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1. Introdução 

Por deliberação de 12.07.2018, o Conselho de Administração da Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM) aprovou a decisão relativa aos parâmetros de qualidade de 

serviço e objetivos de desempenho associados à prestação do serviço postal universal, 

para o período de 2018-2020 (doravante “Decisão Qualidade”1).  

Nessa decisão, a ANACOM indicou que, no âmbito da verificação do nível de realização 

do objetivo de desempenho de cada indicador de qualidade de serviço (IQS), não deixaria 

de avaliar o impacto do erro amostral associado à estimativa do valor do IQS observado. 

Por decisão de 16.07.2020, a ANACOM aprovou o critério a adotar para avaliar o 

cumprimento dos objetivos de desempenho, aplicáveis em 2019 e em 2020, associados a 

IQS cujo apuramento é efetuado através de amostras2, o qual visou, nomeadamente, ter 

em consideração o impacto do erro amostral associado à estimativa do valor do IQS 

observado e reduzir para probabilidades razoavelmente pequenas a tomada de decisões 

da ANACOM que penalizem os CTT – Correios de Portugal, S.A. (CTT) pela ocorrência de 

“falsos incumprimentos” dos objetivos de desempenho.  

Uma vez que os parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho 

associados à prestação do serviço postal universal definidos na Decisão Qualidade se 

mantiveram aplicáveis após 31.12.2020, atendendo ao disposto no n.º 2 do artigo 12.º dos 

referidos parâmetros e à prorrogação do Contrato de Concessão do Serviço Postal 

Universal celebrado entre o Estado português e os CTT, decorrente do disposto no artigo 

35.º-W do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de fevereiro, com a redação que lhe foi 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 106-A/2020, de 30.12.2020, continuou a ser necessário ter 

em consideração o impacto do erro amostral associado à estimativa do valor do IQS 

observado, e definir um critério de avaliação do cumprimento dos objetivos de desempenho 

associados a IQS cujo apuramento é efetuado através de amostras, para o período após 

2020. 

Neste contexto, por deliberação de 29.12.2021, foi aprovado o sentido provável de decisão 

(SPD) sobre o critério a adotar para avaliar o cumprimento dos objetivos de desempenho 

 
1 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456816. 
2 Disponível em https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1551821. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456816
https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1551821
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associados a IQS cujo apuramento é efetuado através de amostras3, aplicável aos IQS em 

vigor a partir de 2021, inclusive.  

O SPD foi submetido a:  

a) audiência dos CTT, nos termos dos artigos 121.º e seguintes do Código de 

Procedimento Administrativo (CPA); 

b) audição das organizações representativas dos consumidores, ao abrigo do artigo 

43.º da Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, na sua redação atual (Lei Postal); 

c) consulta pública dos utilizadores em geral, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 

124.º do CPA,  

tendo sido estabelecido o prazo de 20 dias úteis para os referidos procedimentos. 

Neste âmbito, foram recebidas, dentro do prazo definido, as pronúncias de: 

a) CTT;  

b) Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT); 

c) Junta de Freguesia de Casal de Cinza, do concelho da Guarda; 

d) Junta de Freguesia de Marmeleiro, do concelho da Guarda; 

e) Junta de Freguesia de São Tiago dos Velhos, do concelho de Arruda dos Vinhos. 

Foi ainda recebida, depois do prazo estabelecido, a resposta conjunta da Associação 

Portuguesa de Imprensa (API), da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã (AIIC) e 

da Associação Portuguesa de Marketing Directo, Relacional e Interactivo (AMD), que 

referiram nada terem “(…) a opor ou comentar em relação ao sentido de decisão proposta”. 

A ANACOM disponibiliza no seu sítio na Internet as pronúncias recebidas, salvaguardando 

qualquer informação de natureza confidencial. 

 
3 Disponível em https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1713408.  

https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1713408
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O presente relatório contém referência às pronúncias recebidas e uma apreciação global 

que reflete o entendimento desta Autoridade sobre as mesmas. Atendendo ao carácter 

sintético deste relatório, a sua análise não dispensa a consulta das referidas pronúncias. 

O presente relatório constitui parte integrante da decisão sobre o critério a adotar para 

avaliar o cumprimento dos objetivos de desempenho associados a IQS cujo apuramento é 

efetuado através de amostras. 

2. Apreciação 

2.1 Pronúncias recebidas 

As Juntas de Freguesia de Casal de Cinza e de São Tiago dos Velhos referiram a 

existência de situações de atraso na entrega de correspondências, relevando as 

consequências adversas das mesmas para os utilizadores, decorrentes, por exemplo, de 

prazos ultrapassados.  

A Junta de Freguesia de Marmeleiro referiu, de forma geral, a redução da qualidade do 

serviço postal naquela freguesia, relevando, designadamente, a existência de situações de 

correspondência não entregue, apontando como principais razões da qualidade 

percecionada a “(…) rotação de recursos humanos e a fraca ligação entre estes e as 

populações bem como a fraco nível de compromisso profissional (…)”. 

O SNTCT refere estar “(…) de forma genérica, de acordo com o sentido provável de 

decisão (…)”. Ainda assim, o sindicato considera “(…) curta a sua abrangência (…)”, 

defendendo que “(…) o conjunto de IQS em apreço deveria ser alargado e fortemente 

fiscalizado”. Neste contexto, propõe que “No conjunto a que se refere o sentido provável 

da decisão (…) devem ser incluídos o Correio Registado, o Correio Registado Simples e 

os Vales Postais (…)”. 

O SNTCT refere ainda a existência de elevados tempos de espera nas estações de correio, 

relevando que o atendimento aí efetuado não tem em conta os direitos e interesses dos 

cidadãos, defendendo, em concomitância, a alteração dos procedimentos nesta matéria. 

Na sua pronúncia notam ainda que, de uma forma geral, no âmbito da prestação do serviço 

universal “(…) a qualidade exigida não é cumprida (…)”.  

Os CTT efetuam comentários gerais relativos à adequação da Deliberação Qualidade, 

apresentando, também, comentários específicos ao SPD.  
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No que se refere aos comentários gerais relativos à adequação da Deliberação Qualidade, 

os CTT consideram que a mesma carece “(…) de uma profunda revisão que, no mínimo, 

expurgue do seu âmbito as obrigações de cumprimento impossível e a adeque à realidade 

(…)”, entendendo que a sua manutenção em vigor “(…) é especial e gravosamente 

prejudicial para os CTT, sobretudo num contexto de quebra acentuada de volumes e 

aumento de custos, aliada ao menor peso que os serviços postais vão tendo nas despesas 

dos consumidores (…)”. Relevam ainda os CTT que “(…) os parâmetros e objetivos 

definidos na Deliberação Qualidade não permitem acomodar de forma contínua os erros 

inevitáveis dos processos manuais e automatizados da atividade postal e a gestão da 

ocorrência de condicionantes operacionais imprevisíveis (…)”, considerando que a “(…) 

Deliberação Qualidade impôs aos CTT objetivos de qualidade impossíveis de cumprir”.  

Quanto aos comentários específicos ao SPD, os CTT consideram que o mesmo representa 

o reconhecimento, pela ANACOM, de que alguns dos objetivos de qualidade definidos na 

Decisão Qualidade são, em si mesmo, de cumprimento impossível, sendo que um dos 

fatores que contribuem para essa impossibilidade se relaciona com a forma como o 

apuramento dos níveis de qualidade é efetuado, o qual não é exato e implica a existência 

de, para além de uma margem de erro, um nível de confiança associado que pode não 

corresponder à realidade.  

Neste sentido, os CTT, embora reconhecendo o mérito da abordagem seguida no SPD e 

que a metodologia proposta confere alguma elasticidade ao sistema de medição, entendem 

que a mesma não permite, ainda assim, ter em devida consideração o impacto do erro 

humano e da máquina (assim como de situações imprevistas e fora do controlo dos CTT), 

que continuam a não estar contemplados. 

Assim, e relevando que a margem agora considerada para o valor de cada IQS amostral 

não elimina, só por si, a possibilidade de os CTT serem penalizados por falsos 

incumprimentos (uma vez que os processos de amostragem, para além das margens de 

erro têm também associados níveis de confiança4, existindo ainda erros humanos, 

inerentes à informação prestada pelos painelistas5), os CTT propõem “(…) que, para além 

 
4 Indicando os CTT que, no caso da metodologia proposta, corresponde a 95%. Ou seja, apenas se pode 
estimar com 95% de confiança que o valor real está contido no intervalo de confiança, não garantindo 
totalmente que os CTT não sejam penalizados por falsos incumprimentos. 
5 O que no entender dos CTT penaliza os resultados dos IQS, aludindo à existência de estudos internacionais 
que apontam para 2 a 3 pontos percentuais como a magnitude dos erros dessa natureza. 
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da margem de erro deveria também ser considerada uma margem adicional, com 

amplitude suficiente para mitigar o impacto do erro humano inerente ao sistema de medição 

de qualidade de serviço efetuado através de amostras”. 

2.2 Entendimento da ANACOM 

Relativamente às pronúncias recebidas das Juntas de Freguesia de Casal de Cinza, de 

Marmeleiro e de São Tiago dos Velhos, regista-se a referência à existência de situações 

relacionadas com a qualidade do serviço prestado.  

Sem prejuízo da relevância da informação disponibilizada, nota-se que se trata de 

situações que extravasam o âmbito do SPD submetido a consulta. Assinala-se, todavia, 

que de acordo com o enquadramento regulamentar aplicável, a prestação do serviço postal 

universal deve assegurar a satisfação de padrões adequados de qualidade, 

nomeadamente no que se refere a prazos de entrega, regularidade e fiabilidade do serviço 

(artigo 11.º da Lei Postal), estando o prestador do serviço postal universal obrigado a 

assegurar uma recolha e uma distribuição domiciliária dos envios postais abrangidos no 

âmbito do serviço postal universal, pelo menos uma vez por dia, em todos os dias úteis. 

Quanto ao indicado pelo SNTCT, assinala-se que a proposta de alargamento do âmbito do 

SPD não se parece focar especificamente no objeto do SPD submetido a consulta, pois 

este tem apenas por objeto a definição do critério a adotar para avaliar o cumprimento dos 

objetivos de desempenho associados a indicadores de qualidade do serviço postal 

universal cujo apuramento é efetuado através de amostras.  

A este respeito, note-se que os IQS abrangidos pelo referido critério se referem ao IQS 

relativos ao correio normal (IQS1 e IQS2), ao correio azul (IQS3 a IQS6), aos jornais e 

publicações periódicas (IQS7 a IQS12), ao correio normal em quantidade (IQS21 e IQS22) 

e ao tempo em fila de espera no atendimento (IQS23 e IQS24), conforme definidos na 

decisão de 12.07.2018, sendo que a medição dos restantes IQS que se encontram 

definidos e não são abrangidos pelo presente SPD é efetuada com base em envios reais 

(correio registado e encomendas). Sem prejuízo, a ANACOM terá, no âmbito das suas 

competências de regulação e fiscalização da prestação do serviço postal universal, em 

devida consideração o contributo do SNTCT, nomeadamente no que respeita às 

referências à qualidade do serviço prestado aos utilizadores e à respetiva medição. 
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Quanto ao indicado pelos CTT, em particular, sobre a adequação da Decisão Qualidade e 

dos parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados à 

prestação do serviço postal universal aí definidos, trata-se de matéria já analisada pela 

ANACOM em sede própria, nomeadamente no âmbito do processo de aprovação da 

Decisão Qualidade, tendo a posição dos CTT sido já veiculada, e devidamente tomada em 

consideração, no âmbito do procedimento de audiência prévia a que foi submetido o 

respetivo sentido provável de decisão, pelo que, sobre esta matéria, se remete para aquela 

Decisão e para o respetivo “Relatório da audiência prévia dos CTT, da audição das 

organizações representativas dos consumidores e da consulta pública a que foi submetido 

o SPD relativo aos parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho 

associados à prestação do serviço postal universal, para o período 2018-2020”, que dela 

faz parte integrante.  

Especificamente sobre o disposto no SPD, e quanto à referência, dos CTT, de que o 

mesmo constitui um reconhecimento por parte da ANACOM de que alguns dos objetivos 

de qualidade definidos na Decisão Qualidade são de cumprimento impossível,  clarifica-se 

que o critério definido no SPD, bem como o que foi aplicado em 2019 e em 2020, tal como 

decorreu da decisão de 16.07.2020, visa apenas estabelecer uma metodologia que permite 

reduzir para probabilidades razoavelmente pequenas a tomada de decisões da ANACOM 

que penalizem os CTT pela ocorrência de “falsos incumprimentos” dos objetivos de 

desempenho, o que poderia vir a suceder não por uma qualquer impossibilidade de 

cumprimento dos objetivos estabelecidos, mas apenas pelo facto de existirem IQS cujo 

apuramento é efetuado através de amostras que, pela sua própria natureza, têm associado 

um erro estatístico.  

Neste contexto, reitera-se que o critério definido resulta tão-só da necessidade de definir 

uma regra clara que permita determinar o cumprimento, ou não, desses IQS, com um 

elevado grau de certeza em relação às conclusões obtidas, não resultando dessa diligência 

nenhuma conclusão quanto à adequação dos indicadores de qualidade estabelecidos. 

Quanto à referência dos CTT de que a metodologia proposta no SPD não exclui 

integralmente a possibilidade da ocorrência de falsos incumprimentos, e à sua proposta 

para consideração de uma margem adicional, entende-se que o nível de 95% de confiança 

estabelecido constitui um nível elevado e suficiente, sendo comummente utilizado nas 

análises estatísticas efetuadas em contextos diversos, desde o ambiente académico, como 

em empresas de consultoria ou ainda em organizações internacionais, permitindo um 
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equilíbrio adequado entre o nível de certeza associado ao nível de cumprimento dos IQS 

estabelecidos e a redução do risco associado à adoção de decisões prejudiciais aos CTT 

que tenham por base a ocorrência de “falsos incumprimentos”.  

No que se refere, em particular, à possibilidade de ocorrência de erros humanos 

associados à informação prestada pelos painelistas, é de realçar que as operações de teste 

são levadas a cabo por executantes (painelistas) especialmente escolhidos e treinados 

para o efeito, para além de que o acompanhamento das operações de teste é realizado 

através de um conjunto de procedimentos de controlo de qualidade que visam evitar, 

detetar e conter a ocorrência de erros humanos na medição, assim como mitigar as suas 

consequências (nomeadamente pela anulação dos objetos de teste sobre os quais foram 

detetados erros ou há suspeitas de ter havido erro). Neste contexto, há ainda que notar 

que a ocorrência deste tipo de erros será, pela sua própria natureza, aleatória, sendo 

evidente não existir um impacto constante e biunívoco desfavorável aos CTT, na medida 

em que os mesmos, poderão, teoricamente, também beneficiar os CTT.  

Assim, será de esperar que probabilidade de erros humanos na medição se traduzirem em 

incumprimentos seja muito reduzida, não se justificando a introdução de elementos 

adicionais no critério a definir. Sem prejuízo, os CTT deverão incentivar a que a entidade 

independente que efetua a medição dos IQS baseados em amostras adote medidas e 

soluções de controlo de qualidade que permitam reduzir ainda mais a possibilidade de 

ocorrência de erro humano na medição. 

3. Conclusão 

Tendo em consideração os contributos recebidos e o entendimento sobre os mesmos, 

expostos no capítulo anterior, a ANACOM entende ser de manter o SPD. 


