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1 Introdução 

Os «Parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados à 

prestação do serviço postal universal», fixados na decisão da ANACOM de 12.07.20181, 

estabelecem que o incumprimento dos objetivos de desempenho relativos aos indicadores 

de qualidade de serviço (IQS) definidos dá lugar à aplicação do mecanismo de 

compensação constante do seu Apêndice 2.  

Conforme estabelecido no n.º 1 do acima referido Apêndice 2, a compensação a aplicar 

pelo incumprimento dos objetivos de desempenho dos IQS corresponde à aplicação de 

uma dedução, até ao valor de 1 ponto percentual, à variação máxima de preços permitida 

para o cabaz de serviços de correspondências, correio editorial e encomendas que 

integram o serviço universal, para os anos seguintes ao do incumprimento, devendo 

beneficiar a universalidade dos utilizadores daqueles serviços. 

O n.º 5 do mesmo Apêndice prevê que, em situações excecionais devidamente 

fundamentadas pelos CTT, associadas a dificuldades operacionais na implementação da 

redução dos preços, poderá este prestador solicitar à ANACOM a aplicação, em alternativa 

à compensação referida no parágrafo anterior, de uma compensação financeira a reverter 

a favor dos utilizadores, em que as modalidades concretas de realização dessa 

compensação, a efetuar no âmbito dos serviços que integram o serviço universal, serão 

objeto de aprovação prévia pela ANACOM, atentos os princípios de universalidade, e 

sendo de valor financeiro no mínimo equivalente à redução de receitas que resultaria da 

aplicação da compensação referida no parágrafo anterior. 

O n.º 8 do Apêndice 2 estabelece ainda que, no caso do incumprimento dos IQS referentes 

ao correio normal em quantidade, a compensação a aplicar corresponde à dedução, até 

0,5%, aos preços do correio normal em quantidade sujeitos a preços especiais, no serviço 

nacional. 

Em 02.10.2020, a ANACOM aprovou a decisão final sobre o nível de cumprimento dos 

valores dos IQS, em 2019, pelos CTT2. 

                                                           

1 https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1456816.  
2 https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1564464. 

https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1456816
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1564464
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Nesta sede, a ANACOM determinou: 

a) a aplicação da dedução de 1 ponto percentual (p.p) à variação média ponderada 

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

editorial, permitida  para o  ano 2020, variação  que  passa  assim a ser de IPC + 

FCIPC - 0,25% + FCQ - 1,0%,ou  seja, que  passa  a  ser  de 0,41%, devendo  a  

referida dedução beneficiar a universalidade dos utilizadores daqueles serviços; 

b) a dedução de 0,31% aos preços em vigor do correio normal em quantidade sujeitos 

a preços especiais, no serviço nacional. 

Determinou-se ainda aos CTT que iniciassem a aplicação das deduções determinadas até 

ao dia 01.11.2020, devendo as mesmas ser integralmente aplicadas até 31.12.2020, bem 

como que informassem a ANACOM sobre (i) as alterações de preços a implementar para 

cumprimento das referidas deduções, previamente à sua aplicação, apresentando 

informação demonstrativa do cumprimento da decisão, e (ii) a forma como procederão ou 

procederam à divulgação aos utilizadores das alterações de preços. 

Em 23.10.2020, os CTT comunicaram a esta Autoridade as medidas que se propõem a 

adotar para cumprimento da referida deliberação de 02.10.2020.  

Na mesma comunicação requereram, ao abrigo do previsto no n.º 5 do Apêndice 2 dos 

«Parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados à prestação 

do serviço postal universal», a aprovação, em alternativa à compensação ordenada pela 

ANACOM, de uma diferente modalidade de compensação financeira (Medida Alternativa), 

a reverter a favor dos utilizadores, que nessa sede concretizaram. 

2 Análise 

2.1 Implementação da deliberação da ANACOM 

As medidas comunicadas pelos CTT para implementar a deliberação da ANACOM, de 

02.10.2020, são as seguintes: 

Medida 1.1 – para dar cumprimento à dedução de 1 ponto percentual (p.p.) à variação 

média ponderada dos preços do cabaz de serviços de correspondências, correio editorial 
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e encomendas permitida para o ano de 2020, a qual passa assim a ser de 0,41%, em vez 

de 1,41%.  

Os CTT comunicaram que vão proceder à redução dos preços, entre 01.11.2020 e 

31.12.2020, de: 

a) Correspondências nacionais: redução do preço de diversos escalões de peso do 

correio normal, correio azul, correio registado simples e correio registado. 

Os CTT referem que se mantêm inalterados os preços das franquias das máquinas 

de venda de selos, por impossibilidade de operacionalização de alterações de 

preços destes tipos de envios em prazos curtos. 

b) Correspondências internacionais: redução do preço de diversos escalões de peso 

do correio económico – regime especial, de acordo com as reduções de preço do 

correio normal nacional. 

c) Correio editorial: redução do preço do tarifário bonificado do correio editorial 

nacional, aplicável a jornais, publicações periódicas e livros. 

Medida 1.2 – para dar cumprimento à redução de 0,31% dos preços em vigor do correio 

normal em quantidade sujeitos a preços especiais, no serviço nacional. 

Os CTT comunicaram que vão reduzir o preço dos envios do escalão de peso de 20 a 50g, 

entre 01.11.2020 e 31.12.2020. 

Os novos preços a aplicar, no âmbito das medidas 1.1. e 1.2 referidas, encontram-se 

divulgados no sítio dos CTT na Internet3. 

Verifica-se que: 

a) A Medida 1.1 representa uma variação instantânea dos preços médios do cabaz de 

serviços de correspondências, correio editorial e encomendas de -5,88% em 

01.11.2020 e resulta (conjugada com a variação de preços já implementada em ao 

longo do ano para os serviços que integram o SU) numa variação global média 

                                                           
3 https://www.ctt.pt/application/themes/pdfs/2_reducao_precos_temp_1nov.pdf, obtido a partir de consulta da 
primeira página do sítio dos CTT na Internet. 

https://www.ctt.pt/application/themes/pdfs/2_reducao_precos_temp_1nov.pdf
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anual dos preços daquele cabaz de 0,41%, cumprindo a variação máxima de preços 

definida (igualmente de 0,41%). 

b) A Medida 1.1 beneficia a universalidade dos utilizadores do serviço postal universal, 

tendo em conta que abrange clientes contratuais e clientes do segmento ocasional, 

bem como empresas e consumidores. 

c) A Medida 1.2 cumpre a redução de preços determinada para os envios de correio 

normal em quantidade sujeitos a preços especiais, no âmbito nacional, dado que 

representa uma redução média de 0,31% dos preços em vigor daquele serviço; 

d) As Medidas 1.1 e 1.2 aplicam-se no período de 01.11.2020 a 31.12.2020, 

cumprindo assim o período de implementação determinado pela ANACOM. 

Tendo em conta o exposto, as medidas comunicadas pelos CTT estão em conformidade 

com o deliberado pela ANACOM em 02.10.2020. 

De salientar ainda que os CTT informaram que irão proceder à comunicação aos 

utilizadores das alterações aos preços através de divulgação no sítio dos CTT na Internet, 

através de um banner ligado a um ficheiro com a indicação dos preços que são alterados, 

com a devida antecedência relativamente à sua entrada em vigor. Verifica-se que, em 

28.10.2020, os CTT já haviam procedido à referida divulgação, estando os novos preços a 

aplicar disponíveis no seu sítio na Internet, conforme já indicado. 

2.2 Proposta dos CTT de aplicação de medidas alternativas 

2.2.1 Descrição da proposta dos CTT 

Em alternativa à compensação ordenada pela ANACOM, os CTT, ao abrigo do disposto no 

n.º 5 do Apêndice 2 aos «Parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho 

associados à prestação do serviço postal universal», solicitaram a aplicação de uma 

diferente modalidade de compensação financeira a reverter a favor dos utilizadores, que 

combina a redução dos preços determinada com outras medidas, na proporção de 50% 

para cada ação.  

Sintetizam-se de seguida os pontos essenciais relativos à Medida Alternativa apresentada 

pelos CTT. 
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Medida Alternativa: em alternativa à Medida 1.1. anteriormente descrita, foi solicitado o 

seguinte: 

a) Aplicação da redução de preços descrita na Medida 1.1 apenas durante o período 

de 01.11.2020 a 30.11.2020 (equivalente à dedução de 0,5 p.p. à variação média 

ponderada dos preços do cabaz).  

b) Implementação de uma medida de compensação financeira alternativa, 

correspondente, no mínimo, a 50% da redução das receitas que resultam da 

aplicação da dedução de 1 p.p. à variação média ponderada dos preços do cabaz 

de serviços.  

Esta medida consiste na distribuição massiva de um bilhete postal pré-pago em 

todos os domicílios em Portugal durante a primeira quinzena de dezembro, para 

que possa ser utilizado na data em que o cliente o entenda.  

De acordo com o referido pelos CTT, a Medida Alternativa tem em consideração, em 

síntese, o seguinte: 

a) a penalização de 1 p.p. aplicada em apenas dois meses (tal como decorre da 

Medida 1.1), representa reduções significativas dos preços que vão colocar uma 

pressão extraordinária nas receitas de um sector que foi particularmente afetado 

pela atual pandemia; 

b) as atuais variações extraordinárias de tráfego (decorrentes da situação 

pandémica) não estão acauteladas no atual critério de definição de preços, e 

representam, em particular este ano, um prejuízo para os CTT em função de 

subestimativas de evolução de tráfego aquando da definição dos critérios de 

preços a vigorar no triénio 2018-2020; 

c) a implementação da Medida Alternativa não só evita a destruição de valor de um 

sector com quebras de tráfego, como também promove a utilização dos serviços 

postais num contexto de maior distanciamento social pelo efeito da pandemia, 

numa altura de especial importância para as famílias portuguesas como é a época 

do Natal que se avizinha; 
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d) face ao impacto “negligenciável” que as despesas dos serviços postais têm no 

orçamento das famílias, a Medida Alternativa representa um benefício mais 

tangível para a generalidade dos consumidores do que a redução de preços em 1 

p.p. durante um período de dois meses (tal como decorre da Medida 1.1) em que 

muitos utilizadores não fariam uso desse mesmo benefício; 

e) a Medida Alternativa gera um valor global de compensação financeira para os 

consumidores superior àquele que ocorre num cenário em que a compensação é 

refletida a 100% em preço, gerando assim um maior benefício para a generalidade 

dos consumidores; 

f) atendendo ao expectável desenvolvimento da pandemia durante os meses de 

novembro e dezembro, tal como reconhecido pelas autoridades de saúde, poderá 

ser condicionada a capacidade dos utilizadores beneficiarem das reduções de 

preços decorrentes da decisão da ANACOM, atendendo à expectável maior 

relutância de deslocação às lojas por parte da população, concluindo os CTT que 

a Medida Alternativa está mais alinhada com a materialização da concessão de 

um benefício que vai ao encontro das necessidades dos utilizadores num contexto 

de restrições de mobilidade das populações. 

Relativamente à possibilidade de adoção da Medida Alternativa, há que notar que, 

conforme definido nos «Parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho 

associados à prestação do serviço postal universal», a aplicação de medidas alternativas 

deve ocorrer apenas em situações excecionais devidamente fundamentadas pelos CTT, 

associadas a dificuldades operacionais na implementação da redução dos preços.  

Perante este enquadramento os CTT vêm alegar dificuldades operacionais na 

implementação das medidas previstas na deliberação da ANACOM, motivadas, segundo 

os CTT, essencialmente pelo curto prazo de implementação das mesmas, que coloca na 

esfera jurídica da empresa um ónus de operacionalização elevado, acrescentando que o 

peso da penalização, próximo do máximo previsto, tem um forte impacto na sua atividade 

e, necessariamente, na sua operação, principalmente atendendo ao reduzido período para 

absorver o impacto de implementação das referidas medidas.  

Os CTT referem assim que a aplicação da penalização, sem possibilidade de recurso a 

medidas alternativas, coloca dificuldades à atividade e à operação dos CTT, o que se torna 
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particularmente gravoso face às crónicas reduções de tráfego que vieram a ser agravadas 

com a pandemia COVID-19, a qual configura, indubitavelmente, uma situação de exceção 

que veio também causar pressão ao nível operacional e de gestão da atividade, 

nomeadamente  em termos de funcionamento de instalações, alocação de recursos 

humanos, alteração de sistemas e outros aspectos operacionais.  

Os CTT notam ainda que a redução do tráfego provocada pela situação vivida no país tem 

vindo a provocar inúmeros constrangimentos ao normal funcionamento dos CTT e tem 

exigido uma resposta no máximo das suas capacidades, sendo que as medidas 

estabelecidas na decisão de 02.10.2020 têm um impacto não negligenciável e podem dar 

lugar à necessidade de revisão de políticas comerciais e da gestão de relação com os 

clientes e da estratégia de investimento no sector postal, o que coloca desafios 

operacionais significativos. Neste contexto, os CTT referem ainda que as variações 

extraordinárias de tráfego já sentidas não estão acauteladas no atual critério de definição 

de preços e representam um forte prejuízo para os CTT em função dos erros de estimativa 

de evolução de tráfego considerados pela ANACOM aquando da definição do price cap a 

vigorar em 2020. 

Procede-se de seguida à análise da admissibilidade da apresentação, pelos CTT, da 

referida Medidas Alternativa. 

2.2.2 Análise da admissibilidade da apresentação de medidas alternativas 

Relativamente ao prazo de implementação das medidas decorrentes da decisão de 

02.10.2020, a ANACOM reconhece que se trata, efetivamente, de um prazo reduzido, 

aspeto que se pode tornar particularmente relevante atendendo à necessária revisão de 

vários elementos do tarifário praticado pelos CTT e ao possível impacto a nível das políticas 

comerciais e da gestão da relação de clientes, conforme indicado pelos CTT.  

Este prazo de dois meses resulta, como salientado na decisão de 02.10.2020, de o atual 

contrato de concessão vigorar até 31.12.2020, o que não permite que a redução de preços 

(por incumprimento dos níveis de qualidade) seja determinada por um período mais longo. 

Adicionalmente, reconhece-se que as circunstâncias atuais, marcadas por uma situação 

pandémica que tem vindo a agravar-se, tem impacto ao nível das operações dos CTT, com 

efeitos quer no volume de envios postais, quer numa pressão acrescida sobre as 
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operações dos CTT, dada a necessidade de assegurar a disponibilidade continuada dos 

serviços postais, num contexto em que tais serviços se têm revelado de extrema 

importância para a economia e para a população como um todo. Assim, reconhece-se que 

a pandemia COVID-19 e o seu impacto representa, inequivocamente, uma situação 

excecional, com impacto significativo sobre as atividades dos CTT. 

Sem prejuízo do exposto, torna-se também necessário clarificar que, contrariamente ao 

referido pelos CTT, os atuais critérios a que obedece a formação dos preços dos serviços 

postais que compõem o serviço universal4 incorporam, na variação máxima dos preços do 

cabaz de serviços de correspondências, correio editorial e encomendas permitida para 

cada ano, um fator de correção do tráfego que visa ter em conta desvios verificados entre 

o tráfego previsto aquando da definição dos referidos critérios e o tráfego efetivamente 

observado. Este fator de correção tem efeitos na fixação da variação máxima de preços 

para o ano seguinte ao do desvio. Não obstante, a própria natureza desta regra, que se 

aplica apenas em momento posterior à observação desses desvios (no ano seguinte, como 

referido), e o facto de se aproximar o final da vigência do atual contrato de concessão, 

implica a impossibilidade da sua aplicação, no próximo ano, relativamente ao corrente ano, 

uma vez que este fator de correção de tráfego apenas se aplica durante a vigência do atual 

contrato de concessão, pelo que não poderá ser utilizado, no próximo ano, para ter em 

conta os desvios verificados em 2020. 

Face ao exposto, entende-se estarem verificadas as condições necessárias à 

apresentação de medidas alternativas, pelos CTT, à compensação a aplicar pelo 

incumprimento dos objetivos de desempenho dos IQS, dada a situação excecional gerada 

pela pandemia COVID-19, a que se associa a aproximação do final da vigência do contrato 

de concessão e a existência de dificuldades operacionais na implementação da redução 

de preços, relacionadas com o reduzido prazo para aplicação da medida. 

Neste contexto, procede-se de seguida à análise da Medida Alternativa proposta pelos 

CTT. 

                                                           
4 Aprovados por deliberação de 12.07.2018, complementada por deliberação de 05.11.2018 - 
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1494693.  

https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1494693
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2.2.3 Análise da medida alternativa 

Atendendo ao enquadramento referido anteriormente, designadamente que, caso haja 

lugar à aplicação de uma alternativa à redução dos preços per se, esta deve ser de valor 

financeiro no mínimo equivalente à redução de receitas que resultaria da aplicação da 

redução da variação máxima permitida para os preços do cabaz de serviços de 

correspondências, correio editorial e encomendas, torna-se necessário estimar o valor 

financeiro associado a esta redução, ou seja, o valor financeiro associado à Medida 1.1. 

Os CTT estimam este valor financeiro através da comparação dos rendimentos líquidos 

que resultariam da aplicação da variação máxima permitida de 1,41% com os que resultam 

da aplicação da dedução (0,41%), tendo por base o tráfego que estimam para 2020. 

Quanto a este tráfego estimado para 2020, importa salientar que os CTT estimam uma 

quebra anual de tráfego de [IIC5]          [FIC6]% face a 2019, tendo em conta a evolução do 

tráfego nos três primeiros trimestres de 2020 (previsão de [IIC]            [FIC]%) e uma 

evolução esperada para o 4.º trimestre da ordem de [IIC]            [FIC]%.  

Neste contexto, é de notar que as previsões de tráfego agora consideradas pelos CTT são 

inferiores às que haviam sido apresentadas no âmbito das propostas de tarifário que têm 

vindo a ser analisadas pela ANACOM, tendo a mais recente sido objeto de decisão da 

ANACOM de 22.10.20207, dado que consideram o efeito da pandemia COVID-19, 

enquanto que as que acompanharam as propostas de preços efetuadas anteriormente não 

consideravam este efeito.  

Na tabela seguinte apresentam-se as estimativas efetuadas pelos CTT relativas aos 

rendimentos e valor da compensação, incluindo-se ainda estimativas efetuadas pela 

ANACOM8, tendo por base as estimativas de tráfego apresentadas anteriormente pelos 

CTT, nomeadamente no âmbito da referida decisão de 22.10.2020. 

                                                           
5 Início de informação confidencial. 
6 Fim de informação confidencial. 
7 https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1566603.  
8 A estimativa apresentada deve ser considerada como a aproximação possível face aos dados disponíveis, 
representando 1% do total de rendimentos associados à variação de IPC+1,41%. 

https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1566603
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Tabela 1. Valor financeiro associado à redução da variação máxima permitida para os preços do cabaz 
de serviços de correspondências, correio editorial e encomendas (unidade: 1000 euros) [IIC] 

 Estimativa CTT 
Estimativa ANACOM 
(com base em dados 
CTT de 15.09.2020) 

Rendimentos com variação IPC+1,41%   

Rendimentos com variação IPC+0,41% (assume-se 
redução de 1% nos rendimentos) 

  

Diferença (valor da compensação)   

[FIC] Fonte: CTT e cálculos ANACOM. 

Neste âmbito, e atendendo às estimativas ANACOM apresentadas na tabela anterior, é 

também de salientar que, caso se aplicassem àquelas estimativas as reduções de tráfego 

agora indicadas pelos CTT, se obteriam valores próximos dos apresentados pelos CTT 

(estimando-se o valor da compensação em aproximadamente [IIC]             [FIC] mil euros). 

De acordo com a informação disponível9 (apresentada no gráfico seguinte), nota-se que o 

tráfego durante os três primeiros trimestres de 2020 sofreu, efetivamente, uma redução 

muito significativa. 

Gráfico 1. Variação (trimestral e anual) do tráfego postal prestado pelos CTT - cabaz de 
correspondências, encomendas e correio editorial, no serviço nacional e internacional de saída, [IIC] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[FIC] 
Fonte: CTT e cálculos ANACOM. 
Variação para a totalidade do ano: estimativa CTT. 

As condições atuais relacionadas com a pandemia COVID-19 tornam difícil poder antecipar 

como continuará a evoluir o tráfego até final do ano. Face a estas circunstâncias, e 

atendendo às variações de tráfego observadas até ao momento, consideram-se como 

                                                           
9 Indicadores de gestão dos CTT – informação disponível até 3.º trimestre de 2020. 
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adequadas as estimativas apresentadas pelos CTT. Assim, o valor financeiro associado à 

redução da variação máxima permitida para os preços do cabaz de serviços admite-se ser 

de [IIC]             [FIC] mil euros. 

Atendendo ao valor financeiro assim estimado, torna-se necessário avaliar se a Medida 

Alternativa proposta pelos CTT representa um valor financeiro de valor, no mínimo, 

equivalente a este. Para este efeito, e atendendo às características da Medida Alternativa, 

há a considerar o valor associado a cada componente dessa Medida Alternativa: o valor 

decorrente da aplicação da redução de preços prevista na Medida 1.1 apenas durante o 

mês de novembro, e o valor decorrente da distribuição massiva de um bilhete postal pré-

pago em todos os domicílios, em dezembro. 

Quanto ao valor decorrente da aplicação da redução de preços prevista na Medida 1.1 

apenas durante o mês de novembro, tendo em conta as estimativas apresentadas 

anteriormente relativas ao valor da diminuição de preços aplicável durante dois meses, e 

assumindo uma distribuição uniforme do tráfego ao longo do ano10, tem-se que esta 

componente da Medida Alternativa representa 50% do valor estimado para a Medida 1.1, 

ou seja, tendo por base os valores apresentados pelos CTT, [IIC]             [FIC] mil euros. 

Atendendo ao apresentado, a medida relativa à distribuição dos bilhetes postais deverá 

representar, no mínimo, um valor de [IIC]          [FIC] mil euros com vista a, no mínimo, 

igualar o valor financeiro estimado para a redução de preços prevista na Medida 1.1.  

Atendendo ao preço unitário de um bilhete postal no correio normal nacional, conforme 

indicado pelos CTT (0,48 euros), e ao número de domicílios abrangidos pela medida, o 

valor associado à medida adicional proposta pelos CTT pode atingir os 2171,3 mil euros11, 

assumindo a utilização dos bilhetes postais por todos os utilizadores. 

                                                           
10 Hipótese geralmente assumida no âmbito das análises das propostas de alteração de preços apresentadas 
pelos CTT. Note-se que, caso se considerasse a representatividade do tráfego observado em novembro e 
dezembro face ao total desses dois meses, de acordo com o verificado nos dados anuais mais recentes 
disponíveis, relativos a 2019, a diferença observada entre ambos os meses seria, ainda assim, inferior a [IIC]  
[FIC]p.p., ou seja, uma diferença pouco significativa. 
11 Valor estimado através da multiplicação do preço unitário de 0,48 euros (preço igual ao preço de um envio 
de correio normal até 20 gramas, no serviço nacional, que os CTT pretendem aplicar a partir de 01.11.2020 no 
âmbito das medidas de cumprimento da deliberação da ANACOM de 02.10.2020) pelo número de domicílios 
abrangido pela medida (4 523 636, conforme indicado pelos CTT). 
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Tendo em conta o exposto, conclui-se que a Medida Alternativa proposta pelos CTT é de 

valor financeiro superior ao valor mínimo necessário.  

Aliás, poderia até permitir cumprir, por si só, o impacto financeiro decorrente da decisão de 

02.10.2020, atendendo a que o valor financeiro que se estima decorrer da sua aplicação 

(valor total estimado de [IIC]              [FIC] mil euros, assumindo a utilização total dos 

bilhetes postais pelos utilizadores) é significativamente superior ao que se estima decorrer 

da aplicação da dedução à variação média ponderada dos preços do cabaz de serviços de 

correspondências, correio editorial e encomendas (valor estimado total de [IIC]                [FIC] 

mil euros). Note-se que o valor assim estimado, tendo em conta a sua ordem de grandeza, 

permitiria também concluir que esta Medida Alternativa permitiria cumprir a decisão de 

02.10.2020 caso se rejeitassem as estimativas de tráfego apresentadas pelos CTT e se 

optasse por utilizar as estimativas ANACOM anteriormente apresentadas, que não 

consideram os efeitos da pandemia COVID-19 nos rendimentos. 

Importa salientar, contudo, que o real valor financeiro associado à Medida Alternativa 

dependerá da utilização dos bilhetes postais. A este respeito, é de notar que, mesmo que 

apenas metade dos bilhetes postais fossem utilizados, ainda assim o valor financeiro 

associado à Medida Alternativa seria superior ao valor mínimo necessário. Apenas se a 

utilização dos bilhetes postais for inferior a [IIC]       [FIC]%, não será atingido o referido 

valor mínimo necessário12.  

Adicionalmente, importa referir que a Medida Alternativa proposta pelos CTT poderá, tal 

como os CTT indicam, ter um efeito benéfico para o sector, na medida em que poderá 

fomentar a utilização de serviços postais por parte dos consumidores, e para a sociedade 

em geral, atendendo ao distanciamento social decorrente da pandemia COVID-19 (sem 

prejuízo da incerteza associada à efetiva utilização dos bilhetes postais por parte dos 

utilizadores, já mencionada anteriormente). 

É ainda de notar que a Medida Alternativa poderá permitir alcançar um universo mais 

significativo de indivíduos, abrangendo não apenas quem habitualmente envia 

correspondência, mas também quem recebe e que, neste último caso, poderia não ser 

                                                           
12 Para efeitos de cálculo do valor financeiro associado aos bilhetes postais, assumiu-se que o mesmo 
corresponde ao produto do preço do bilhete postal pela quantidade utilizada. Note-se, contudo, que este valor 
pode não ser igual ao benefício para os utilizadores, que podem valorizar o bilhete postal a um preço mais 
baixo. 
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diretamente beneficiado com a Medida 1.1, apesar de também ser afetado pela menor 

qualidade de serviço que originou a aplicação das medidas compensatórias previstas na 

decisão de 02.10.2020.  

Acresce que a Medida Alternativa permite a utilização dos serviços postais sem que para 

esse efeito seja necessária a deslocação a estabelecimentos postais ou a quaisquer outros 

pontos de venda dos referidos bilhetes, os quais podem ser depositados em qualquer 

marco de correio, contribuindo para a redução de situações de agrupamentos de indivíduos 

que possam ser contrárias às indicações das autoridades de saúde.  

Assim, e sem prejuízo de se reconhecer que a Medida Alternativa pode representar um 

eventual menor impacto junto dos utilizadores empresariais (nomeadamente, PMEs), uma 

vez que a redução de preços se aplica somente durante um mês, em vez de em dois, 

considera-se, ainda assim, que a mesma poderá representar maior valor para os 

utilizadores em geral, para além de abarcar também um maior número potencial de 

utilizadores. 

Face ao exposto, apesar de a compensação financeira associada à Medida Alternativa 

depender, em particular, do grau de utilização dos bilhetes postais, face aos benefícios 

associados à mesma (atrás referidos), conclui-se que a proposta dos CTT corresponde, de 

forma adequada, à alternativa de compensação a que alude o n.º 5 do Apêndice 2 dos 

«Parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados à prestação 

do serviço postal universal». 

As específicas características do mecanismo de compensação que os CTT se propõem 

implementar, envolvendo a distribuição de bilhetes postais de utilização gratuita, acentuam 

a importância de ser assegurada uma adequada informação dos utilizadores sobre as 

condições associadas à utilização do serviço que é proporcionado, indo ao encontro do 

disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei Postal. 

Neste contexto, a ANACOM salienta a importância de os CTT assegurarem que, com a 

distribuição dos bilhetes postais, seja facultada aos utilizadores informação transparente e 

precisa sobre as características do serviço e das condições a que se encontra sujeita a sua 

utilização, explicitando como e quando podem os bilhetes postais ser utilizados, que estes 

são gratuitos e que a sua distribuição decorre de uma decisão da ANACOM que determinou 
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a compensação dos utilizadores dos serviços postais pelo incumprimento de indicadores 

de qualidade de serviço verificado no ano 2019. 

Ainda no plano da adequada divulgação da medida, é igualmente importante que as 

informações sobre a mesma estejam também disponíveis e possam ser esclarecidas nos 

estabelecimentos postais, o que, de resto, permitirá fomentar a sua utilização e contribuir 

para atingir os objetivos identificados pelos CTT: ligação das famílias em época COVID-

19, incentivo à escrita, apoio à língua portuguesa e promoção de utilização do correio. 

3 Decisão 

Tendo em consideração a análise efetuada, as atribuições da ANACOM previstas nas 

alíneas h) e i) do n.º 1 do artigo 8.º dos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto Lei n.º 

39/2015, de 16 de março, bem como as competências conferidas pelas alíneas g), h) e n) 

do n.º 1 do artigo 9.º dos mesmos Estatutos, pelo artigo 47.º da Lei n.º 17/2012, de 26 de 

abril, na sua redação em vigor (Lei Postal) e pelo n.º 2 da base XII das Bases da concessão 

do serviço postal universal, aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 448/99, de 4 de novembro, na 

sua redação em vigor, o Conselho de Administração, no exercício das competências que 

lhe são conferidas pela alínea b) do n.º 1 do artigo 26.º dos Estatutos da ANACOM e 

atendendo ao disposto no artigo 11.º e no n.º 5 do Apêndice 2 dos «Parâmetros de 

qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados à prestação do serviço postal 

universal» para o triénio 2018-2020, aprovados pela decisão da ANACOM de 12.07.2018, 

delibera: 

1. Aprovar a aplicação do mecanismo de compensação conforme proposta alternativa 

apresentada pelos CTT, constante da sua comunicação de 23.10.2020, a saber:  

a) Redução dos preços, entre 01.11.2020 e 30.11.2020, de serviços de 

correspondências nacionais (correio normal, correio azul, correio registado 

simples e correio registado), do serviço de correio económico internacional - 
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regime especial e do tarifário bonificado do serviço de correio editorial 

nacional; 

b) Redução, entre 01.11.2020 e 31.12.2020, do preço dos envios do escalão de 

peso de 20 a 50g, no âmbito do correio normal em quantidade sujeito a preços 

especiais, no serviço nacional. 

c) Distribuição massiva de um bilhete postal pré-pago em todos os domicílios 

em Portugal durante a primeira quinzena de dezembro, para que possa ser 

utilizado na data em que o cliente o entenda. 

2. Determinar que os CTT remetam à ANACOM, até ao dia 31.12.2020: 

a) os resultados globais da redução de preços referida na alínea a) do ponto 1 

acima; 

b) os resultados globais da distribuição de bilhetes postais referida na alínea c) 

do mesmo ponto 1, informando ainda, neste último caso, sobre eventuais 

dificuldades surgidas na realização dessa distribuição, e, neste caso, das 

medidas que foram adotadas para ultrapassar essas dificuldades; 

c) os resultados globais, conhecidos naquela data, da redução de preços 

referida na alínea b) do ponto 1. 

3. Determinar que os CTT remetam à ANACOM, até ao dia 31.01.2021, os resultados 

globais da redução de preços referida na alínea b) do ponto 1, bem como os 

resultados globais da totalidade das medidas previstas no ponto 1. 

 

 


