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1. Introdução 

Por deliberação de 28.11.2019, o Conselho de Administração da ANACOM aprovou o 

sentido provável de decisão (SPD) sobre o pedido dos CTT – Correios de Portugal, S.A. 

(CTT) para utilização de transponders na medição dos indicadores de qualidade de serviço 

(IQS), nos termos do qual se: 

1. Indefere a utilização de transponders RFID de tecnologia semi-ativa. 

2. Defere a utilização de transponders RFID de tecnologia passiva e a utilização de 

equipamentos que permitem identificar o momento em que os envios postais que 

contenham aqueles transponders são depositados nos recetáculos postais dos 

destinatários, com as características descritas pelos CTT na sua carta de 02.05.2019, 

desde que seja assegurado o cumprimento integral dos seguintes requisitos: 

a) Sejam utilizados exclusivamente para efeitos de validação da informação 

reportada pelos painelistas. 

b) Não permitam que os objetos de teste sejam identificáveis. 

c) Não permitam identificar o ponto de indução do objeto de teste na rede postal e 

o ponto de entrega ao destinatário. 

d) Uma vez que os mesmos visam a validação da informação reportada pelos 

painelistas, no âmbito do sistema de medição dos IQS, os CTT não podem ter 

acesso a qualquer informação associada aos transponders, nem a qualquer 

informação associada aos equipamentos que permitem identificar quando os 

envios postais que os contenham são depositados nos recetáculos postais dos 

destinatários. Esta informação apenas poderá estar disponível, e ser utilizada, 

pela entidade externa e independente dos CTT que efetua a medição dos valores 

dos IQS. 

3. Indefere o pedido de autorização dos CTT para acesso a informação relativa aos 

pontos específicos da rede com cobertura RFID onde o objeto de teste com 

transponder circulou. 
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O SPD foi submetido a audiência prévia dos CTT, ao abrigo dos artigos 121.º e 122.º do 

Código do Procedimento Administrativo, pelo prazo de dez dias úteis. Tendo os CTT sido 

notificados do SPD, por ofício, em 05.12.2019, o prazo da audiência prévia terminou em 

19.12.2019. 

Os CTT pronunciaram-se, dentro do prazo estabelecido, através de carta de 19.12.2019, 

recebida na ANACOM na mesma data. 

O presente relatório contém referência à pronúncia dos CTT e uma apreciação global que 

reflete o entendimento desta Autoridade sobre a mesma. Atendendo ao caráter sintético 

deste relatório, a sua análise não dispensa a consulta da pronúncia dos CTT. 

2. Análise 

2.1. Utilização de transponders de tecnologia semi-ativa 

Comentários dos CTT 

Relativamente à pretensão da ANACOM de indeferir o uso dos transponders de tecnologia 

semi-ativa, os CTT, referindo que: 

a) a mesma tecnologia tem sido e é ainda utilizada na medição da qualidade de serviço 

doméstica dos operadores postais num vasto conjunto de países da Europa1; 

b) as análises quantitativas efetuadas no âmbito das auditorias aos níveis de 

qualidade do serviço postal universal em 2016 e 2017 não foram conclusivas sobre 

a influência do uso de transponders nos resultados do sistema de medição da 

qualidade de serviço; 

c) os transponders desta tecnologia foram desenvolvidos para o sector postal e têm 

vindo a ser utilizados neste sector, de acordo com as normas europeias (EN) de 

medição de encaminhamento, nomeadamente a EN13850:2012 e a 

                                                        
1 Os CTT identificaram os seguintes países: Suécia, Dinamarca, Alemanha, França, Bélgica, Suíça, Áustria, 
Itália, Polónia, Croácia, Eslováquia, República Checa, Grécia, Sérvia e Bósnia Herzegovina. 
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EN14534:2016/AC:2017, desenvolvidas pelo CEN (Comité Europeu de 

Normalização); 

d) a tecnologia subjacente a estes dispositivos tem evoluído para o uso com a 

tecnologia passiva e os CTT pretendem também utilizar esta nova tecnologia, tal 

como tem vindo a acontecer noutros operadores postais europeus, através de uma 

transição gradual para o uso da denominada tecnologia passiva, 

consideram que, tal como se tem verificado nos demais operadores postais europeus, se 

justifica e é razoável a existência de um período de transição para que efetuem a migração 

para a utilização de transponders RFID de tecnologia passiva, situação que fica 

inviabilizada face à intenção da ANACOM de proibir, “de forma instantânea”, a utilização 

de transponders de tecnologia semi-ativa. 

Entendimento da ANACOM 

Como ponto prévio, é de salientar que os CTT não apresentam, na sua pronúncia, factos 

novos. 

Relativamente às referências dos CTT a que transponders RFID têm vindo a ser utilizados 

por outros operadores postais e são compatíveis com as normas europeias de medição de 

encaminhamento, reitera-se o referido no SPD em apreço, nomeadamente que: 

a) por um lado, “Os transponders de tecnologia semi-ativa para os quais os CTT 

solicitam autorização para utilização […], são transponders que […], conforme se 

concluiu nas auditorias aos níveis de qualidade do serviço postal universal em 2016 

e 2017, pela sua dimensão e formato podem ser identificados e, assim, também o 

correio-prova (objetos de teste) e o painelista. Permitindo identificar os objetos de 

teste e os painelistas, permitem também identificar os pontos de indução do objeto 

de teste na rede postal e o ponto de entrega ao destinatário”;  

b) por outro lado, “[…] essas mesmas normas apenas permitem a utilização daquela 

tecnologia se a mesma não permitir a identificação dos aspectos essenciais do 

sistema de medição ou não influenciar os resultados, o que, como resulta das 

conclusões das auditorias acima referidas, não acontece”; e  
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c) que “[…] no contacto estabelecido com a UPU, em 02.08.2019, aquela entidade 

referiu que no passado usava os transponders de tecnologia semi-ativa, os quais, 

por incluírem baterias, eram passíveis de identificação, nomeadamente através do 

toque manual”. 

Acresce que, no que respeita às referências dos CTT a que as análises quantitativas 

efetuadas no âmbito das auditorias aos níveis de qualidade do serviço postal universal em 

2016 e 2017 não foram conclusivas sobre a influência do uso de transponders nos 

resultados do sistema de medição da qualidade de serviço, salienta-se que: 

a) conforme consta da decisão desta Autoridade, de 28.12.2018, referente aos 

resultados das auditorias aos níveis de qualidade do serviço postal universal em 

2016 e em 2017, da comparação efetuada entre a demora de encaminhamento (e 

extravios) dos envios de correio-prova com e sem transponders, a auditoria concluiu 

sobre a existência de diferenças (estatisticamente) significativas entre os envios 

com e sem transponder em 12 situações, na maioria das quais a demora de 

encaminhamento é maior nos envios sem transponder; e 

b) a auditoria concluiu também que os envios do correio de teste que continham 

transponders, pela sua dimensão e formato, poderiam ser identificados, podendo 

comprometer a independência do correio de teste e dos painelistas. 

Ou seja, resulta do exposto que a utilização de transponders RFID de tecnologia semi-ativa 

permite, conforme ficou claro nas referidas auditorias, a identificação do sistema de 

medição. 

Por último, não se entende a referência dos CTT à “intenção da ANACOM” de inviabilizar 

a existência de um período de transição para que os CTT efetuem a migração para a 

utilização de transponders RFID de tecnologia passiva, ao proibir, “de forma instantânea”, 

a utilização de transponders de tecnologia semi-ativa. 

Com efeito, conforme resulta do determinado pela ANACOM na decisão de 28.12.2018, a 

utilização de transponders de tecnologia semi-ativa foi possível até 30.06.2019, ou seja, 

ainda durante um período de seis meses após a referida decisão, não tendo assim sido 

proibida de forma “instantânea”. 
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Pelo exposto, os comentários dos CTT não são de molde a alterar este ponto do SPD. 

2.2. Acesso pelos CTT a informação associada aos transponders e às 
smartmailboxes 

Comentários dos CTT 

Os CTT referem não compreender porque lhes é vedado o acesso a qualquer informação 

associada aos transponders e a qualquer informação associada aos equipamentos 

[smartmailboxes] que permitem identificar quando os envios postais que os contenham são 

depositados nos recetáculos postais dos destinatários.  

No entender dos CTT, tendo em conta que o sistema de medição dos IQS é um sistema 

por amostragem e com utilização de informação humana, não sendo por isso exato, é 

perfeitamente justificável e razoável que, enquanto entidade sujeita a medição, possam 

aferir do respetivo rigor da medição. 

Para esse efeito, os CTT referem necessitar de ferramentas que lhes permitam pedir 

validações à entidade externa e independente que efetua a medição, para o que é 

fundamental, no seu entender, o acesso, no mínimo, à informação que a ANACOM já 

autorizara na decisão de 28.12.2018 sobre esta matéria, na qual estabelece que os 

transponders (e a tecnologia utilizada com os mesmos) passíveis de utilização devem 

cumprir, nomeadamente, os seguintes requisitos: 

a) Não permitam que os CTT tenham acesso, num período de tempo até 5 dias úteis 

após a primeira leitura do transponder na rede dos CTT (de cada vez que o mesmo 

seja utilizado), a qualquer informação do transponder, incluindo a informação sobre 

a realização da primeira leitura. 

b) Não permitam que os CTT tenham acesso a qualquer informação sobre o ponto de 

indução, o ponto de receção e o giro, podendo ter acesso ao tipo de ponto de rede 

onde o objeto circulou (e.g., Centro de distribuição postal, Centro de produção e 

logística, estação de correios), sem identificar exatamente qual (e.g., estação de 

correios de Sete Rios). 
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Os CTT argumentam que o acesso: 

a) pelo menos à informação associada aos transponders em tempo diferido, com 

identificação de apenas o tipo de ponto de rede onde o objeto circulou, é 

fundamental para avaliar o rigor da medição e não tem qualquer impacto no 

anonimato do painel; 

b) ao nível de informação definido na decisão de 28.12.2018 permite perceber quais 

as atividades (tratamento, transporte ou distribuição) que não estão a ter um 

desempenho adequado, com impactos negativos na qualidade de serviço, 

permitindo identificar constrangimentos e tomar as medidas necessárias para os 

ultrapassar posteriormente, ou seja, sem ter qualquer possibilidade de intervir na 

medição dos objetos em causa. 

Também em relação à informação associada às smartmailboxes, os CTT referem que o 

acesso à mesma não fere o anonimato do painel sendo fundamental para aferirem a 

validade e fiabilidade da medição. Os CTT reafirmam que na plataforma que gere a 

informação das smartmailboxes não reside nenhuma informação sobre painelistas e que a 

relação smartmaiboxes/painelistas é efetuada exclusivamente pela entidade externa e 

independente dos CTT que efetua a medição da qualidade de serviço nos seus próprios 

sistemas. Assim, solicitam acesso a esta informação, tal como acontece, segundo os CTT, 

noutros países europeus em que equipamentos deste tipo são utilizados. 

Os CTT referem assim que, sendo objetivo do regulador garantir bons níveis de qualidade 

na prestação do serviço postal universal, e estando colocada de parte a possibilidade de 

proceder a qualquer interferência com a medição, não compreendem como lhes é vedado 

o acesso a informação da medição independente que, sem colocar em causa o anonimato 

do painel, contribua para a melhoria da qualidade de serviço prestada às populações. 

Acrescenta ainda aquela empresa que, dados os avultados custos da medição externa, há 

que canalizar o investimento na melhoria de acessibilidades, instalações e equipamentos, 

não sendo comportável, no seu entender, manter um painel interno paralelo para obtenção 

de informação de transponders, informação que, sem qualquer risco para o painel, pode 

advir da medição externa já custeada pelos CTT. 
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Os CTT têm também as maiores reservas a que a utilização de transponders seja 

exclusivamente para efeitos de validação da informação reportada pelos painelistas 

(conforme requisito indicado na alínea a) do SPD). No entender dos CTT: 

a) para além da validação da fiabilidade da medição, é razoável e desejável que a 

informação dos transponders seja utilizada na melhoria da qualidade de serviço, tal 

como estipulado na EN 13850:20122; 

b) conforme referiram na sua comunicação de 02.05.2019, a utilização de 

transponders não fere o anonimato do painel e não permite identificar pontos de 

entrega, nem giros, em suma, não interfere em nada nos resultados do sistema de 

medição. 

Aquele operador postal refere ainda que na Europa a utilização de transponders é 

amplamente utilizada nas medições de qualidade de serviço, efetuadas ao abrigo do 

normativo do CEN em apreço e diversos operadores postais têm acesso à informação 

sobre os locais da rede logística onde ocorreram as leituras3, com uma restrição – com o 

diferimento de tempo de 24 horas depois da realização da leitura dos transponders. 

Em suma, os CTT referem aceitar e não ver inconveniente no acesso à informação com o 

diferimento de tempo de 5 dias definido pela ANACOM na sua decisão de 28.12.2018, mas 

referem não entender o alcance de um enquadramento regulatório tão diferente e tão mais 

severo que o aplicado nos outros países europeus. 

                                                        
2 Sobre este ponto, os CTT reproduzem o seguinte excerto do anexo E da referida norma: 

"E.3.2.3 Technical registrations 
EN 13850 allows the use of test items containing electronic or other advanced technology so that each test 
item can be monitored at pre-defined points or throughout its whole journey to allow for more detailed 
diagnostic analysis of the transit time. 
EXAMPLE 1 Many postal operators use Radio Frequency Identification (RFID) transponders in each test letter 
and have set up receiver systems at crucial points in their logistic network to register the moments at which 
the test letters pass these logistic nodes. 
If these are used, the organization operating the measuring system shall take steps to ensure that the 
diagnostic system: 

does not introduce biases in the end-to-end transit-time results, 
cannot be identified at any stage of the distribution and 
does not interfere with automated distribution processes.". 

3 O que, ainda segundo os CTT, as normas CEN, nomeadamente a EN 13850:2012, permitem. 
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Entendimento da ANACOM 

De uma forma geral, os CTT não apresentam, na sua pronúncia, factos novos, reiterando 

ou desenvolvendo apenas os anteriormente apresentados. 

Conforme referido no SPD em apreço, a ANACOM autoriza a utilização de transponders e 

de smartmailboxes, exclusivamente para efeitos de validação da informação reportada 

pelos painelistas. Assim, a informação associada àqueles equipamentos apenas poderá 

estar disponível, e ser utilizada, pela entidade externa e independente dos CTT que efetua 

a medição dos valores dos IQS. 

Relativamente às referências dos CTT a que o acesso àquela informação permitiria 

identificar as atividades que não estão a ter um desempenho adequado, permitindo 

identificar os constrangimentos e tomar as medidas necessárias para os ultrapassar, assim 

contribuindo para melhorar, a posteriori, a qualidade do serviço, salienta-se, conforme 

referido no SPD, que os CTT podem implementar ações próprias e independentes do 

sistema de medição dos IQS, inclusivamente utilizando as infraestruturas que sejam 

instaladas na sua rede postal para ler os transponders de tecnologia passiva, para 

identificarem constrangimentos na sua rede operacional de modo a atuar sobre os mesmos 

com o objetivo de prestar uma melhor qualidade de serviço. E nesse caso até podiam ter 

informação muito mais completa, incluindo a localização e identificação da parte da rede 

em que os constrangimentos ocorrem, num menor período de tempo, inclusivamente de 

forma quase “imediata”, e com custos incrementais pouco significativos, por poderia ser 

um sistema mais simples, com menor volume de envios e utilizando, como referido, 

equipamentos já existentes. 

Relativamente à referência dos CTT aos custos de manter um sistema paralelo, é de referir 

que importa, em primeiro lugar, garantir que o sistema de medição é independente e que 

os seus elementos essenciais não possam ser identificados. Por outro lado, é de esperar 

que qualquer empresa adote medidas com o intuito de identificar constrangimentos nas 

suas operações, visando melhorar o serviço prestado e ser mais eficiente e eficaz. O SPD 

em apreço não impede a tomada desse tipo de medidas, bem pelo contrário, conforme 

referido no parágrafo anterior. Aliás, os CTT podem utilizar informação de gestão que até 

já possuam, para identificar constrangimentos na rede.  
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No que respeita às referências dos CTT a que o acesso àquela informação é essencial 

para os CTT aferirem a validade e a fiabilidade da medição efetuada pela entidade externa 

e independente, importa salientar que a Lei Postal atribui à ANACOM a obrigação de 

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

qualidade de serviço oferecidos pelo prestador de serviço universal, os CTT, de forma 

independente, a fim de garantir a exatidão dos dados disponibilizados por este. 

Por outro lado, reconhecendo a ANACOM o direito dos CTT a acompanharem a prestação 

de serviços pela entidade externa e independente que contratam para efetuar a medição 

dos níveis de qualidade de serviço, inclusivamente no âmbito da obrigação dos CTT de 

disporem de um sistema de medição dos níveis de qualidade de serviço que cumpra com 

o estabelecido no artigo 13.º da Lei Postal, tal acompanhamento não corresponde nem 

deve ser confundido com uma eventual validação dos dados da medição efetuada, 

restringindo-se apenas a aspetos da implementação do contrato de prestação de serviços 

e de implementação do disposto na lei. 

Por último, e em relação às referências dos CTT às normas do CEN, nomeadamente à EN 

13850:2012, é de referir que embora as mesmas permitam a utilização de transponders e 

de informação dos transponders para uma análise mais detalhada das demoras de 

encaminhamento, não obrigam à sua utilização e estabelecem que a utilização de 

transponders não poderá permitir, em qualquer caso, a identificação dos aspetos 

essenciais do sistema de medição. 

Pelo exposto, os comentários dos CTT não são de molde a alterar este ponto do SPD. 

3. Conclusão 

Face ao exposto, a ANACOM entende não ser de alterar o SPD. 
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