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Intervenção inicial do Presidente da Autoridade Nacional de 

 Comunicações, João Cadete de Matos, no âmbito da audição sobre o serviço 

postal pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas 

 

12 de janeiro de 2018 

 

Senhor Presidente 

Senhoras e Senhores Deputados 

 

Saúdo todos os membros desta Comissão e agradeço a vossa atenção para uma breve 

apresentação inicial, após o que estarei inteiramente disponível para responder a todas as 

questões que me queiram formular. 

 

Estive nesta Comissão, pela primeira vez, há seis meses atrás no âmbito da audição 

parlamentar prévia à minha designação para o exercício das funções de presidente do 

conselho de administração da ANACOM, a qual, como é sabido, ocorreu há cinco meses. Na 

altura, assumi perante esta Comissão um compromisso claro relativamente à atenção e 

prioridade estratégica que tem que merecer à ANACOM, no quadro da sua missão e dos seus 

poderes, a defesa dos interesses e dos direitos dos cidadãos portugueses, nomeadamente 

dos consumidores dos serviços postais, a quem importa, como afirmei, assegurar a melhor 

qualidade de serviço.  

 

No âmbito precisamente da melhoria da qualidade do serviço de comunicações prestado aos 

cidadãos Portugueses, considerei prioritário (i) “Proceder a uma avaliação cuidada das 

condições atuais de prestação do serviço universal, das comunicações eletrónicas e dos 

serviços postais” e  (ii) “tomar medidas que permitam corrigir a situação atual em que o sector 

das comunicações é um dos que recebe mais reclamações, como espelhado em várias 

estatísticas”.  
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Como então tive a oportunidade de sublinhar, considero vital que as empresas do sector das 

comunicações tenham sucesso na sua atividade, e esse sucesso depende da sua capacidade 

de resposta, que tem de ser efetiva e eficiente, às necessidades dos utilizadores dos serviços 

de comunicações, em todas as vertentes. A satisfação dos consumidores é e terá de ser 

sempre uma prioridade necessariamente partilhada pelo regulador e pelos operadores do 

sector. Estes devem contar com um regulador exigente, isento e independente dos interesses 

específicos de qualquer operador neste mercado, apostado numa regulação económica 

eficaz, isto é que contribua para o desenvolvimento económico do nosso País, assegurando 

em simultâneo a proteção dos consumidores.  

 

Feita esta breve introdução, gostaria de partilhar de forma necessariamente breve a avaliação 

que tem vindo a ser feita da prestação do serviço postal universal e das principais medidas 

tomadas e programadas pela ANACOM neste âmbito. 

 

A Lei Postal, que estabelece o regime jurídico aplicável à prestação de serviços postais em 

Portugal e transpõe a Diretiva Europeia enquadradora desse regime, considera essencial que 

seja assegurada a existência, disponibilidade, acessibilidade e qualidade da prestação do 

serviço postal, com o objetivo de proteger os direitos e interesses dos utilizadores, em 

especial dos consumidores, e simultaneamente assegurar que essa prestação seja eficiente, 

sustentável e viável do ponto de vista económico-financeiro. 

 

Com vista a prosseguir estes objetivos é assegurada a existência e a prestação do serviço 

universal, o qual consiste na oferta de serviços postais definida na Lei Postal, “com qualidade 

especificada, disponível de forma permanente em todo o território nacional, a preços 

acessíveis a todos os utilizadores, visando as necessidades de comunicação da população e 

das atividades económicas e sociais”. E são definidas as características que devem ser 

observadas pelo prestador do serviço universal, nomeadamente as três seguintes que 

gostaria de destacar:  

 A prestação do serviço postal a preços acessíveis a todos os utilizadores; 

 A satisfação de padrões adequados de qualidade, nomeadamente no que se refere a 

prazos de entrega, densidade dos pontos de acesso, regularidade e fiabilidade do 

serviço; 
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 A evolução na prestação do serviço em função do ambiente técnico, económico e 

social e das necessidades dos utilizadores. 

 

Até 31 de dezembro de 2020, a empresa CTT - Correios de Portugal é a prestadora do serviço 

postal universal, prevendo a lei que “as condições de prestação do serviço universal devem 

ser reavaliadas a cada cinco anos pelo Governo, ouvida a ANACOM e as organizações 

representativas dos consumidores, de forma a adequá-las à evolução do mercado bem como 

aos princípios subjacentes à prestação do serviço universal”. Tratando-se de uma lei que 

entrou em vigor em 2012 e tendo o contrato de concessão aos CTT sido alterado no final de 

2013, significa que é chegado o momento de fazer a reavaliação prevista na lei. 

 

Recordo que compete à ANACOM (ouvidos o prestador do serviço universal e as organizações 

representativas dos consumidores): 

 Fixar os parâmetros de qualidade de serviço e os objetivos de desempenho associados 

à prestação do serviço universal para um período plurianual mínimo de três anos; 

 Fixar, para um período plurianual mínimo de três anos, os critérios a que deve 

obedecer a formação dos preços dos serviços postais que compõem o serviço 

universal. 

E ainda: 

 Proceder à definição das regras relativas à sua medição, monitorização e divulgação; 

 Supervisionar e fiscalizar a prestação do serviço universal, nomeadamente 

assegurando a realização de auditorias ou outros mecanismos de controlo dos níveis 

de qualidade de serviço oferecidos pelo prestador do serviço universal. 

 

 

Por decisão de 30 de dezembro de 2014, a ANACOM determinou a fixação dos parâmetros de 

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

universal, a cumprir pelos CTT no triénio 2015 a 2017. Conforme o planeado pela ANACOM, 

o Conselho de Administração a que presido aprovou ontem os parâmetros de qualidade de 

serviço e os objetivos de desempenho, a aplicar no triénio 2018-20, os quais de acordo com 
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a lei, serão agora sujeitos à audição do prestador de serviço universal e das organizações 

representativas dos consumidores, bem como a consulta pública. 

 

Os dados dos indicadores de qualidade do serviço postal universal mostram uma degradação 

dos valores realizados pelos CTT em 2016, face a anos anteriores (com exceção da demora de 

encaminhamento dos jornais e publicações periódicas, que melhorou em 2016). Note-se, que 

apesar desta degradação, os CTT apenas incumpriram 1 dos 11 indicadores de qualidade de 

serviço em 2016, o que justificou uma decisão da ANACOM de imposição de uma redução no 

preço do serviço postal. Os dados, ainda provisórios, relativos aos primeiros nove meses de 

2017, mostram uma degradação generalizada dos valores verificados face ao período 

homólogo de 2016. 

 

A mesma conclusão é possível retirar da análise das estatísticas das reclamações recebidas 

em 2016 pela ANACOM sobre serviços postais prestados pelos CTT. As reclamações sobre o 

atendimento ao cliente - acessibilidade e condições - representam 27,1% do total de 

reclamações, sendo seguidas por reclamações sobre distribuição. Globalmente consideradas, 

as reclamações sobre distribuição são o assunto mais reclamado. O número de reclamações 

recebidas em 2016 aumentou 30% face a 2015, tendo-se na generalidade verificado um 

aumento do número de reclamações recebidas relativamente aos assuntos referidos, em 

especial sobre atendimento ao cliente - acessibilidade e condições (+54%) e falhas na 

distribuição (+66%). O número de reclamações no 1.º semestre de 2017 manteve-se nos 

mesmos níveis do 2.º semestre de 2016, sendo de assinalar um aumento das reclamações 

sobre extravios, atrasos na entrega e avisos de receção e uma diminuição do número de 

reclamações sobre acessibilidade e condições de acesso ao serviço e sobre falhas na 

distribuição. Os dados recentes do 2º semestre, ainda provisórios, revelam um aumento do 

número de reclamações. 

 

A ANACOM teve também conhecimento, desde o final de 2016, de diversas Perguntas 

Parlamentares de deputados da Assembleia da República, que referiam, entre outros aspetos, 

situações de atrasos na distribuição de correio, incluindo a existência de situações específicas 

em que a distribuição apenas seria efetuada uma vez por semana, e elevados tempos de fila 
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de espera em determinadas estações de correio, nomeadamente em determinados períodos 

do mês. 

 

Os estudos feitos pela ANACOM com a colaboração de diversas entidades permitiram concluir 

que a população portuguesa considera que o “correio entregue atempadamente” e o “tempo 

de espera para atendimento” são parâmetros relevantes para a qualidade do serviço postal 

prestado. A segurança na entrega, a garantia de entrega ao destinatário no dia pretendido, o 

preço e o grau de rapidez são fatores a que os consumidores atribuem maior importância. 

 

As principais dificuldades identificadas pelos inquiridos na receção de correspondências estão 

relacionadas com, nomeadamente, a incompatibilidade de horário na receção de envios no 

domicílio, que requerem deslocação às estações de correio e a morosidade até ser atendido 

após chegada a esses locais, para além da não previsibilidade na receção pelo 

desconhecimento do dia e/ou da hora de distribuição. 

 

Foi neste quadro que a ANACOM aprovou a proposta de indicadores de qualidade de serviço 

que a empresa CTT- Correios de Portugal terá de cumprir, enquanto prestador do serviço 

postal universal, a partir do próximo dia 1 de julho e até ao final de 2020.  

 

Os CTT irão estar obrigados ao cumprimento de um conjunto de 24 indicadores de qualidade 

de serviço que comparam com os 11 indicadores anteriores, importando destacar as 

seguintes alterações: 

• passa a ser obrigatório o cumprimento do valor do objetivo fixado para cada indicador 

(deixando de ser considerada a existência de um valor mínimo inferior ao valor 

objetivo, que no anterior sistema de indicadores era usado como o limiar abaixo do 

qual era aplicada uma penalização);  

• foram fixadas metas mais exigentes para alguns indicadores; e 

• para todos os indicadores, para além de um padrão de qualidade de cada serviço em 

termos da respetiva velocidade de entrega, foi estabelecida uma meta de fiabilidade 

que deverá ser cumprida em 99,9% dos casos, com a qual se pretende evitar que o 

tráfego remanescente seja entregue muito para além do padrão definido. 
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As novas metas de fiabilidade tornam desnecessários os anteriores indicadores sobre o 

correio azul e o correio normal não entregue até 10 e 15 dias úteis. Com as novas metas 

estabelecidas, 99,9% do tráfego tem que ser entregue no prazo máximo de 3 dias (correio 

azul), 4 dias (correio azul nas Regiões Autónomas) e 5 dias (correio normal).  

 

Relativamente ao tempo em fila de espera nos estabelecimentos postais, a ANACOM tem tido 

conhecimento de reclamações relativas a situações de fila de espera significativas em alguns 

estabelecimentos postais no país, sendo que os dados da medição da qualidade de serviço 

refletem também uma degradação da qualidade oferecida em 2016, face a anos anteriores. 

Assim, em analogia com os indicadores relativos a demoras de encaminhamento, interessa 

limitar as situações cujo tempo em fila de espera seja igual ou superior a 10 minutos. Para o 

efeito considerou-se adequado, por um lado, redefinir o atual objetivo de desempenho, 

tornando-o mais exigente (para além de se eliminar o valor mínimo) – assim esse indicador 

passa a determinar que 90% dos tempos em espera para atendimento devem ser inferiores a 

10 minutos –, e por outro lado, definir um novo objetivo que limite a ocorrência de tempos 

de espera mais elevados – 99,5 % dos tempos em espera não podem ultrapassar os 30 

minutos. Considera-se que estas duas alterações contribuirão para melhor garantir a 

prestação do serviço universal, com melhor qualidade. 

 

Recorde-se que nos termos da lei a medição dos indicadores é feita por uma entidade externa 

independente – a Price Waterhouse Coopers – e os valores são reportados trimestralmente 

à ANACOM. Releva-se ainda que está em curso uma auditoria da ANACOM, realizada pela 

Grant Thornton & Associados, entidade com a qual foi celebrado contrato em setembro 

passado, na sequência de concurso público. Esta entidade irá fazer a auditoria aos valores 

anuais de 2016 e 2017 dos indicadores de qualidade de serviço, das reclamações e pedidos 

de informação dos CTT. Com base nos resultados dessa auditoria a ANACOM poderá vir a 

determinar e recomendar alterações e melhorias no processo de medição, em particular no 

que respeita à garantia de fiabilidade. 

 

Sublinho ainda que a ANACOM procede a uma monitorização rigorosa dos indicadores, 

recorrendo a todos os mecanismos de controlo dos níveis de qualidade de serviço que 

considerar adequados. 
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Gostaria também de referir que a ANACOM aprovou ainda em sentido provável de decisão os 

critérios a que obedece a formação pelos CTT de preços dos serviços postais que compõem o 

serviço universal no triénio 2018-2020. Nesses critérios foram consideradas as estimativas de 

poupanças de custos que a empresa perspetiva vir a ter com o plano de reestruturação 

operacional adotado, na proporção do peso daqueles serviços no total do correio dos CTT.  

 

De acordo com o definido pela ANACOM, as novas regras serão aplicadas aos preços a vigorar 

em 2019 e 2020, que deverão ser atualizados em função do valor da inflação deduzido de 

1,28 pontos percentuais. No mesmo período, a evolução do preço do selo do correio normal 

até 20g passará a estar também limitada por aquela variação máxima. Em 2018 ainda serão 

aplicadas as regras atualmente em vigor, que foram definidas pela ANACOM em 2014.  

 

Aproveito, também, para sublinhar que o incumprimento dos objetivos de qualidade de 

serviço, estabelecidos na presente decisão, deve dar lugar à aplicação, pela ANACOM, de 

mecanismos de compensação destinados aos utilizadores do serviço universal. O serviço 

universal consiste, entre outros aspetos, na oferta de um conjunto de serviços com qualidade 

especificada, a preços acessíveis. Assim, considera-se que, por princípio, o incumprimento 

dos objetivos de desempenho associados à prestação do serviço universal deve continuar a 

poder refletir-se nos preços do serviço universal. Neste contexto, entende-se que o 

incumprimento dos objetivos de desempenho por parte dos CTT deverá ter impacto sobre 

variações de preços permitidas para o serviço universal, no âmbito dos critérios de formação 

de preços definidos pela ANACOM. 

 

Gostaria nesta minha intervenção inicial de chamar, também, a atenção para a evolução dos 

indicadores relativos à densidade da rede postal em Portugal.  

 

Os CTT têm vindo a observar os objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas 

de serviços aprovados pela ANACOM. O número total de estabelecimentos postais encontra-

se ao nível daquele que se observava em 2014, quando os objetivos de densidade foram 

definidos, sendo que a ANACOM tem considerado imperioso que os mesmos não sejam 

agravados. 
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É meu entendimento que os CTT deverão contribuir mais ativamente para o desenvolvimento 

do sector postal em Portugal, indo para além do cumprimento das regras aprovadas 

relativamente ao serviço universal. Tenho vindo a recomendar o estudo das opções seguidas 

pelas empresas de correio noutros países, não só na Europa como em todo o Mundo, e a 

propor a aplicação em Portugal das melhores práticas já observadas, há vários anos, noutras 

latitudes. Essas práticas têm contribuído não só para uma maior satisfação dos consumidores, 

como, também por isso, para o sucesso empresarial. Revelam ser possível e desejável uma 

estratégia de promoção da atividade postal e de maior proximidade com as populações. 

Alguns exemplos: 

•  A expansão dos postos móveis (atualmente apenas cinco estão em funcionamento em 

Portugal, mas temos nota de que têm merecido um excelente acolhimento das 

populações). Em vários países têm permitido levar os serviços dos correios junto das 

populações com grande êxito.  

• A atribuição aos carteiros de atividades relacionadas com a venda de selos, receção e 

registo de correspondência ou o reembolso de vales postais. Isso é já hoje obrigatório 

para os carteiros que atuam junto dos aglomerados populacionais nas áreas rurais que 

distam mais de 10km de um posto ou estação dos correios. Importa assegurar que esta 

obrigação é conhecida da população e que os carteiros a exercem. Mas tenho vindo a 

recomendar aos CTT que proceda ao alargamento da mesma, cobrindo todo o território 

sempre que viável. 

• A criação de números de contato telefónico que permitam efetuar o agendamento da 

entrega do correio (nomeadamente o registado e as encomendas) ou o reembolso dos 

vales postais. 

• O desenvolvimento de novas soluções, incluindo as atrás referidas, em estreita 

cooperação com as autarquias. Nos casos em que tal se tem vindo a verificar, o sucesso 

tem sido evidente. 

• A implementação de soluções alternativas inovadoras nas Regiões Autónomas para 

efeitos do reembolso das passagens aéreas, que evitem as deslocações e os tempos de 

espera nas estações e postos dos correios. 
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É verdade que o tráfego postal tem diminuído pelas razões que todos conhecemos. Mas 

também é inegável que, quanto mais difícil for aceder aos serviços postais, mais difícil será a 

sua utilização e, portanto, maior será o decréscimo do mesmo. Sabemos, também, que os 

correios são indispensáveis para dar resposta ao crescimento que se tem observado e 

continuará a observar na entrega de encomendas, com enormíssima margem de progressão 

associada ao desenvolvimento do comércio eletrónico. A par da queda observada no tráfego 

postal de correspondência tem-se registado um aumento progressivo do tráfego de 

encomendas (que já representa 27% das receitas do setor). 

 

Também me permito sublinhar que considero que, no caso de Portugal e como tenho vindo 

a chamar a atenção dos CTT, seria incompreensível que a empresa não soubesse tirar partido 

e aumentar as suas receitas ao nível da prestação de serviços postais aos turistas que cada 

vez nos visitam em maior número.   

 

Acredito que muitas destas soluções são possíveis, são necessárias e algumas delas são 

particularmente urgentes. Dependem sobretudo da empresa CTT, mas devem contar 

também com o interesse e apoio das entidades públicas, nomeadamente das autarquias 

locais. A ANACOM, por si, compromete-se a apoiar tudo o que possa ser feito em Portugal 

para promover e desenvolver o sector postal. Esse compromisso é também pessoal. Enquanto 

presidente da ANACOM, mas também no que estiver ao meu alcance no desempenho das 

funções para que fui recentemente eleito: atual vice-presidente e próximo presidente, em 

2019, do Grupo de Reguladores Europeus dos Serviços Postais. Aceitei esse desafio porque 

acredito fortemente no futuro dos correios, uma atividade que está próxima de completar 

500 anos ao serviço dos portugueses. E os cidadãos portugueses são e continuarão a ser 

sempre a prioridade da atividade da ANACOM. 

 

Muito obrigado pela vossa atenção e estou agora à vossa inteira disposição para responder 

às questões que me queiram colocar. 


