
Consulta sobre o critério de avaliação de cumprimento dos
indicadores de qualidade do serviço postal universal

 Exmo Senhor Presidente

Do Conselho de Administração da ANACOM
Dr. João Cadete de Matos,

O SINDETELCO entende que a nova forma de aferição do cumprimento dos indicadores de qualidade de
serviço (IQS) não resultará como transparente para generalidade da população, não vai ser
compreendida de forma imediata pelos trabalhadores e terá como última consequência a delapidação
da confiança destes na ANACOM.

O SINDETELCO prosseguirá sempre na defesa dos CTT como empresa, não só como empregador de
um elevado número dos nossos associados, mas com um sentido de responsabilidade com que se deve
trabalhar e negociar com uma empresa que representa o serviço universal de correios para a grande
maioria dos Portugueses.

Os CTT foram até há muito pouco tempo a única ligação que os cidadãos dos locais mais remotos de
Portugal, das aldeias menos populosas e dos sítios menos cosmopolitas tinham com uma ideia de
organização da nação como um Estado uno e indivisivel, com uma visão de prestação de serviços
essenciais aos seus cidadãos, estivessem onde estivessem. Esta realidade transmitia um sentimento de
pertença que não pode ser descurado.

Os CTT detém uma marca de confiança pelos anos e anos de serviços que prestaram e prestam aos
cidadãos portugueses. O carimbo dos CTT foi durante muitos anos aceite como prova em tribunal pela
confiança nos seus processos, algo que ainda não se terá perdido. Uma marca como esta tem um valor
difícil de calcular, mas que será rapidamente delapidada pela voragem do lucro rápido para os
acionistas através da degradação dos bens próprios da empresa e da confiança para a prestação do
serviço universal de correio.

Esta marca não sobreviverá à perda de valor que as variações negativas da qualidade vão somando na
perceção de quem recorre às suas lojas, nem sobreviverá à perceção de desequilibro no tratamento de
quem tem de esperar para ser atendido no balcão de correios, enquanto um funcionário na mesma loja
aguarda sentado para atender clientes do banco que existe no mesmo espaço. Esta marca não
sobreviverá à demora na entrega dos objeto por falta de recursos ou por recursos sobrecarregados.
Esta marca não sobreviverá à incerteza da entrega do correio azul, que tanto pode chegar no prazo,
como fora dele.

Entendemos por isso que aumentar a flexibilidade na avaliação dos resultados na medição nos IQS,
alterando a forma de interpretação sobre o cumprimento dos objetivos através da leitura direta dos
valores medidos para os IQS reduz a perceção de transparência dos IQS, e por consequência da
atuação da ANACOM, que será quem terá a última palavra sobre o cumprimento das metas.

Esta nova forma, mais complexa, embora possa estar estatisticamente correta, torna-se tão complexa
de interpretar que passa a ideia, falsa, mas verosímil, de que ficará à decisão arbitrária da ANACOM se
o indicador cumpriu ou não o objetivo, sempre que obtido por amostragem.

Em 2019, os CTT não conseguiram atingir um único dos objetivos dos IQS (https://www.ctt.pt
/contentAsset/raw-data/9e1ef360-c643-44be-8d3d-024e42e6e363/ficheiro/export/indices-Qualidade-
2019-PT-v1.pdf). Alterar a decisão sobre a aceitação do cumprimento dos objetivos, reduzindo o
número de pontos de medida (indicadores) ou alterando as condições de aceitação das metas,
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conforme sentido provável de decisão agora apresentado pela ANACOM, não vai melhorar o serviço.

Estas metas existem porque as populações remotas dependem mais dos CTT do que se possa pensar
nas capitais de distrito onde se tomam as decisões. Transformar o serviço universal de correios, numa
empresa como os CTT, num serviço em que não se pode confiar retira a possibilidade da concessão lhe
voltar a ser atribuída, o que colocará também a empresa em risco.

A missão do serviço postal universal entregue aos CTT por Portugal é para a prestação de um serviço
universal com densidade que abranja a população na sua generalidade e não apenas nas grandes
cidades.

Com os nossos melhores cumprimentos,

José Arsénio
Secretário Geral do SINDETELCO
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