
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1 Enquadramento 

O presente documento define a metodologia para o cálculo dos custos líquidos das 

obrigações de prestação do serviço postal universal (CLSU) a ser aplicada à(s) entidade(s) 

que venha(m) a ser designada(s) prestador(es) de serviço universal (PSU), ao abrigo da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Postal. 

2 Princípios gerais 

A designação de uma empresa como PSU implica a aceitação, por parte da mesma, de um 

conjunto de obrigações, que envolvem, designadamente, a prestação de serviços 

obedecendo a critérios de acessibilidade de preços, disponibilidade e qualidade. O cálculo 

dos CLSU tem como objetivo avaliar o impacto dessas obrigações no(s) PSU, através da 

comparação da situação em que opera(m) com as obrigações de serviço universal (SU), 

com a situação hipotética em que o(s) mesmo(s) prestador(es) operaria(m) sem essas 

obrigações. Essa avaliação implica a identificação dos custos decorrentes das referidas 

obrigações e, também, os benefícios que lhe estão associados, obtendo-se por diferença, 

os CLSU.  

Cabe ao(s) PSU, conforme disposto no n.º 3 do artigo 18.º da Lei Postal, quando 

considere(m) que a prestação do SU gerou, num determinado ano, um custo líquido que 

representou um encargo financeiro não razoável, submeter à ANACOM, até seis meses 

após o final do ano civil em causa, um pedido de compensação dos mesmos, 

acompanhado do cálculo efetuado nos termos do artigo 19.º da mesma lei e de toda a 

informação que considerem relevante.  

De acordo com o n.º 4 do artigo 18.º da Lei Postal, o(s) PSU deve(m) disponibilizar todas as 

contas e informações pertinentes para o cálculo, as quais são objeto de auditoria efetuada pela 

ANACOM ou por outra entidade independente e, posteriormente, aprovada por esta 

Autoridade. 

A metodologia de cálculo dos CLSU ora definida destina-se a ser aplicada a qualquer PSU 

que venha a ser designado, tendo flexibilidade suficiente para poder ser utilizada 

independentemente de do processo de designação resultar um ou mais PSU, por 

existência de segmentação geográfica e/ou de serviços. 
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Nas condições descritas a informação sobre custos necessária para este exercício deve 

ser obtida, maioritariamente, a partir dos registos contabilísticos do(s) PSU.  

Os custos e os ativos do(s) PSU devem ser valorizados a custos históricos. De notar que 

o reconhecimento dos custos com base em informação histórica afasta a necessidade de 

se proceder ao ajuste destes custos com base em pressupostos teóricos, contribuindo para 

uma maior transparência. Acresce que os custos históricos são os apresentados nas 

demonstrações financeiras do(s) PSU, geralmente valorizados ao custo de aquisição e são 

facilmente auditáveis dado que são conhecidos e encontram-se disponíveis ou são 

facilmente produzidos e refletem os ativos usados para a prestação dos serviços, a 

capacidade instalada e a utilização de rede que lhe são inerentes, o que permite ao(s) PSU 

recuperar(em) os custos efetivamente incorridos no fornecimento das prestações do SU.  

O CLSU compreende também uma parcela de remuneração referente ao custo de capital. 

O custo de capital é calculado com base no valor líquido dos ativos não correntes, sendo 

a depreciação dos ativos a contabilística. Deste modo os ativos são valorizados com base 

no preço pago na data da compra e subsequentes amortizações. 

Sendo a seleção do(s) PSU efetuada seguindo procedimento(s) que obedece(m), 

nomeadamente, aos princípios da transparência, da não discriminação e da 

proporcionalidade e elaborado(s) de forma a promover a participação, a utilização deste(s) 

procedimento(s) já por si limita alguma ineficiência associada à prestação do SU e o seu 

reflexo em eventuais valores de CLSU. 

Como primeira fonte para apuramento dos CLSU deverão ser utilizados os registos 

contabilísticos e respetivos dados do sistema de contabilidade analítica (SCA). De notar 

que o artigo 15.º da Lei Postal determina o dever de os PSU disporem de um SCA que 

permita a separação de contas entre cada um dos serviços e produtos que integram o SU 

e os que o não integram, de forma a possibilitar, nomeadamente, o cálculo do CLSU. O 

SCA deve ainda permitir a separação entre os custos associados às diversas operações 

integrantes do serviço postal (aceitação, tratamento, transporte e distribuição). A aplicação 

do sistema contabilístico deve basear-se nos princípios da contabilidade analítica, 

coerentemente aplicados e objetivamente justificáveis. 

Para apuramento dos CLSU, não se incluem os custos relacionados com eventuais multas 

e penalidades em que o(s) PSU incorra(m) no âmbito da regulamentação do sector, bem 
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como outros custos e rendimentos que se encontrem excluídos do SCA por aplicação das 

regras de elaboração do SCA fixadas pela ANACOM, ou outras determinações desta 

Autoridade que tenham o mesmo efeito. 

De igual modo, para efeitos de cálculo dos CLSU, deve somar-se aos proveitos relevantes 

o valor das perdas de proveitos (receitas perdidas) do(s) PSU pela aplicação de 

mecanismos de compensação aos utilizadores por incumprimento de níveis de qualidade, 

que tenham sido determinados pela ANACOM, 

Tendo em conta que o CLSU consiste na diferença entre o custo líquido em que incorre(m) 

o(s) PSU, operando com as obrigações de SU, e o custo líquido do(s) mesmo(s) 

prestador(es), operando sem essas obrigações, torna-se necessário proceder à 

determinação dos custos evitáveis e das receitas perdidas caso fosse descontinuada a 

prestação do(s) serviço(s). 

Os princípios e regras para o cálculo dos CLSU encontram-se estabelecidos no artigo 19.º 

da Lei Postal. 

No cálculo do CLSU devem também ser tidos em conta os seguintes elementos, conforme 

estabelece o n.º 3 do artigo 19.º da Lei Postal: 

a) os benefícios materiais e não materiais, que revertam para o respetivo PSU; 

b) o direito do PSU a obter um lucro razoável, representado pelo custo de capital 

relativo aos investimentos necessários à prestação do SU, o qual deve refletir o 

risco incorrido; 

c) os incentivos adequados a que o respetivo PSU cumpra as obrigações de SU de forma 

economicamente eficiente. 

O cálculo dos CLSU, conforme estabelece o n.º 4 do artigo 19.º da Lei Postal, baseia-se nos 

custos imputáveis: 

a) aos elementos do SU necessariamente oferecidos com prejuízo ou em condições de 

custo que não se enquadram nas práticas comerciais normais, podendo incluir, 

nomeadamente, a oferta de serviços postais em toda uma área geográfica específica, 

incluindo preços únicos nessa área geográfica, e a oferta de determinados serviços 

gratuitos a cegos e amblíopes; 
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b) aos utilizadores finais ou grupos de utilizadores finais específicos que, atendendo ao 

custo da oferta do serviço especificado, às receitas geradas e aos eventuais preços 

uniformes a nível geográfico impostos pela ANACOM, só podem ser servidos com 

prejuízo ou em condições de custo que não se enquadram nas práticas comerciais 

normais. Estão incluídos nesta categoria os utilizadores ou grupos de utilizadores que 

não seriam servidos por uma empresa que não tivesse a obrigação de prestar o SU 

(vd. n.º 5 do artigo 19.º da Lei Postal). 

O cálculo do custo líquido de aspectos específicos das obrigações de SU é efetuado 

separadamente e de forma a evitar a dupla contabilização de quaisquer benefícios ou custos 

diretos ou indiretos (n.º 6 do artigo 19.º). 

O custo líquido geral das obrigações de SU é calculado como a soma dos custos líquidos das 

componentes específicas das obrigações de SU, tendo em conta todos os benefícios não 

materiais (n.º 7 do artigo 19.º). 

A Figura 1 apresenta, em termos esquemáticos, os aspectos-chave contemplados na 

metodologia de cálculo do CLSU. 
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Figura 1 - Componentes contempladas na metodologia de cálculo dos CLSU 

 

Fonte: ANACOM. Figura ilustrativa, não exaustiva. 

De notar que se considera que o CLSU resulta da soma das componentes deficitárias2, ou 

seja, no caso de alguma componente apresentar uma margem positiva esse valor não deve 

ser utilizado para compensar as eventuais margens negativas apuradas noutra(s) 

componente(s). Esta abordagem respeita a lógica subjacente ao apuramento do CLSU, em 

que só se deve tomar em conta os custos dos serviços que não seriam prestados por uma 

entidade que não tivesse obrigações de SU. Uma componente que apresente margens 

                                                           
2 Apenas dos segmentos em que não há possibilidade de aumento dos preços (por comprometer os princípios 
definidos na lei) para cobrir em parte ou na totalidade essa margem negativa e não daqueles cujo preço reflete 
a estratégia de negócio/oferta do PSU. 
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positivas3 seria, em princípio, prestada igualmente por um operador regido exclusivamente 

por critérios comerciais. 

A ANACOM pode ainda, em certas circunstâncias devidamente identificadas e conforme 

adiante referido, estabelecer determinadas condições destinadas a criar incentivos à 

eficiência do(s) PSU, conforme resulta da alínea c) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei Postal. 

3 Metodologia de cálculo dos CLSU 

O cálculo do CLSU não é um mero exercício contabilístico de cálculo dos custos 

financeiros, exigindo uma comparação com a situação contrafactual, ou seja, a 

identificação dos serviços que o(s) PSU escolheria(m) deixar de prestar, ou que prestaria 

com outras condições de preços, qualidade e disponibilidade, na ausência de obrigações 

associadas ao SU. 

A metodologia a utilizar para efeitos de cálculo dos CLSU deve seguir as etapas a seguir 

descritas, tendo o(s) PSU o dever, como referido no ponto 2, quando pretenda(m) ser 

ressarcido(s), de justificar, detalhadamente, esse cálculo, o qual deve ser passível de ser 

auditado, devendo para o efeito ser disponibilizado em sede de auditoria toda a informação 

e documentação que fundamenta o referido cálculo. 

Na figura seguinte apresentam-se as 7 etapas a prosseguir no cálculo dos CLSU. 

                                                           
3 Note-se que estas margens incluem, do lado dos custos, o custo de capital. 
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Figura 2 – Etapas da metodologia de cálculo dos CLSU 

 

Fonte: ANACOM. 

3.1 1.ª Etapa - Identificação das obrigações de serviço universal 

Nesta etapa, o(s) PSU deverá(ão) proceder à identificação de todas as obrigações de SU 

que se encontra obrigado a assegurar. 

Estas obrigações estarão relacionadas com, por exemplo: 

a) os serviços que se encontra obrigado a prestar; 

b) a frequência de recolha e de distribuição diária e semanal; 

c) qualidade de serviço; 

d) preços (nomeadamente em termos de acessibilidade); 

e) densidade de pontos de acesso. 
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3.2 2.ª Etapa – Definição do cenário contrafactual 

Identificadas as obrigações de SU, antes de se identificarem as alterações que o(s) PSU 

faria(m) à(s) sua(s) oferta(s) se não tivesse(m) obrigações associadas à prestação do SU é 

necessário perceber em que medida aquelas obrigações de SU constituem uma imposição 

para o(s) PSU.  

Para tal, aplica-se a seguinte sequência de ações e procedimentos: 

− Verificação se o(s) PSU oferece(m) mais do que é legalmente exigido pelas 

obrigações de SU 

Caso se verifique que o(s) PSU oferece(m) mais do que é legalmente exigido pelas 

obrigações de SU, as obrigações de SU não são consideradas restritivas, não 

devendo ser consideradas um custo. 

Esta verificação implica comparar as obrigações que assumiu com a oferta atual de 

serviço para a obrigação em análise (status quo)4. 

− Verificação se os concorrentes oferecem mais do que o que é exigido ao(s) PSU 

pelas obrigações de SU estabelecidas 

No caso de os concorrentes oferecerem mais do que o que é exigido ao(s) PSU 

pelas obrigações de SU, então as obrigações de SU não são consideradas 

restritivas, ou seja, não devem ser consideradas um custo.  

− Análise da existência de operadores noutros países que ofereçam mais do que é 

exigido ao PSU pelas obrigações de SU em Portugal, mesmo que os requisitos no 

seu país sejam inferiores 

Se há operadores postais noutros países que ofereçam voluntariamente o mesmo 

ou acima do que é exigido ao PSU em Portugal, mesmo que nos seus países as 

obrigações de SU sejam inferiores, as obrigações impostas podem não ser 

consideradas restritivas. No caso oposto, há indícios de que as obrigações possam 

ser demasiado restritivas para o(s) PSU, constituindo um custo. 

− Identificação das restrições que o(s) PSU teria(m) se fosse(m) um operador postal 

sem as obrigações de prestação de SU 

                                                           
4 Considere-se, por exemplo, o caso de a frequência de distribuição em determinadas zonas ser superior ao 
definido no contrato de concessão celebrado com o Estado. 
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Devem-se considerar as obrigações que, por exemplo, resultam das regras da 

concorrência. 

− Identificação das vantagens e desvantagens de ter as obrigações de SU na 

perspetiva de um prestador do serviço em causa 

Caso existam mais vantagens do que desvantagens, pode considerar-se que as 

obrigações de SU impostas não devem ser consideradas restritivas. Esta análise 

envolve uma ponderação dos incentivos do(s) PSU para eventualmente reduzir 

essas obrigações face ao definido por lei. O objetivo é avaliar se os efeitos nos 

custos de uma nova estratégia de oferta seriam ou não superiores aos efeitos nas 

receitas5. 

Se após a análise acima descrita se concluir, para dada obrigação, que o PSU continuaria 

a proceder da mesma forma, isto é, não alteraria a sua atuação caso não estivesse sujeito 

a uma obrigação de SU, então não será necessário considerar essa obrigação para efeitos 

de construção do cenário contrafactual e a análise dessa obrigação termina. 

Pelo contrário, se se identificar que a obrigação limita a estratégia comercial do(s) PSU, 

então pode ser considerado o seu levantamento ou a sua alteração. O passo seguinte 

consiste em, para cada obrigação relevante identificada no passo anterior, identificar que 

alterações o(s) PSU faria(m) à sua oferta se não tivesse(m) obrigações associadas à 

prestação do SU, avaliando a sua razoabilidade (cenário contrafactual). 

Neste passo, tal como nas situações em que o(s) PSU voluntariamente oferece(m) mais 

do que é exigido pelas obrigações de SU, também os serviços prestados pelo(s) PSU no 

âmbito do SU: 

− com níveis de qualidade superiores ao que resulta das obrigações de SU; 

− que simultaneamente apresentam margens negativas e cujos preços baixos 

refletem a estratégia de negócio/oferta do(s) PSU, no caso de existência da 

possibilidade de aumento desses preços (não comprometendo os princípios 

tarifários e regras aplicáveis), 

                                                           
5 Os efeitos nos custos resultam do facto de na ausência de obrigações o(s) PSU poder(em) definir a sua oferta 
de forma mais flexível. Já os efeitos nas receitas derivam do facto de a eventual alteração da oferta do(s) PSU 
poder(em) conduzir a uma redução da procura de serviços postais ou eventualmente a uma transferência para 
outros serviços ou para outros prestadores de serviços.  



 

 
10 

não devem à partida entrar no cálculo do CLSU, pois as características referidas indicam 

que o(s) PSU provavelmente prestaria(m) os serviços mesmo que não existisse obrigação 

de o fazer. 

Deve(m) assim o(s) PSU, tendo em conta as orientações já definidas na presente 

metodologia e no quadro da apresentação do cálculo dos CLSU, apresentar à ANACOM a 

estratégia a seguir em relação a determinada variável e fundamentá-la, disponibilizando 

informação, que poderá ter de ser complementada. 

A fundamentação a apresentar deve fazer referência aos pontos acima elencados e à 

razoabilidade da estratégia apresentada, de forma a permitir à ANACOM a sua avaliação. 

Deve(m) igualmente o(s) PSU prever, identificar e quantificar os impactos da situação 

contrafactual nos custos e nas receitas, considerando e descrevendo, também, os 

impactos de cada alteração (de uma situação com obrigação para uma situação sem 

obrigação) na cadeia de valor, nos processos, na procura e no tráfego. 

Para desenhar o cenário contrafactual global é necessário fazer este exercício para todas 

as variáveis identificadas. 

Com a identificação do cenário contrafactual, deve(m) o(s) PSU proceder ao cálculo do 

CLSU à luz da situação com obrigações de SU e da situação sem obrigações de SU, tendo 

em conta a metodologia descrita nas etapas seguintes. 

3.3 3.ª e 4.ª Etapas – Cálculo da diferença entre os custos e as receitas com 

obrigações de SU e sem obrigações de SU 

A determinação do montante do CLSU pressupõe, nas 3.ª e 4.ª etapas, o cálculo de: 

− custos evitáveis, através da diferença entre os custos na situação com e sem as 

obrigações de prestação do SU; 

− custos acrescidos, como consequência dos custos evitados; 

− receitas perdidas, através da diferença entre as receitas na situação com e sem as 

obrigações de prestação do SU; 

− receitas acrescidas que revertem para o(s) PSU. 
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O recurso a custos que não resultem do SCA, nomeadamente para avaliação do cenário 

contrafactual, deve ser devidamente justificado e os valores em causa detalhadamente 

fundamentados, recorrendo-se sempre que possível a informação desagregada a nível 

geográfico. 

Devem ser disponibilizados pelo(s) PSU todos e quaisquer modelos de cálculo utilizados para 

determinar os custos evitáveis no cenário contrafactual. 

O apuramento do CLSU baseia-se, conforme o n.º 4 do artigo 19.º da Lei Postal, nos custos 

imputáveis: 

a) aos elementos do SU necessariamente oferecidos com prejuízo ou em condições de 

custo que não se enquadram nas práticas comerciais normais, podendo incluir, 

nomeadamente, a oferta de serviços postais em toda uma área geográfica específica, 

incluindo preços únicos nessa área geográfica, e a oferta de determinados serviços 

gratuitos a cegos e amblíopes; 

b) aos utilizadores finais ou grupos de utilizadores finais específicos que, atendendo ao 

custo da oferta do serviço especificado, às receitas geradas e aos eventuais preços 

uniformes a nível geográfico impostos pela ANACOM, só podem ser servidos com 

prejuízo ou em condições de custo que não se enquadram nas práticas comerciais 

normais. Estão incluídos nesta categoria os utilizadores ou grupos de utilizadores que 

não seriam servidos por uma empresa que não tivesse a obrigação de prestar o SU. 

Ou seja, deve-se considerar que o CLSU resulta apenas da soma das componentes nas 

quais o PSU obtém lucro económico negativo e, no caso de alguma componente 

apresentar um lucro económico positivo (considerando já o direito do PSU a obter um lucro 

razoável), essa componente não deve ser considerada para efeitos do cálculo do CLSU. 

Esta abordagem respeita a lógica de que só se deve tomar em conta os custos dos 

elementos do serviço que não seriam prestados por uma entidade que não tivesse 

obrigações de SU. Uma componente dos elementos do serviço que apresente margens 

positivas seria, em princípio, prestada por um operador regido exclusivamente por critérios 

comerciais. 

De relevar que, quer os custos, quer as receitas decorrentes de diversas variáveis de cenário 

(por exemplo, eventual encerramento de centros operacionais e redução do número de dias 
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de distribuição), não podem ser contabilizadas mais do que uma vez para evitar dupla 

contabilização. 

Neste contexto, apresenta-se de seguida de forma detalhada o que deve ser analisado na 

prossecução das 3.ª e 4ª etapas da metodologia: : 

− redução da densidade da rede de estabelecimentos postais6; 

− redução da frequência de distribuição (e de recolha) ou eventual eliminação da 

distribuição (recolha) em zonas geográficas não rentáveis; 

− redução da rede de outros pontos de acesso à disposição do público para depósito de 

envios postais (como por exemplo marcos e caixas de correio); 

− supressão da prestação de determinado serviço; 

− oferta específica para cegos e amblíopes; 

− utilizadores ou grupos de utilizadores que não seriam servidos por um operador que 

não tivesse a obrigação de prestar o SU; 

− preços e qualidade de serviço. 

Para cada variável considerada identificam-se os custos e as receitas que deverão ser tidos 

em conta para efeitos de cálculo do CLSU. 

3.3.1 Redução da densidade da rede de estabelecimentos postais 

Consideram-se nesta análise apenas situações que envolvam o encerramento de 

estabelecimentos postais. Não são tratadas nesta análise situações em que o PSU deixa de 

prestar um determinado serviço ou parte dos serviços que integram o SU num determinado 

ponto de acesso, mantendo-se, no entanto, o ponto de acesso para a prestação dos restantes 

serviços. Também não se consideram nesta análise os pontos de acesso constituídos por 

marcos de correio ou outros, que não sejam estabelecimentos postais.  

                                                           
6 De uma forma genérica, consideram-se estabelecimentos postais as instalações físicas onde são prestados 
serviços postais que integram o SU concessionados ao PSU. Podem ser estabelecimentos postais detidos e 
geridos pelo PSU, ou estabelecimentos de terceiros subcontratados para a prestação de serviços postais 
concessionados ao PSU. 
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O apuramento dos CLSU associados à eventual redução da densidade da rede dos pontos de 

acesso constituídos por estabelecimentos postais baseia-se na determinação dos custos 

evitáveis e das receitas perdidas caso fossem encerrados estabelecimentos postais. Note-se 

que, neste caso, para além das receitas perdidas com o SU, por deixar de se prestar o SU, 

também existiriam receitas perdidas associadas à prestação de outros serviços. 

Na figura seguinte sintetizam-se os vários passos a dar no cálculo da diferença entre os custos 

e as receitas com obrigações de SU e sem obrigações de SU e que seguidamente são 

explicitados com maior detalhe. 

Figura 3 – Apuramento da variável «redução da densidade da rede de estabelecimentos postais» 

 

A identificação dos estabelecimentos postais para os quais a diferença entre custos evitáveis 

de prestar o SU e receitas perdidas por deixar de prestar o SU é positiva (situação em que o 

valor dos custos evitáveis é superior ao valor das receitas perdidas) constitui o primeiro passo 

no processo de determinação dos CLSU associados a este elemento, pois estas constituirão 

a primeira listagem do universo de estabelecimentos potenciais a encerrar. Não se consideram 

1.º apuramento dos estabelecimentos postais em que:  

Custos evitáveis de prestar 
serviços do SU 

Receitas perdidas por 
deixar de prestar serviços 

do SU 
> 

2.º apuramento da lista obtida em 1) dos estabelecimentos postais em 
que:  

Custos evitáveis de prestar 
serviços do SU e serviços 

não SU 

Receitas perdidas por 
deixar de prestar serviços 
do SU e serviços não SU 

> 

3.º apuramento da lista obtida em 2) dos estabelecimentos postais em 
que:  

Face às obrigações em matéria de densidade e tipologia de estabelecimento 
postal, não poderiam ser encerrados com as obrigações de SU 

4.º apuramento da lista obtida em 3) dos estabelecimentos postais do 
PSU que:  

Face às obrigações existentes poderiam ser substituídos por 
estabelecimentos de terceiros, pressupondo-se que os custos associados 
aos estabelecimentos de terceiros são inferiores aos dos estabelecimentos 

do PSU 



 

 
14 

neste âmbito os estabelecimentos postais que apresentem na prestação do SU custos 

evitáveis iguais ou inferiores às receitas perdidas com a prestação do SU. 

O segundo passo consiste em identificar, da primeira listagem referida no parágrafo anterior, 

os estabelecimentos postais que globalmente apresentam custos evitáveis superiores às 

receitas perdidas (considerados todos os serviços cuja prestação é efetuada nesse 

estabelecimento postal). Esta listagem, que substitui a primeira, constituirá a «segunda» 

listagem a considerar no processo de determinação dos CLSU.  

Seguidamente, há que considerar a existência de obrigações quanto à densidade da rede de 

estabelecimentos postais, incluindo quanto ao tipo de estabelecimento postal. Uma possível 

obrigação no domínio da densidade da rede é a definição de um número mínimo de 

estabelecimentos postais por concelho. Uma possível obrigação quanto ao tipo de 

estabelecimento postal é, por exemplo, a obrigação de determinado estabelecimento postal ter 

de corresponder a um estabelecimento postal detido e gerido pelo próprio PSU, não podendo 

ser um estabelecimento postal de terceiros subcontratados pelo PSU para a prestação de 

serviços que integram o SU. 

Não existindo obrigações, quer quanto à densidade, quer quanto ao tipo de estabelecimento 

postal, o PSU tem liberdade para alterar a rede de estabelecimentos postais, nomeadamente 

o tipo de estabelecimento postal (optando por um estabelecimento do PSU, gerido e detido 

pelo próprio PSU, ou optando por um estabelecimento de terceiros subcontratados), adotando 

aqueles que à partida permitem uma prestação mais eficiente do SU. 

Não existindo obrigações quanto à densidade e tipo de estabelecimentos postais, deve o PSU 

explicar, detalhadamente, as razões pelas quais considera que sem as obrigações de SU 

encerraria os referidos estabelecimentos postais nos quais é prestado o SU (com eventual 

substituição por outro tipo de estabelecimento postal, por exemplo, substituição de 

estabelecimentos do PSU por estabelecimentos de terceiros subcontratados). Nos casos em 

que a fundamentação não seja aceite pela ANACOM, estes estabelecimentos não são 

considerados para efeitos de cálculo dos CLSU. 

Perante a existência de obrigações quanto à densidade e tipologia de estabelecimentos 

postais, deve comparar-se a (atrás referida) «segunda» listagem do universo de 

estabelecimentos potenciais a encerrar com a situação que é permitida pelas obrigações 

existentes. Este passo visa identificar, dos estabelecimentos postais a encerrar constantes da 
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«segunda» listagem, quais os que, tendo em conta as referidas obrigações em matéria de 

densidade e tipologia de estabelecimento postal, não poderiam ser encerrados com a 

obrigação de prestação do SU. Estes passam a constituir a «terceira» listagem de 

estabelecimentos postais a considerar para efeitos de cálculo dos CLSU. Note-se, porém, que 

esta «terceira» listagem ainda não constitui a listagem definitiva a considerar para efeitos de 

cálculo dos CLSU. 

Da «terceira» listagem acima referida, importa ainda determinar, tendo em conta a 

necessidade de introduzir ajustamentos associados a preocupações de eficiência no cálculo 

dos CLSU, quais seriam os estabelecimentos próprios do PSU que poderiam, à luz das 

obrigações existentes, ser substituídos por estabelecimentos de terceiros subcontratados, 

tendo em conta que, na ausência de obrigações adicionais, o PSU poderia optar por um outro 

tipo de estabelecimento postal que não estabelecimentos próprios, tomando-se por 

pressuposto que os custos de estabelecimentos de terceiros subcontratados são menores do 

que os custos incorridos pelo PSU com estabelecimentos próprios e, ao mesmo tempo, que 

permitem manter o mesmo nível de receitas, ou pelo menos que as receitas perdidas com o 

encerramento de um estabelecimento do PSU e sua substituição por um estabelecimento de 

terceiros subcontratados são menores do que os custos evitáveis. Estes estabelecimentos do 

PSU, salvo fundamentação em contrário apresentada pelo PSU, e aceite pela ANACOM, 

devem ser assim tratados no cenário de base como se de estabelecimentos de terceiros 

subcontratados se tratasse, considerando-se no cálculo dos CLSU, não os custos evitáveis do 

encerramento de cada estabelecimento do PSU em causa, mas do encerramento de um 

estabelecimento de terceiros subcontratados.  

Em face desta revisão da listagem de estabelecimentos postais a encerrar, é necessário 

recalcular os custos evitáveis e as receitas perdidas de cada um dos estabelecimentos postais 

constantes desta listagem, de forma a determinar a listagem final (quarta listagem) dos 

estabelecimentos postais a considerar. 

Obtida esta listagem final, o apuramento dos CLSU associados à eventual redução da 

densidade da rede dos pontos de acesso constituídos pelos estabelecimentos postais, e/ou 

eventual substituição de estabelecimentos do PSU por estabelecimentos de terceiros 

subcontratados, baseia-se na determinação dos custos evitáveis e das receitas perdidas 

comparando: 
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− a situação que resulta da listagem final dos estabelecimentos postais a encerrar, 

decorrente da metodologia acima; com 

− no caso da existência de obrigações quanto à densidade e à tipologia de estabelecimentos 

postais: a situação dos estabelecimentos postais que resultaria das obrigações existentes 

em matéria de densidade da rede e de tipologia de estabelecimento postal, quando a 

situação real esteja acima destes requisitos para a prestação do SU, ou com a situação 

real quando esta estiver abaixo dos mesmos requisitos; 

− no caso da inexistência de obrigações quanto à densidade e ou à tipologia de 

estabelecimentos postais: a situação real ou uma outra situação aceite pela ANACOM, 

tendo em conta critérios de razoabilidade e proporcionalidade, como por exemplo a 

situação referente a uma estratégia do PSU que seja conhecida. 

Custos evitáveis 

Os custos evitáveis compreendem os custos evitáveis dos estabelecimentos postais e os 

custos evitáveis dos serviços neles prestados.  

O apuramento dos custos evitáveis dos estabelecimentos postais deve ser efetuado 

individualmente para cada estabelecimento postal, apenas se considerando como evitáveis os 

custos que sejam evitáveis (terminem) no momento em que o estabelecimento postal seja 

encerrado/descontinuado7. 

Por princípio, os custos a considerar não devem incluir custos comuns8, pois estes não 

dependem de uma atividade ou serviço em particular, estando associados a processos gerais 

de suporte à atividade do PSU ou a processos para os quais não é possível identificar de forma 

distinta as atividades a que dizem respeito. Em situações específicas devidamente 

fundamentadas pelo(s) PSU, em que seja demonstrado que algumas das funções que 

geram custos comuns seriam influenciadas com o encerramento de estabelecimentos 

postais, a ANACOM poderá aceitar que estes custos comuns possam ser considerados no 

cálculo do CLSU. 

                                                           
7 Não se consideram, por exemplo, custos com despedimento de recursos humanos, pois sem obrigações de 
SU estes não existiam. 
8 A contrario, por princípio os custos a considerar devem incluir os custos diretos e os custos comuns. 
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Em qualquer caso, e mais uma vez sem prejuízo da análise pela ANACOM de cada 

situação em particular, fundamentadamente apresentada pelo(s) PSU, importa ter em 

consideração que, à partida: (i) não é de esperar que o peso dos custos comuns seja 

inferior sem obrigações de SU, uma vez que os custos comuns justificam-se pela atividade 

a nível global do operador, isto é, são custos em que o operador continuaria a incorrer se 

um certo serviço ou atividade fosse abandonado; (ii) o apuramento dos custos comuns 

deve ser baseado numa avaliação operacional direta dos custos associados à menor 

atividade e na maior ou menor rigidez dos custos; (iii) são os custos reais dos serviços e 

atividades que devem ser o ponto de partida para o cálculo. 

Os custos evitáveis compreendem, designadamente: 

− custos com as operações de atendimento dos utilizadores naquele posto de 

atendimento (pois o trabalhador poderá ser reafecto a outro estabelecimento postal). 

Estas operações incluem, nomeadamente, as atividades realizadas no posto de 

atendimento que estão relacionadas com a aceitação de objetos postais, com o 

esclarecimento de clientes e com a entrega aos destinatários de envios postais que 

não foram entregues no domicílio; 

− custos com parcerias ou contratos com terceiros (subcontratação) para a prestação de 

serviços de atendimento, previstos nos respetivos contratos; 

− custos com amortizações de ativos fixos tangíveis, como por exemplo a amortização 

dos balcões de atendimento; 

− gastos operacionais com atividades de suporte ao atendimento, como por exemplo 

gastos operacionais de gestão da rede; 

− custos com os imóveis onde se localizam os estabelecimentos postais, como por 

exemplo custos com rendas, custos de manutenção, gastos com eletricidade (para 

iluminação e ar condicionado) e água; 

− custos com formação dos trabalhadores afetos ao atendimento no estabelecimento 

postal; 

− custos com outras atividades realizadas nos estabelecimentos postais, que deixam de 

ser realizadas com o seu encerramento/descontinuação. Estas incluem atividades de 
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expedição (operação que inclui atividades de pré-tratamento dos objetos postais, regra 

geral desenvolvidas no back-office dos estabelecimentos postais, antes de os objetos 

postais serem enviados/transportados para os centros operacionais de distribuição ou 

de tratamento), de receção (grupo de atividades que inclui a receção dos objetos 

postais nos estabelecimentos postais, provenientes da fase operacional de distribuição, 

que por algum motivo não foram entregues ao destinatário) e de entrega (atividades 

que incluem a entrega ao destinatário dos objetos postais incluídos na operação 

«receção»); 

− outros custos incorridos nos estabelecimentos postais; 

− outros custos incorridos (nas fases de aceitação, tratamento, transporte e distribuição9) 

com os serviços prestados nos estabelecimentos postais, que deixem de ser incorridos 

(terminem) com o seu encerramento/descontinuação.  

No cálculo dos custos evitáveis, há também que ter em consideração: 

− eventuais custos acrescidos nos restantes estabelecimentos postais, associados ao 

redireccionamento da procura para os estabelecimentos postais que permaneceriam 

abertos/ativos ou a criar em substituição de estabelecimentos postais que encerrariam. 

Estes custos compreendem, nomeadamente, os custos associados a aumentos de 

capacidade de atendimento (por exemplo, aumento do horário de atendimento e/ou do 

número de pessoal afeto aos estabelecimentos postais que se manteriam ativos10). 

− eventuais custos acrescidos noutros estabelecimentos postais, ou em outros pontos 

da fase operacional do(s) PSU, com a realização de outras atividades antes realizadas 

nos estabelecimentos postais que seriam encerrados/descontinuados, como sejam as 

atividades acima referidas de expedição, de receção e de entrega (incluindo a entrega 

em apartados, que deixa de ser possível no estabelecimento encerrado). 

No caso de o(s) PSU demonstrar(em) fundamentadamente que não dispõe(m) da informação 

detalhada que permita determinar os custos evitáveis seguindo a metodologia aqui descrita, 

esta Autoridade aceitará o recurso a abordagens alternativas desde que não ponham em 

                                                           
9 De notar que apenas se considera a possibilidade de ocorrência de custos evitáveis, nestas fases, num 
cenário de diminuição da procura derivada do encerramento do estabelecimento postal. 
10 Por via de uma eventual reafectação do pessoal a outros estabelecimentos postais. 
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causa o objetivo final do exercício de garantir a devida fiabilidade dos custos considerados e a 

aderência às suas características específicas. 

Receitas perdidas 

As receitas perdidas correspondem às receitas que o(s) PSU deixaria(m) de obter por encerrar 

cada estabelecimento postal. São consideradas as receitas, no ano em causa, associadas aos 

serviços que integram o SU, bem como as receitas associadas a todos os outros serviços 

prestados nos estabelecimentos postais que seriam encerrados/descontinuados, tais como: 

receitas de serviços de aluguer de apartados e instalações semelhantes (que se situam nos 

estabelecimentos postais), receitas de serviços de empresas do grupo do(s) PSU cuja 

aceitação é efetuada no estabelecimento postal do(s) PSU, receitas de produtos filatélicos se 

existentes, de merchandising, de serviços financeiros, etc. 

As receitas perdidas incluem ainda as receitas dos serviços cuja aceitação ocorreu em outros 

estabelecimentos postais, mas cuja entrega ao destinatário ocorre nos estabelecimentos 

postais que seriam encerrados/descontinuados. Possíveis exemplos destes serviços, mas que 

não constituem uma listagem exaustiva dos mesmos, são os serviços de correio registado e 

de encomendas postais. 

Tal como no caso dos custos evitáveis, não se consideram como receitas perdidas as 

associadas a serviços cuja prestação é redirecionada para outros estabelecimentos postais ou 

outras formas de prestação do serviço. 

Deve ser especialmente fundamentada pelo(s) PSU, e sujeita a aceitação pela ANACOM, uma 

situação em que o(s) PSU considere(m) não haver receitas perdidas. 

No caso de o(s) PSU demonstrar(em) fundamentadamente que não dispõe(m) da informação 

detalhada que permita determinar as receitas perdidas dos estabelecimentos postais seguindo 

a metodologia aqui descrita, a ANACOM pode aceitar o recurso a abordagens alternativas 

desde que estas não ponham em causa o objetivo final do exercício de garantir a devida 

fiabilidade das receitas consideradas em cada estabelecimento postal e a aderência às suas 

características específicas. 
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3.3.2 Redução da frequência de distribuição (recolha) ou eventual eliminação da 

distribuição (recolha) em zonas geográficas não rentáveis 

O(s) PSU encontra(m)-se obrigado(s) a prestar o SU respeitando as obrigações de cobertura 

geográfica que lhe(s) foi(ram) imposta(s). Neste âmbito, encontra(m)-se obrigado(s) a 

assegurar uma recolha e uma distribuição dos envios postais abrangidos no âmbito do SU, 

pelo menos uma vez por dia, em todos os dias úteis, salvo em circunstâncias ou condições 

geográficas excecionais previamente definidas pela ANACOM. A distribuição dos envios 

postais deve ser feita no domicílio do destinatário, ou, em condições previamente definidas 

pela ANACOM, em instalações apropriadas. 

Desta obrigação resulta que o(s) PSU deve(m) efetuar (a recolha e) a distribuição, 

independentemente do custo da mesma. 

No caso da redução da frequência de distribuição numa determinada área geográfica, à 

partida será de esperar que também se reduza a frequência da recolha nessa mesma área 

geográfica. 

Neste contexto, o apuramento dos CLSU associados à eventual redução da frequência da 

distribuição (e recolha) em determinadas zonas geográficas, baseia-se na determinação 

dos custos evitáveis e das receitas perdidas caso fosse reduzida a distribuição (e recolha) 

nessas zonas. 

A definição das zonas em causa, que em qualquer situação está sujeita a aprovação pela 

ANACOM, deve ser fundamentadamente apresentada pelo(s) PSU, seguindo a metodologia 

e procedimentos descritos na 2.ª etapa (definição do cenário contrafactual), devendo assim 

ter-se em consideração, entre outros aspectos, se na realidade o(s) PSU oferece(m) já um 

nível de serviço superior ao requerido pelas obrigações de SU e se a situação apresentada 

é razoável.  

Por exemplo, se o(s) PSU efetua(m) distribuição (recolha) nalguma zona do país com uma 

frequência superior à definida por lei, então uma proposta de redução da frequência de 

distribuição nessa zona não deverá ser considerada. 

Importa realçar que para se proceder ao cálculo dos custos evitáveis com a redução do número 

de dias de distribuição (recolha) ou a não distribuição (recolha) em determinada área 

geográfica, deverão ser tidos em conta os custos evitáveis com todos os envios distribuídos e 
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não apenas com os que integram o SU, uma vez que os primeiros deixarão de ser prestados 

também com uma decisão estratégica como a que está a ser analisada. 

A este propósito deve considerar-se, adicionalmente, que a redução da frequência de 

distribuição (recolha) em determinadas áreas do país no cenário contrafactual poderá ser 

aceite desde que, como referido, objetiva e circunstancialmente justificada e tendo em conta 

alterações estruturais daí decorrentes na qualidade de serviço oferecida, não se considerando 

à partida como razoável, não sendo assim, em princípio, aceite no cenário contrafactual que 

se deixe de fazer a distribuição (recolha) nessas zonas.  

Uma menor frequência de distribuição (recolha) não é, à partida, justificável para os municípios 

que não sejam de baixa densidade, para as capitais de distrito de Portugal Continental e para 

as capitais das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. 

Para efeitos do referido no parágrafo anterior, consideram-se como «municípios de baixa 

densidade» os municípios do Continente identificados pela Comissão Interministerial de 

Coordenação do Acordo de Parceria, designada CIC Portugal 2020, por deliberação de 26 

de março de 2015, alterada em 1 de julho de 2015 e em 12 de setembro de 2018, que 

constam da listagem em Apêndice à presente metodologia.  

Adicionalmente, e apenas no caso de a redução da frequência de distribuição (recolha) no 

cenário contrafactual ser aceite pela ANACOM, para estas áreas é razoável admitir, também, 

a remoção de ofertas de SU com padrão de serviço D+1, isto é, com entrega ao destinatário 

no dia útil seguinte ao da aceitação, ou a sua adaptação para um padrão de serviço diferente 

(por exemplo D+2), dado que a frequência de distribuição (recolha) nestes casos deixa de ser 

efetuada diariamente. 

Poderá constituir um exemplo desta situação a impossibilidade de efetuar-se a distribuição 

(recolha) diária de correspondências com encaminhamento prioritário nas áreas em que é 

eliminada a distribuição diária. 

Custos evitáveis 

Há um conjunto de custos que poderão ser evitados com a redução do número de dias de 

distribuição em determinada área geográfica, e não apenas ao nível do SU, mas também ao 

nível de outros serviços, que compreendem custos evitáveis associados: 
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− à distribuição, específicos das operações de distribuição descontinuadas; 

− a outras fases operacionais da rede postal, decorrentes da descontinuação da 

distribuição nas zonas geográficas em causa; e 

− à recolha. 

O(s) PSU deve(m) demonstrar de forma fundamentada os custos que poderão ser evitáveis 

em cada uma das três fases acima referidas.  

Em relação aos custos evitáveis específicos das operações de distribuição descontinuadas, os 

mesmos devem incluir os custos fixos e variáveis das atividades de distribuição, que são 

evitados pelo facto de se descontinuar a distribuição em alguns dias da semana, custos estes 

que à partida serão menores face a uma situação de descontinuação total da distribuição 

do SU em determinada zona geográfica. Estes custos poderão verificar-se ao nível das 

atividades associadas à receção e preparação dos envios postais para distribuição, realizadas 

no centro operacional de distribuição previamente à atividade de distribuição propriamente dita; 

e à atividade de entrega dos envios aos destinatários propriamente dita (por exemplo pela 

redução do número de horas-homem necessárias, por ocorrer maior concentração de correio 

para distribuir e aumentar o número de entregas por ponto de distribuição e pela redução de 

matérias consumidas como a gasolina). 

No que respeita a custos evitáveis associados a outras fases operacionais da rede postal, 

haverá, eventualmente, um conjunto de custos que seriam evitados, sobretudo ao nível das 

tarefas de agregação de correio na fase operacional de tratamento11, fase esta que tem como 

objetivo principal organizar os objetos postais por tipo de serviço, por tipo de cliente e por 

localização do destinatário. 

Os custos evitáveis acima referidos traduzem-se maioritariamente ao nível: 

− das remunerações dos trabalhadores integrados nessas fases operacionais 

(destacando-se a dos carteiros, que fazem a distribuição domiciliária12), assim como 

                                                           
11 Quando esta não é feita automaticamente. 
12 A duração desta atividade varia em função do tipo de serviço, formato e o tipo de entrega (em mão ou em 
recetáculo de correio). 

 



 

 
23 

nas fases de expedição do correio recolhido e de carga dos objetos postais nos meios 

de transporte; 

− dos meios de transporte utilizados para distribuição (destaca-se, no caso dos veículos, 

o combustível e contratos de gestão e manutenção da frota13); 

− da eletricidade nos centros de distribuição postal (ar condicionado e iluminação). 

Deverão ainda ser considerados eventuais custos acrescidos no cenário contrafactual devido 

a alterações dos processos, ou seja, custos normalmente associados ao funcionamento da 

cadeia de valor postal, de que são exemplo as remunerações associadas à necessidade de 

tempo adicional ou maior número de trabalhadores necessários, bem como maior número de 

veículos em circulação, ou maior número de horas em circulação ou mais consumo de 

combustível, para distribuir a correspondência não distribuída nos dias em que foi 

descontinuada a distribuição. 

Por princípio, os custos a considerar não devem incluir custos comuns, pois estes não 

dependem de uma atividade ou serviço em particular, estando associados a processos gerais 

de suporte à atividade do(s) PSU ou a processos para os quais não é possível identificar de 

forma distinta as atividades a que dizem respeito. No entanto, poder-se-á aceitar que, em 

situações específicas devidamente fundamentadas pelo(s) PSU, em que seja demonstrado 

que algumas das funções que geram custos comuns seriam influenciadas com a redução do 

número de dias de distribuição (recolha), estes custos comuns possam ser considerados no 

cálculo do CLSU. 

Também neste caso, e mais uma vez sem prejuízo da análise pela ANACOM de cada 

situação em particular que seja fundamentadamente apresentada pelo(s) PSU, importa ter 

em consideração que, à partida: (i) não é de esperar que o peso dos custos comuns seja 

inferior sem obrigações de SU, uma vez que os custos comuns se justificam pela atividade 

a nível global do operador, isto é, são custos em que o operador continuaria a incorrer se 

um certo serviço ou atividade fosse realizado em determinada área ou a sua frequência 

diminuísse; (ii) o apuramento dos custos comuns deve ser baseado numa avaliação 

operacional direta dos custos associados à menor atividade e na maior ou menor rigidez 

                                                           
13 Poderá ser necessário alterar parte da frota contratada, por exemplo, passando a incluir veículos com maior 
espaço interior. 
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dos custos; (iii) são os custos reais dos serviços e atividades que devem ser o ponto de 

partida para o cálculo. 

É de notar que as estimativas para os custos evitáveis associados à redução da frequência de 

distribuição em zonas não rentáveis dependem muito do volume de tráfego considerado e, 

portanto, é essencial fazer uma análise prévia do volume de tráfego que o(s) PSU se propõe(m) 

descontinuar em determinado dia da semana porque tem um impacto direto nas variáveis 

acima identificadas. 

Receitas perdidas 

As receitas perdidas correspondem às receitas dos envios: 

− destinados às áreas onde o(s) PSU reduziria(m) a frequência de distribuição 

(contabilizadas nos estabelecimentos postais de envio, na fase de aceitação), que 

deixassem de ser enviados pelos remetentes por motivo de menor frequência de 

distribuição; 

− de parte ou da totalidade dos envios que exigem uma periodicidade diária de 

distribuição, de que são exemplo os jornais e publicações periódicas; 

− que eram recolhidos diariamente nessas mesmas áreas e encaminhados para os seus 

destinatários, visto que a atividade de recolha do(s) PSU é efetuada no final de cada 

dia nos pontos de acesso e nos domicílios de alguns clientes, deixando assim de existir 

em determinados dias da semana para essas zonas podendo, por esta via, reduzir a 

procura (e consequente receita) por serviços postais nestas áreas onde a frequência 

da distribuição diminui. 

Deverão ainda ser consideradas as receitas perdidas por via de possíveis alterações na 

procura, por exemplo por transferência para um outro operador que ofereça uma distribuição 

e recolha diárias ou por transferência para outro serviço com preços inferiores. 

Devem também ser consideradas eventuais receitas acrescidas, por exemplo pela 

transferência para serviços com preço mais elevado (por exemplo, serviços de correio 

expresso). 

Não é indiferente a ordem pela qual deverão ser abordadas as obrigações a que o(s) PSU se 

encontra(m) sujeito(s). É essencial que primeiro se considere a hipótese de descontinuação 
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de estabelecimentos postais e só depois a descontinuação parcial da distribuição nalgumas 

áreas, uma vez que os custos de distribuição (e de recolha) estão totalmente dependentes dos 

pontos da rede existentes. 

3.3.3 Redução da rede de outros pontos de acesso à disposição do público para 

depósito de envios postais (como por exemplo marcos e caixas de correio) 

Para além dos estabelecimentos postais, o(s) PSU pode(m) disponibilizar ao público outros 

pontos de acesso à rede postal onde os remetentes podem depositar os envios postais na rede 

postal, como por exemplo os marcos e caixas de correio (localizados na via pública ou em 

outros locais públicos ou privados). 

A redução da rede desses outros pontos de acesso poderá permitir uma redução de custos 

pelo facto de o(s) PSU não ter(em) de efetuar a recolha dos envios postais depositados nessas 

instalações. Os custos evitáveis corresponderão aos custos diretamente associados com a 

deslocação dos trabalhadores a esses pontos de acesso (e.g., combustível gasto, tempo 

necessário com a deslocação traduzido em gastos com pessoal) e com o tempo necessário 

para recolher os envios neles depositados.  

A eliminação de todos esses pontos de acesso em uma determinada área geográfica significa 

que à partida o(s) PSU não incorreria(m) nos custos com a recolha dos envios depositados 

nesses pontos de acesso, havendo assim uma poupança em termos de tempo necessário 

para as atividades de recolha e em gastos com combustíveis.  

No caso da eliminação de uma parte desses pontos de acesso inseridos num determinado giro 

de recolha, os custos evitáveis são à partida apenas os referentes ao tempo evitado com a 

paragem para recolha dos envios, dado que o percurso do giro de recolha continua a ser 

efetuado. 

A redução desses pontos de acesso, tratando-se assim da eliminação de uma parte dos 

mesmos numa determinada área geográfica sem que o(s) PSU elimine(m) totalmente a 

recolha nessa área geográfica, não será à partida significativa em termos de custos evitados e 

de receitas perdidas14.  

                                                           
14 Apesar da evolução da procura ser menos previsível e de se poder verificar uma transferência da mesma para 
outro operador. 
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O mesmo sucederá num cenário de eliminação da recolha a partir desses pontos de acesso 

numa determinada área geográfica que continua a ter outros pontos de acesso à rede 

(estabelecimentos postais) e/ou onde continua a verificar-se a distribuição dos envios postais.  

Assim, a ANACOM entende não ser à partida materialmente significativo o impacto na melhoria 

das estimativas dos CLSU resultante da inclusão do efeito da redução de outros pontos de 

acesso (como os marcos e caixas de correio), não justificando o próprio custo de produção de 

estimativas razoavelmente precisas desse efeito. 

Considerando o(s) PSU, pelo contrário, que o impacto no cálculo dos CLSU é significativo, 

deve(m) o(s) PSU explicar detalhadamente as razões pelas quais considera(m) que a 

eliminação desses pontos de acesso no cenário contrafactual sem as obrigações de SU tem 

um efeito significativo no cálculo dos CLSU. Nos casos em que a fundamentação não seja 

aceite pela ANACOM, esses outros pontos de acesso não são considerados para efeitos de 

cálculo dos CLSU. 

A fundamentação a apresentar pelo(s) PSU, se for o caso, deve ter em consideração a 

existência de obrigações quanto à densidade da rede desses outros pontos de acesso.  

No caso da existência de obrigações quanto à densidade, o apuramento dos CLSU associados 

à eventual redução da densidade da rede desses pontos de acesso baseia-se na determinação 

dos custos evitáveis e das receitas perdidas, comparando a situação que resultaria das 

obrigações existentes em matéria de densidade desses pontos de acesso, quando a situação 

real esteja acima destes requisitos para a prestação do SU, ou com a situação real quando 

esta estiver abaixo dos mesmos requisitos. 

O cálculo dos CLSU considera também os custos acrescidos com a redução da rede desses 

pontos de acesso, como por exemplo o aumento dos custos de recolha nos restantes pontos 

de acesso que se mantêm ativos15, decorrente da parte dos envios que eram depositados 

nesses outros pontos de acesso eliminados e que cuja indução na rede passa a ser efetuada 

noutros pontos de acesso à rede. 

Caso o(s) PSU considere(m) no cálculo do CLSU alterações na frequência de recolha dos 

envios e a redução do número desses outros pontos de acesso, é necessário começar por 

                                                           
15 Que à partida serão marginais. 
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analisar o impacto da redução da frequência de recolha e só depois a redução do número 

desses outros pontos de acesso, de modo a evitar, assim, a dupla contabilização.  

3.3.4 Eliminação da prestação de determinado serviço 

Os pontos anteriores definem a metodologia de cálculo do CLSU em situações em que 

globalmente o(s) PSU incorre(m) em CLSU com a prestação do SU em determinadas áreas 

geográficas, isto é, em situações em que o(s) PSU sem a obrigação de prestar o SU não o 

prestaria em determinadas áreas geográficas em virtude de os custos evitáveis serem 

superiores às receitas perdidas. Nos restantes pontos de acesso considerados rentáveis, por 

aplicação da presente metodologia, o(s) PSU continua(m) a prestar o SU, na sua globalidade. 

A presente metodologia entende que se deve também considerar no cálculo do CLSU 

eventuais situações em que o(s) PSU, sem obrigações de SU, deixa(m) de garantir o acesso 

a um determinado serviço que integra o SU em todos os pontos da rede (descontinua(m) o 

serviço) ou em determinados pontos de acesso à rede16. 

Assim, são tratadas nesta análise as situações em que o(s) PSU, sem obrigações de SU, 

deixa(m) de prestar um determinado serviço que integra o SU na totalidade (extinção desse 

serviço) ou num determinado ponto de acesso e, neste caso, mantendo a prestação dos 

restantes serviços nesse ponto de acesso. 

O apuramento dos CLSU associados à descontinuação, em toda a rede ou num ponto de 

acesso à mesma, da prestação de um determinado serviço que integra o SU, baseia-se na 

determinação dos custos evitáveis específicos da prestação desse serviço e das receitas 

perdidas decorrentes da cessação da prestação desse serviço no estabelecimento postal. 

A consideração destas situações carece de detalhada fundamentação pelo(s) PSU e 

subsequente aceitação pela ANACOM, notando-se que o eventual custo evitável é referente 

apenas aos custos específicos evitáveis com a não oferta desse serviço na totalidade da rede 

ou em parte dela, apurando-se o mesmo, com as necessárias adaptações, conforme definido 

no caso da redução da rede de estabelecimentos postais. 

                                                           
16 Nesta secção não se consideram os serviços (ofertas) especificamente para cegos e amblíopes, que são 
tratados na secção seguinte. 
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As receitas perdidas correspondem às receitas que o(s) PSU deixaria(m) de obter por 

descontinuar a prestação desse serviço em cada estabelecimento. São consideradas as 

receitas associadas ao serviço que integra o SU que deixa de ser prestado no estabelecimento 

postal, bem como as receitas associadas a todos os outros serviços (universais e não 

universais) prestados no estabelecimento postal, que deixariam de ser prestados em virtude 

de o(s) PSU deixar(em) de prestar o referido serviço que integra o SU. 

Adicionalmente, não serão à partida tidos em consideração os serviços cuja margem é 

negativa por opção estratégica do(s) PSU, isto é, nas situações em que seria possível ao(s) 

PSU aumentar os preços desses serviços sem pôr em causa a acessibilidade dos mesmos, 

mas por opção comercial não o faz. 

Importa ainda destacar que esta análise deverá ser feita apenas depois de analisado e avaliado 

o impacto da redução ou recomposição da rede. 

3.3.5 Oferta específica para cegos e amblíopes 

Quando ao PSU tenha sido imposta a obrigação de, no âmbito dos serviços postais que 

integram a oferta do SU, prestar de forma gratuita alguns serviços postais destinados a serem 

utilizados por cegos e amblíopes - seja na sequência de decisão da ANACOM ao abrigo da 

alínea c) do n.º 8 do artigo 14.º da Lei Postal, seja no âmbito das obrigações inerentes à 

prestação do SU que resultem de vinculação internacional do Estado português [ao abrigo do 

artigo 11.º, n.º 1, alínea f), da Lei Postal] -, o cálculo do CLSU associado a esta componente 

deve considerar o valor dos preços não cobrados pelo(s) PSU referentes aos serviços postais 

destinados a serem utilizados por cegos e amblíopes que sejam prestados gratuitamente 

devido a essa obrigação, corrigido do efeito da elasticidade-preço, isto é, considerando o 

número de envios que deixariam de ser efetuados se a gratuitidade cessasse.  

Ou seja, deve-se apenas considerar os envios que seriam efetuados se a gratuitidade 

cessasse (e para os quais a gratuitidade é obrigatória), multiplicados pelo preço (taxa postal) 

a que estariam sujeitos caso não fossem gratuitos. 

A este valor devem ser acrescidos os custos evitáveis, isto é, os custos que o(s) PSU deixariam 

de incorrer se a gratuitidade cessasse. 

Contudo, muito provavelmente uma estratégia comercial na qual os serviços postais 

destinados a serem utilizados por cegos e amblíopes que fossem prestados gratuitamente 
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deixassem de o ser, teria um impacto muito negativo em termos de imagem do(s) PSU, o que 

se traduziria numa redução das receitas (por via da redução da procura) superior à redução 

dos custos e numa redução do valor da marca do(s) PSU. 

Neste contexto, os envios para cegos e amblíopes não são considerados para efeitos de 

cálculo dos CLSU, exceto se o(s) PSU proceder(em) à apresentação de alguma situação 

devidamente fundamentada e aceite pela ANACOM. 

3.3.6 Utilizadores ou grupos de utilizadores que não seriam servidos por um 

operador que não tivesse a obrigação de prestar o SU 

O apuramento do CLSU baseia-se nos custos imputáveis aos utilizadores finais ou grupos de 

utilizadores finais específicos que, atendendo ao custo da oferta do serviço especificado, às 

receitas geradas e aos eventuais preços uniformes a nível geográfico impostos pela 

ANACOM, só podem ser servidos com prejuízo ou em condições de custo que não se 

enquadram nas práticas comerciais normais. Estão incluídos nesta categoria os utilizadores 

ou grupos de utilizadores que não seriam servidos por uma empresa que não tivesse a 

obrigação de prestar o SU, excetuando-se o caso dos cegos e amblíopes que já foi tratado no 

ponto 3.3.5. 

Consideram-se neste caso, e apenas: 

− os utilizadores finais ou grupos de utilizadores finais que acedem ao serviço (pontos de 

acesso) em áreas rentáveis, ou seja, utilizadores finais que não seriam servidos, 

mesmo quando localizados em áreas globalmente rentáveis; 

− os utilizadores finais ou grupos de utilizadores finais que recebem os serviços postais 

em áreas cuja distribuição não foi descontinuada pelo(s) PSU (nos termos acima). 

Os CLSU correspondem à diferença entre os custos evitáveis com a não oferta de serviços a 

estes utilizadores e as receitas perdidas (de todos os serviços prestados a estes utilizadores). 

Não se identificam utilizadores ou grupos de utilizadores que à partida não seriam servidos 

pelo(s) PSU se este deixasse de ter obrigações de prestar serviços do SU, pelo que este 

aspecto não é à partida considerado para efeito de cálculo dos CLSU, exceto se o(s) PSU 

proceder(em) à apresentação de alguma situação em concreto devidamente fundamentada e 

aceite pela ANACOM. 
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3.3.7 Preços e Qualidade de Serviço 

Para efeitos de cálculo dos CLSU não são à partida consideradas alterações à estrutura de 

preços dos serviços que integram o SU17, pois essas alterações constituiriam alterações 

estruturais à oferta do(s) PSU, tornando impossível aferir o seu impacto na procura e nas 

(respostas) dos concorrentes, o que significa que no cenário contrafactual apresentado pelo(s) 

PSU não devem ser consideradas alterações a esse nível. 

Com efeito, uma alteração da estrutura de preços constitui uma alteração fundamental da 

oferta de determinado serviço, pelo que muito provavelmente fica de fora do alcance das 

estratégias comerciais que o(s) PSU consideraria(m) praticável e rentável. É também provável 

que uma estratégia de alteração estrutural dos preços conduza a uma rutura com o 

consumidor, introduzindo custos adicionais muito elevados ao(s) PSU. 

Neste contexto, os preços dos serviços postais que integram o SU18 não são à partida 

considerados variáveis de cenário. Apenas excecionalmente, e para serviços cujas margens 

apresentem valores negativos, poderão ser consideradas alterações de preços, devidamente 

fundamentadas, e no limite até à situação que elimine a margem negativa em causa 

(considerando também uma margem razoável de remuneração), desde que essas margens 

negativas decorram comprovadamente de condições associadas à aplicação do princípio da 

acessibilidade dos preços. 

Por outro lado, alterações aos níveis de qualidade de serviço definidos no âmbito das 

obrigações do SU, para além das que decorram de uma eventual redução da frequência de 

distribuição, por se considerar que os padrões de qualidade constituem característica 

intrínseca dos serviços oferecidos, poderão ser consideradas desde que devidamente 

fundamentadas pelo(s) PSU. 

De forma a evitar a dupla contabilização de custos, esta análise, a existir, deverá ser sempre 

feita apenas depois de analisados e avaliados os impactos de todas as restantes situações, 

sendo que a análise ao nível de alterações de preços será efetuada no final. 

                                                           
17 Para além das que resultam dos aspectos identificados nas subsecções anteriores. 
18 Para além dos que resultem dos aspectos identificados nas secções anteriores, como já referido. 
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3.4 5.ª Etapa - Identificação e contabilização dos benefícios intangíveis e de 

mercado 

Conforme previsto na alínea a) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei Postal, no cálculo do CLSU devem 

ser tidos em conta os benefícios, materiais e não materiais, que revertam para o(s) respetivo(s) 

PSU. 

Estes benefícios resultam da obrigação de prestação do SU, existindo uma relação de 

causalidade entre um determinado benefício identificado e uma obrigação associada à 

prestação do SU. Estes benefícios desapareceriam sem as obrigações associadas à 

prestação do SU. Por exemplo, se o PSU for também o Operador Designado para efeitos 

da UPU, pelo facto de ser PSU, os benefícios daí decorrentes serão também considerados.   

No caso dos benefícios não materiais, os serviços rentáveis que integram o SU e os 

serviços que não integram o SU beneficiam com a sua existência. 

Incluem-se também neste capítulo benefícios decorrentes de direitos exclusivos 

concedidos ao(s) PSU, sejam ou não decorrentes das obrigações de SU. A inclusão destes 

benefícios tem em consideração a Comunicação da Comissão referente ao Enquadramento 

da União Europeia aplicável aos auxílios estatais sob a forma de compensação de serviço 

público (2011)19, que menciona no seu parágrafo 32 que: «(…) as receitas a tomar em 

consideração [na determinação do montante da compensação a atribuir para cobrir os custos 

líquidos ocasionados pelo cumprimento das obrigações de serviço público] incluem, pelo 

menos, todas as receitas provenientes do SIEG20, […], e os lucros excessivos gerados por 

direitos especiais ou exclusivos, mesmo que relacionados com outras atividades (…).».  

Neste capítulo apresentam-se assim os benefícios a considerar, nos termos indicados, para 

efeitos do cálculo do CLSU, bem como a metodologia a ser seguida para o apuramento do seu 

valor. 

Os benefícios a seguir indicados têm em conta a informação conhecida à data da definição da 

metodologia de cálculo dos CLSU, podendo sofrer alterações, por exemplo decorrentes de 

                                                           
19 JO C 8 de 11.01.2012, p. 15-55. 
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futuras alterações do enquadramento regulamentar ou da situação específica do(s) PSU. 

Devem assim ser consideradas a título indicativo e não exaustivo. 

Nas condições descritas, é de notar que, face à informação conhecida de momento, se 

entende não ser necessário considerar na metodologia de cálculo dos CLSU os benefícios 

associados à ubiquidade, efeitos de ciclo de vida, exploração de uma base de dados de 

clientes e juros recebidos decorrentes de pré-pagos. 

O benefício da ubiquidade traduz a capacidade do prestador em oferecer serviço em todo o 

território nacional, permitindo que os clientes mantenham a preferência pelo PSU mesmo 

quando mudam de área de residência. Este princípio não será aplicável num contexto de um 

procedimento de designação com segmentação geográfica dos serviços, ou seja, com 

designação de mais do que um PSU em áreas geográficas distintas, ou mesmo com 

segmentação por serviços. Acresce que mesmo numa situação de existência da obrigação de 

prestar o SU em todo o território nacional, o(s) PSU, podendo, provavelmente iria(m) reduzir a 

frequência de distribuição em alguns dos locais com custos de distribuição elevados e reduzir 

a densidade da rede postal, redução essa que, muito provavelmente, não teria grande impacto 

na ubiquidade do(s) PSU. 

O benefício dos efeitos de ciclo de vida corresponde à possibilidade de sobrecompensação 

dos serviços não rentáveis, em termos de distribuição, se os destinatários deste correio 

gerarem fluxos de envio rentáveis. Este benefício é também entendido como a possibilidade 

de um consumidor que, num determinado momento, não seja rentável para o PSU, poder vir 

a sê-lo no futuro. Atendendo a que os consumidores individuais representarão uma quota de 

mercado do total dos proveitos do(s) PSU muito pouco significativa, considera-se que os 

efeitos de ciclo de vida não terão impacto relevante no CLSU. 

No que respeita ao benefício de exploração de uma base de dados de clientes, é de notar que 

uma base de dados abrangente e detalhada do perfil de procura dos clientes é um recurso 

valioso que potencia as vendas do(s) PSU. Para efeitos de benefícios intangíveis do PSU a 

parte a valorizar corresponde à base de dados relativa aos clientes não rentáveis, que será 

perdida se estes deixarem de ser servidos pelo PSU, informação que terá, a priori, um valor 

reduzido para efeitos de marketing e vendas, considerando-se o valor da mesma 

negligenciável. 
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Relativamente aos juros recebidos decorrentes de pré-pagos, que corresponde ao benefício 

que o(s) PSU pode(m) usufruir decorrente de receber(em) montantes monetários antes da 

prestação do serviço (como por exemplo, caso aplicável, nas situações de venda de selos, 

envelopes pré-pagos e dos carregamentos de máquinas de franquiar), considera-se que o 

mesmo não deve ser considerado na metodologia de cálculo dos CLSU. De facto, embora esta 

situação possibilite ao(s) PSU financiar(em)-se, transitoriamente, a taxas de juro nulas, 

diminuindo as necessidades e os custos de financiamento através de terceiros (como por 

exemplo, por via da redução de juros pagos por contrapartida de empréstimos), ou até receber 

juros bancários associados a esses pagamentos antecipados, trata-se de um benefício que 

não é exclusivo do(s) PSU. Os outros operadores postais que não sejam PSU também 

poderão receber antes da prestação do serviço. De igual modo, mesmo não sendo PSU a(s) 

empresa(s) designada(s) poderia(m) receber montantes monetários antes da prestação do 

serviço. 

3.4.1 Direitos exclusivos concedidos ao PSU 

Devem ser considerados, caso aplicável, os benefícios que decorram de eventuais direitos 

exclusivos que o(s) PSU tenha(m), em particular quando relacionados com a prestação de 

serviços postais, como por exemplo:  

a) a colocação de marcos e caixas de correio na via pública destinados à aceitação de 

envios postais;  

b) a emissão e venda de selos postais com a menção “Portugal”; e  

c) o serviço de correio registado utilizado em procedimentos judiciais ou administrativos.  

Para este efeito considera-se lucro excessivo a margem positiva destes serviços que restar 

depois de deduzido o valor do correspondente custo de capital. Haverá que ter especial 

atenção para evitar uma dupla contabilização dos lucros destas atividades e serviços, caso 

os mesmos já tenham sido considerados na etapa anterior de cálculo do custo líquido 

decorrente da situação com e sem a obrigação de prestação do SU. 

3.4.2 Reputação empresarial e reforço da marca 

A reputação empresarial reflete a estima que os clientes e a população em geral têm pela 

empresa em questão e a notoriedade de marca reflete o grau de prontidão com que uma dada 
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marca é invocada pela memória dos consumidores, quando estes necessitam de tomar uma 

decisão sobre os produtos e serviços que desejam adquirir. Estes efeitos estão positivamente 

correlacionados e são bastante valorizados pelas empresas e pelos utilizadores. 

É geralmente aceite que a prestação do SU contribui para aumentar a reputação da(s) 

empresa(s) sob a(s) qual(is) recai(em) tal obrigação, nomeadamente porque a comunidade em 

geral perceciona tal obrigação como a prestação de um serviço público à comunidade, 

impactando assim positivamente o valor da imagem de marca do(s) PSU. Nestas condições, 

um operador em condições normais de mercado teria de realizar investimento publicitário 

adicional para alcançar a reputação e níveis, reconhecimento e associações positivas de que 

o(s) PSU beneficia(m) por ter tal estatuto. 

De notar que no cenário de prestação do SU por mais do que um PSU, este benefício será 

menor, porquanto a perceção dos consumidores sobre a prestação do SU não estará 

associada a um único prestador.  

Para avaliar os benefícios indiretos decorrentes da reputação empresarial e reforço de marca 

verificados considera-se adequado recorrer a uma metodologia baseada no valor da marca 

do(s) PSU, na medida em que será(ão) essa(s) a(s) marca(s) reconhecida(s) no âmbito da 

prestação do SU. Para tal, cada PSU deve estimar o valor da sua marca e qual a proporção 

desse valor que se deve à prestação do SU (e, consequentemente que está associado às 

obrigações de prestar o SU). 

Deste modo, indicam-se de seguida os passos a serem realizados para o apuramento deste 

benefício por cada um dos PSU: 

1.º Passo: Valorização da imagem de marca  

Através de estudos independentes e com reputação, deve ser avaliado, em primeiro lugar, o 

valor total da marca da empresa.  

Caso exista mais do que uma fonte credível com esta informação (o que será em cada ano 

avaliado pela ANACOM), deve-se fazer uma média dos valores disponíveis. 

Note-se ainda que os estudos que estimam o valor da marca elaboram as suas estimativas 

de valorização da marca com base em dados financeiros do ano anterior, pelo que essa 
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informação deve ser tida em devida conta quando se pretende passar ao 2.º passo, de 

modo a que seja assegurada a coerência no cálculo da estimativa. 

2.º Passo: identificação das receitas da empresa e das receitas que a empresa obtém 

decorrentes da prestação de serviços do SU 

O valor da marca apurado no 1.º passo é multiplicado pelo peso das receitas que a empresa 

obtém pela prestação dos serviços do SU face às receitas totais da empresa, obtendo-se a 

quota-parte do valor da marca imputável ao SU, numa base acumulada.  

De seguida, para a anualização desse valor, considerado um ativo intangível, multiplica-se o 

valor obtido no parágrafo anterior pelo valor da taxa do custo médio ponderado do capital 

(WACC) no ano de referência. O novo valor obtido corresponde ao valor dos benefícios da 

imagem de marca resultante da prestação do SU. 

3.º Passo: Imputação do reforço da marca à prestação do SU 

O valor final relativo aos benefícios indiretos a incluir no cálculo dos CLSU, corresponde à 

multiplicação do valor identificado no passo anterior pela proporção das receitas perdidas pela 

empresa na prestação do SU (no cenário contrafactual) no total das receitas que obtém pela 

prestação de serviços do SU.  

3.4.3 Publicidade 

A publicidade ao(s) PSU nos pontos de acesso à rede do SU e nos veículos de transporte, 

pela visibilidade do(s) seu(s) logotipo(s) e pela existência de publicidade aos seus próprios 

produtos, constitui um benefício que deve ser considerado no cálculo do CLSU. 

O benefício corresponde aos custos com publicidade que o(s) PSU teria(m) de suportar para 

obter o mesmo nível de visibilidade, caso a rede de pontos de acesso e os meios de transporte 

utilizados tivessem uma menor dimensão por não ser(em) PSU. 

O valor do benefício deve considerar: 

− o espaço móvel e imóvel utilizado para publicidade própria (nos estabelecimentos 

postais, em outros pontos de acesso como por exemplo marcos de correio, em 

veículos), que o(s) PSU sem as obrigações de SU decidisse(m) abandonar; 
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− eventuais espaços para aluguer a terceiros para publicidade (nos estabelecimentos 

postais, em outros pontos de acesso como por exemplo marcos de correio, em 

veículos), que o(s) PSU sem as obrigações de SU decidisse(m) abandonar; 

− o valor do espaço publicitário por tipo de espaço/suporte publicitário, 

sendo determinado pela seguinte fórmula, a aplicar a cada suporte publicitário: 

BP = Edp x Vep 

Em que: 

BP - Benefício da publicidade em determinado suporte publicitário; 

Edp - Espaço utilizado para publicidade num dado suporte publicitário, incluindo o 

espaço ocupado pelo logótipo do PSU; 

Vep - Valor do espaço publicitário. 

O benefício total calcula-se somando os benefícios obtidos em cada um dos suportes / espaços 

publicitários. 

O valor da variável Edp deve ser disponibilizado pelo(s) PSU. Para obter o valor do espaço 

publicitário (Vep), recomenda-se procurar obter, junto de agências de meios (que compram 

espaços publicitários), os valores de mercado dos vários espaços / suportes publicitários para 

uma oferta semelhante – edifícios / empenas, mobiliário urbano e veículos. Em caso de 

dificuldade, a ANACOM aceita que seja utilizado um valor médio para o espaço utilizado. 

3.4.4 Poder de negociação 

O facto de uma empresa prestar o SU poderá ou não ter impacto no seu poder de negociação, 

sendo que esse impacto será menor, ou mesmo negligenciável, para empresas que já detêm 

um elevado poder de negociação, mesmo sem a prestação do SU. Deste modo, entende-se 

que este benefício intangível não deve ser considerado para a presente metodologia, podendo, 

no entanto, em face do(s) PSU que for(em) designado(s) e das obrigações subjacentes a cada 

um, vir a ser equacionada pela ANACOM no processo de apuramento dos CLSU a 

razoabilidade da sua consideração. 
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3.4.5 Acesso privilegiado ao mercado da filatelia 

No caso de o PSU deter a exclusividade de emissão de selos com a menção “Portugal” então 

deverá ser considerado este benefício na metodologia de cálculo dos CLSU. 

Devem assim ser considerados os lucros excessivos gerados pelo acesso privilegiado pelo(s) 

PSU ao mercado da filatelia, devendo o(s) mesmo(s) apresentar detalhadamente os cálculos 

para a sua determinação ou justificação para a sua eventual não consideração. 

Para este efeito considera-se lucro excessivo a margem positiva destes serviços que restar 

depois de deduzido o valor do correspondente custo de capital.  

Haverá que ter especial atenção para evitar uma dupla contabilização dos lucros destas 

atividades e serviços, caso os mesmos já tenham sido considerados na etapa anterior de 

cálculo do custo líquido decorrente da situação com e sem a obrigação de prestação do SU. 

3.4.6 Procedimentos alfandegários 

No caso da existência de procedimentos alfandegários e de custos de tratamento alfandegário 

inferiores para a(s) empresa(s) porquanto da sua condição de PSU e que desapareceriam 

caso deixasse(m) de o ser, estes devem ser considerados como um benefício para o(s) PSU 

para efeitos de cálculo do CLSU, sendo o benefício idêntico à poupança de custos do(s) PSU 

face aos seus concorrentes. 

Deve(m) o(s) PSU, de forma detalhada, indicar se se lhe aplicam regras diferentes face aos 

restantes operadores que não são PSU, e em que contexto lhe são aplicadas, devendo 

quantificar eventuais benefícios delas decorrentes. A ANACOM apreciará, face à informação 

transmitida, a relevância dos mesmos no cálculo dos CLSU. 

3.4.7 Isenção de IVA 

Os serviços que integram o SU, quando prestados pelo PSU, isto é, quando prestados por 

um operador que os presta no âmbito de uma obrigação, estão isentos de IVA, de acordo 

com as regras em vigor relativas à aplicação do IVA.  

Avaliar a isenção do IVA no CLSU implica estimar o valor do IVA caso os serviços integrados 

no SU prestados pelo(s) PSU não estivessem isentos de IVA e o seu impacto nos preços 

praticados pelo(s) PSU e nos seus custos. 
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Se os serviços que integram o SU prestados pelo(s) PSU não estivessem isentos de IVA, o(s) 

PSU incluiria(m) o IVA nos preços praticados (em parte ou na sua totalidade), refletindo-o no 

valor final a pagar pelo utilizador, ou manteria(m) os preços (internalizando o valor do IVA). 

Esta segunda opção verificar-se-ia apenas se os benefícios resultantes da possível dedução 

do valor do IVA (dedução nos custos) excedessem ou compensassem as perdas ocorridas 

com a diminuição do preço líquido. A mesma conclusão foi alcançada pela Comissão Europeia, 

em 2003, quando considerou que, com o aumento da utilização de tecnologia no sector postal, 

os operadores postais teriam muito a ganhar se o IVA fosse dedutível. De facto, neste caso, o 

valor do IVA pago na aquisição de equipamentos, combustível e veículos seria dedutível, pelo 

que, muito provavelmente não se verificaria um aumento dos preços finais. 

Adicionalmente importa considerar os seguintes aspectos no cálculo do CLSU: 

− o efeito da procura - para avaliar o impacto da isenção de IVA assume-se, em primeiro 

lugar, que os preços antes de IVA (preços líquidos) se mantêm inalterados. 

No caso em que o IVA é cobrado, os preços são mais elevados para os clientes 

residenciais e outros clientes que não podem deduzir o IVA do que para os clientes 

empresariais que podem deduzir o IVA. O que significa que, dependendo da 

possibilidade do cliente final do(s) PSU poder ou não recuperar o IVA, os preços 

líquidos a pagar por cliente não são iguais. 

Este aumento de preços líquido para os clientes do(s) PSU que não poderão recuperar 

o valor do IVA poderá resultar numa redução da quantidade procurada21, devido à 

elasticidade procura-preço, e, consequentemente, na redução de tráfego; 

− o efeito do IVA incluído nos custos e que com a isenção de IVA não poderia ser 

deduzido (efeito «IVA escondido»), em que se assume que, sem a isenção de IVA, o(s) 

PSU será(ão) capaz(es) de recuperar o IVA sobre os seus custos de produção; 

− o efeito do custo variável, assumindo-se que a variação dos custos variáveis será 

menor que a redução do tráfego. 

Face ao exposto, no cálculo dos benefícios ou perdas deve-se considerar: 

                                                           
21 Alteração da quantidade procurada = alteração dos preços x elasticidade preço da procura. 
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− taxa do IVA que incidiria sobre os serviços prestados pelo(s) PSU; 

− a percentagem das receitas por cliente do(s) PSU – identificação da percentagem das 

receitas dos clientes que conseguem recuperar o IVA e daqueles que não o 

conseguem fazer; 

− a percentagem dos custos do(s) PSU sujeitos a IVA, que não é recuperável, dada a 

isenção do IVA dos serviços que integram o SU prestados pelo(s) PSU; 

− na ausência de estudos sobre o consumo que permitam estimar a elasticidade procura-

preço dos serviços prestados pelo(s) PSU no âmbito do SU, o valor da elasticidade da 

procura-preço por serviço disponibilizada em estudos existentes.  

Etapas do cálculo: 

1. Agregar os serviços que integram o SU em grupos de acordo com a sua elasticidade 

procura-preço; 

2. Com base no SCA, calcular as receitas que o(s) PSU obtiveram com o SU; 

3. Aplicar a taxa de IVA em vigor aos serviços que integram o SU; 

4. Calcular o impacto do aumento dos preços no tráfego, utilizando a elasticidade da 

procura-preço; 

5. Calcular as receitas do(s) PSU com o tráfego obtido em 4; 

6. Retirar o valor de receitas obtido em 5 ao valor de receitas obtido em 2 (esta diferença 

corresponde às receitas perdidas pela introdução do IVA). 

7. O valor do benefício é obtido através da diferença entre o valor obtido em 6 e a redução 

de custos (que corresponde ao valor do IVA dos consumos intermédios que o(s) PSU 

passaria(m) a poder recuperar no cenário contrafactual, em que o SU estaria sujeito a 

IVA, e que na situação atual com obrigações de SU não é passível de dedução). 

3.5 6.ª Etapa - Lucro razoável 

Conforme previsto na alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei Postal, no cálculo do CLSU deve 

ser tido em conta o direito do(s) PSU a obter(em) um lucro razoável, representado pelo custo 

de capital relativo aos investimentos necessários à prestação do SU. 
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O valor da taxa de custo de capital a aplicar em cada ano será o valor que seja fixado pela 

ANACOM para o exercício em questão. Na ausência daquele, será aplicado o valor constante 

do respetivo SCA do(s) PSU ou, quando seja o caso, o valor ajustado após o processo de 

auditoria ao cálculo dos CLSU promovido pela ANACOM ao abrigo do n.º 4 do artigo 18.º da 

Lei Postal. 

No caso do cálculo dos custos evitáveis, se os custos do cenário base e do contrafactual já 

tiverem em conta o respetivo custo de capital e não houver razão para o custo de capital ser 

diferente nos dois cenários, o que se justifica por se tratar basicamente de atividades de 

mão-de-obra intensiva, não há naturalmente lugar a qualquer compensação adicional a título 

de lucro razoável, evitando-se também a duplicação da contabilização deste efeito. 

Preocupações de eficiência 

O(s) PSU deverão justificar por que razões não serão necessários ajustes adicionais por 

motivos de eficiência (condicionantes internas, por exemplo em termos de flexibilidade 

laboral, submissão a price caps, benchmark de indicadores de eficiência ou produtividade), 

para além dos já introduzidos pela ANACOM na presente metodologia. A ANACOM poderá 

vir a introduzir estes ajustes se o considerar necessário face às justificações apresentadas. 
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Apêndice - Municípios de baixa densidade 

  
Abrantes  Chaves  Monção  Santa Marta de Penaguião  

Aguiar da Beira  Cinfães  Monchique  Santiago do Cacém  

Alandroal  Constância  Mondim de Basto  São João da Pesqueira  

Alcácer do Sal  Coruche  Monforte  São Pedro do Sul  

Alcoutim  Covilhã  Montalegre  Sardoal  

Alfândega da Fé  Crato  Montemor-o-Novo  Sátão  

Alijó  Cuba  Mora  Seia  

Aljezur  Elvas  Mortágua  Sernancelhe  

Aljustrel  Estremoz  Moura  Serpa  

Almeida  Évora  Mourão  Sertã  

Almodôvar  Fafe  Murça  Sever do Vouga  

Alter do Chão  Ferreira do Alentejo  Nelas  Soure  

Alvaiázere  Ferreira do Zêzere  Nisa  Sousel  

Alvito  Figueira de Castelo 
Rodrigo  

Odemira  Tábua  

Ansião  Figueiró dos Vinhos  Oleiros  Tabuaço  

Arcos de Valdevez  Fornos de Algodres  Oliveira de Frades  Tarouca  

Arganil  Freixo de Espada à Cinta  Oliveira do Hospital  Terras de Bouro  

Armamar  Fronteira  Ourique  Tondela  

Arouca  Fundão  Pampilhosa da Serra  Torre de Moncorvo  

Arraiolos  Gavião  Paredes de Coura  Trancoso  

Arronches  Góis  Pedrógão Grande  Valpaços  

Avis  Gouveia  Penacova  Vendas Novas  

Baião  Grândola  Penalva do Castelo  Viana do Alentejo  

Barrancos  Guarda  Penamacor  Vidigueira  

Beja  Idanha-a-Nova  Penedono  Vieira do Minho  

Belmonte  Lamego  Penela  Vila de Rei  

Borba  Lousã  Peso da Régua  Vila do Bispo  

Boticas  Mação  Pinhel  Vila Flor  

Bragança  Macedo de Cavaleiros  Ponte da Barca  Vila Nova da Barquinha  

Cabeceiras de Basto  Mangualde  Ponte de Sor  Vila Nova de Cerveira  

Campo Maior  Manteigas  Portalegre  Vila Nova de Foz Côa  

Carrazeda de Ansiães  Marvão  Portel  Vila Nova de Paiva  

Carregal do Sal  Mêda  Póvoa de Lanhoso  Vila Nova de Poiares  

Castanheira de Pêra  Melgaço  Proença-a-Nova  Vila Pouca de Aguiar  

Castelo Branco  Mértola  Redondo  Vila Real  

Castelo de Vide  Mesão Frio  Reguengos de Monsaraz  Vila Velha de Ródão  

Castro Daire  Miranda do Corvo  Resende  Vila Verde  

Castro Marim  Miranda do Douro  Ribeira de Pena  Vila Viçosa  

Castro Verde Mirandela  Sabrosa  Vimioso  

Celorico da Beira  Mogadouro  Sabugal  Vinhais  

Celorico de Basto  Moimenta da Beira  Santa Comba Dão  Vouzela  

Chamusca     

    
    

 


