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1 Enquadramento 

Por deliberação de 18.02.2014, o Conselho de Administração da Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM) aprovou1 a decisão sobre o conceito de encargo financeiro não 

razoável (EFNR) para efeitos de compensação do custo líquido do serviço universal 

(CLSU) no âmbito dos serviços postais.  

De acordo com a referida decisão considera-se que se verifica a existência de EFNR 

quando o montante do CLSU apurado seja igual ou superior a 2,5 milhões de euros e se 

verifique pelo menos uma das seguintes condições:  

a) o valor da quota de mercado do prestador de serviço universal (PSU), calculada em 

termos de receitas do serviço universal (SU), seja inferior a 80%; ou  

b) o montante do CLSU apurado seja igual ou superior a 3% das receitas do PSU obtidas 

com o SU. 

Aquela decisão foi tomada há mais de 6 anos, no contexto em que o SU era assegurado 

pelos CTT – Correios de Portugal, S.A. (CTT)2 ao abrigo do contrato de concessão 

celebrado entre o Estado português e os CTT, pelo que teve em conta as circunstâncias 

concretas em que era assegurado o SU nesse período. Torna-se assim necessário revisitar 

este conceito, nomeadamente por o referido contrato de concessão cessar em 31.12.2020 

e a seleção do(s) futuro(s) PSU envolver a adoção de procedimento de designação ao 

abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Postal, a qual, de acordo com o n.º 6 do 

mesmo artigo, reveste a forma de contrato de concessão, aplicando-se os procedimentos 

previstos no Código dos Contratos Públicos (CCP). 

A presente decisão tem assim por objetivo definir as condições em que será considerado 

que o CLSU é passível de representar um EFNR para o(s) PSU. Estas condições são 

aplicáveis para o(s) futuro(s) PSU selecionado(s) ao abrigo do referido artigo 17.º da Lei 

Postal e que venha(m) a prestar o SU após o fim da atual concessão. 

                                                           

1 Atento o n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, na sua redação atual (Lei Postal), que 
estabelece que a ANACOM deve definir o conceito de encargo financeiro não razoável, bem como os termos 
que regem a sua determinação. 
2 Ao abrigo do n.º 1 do artigo 57.º da Lei Postal e da cláusula 6.ª do contrato de concessão, cujas bases foram 
aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 448/99, de 4 de novembro, alteradas e republicadas em anexo ao Decreto-Lei 
n.º 160/2013, de 19 de novembro.  
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2 Conceito de encargo financeiro não razoável  

2.1 Atual conceito de encargo financeiro não razoável 

O conceito de EFNR estabelecido pela ANACOM, na sua decisão de 18.02.2014, passou, 

em primeira análise, pela consideração da existência concreta de EFNR a partir do 

momento em que o PSU deixa de ter condições de mercado para internalizar os CLSU. 

Deste modo, foi tido em conta o grau de concorrência no mercado, já que este pode 

condicionar a capacidade de o PSU suportar, para certos serviços ou zonas geográficas, 

condições afastadas das práticas comerciais normais a que a existência de concorrência 

efetiva noutras áreas o obriga. De facto, a capacidade de o PSU manter internalizados os 

CLSU num ambiente de efetiva concorrência face a uma situação de monopólio ou de 

reduzida concorrência, é naturalmente menor, tendo o PSU de descer preços (reduzindo 

as suas margens) para poder concorrer em determinadas áreas mais competitivas ou por 

determinados clientes mais rentáveis, sendo assim incapaz de manter endógenos os 

CLSU. Note-se que, caso não fosse esta a aproximação seguida pelo PSU, então poderia 

perder clientes rentáveis para os seus concorrentes e teria de suportar integralmente as 

margens negativas associadas aos clientes não rentáveis. 

Igualmente, na definição do EFNR foram tidos em consideração outros aspectos 

específicos, designadamente: 

a) o contexto sectorial – caracterizado pelo declínio do tráfego e das receitas e pela 

utilização intensiva de mão-de-obra na prestação dos serviços postais, sem prejuízo 

de se ter verificado um maior nível de automação, nomeadamente no tratamento e 

sequenciamento automático dos objetos postais; 

b) a situação específica do então PSU (os CTT), tendo sido referido que este aspecto 

encerra uma avaliação do peso do encargo financeiro no desempenho 

económico-financeiro dos CTT associado à prestação do SU. Neste contexto, foi 

apresentada a evolução de vários indicadores considerados relevantes, a saber: i) 

resultado líquido; ii) rácio do resultado líquido sobre proveitos operacionais; iii) 

EBITDA; iv) margem EBITDA; v) EBIT; vi) VAB; vii) ROI; viii) proveitos operacionais; e 

ix) custos operacionais; 
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c) conceitos semelhantes ao de EFNR, como o de «encargo excessivo» aplicável no 

sector das comunicações eletrónicas3, tendo para o efeito sido especialmente 

considerado o estabelecido no Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (UE) 

de 01.01.2011, relativo ao processo C-222/08 sobre comunicações eletrónicas, onde 

o conceito de encargo excessivo é definido como sendo: «(…) o encargo que, para 

cada empresa em causa, tem um carácter excessivo na perspetiva da sua capacidade 

para o suportar, tendo em conta o conjunto das suas características específicas, 

designadamente o nível dos seus equipamentos, a sua situação económica e 

financeira e a sua quota de mercado». De acordo com o Tribunal cabe «à autoridade 

reguladora nacional fixar, de modo geral e abstrato, os critérios que permitem 

determinar os limiares a partir dos quais, tendo em conta as características indicadas 

no número anterior, um encargo pode ser considerado excessivo (…)»4; 

d) experiências de outros países na implementação de uma avaliação da existência de 

EFNR; 

e) impacto da existência de EFNR e respetivo financiamento dos CLSU nas empresas do 

sector, uma vez que o financiamento, a ocorrer, será materializado através da 

repartição dos custos pelas empresas do sector. 

Considerando o acima exposto a ANACOM entendeu, na decisão de 18.02.2014, que o 

indicador «quota de mercado do PSU», calculado em função das receitas obtidas com a 

prestação dos serviços que integram o SU, deveria ser utilizado para aferição do momento 

a partir do qual se considera que as condições da concorrência não permitem uma 

endogeneização5. 

Foi assim estabelecido o critério de considerar poder existir EFNR apenas quando o valor 

da quota de mercado do PSU, calculada em termos de receitas do SU, seja inferior a 80%. 

                                                           
3 Para a prestação do SU das comunicações eletrónicas considerou-se existir um encargo excessivo para o 
respetivo prestador sempre que a quota de mercado em termos de receitas do serviço telefónico em local fixo 
(STF) do PSU, calculada com uma base anual, fosse inferior a 80%. 
4 Números 49 e 50 do Acórdão, disponível em: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0222:PT:HTML. 
5 De notar que na decisão de 18.02.2014 a ANACOM fundamentou a utilização de uma quota de mercado 
obtida através de receitas por ser aquela que permite aferir adequadamente o poder de mercado de uma 
empresa. A este propósito a ANACOM salientou o seguinte exemplo para rebater a utilização de quotas de 
mercado obtidas através de tráfego: uma empresa pode ter uma quota de mercado decrescente em termos de 
clientes e, caso retenha sempre os melhores clientes, poderá manter inalterada a sua quota calculada em 
termos de receitas, o que em última análise significaria que poderia manter internalizados os CLSU. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0222:PT:HTML
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A ANACOM considerou ainda que, atendendo à descida constante das receitas no sector 

postal que se verificava (que resultava não apenas do enquadramento macroeconómico 

na altura mas também da própria evolução tecnológica), que condicionava cada vez mais 

as condições do PSU para internalizar custos e o desenvolvimento de uma concorrência 

sustentada, era relevante também adotar um outro critério, associado ao peso relativo dos 

CLSU apurados face a um indicador de desempenho do PSU. Para o efeito definiu-se 

poder existir EFNR quando o montante do CLSU apurado fosse igual ou superior a 3% das 

receitas do PSU obtidas com o SU. De notar que a adoção deste critério teve em conta um 

estudo do ERGP e a percentagem fixada em decisões tomadas nesta matéria pela Bélgica, 

Noruega e Suécia6.  

Adicionalmente a ANACOM considerou que se justificava estabelecer um valor mínimo de 

CLSU que justificasse o financiamento nos termos do artigo 18.º da Lei Postal, tendo em 

conta a expressão de tais custos na economia do PSU, o facto de o próprio PSU poder vir 

a ser contribuinte para o fundo de compensação se o mesmo for constituído (limitando a 

contribuição de outros operadores ao complemento da quota-parte paga pelo PSU), bem 

como os custos associados à implementação e gestão de um eventual fundo de 

compensação que assegure tal financiamento. Deste modo, foi estabelecido como critério 

aplicável, cumulativo com o anterior, que se considera existir EFNR quando o montante 

do CLSU apurado seja igual ou superior a 2,5 milhões de euros, valor este que era também 

o aplicável para o sector das comunicações eletrónicas. 

Em suma, e conforme apresentado na secção 1 deste documento, o conceito atual de 

EFNR encontra-se definido do seguinte modo: verifica-se a existência de EFNR quando: 

− o montante do CLSU apurado seja igual ou superior a 2,5 milhões de euros; e 

− se verifique pelo menos uma das seguintes condições:  

a) o valor da quota de mercado do PSU, calculada em termos de receitas do 

serviço universal (SU), seja inferior a 80%; ou  

b) o montante do CLSU apurado seja igual ou superior a 3% das receitas do PSU 

obtidas com o SU. 

                                                           
6 O detalhe da informação encontra-se disponível no Apêndice da decisão da ANACOM de 18.02.2014. 
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2.2 Consulta pública de 26.11.2019 

No quadro da consulta pública lançada em 26.11.2019 sobre a prestação do serviço postal 

universal após o fim da atual concessão7, foi assinalado, nomeadamente, que de acordo 

com a Lei Postal o(s) prestador(es) de SU têm direito à compensação do CLSU quando 

este constitua um EFNR para o(s) mesmo(s). Neste contexto, a necessidade de revisitar o 

conceito de EFNR foi objeto de reflexão, conforme apresentado no ponto 6.12. do 

documento da consulta. 

Em particular, foram apresentadas duas opções possíveis:  

a) a revisão do conceito de EFNR, estabelecendo-se que existe EFNR a partir do 

momento em que o(s) PSU é(são) designado(s) ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 17.º da Lei Postal, ou seja, ao abrigo dos procedimentos previstos no CCP; ou  

b) a não revisão do atual conceito.  

De notar que em relação a esta segunda opção foi salientado que a mesma poderia, 

eventualmente, resultar em não haver qualquer entidade interessada em concorrer (ou em 

querer alcançar um acordo com base num ajuste direto) pois a entidade designada poderia 

estar sujeita a um eventual não ressarcimento, ainda que fosse previsto o financiamento 

pela prestação dos serviços. 

No documento da consulta pública foi assim questionado, especificamente sobre esta 

matéria do EFNR, qual das opções acima referidas era considerada a mais adequada. 

Das respostas recebidas e cuja síntese se encontra plasmada no respetivo relatório da 

consulta pública, aprovado por deliberação da ANACOM de 09.03.2020, e para o qual se 

remete para todos os efeitos, observou-se que os CTT e a Premium Green Mail (PGM) 

consideraram que deve ser revista a atual definição de EFNR, devendo ser definido que 

existe EFNR a partir do momento em que o PSU é designado nos termos previstos na Lei 

Postal. 

                                                           
7 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1518541 
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De assinalar que o atual PSU considera que o atual conceito de EFNR não é o mais 

adequado para enquadrar a futura prestação do SU, tendo indicado, nomeadamente: 

a) que o conceito atual está muito ligado aos fundamentos tradicionais da compensação 

dos custos do SU, sendo questionável que estes fundamentos mantenham a sua 

atualidade (a liberalização do sector, em Portugal, já ocorreu há mais de 20 anos e a 

internalização dos custos da prestação do SU tem perdido relevância em face da 

queda acentuada do tráfego postal nos últimos anos);  

b) que a constatação apresentada no documento de consulta, segundo a qual a não 

revisão do conceito de EFNR poderia, eventualmente, resultar em não haver qualquer 

entidade interessada em concorrer, encerra em si mesma a conclusão de que o atual 

conceito não é adequado; e  

c) que o conceito se encontra funcionalmente ligado à existência de uma metodologia de 

apuramento dos CLSU, pelo que pode não fazer sentido num cenário em que o valor 

que resultar do procedimento de designação corresponde aos CLSU a compensar.  

Em suma, para o atual PSU, a designação de PSU (por contraponto com a prestaçao do 

SU através do funcionamento eficiente do mercado) encerra, em si mesma, uma conclusão 

sobre a imposição de encargos financeiros não razoáveis a determinada entidade, no 

sentido em que, caso não ocorresse essa designação, essa entidade pautaria o seu 

comportamento pelas regras de mercado e não disponibilizaria determinadas prestações 

ou não as disponibilizaria nas condições previstas no SU. 

Face aos contributos recebidos a ANACOM, no referido relatório da consulta pública, 

assinalou que a definição do conceito de EFNR deve ser avaliada de forma mais 

pormenorizada. 

Com efeito, a externalização do financiamento só pode ser ativada quando o CLSU 

constitua um EFNR para o(s) PSU. Num ambiente de efetiva concorrência, o financiamento 

dos CLSU tem de ser externalizado, já que o(s) PSU, exposto(s) a uma efetiva concorrência 

nas zonas rentáveis, teria(m) de descer os preços reduzindo as suas margens para manter 

a sua competitividade, sendo assim incapaz(es) de manter endógenos os custos de 

prestação do SU. Num cenário de reduzida concorrência, a qual pode ser avaliada, por 

exemplo, pelas quotas de mercado ou pelo nível de rentabilidade, o financiamento dos 
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CLSU pode ser internalizado, o que também dependerá, designadamente, da regra de 

fixação de preços do SU que o(s) PSU deverá(ão) seguir.  

2.3 Experiências de outros países 

As informações mais recentes disponíveis sobre o conceito de EFNR evidenciam opções, 

quer por uma definição multicritério (que combina vários indicadores), quer pela definição 

de um único critério.  

De notar que, em 2012, o ERGP publicou um relatório intitulado «Report on net cost 

calculation and evaluation of a reference scenario»8, no qual sugeria que os reguladores 

analisassem uma série de indicadores relacionados com as condições de mercado e o grau 

de concorrência no mercado, nomeadamente: 

− situação financeira do PSU; 

− se o custo líquido positivo afeta significativamente a rentabilidade do PSU e a 

capacidade do PSU para obter uma taxa justa de retorno do capital; 

− alterações na rentabilidade (o encargo financeiro é excessivo se o poder de 

mercado do PSU não for suficiente para contrabalançar o peso das obrigações de 

prestação do SU, de modo a manter um lucro razoável); 

− diferença significativa do lucro do PSU face ao lucro dos operadores concorrentes 

(a prestação do SU impõe um encargo financeiro não razoável se o lucro do PSU 

for menor do que o dos seus concorrentes); 

− alterações significativas nos rácios financeiros (por exemplo no EBITDA e nas 

margens); 

− o nível de utilização dos serviços postais (a procura dos serviços postais tem 

conhecido uma redução nos últimos anos, que em tese pode  traduzir-se numa 

redução das receitas do PSU, face a um conjunto de custos com a rede 

relativamente elevados). Por esta razão, o PSU, provavelmente, pode enfrentar 

dificuldades económicas; 

− custos e receitas do SU, bem como o peso dos custos líquidos nas receitas; 

                                                           
8 ERGP (11) 17. Rev1 - Report on net cost calculation and evaluation of a reference scenario (vide página 43 
e seguintes). 
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− quotas de mercado - no caso de o PSU conseguir manter quotas de mercado 

elevadas, os CLSU apurados não constituem um EFNR para o PSU decorrente da 

prestação do SU (na prática europeia das comunicações eletrónicas, as quotas de 

mercado das receitas acima de 80% são utilizadas em vários países para avaliar a 

não-existência de encargo excessivo). 

Na tabela seguinte apresenta-se a informação obtida quanto ao conceito de EFNR aplicado 

em 14 países da EU. 

Tabela 1 - Definição do conceito de EFNR utilizado em vários países 

País Conceito de encargo financeiro não razoável 

Áustria O encargo financeiro é não razoável se o CLSU for superior a 2% dos custos totais do PSU. 

Alemanha Não previsto na lei (não existindo PSU designado). No caso de o regulador ter de decidir 

sobre a compensação de CLSU então terá de decidir se realiza um teste de EFNR baseado 

na legislação da UE.  

Bélgica O encargo financeiro é não razoável se o CLSU for superior a 3% do volume de negócios 

do PSU com a prestação do SU. 

Espanha Entende-se como EFNR o resultado dos CLSU após serem deduzidos os ajustes 

decorrentes da violação das condições de eficiência estabelecidas no plano de prestação 

do SU aprovado pelo governo. 

Finlândia A lei postal finlandesa especifica os seguintes critérios para a determinação do que constitui 

um EFNR: 

− a dimensão da empresa; 

− o tipo de atividades da empresa; 

− o volume de negócios da atividade da empresa; 

outros indicadores da mesma natureza, não mencionados na lei 

França Não definido. 

Holanda Não previsto na lei uma vez que a regulação dos preços retalhistas dos serviços do SU 

possibilita a não existência de CLSU. 

Hungria  O encargo financeiro é não razoável se o CLSU for superior a 1% dos custos do PSU com 

a prestação do SU. 

Irlanda 

Há EFNR se o CLSU for materialmente relevante quando comparado com os custos 

potenciais de implementação e gestão do mecanismo de compensação e: (i) tem um 

impacto material (negativo) na capacidade do PSU em concorrer no mercado; (ii) ou afeta 

de forma significativa a rendibilidade do PSU ou a capacidade do PSU para obter um lucro 

razoável; ou ambas situações (i) e (ii).  

Itália 
O regulador, considera que o encargo financeiro é não razoável se o PSU não tiver 

capacidade para suportar os CLSU. 
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País Conceito de encargo financeiro não razoável 

A fim de avaliar se o PSU tem ou não capacidade para suportar os CLSU, o regulador tem 

em consideração os seguintes elementos relativos ao PSU: 

- o nível dos recursos disponíveis; 

- a sua situação económico-financeira; 

- a sua quota de mercado. 

O regulador deve ter também em consideração estudos existentes e critérios adotados 

noutros países europeus.  

Luxemburgo Não previsto na lei. 

Polónia  
Não definido na lei. O regulador considera a verificação de uma margem negativa na 

prestação do SU, como indicadora de EFNR. 

República 

Checa 
O encargo financeiro é não razoável se o CLSU for superior a 1% dos custos totais do PSU. 

Suécia Não previsto na lei. 

Fonte: Sítio das autoridades reguladoras na Internet; e Cullen International. 
 

2.4 Revisão do conceito de encargo financeiro não razoável 

A decisão da ANACOM que estabeleceu o conceito de EFNR foi elaborada num contexto 

distinto do que poderá vir a ser observado após o fim do atual contrato de concessão do 

SU. 

De acordo com o artigo 17. º da Lei Postal, a partir de 01.01.2021 (a partir do fim da atual 

concessão), o SU pode ser assegurado por um dos seguintes mecanismos:  

a) funcionamento eficiente do mercado, sob o regime de licença individual; ou  

b) designação de um ou mais prestadores de serviços postais para a prestação de 

diferentes elementos do SU ou para a cobertura de diferentes partes do território 

nacional. 

Em caso de designação, esta reveste a forma de contrato de concessão, aplicando-se os 

procedimentos previstos no CCP. 

O conceito de EFNR aplica-se assim na situação b) supra, pelo que o mesmo tem de ser 

objeto de revisão tendo em conta, designadamente, a possibilidade de existirem 

procedimentos distintos para os vários serviços que integram o SU e a possibilidade de 

designação de PSU seguindo procedimento com desagregação geográfica (e não um único 
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PSU para a totalidade do território nacional), uma vez que são aspectos que estão 

relacionados e que influenciarão o resultado do(s) procedimento(s) de designação. 

Conforme apresentado no ponto 2.1, o atual conceito de EFNR assenta em premissas e 

critérios que se entendem, em larga medida, continuarem válidos, justificando-se a 

manutenção da sua aplicação, embora adaptada às possibilidades que se anteveem para 

a futura prestação do SU. 

Nesta ponderação, considera-se também relevante referir a evolução que ocorreu no 

conceito análogo ao do EFNR, aplicável ao serviço universal de comunicações eletrónicas 

– o conceito de «encargo excessivo». Em 2012 quando foram lançados os procedimentos 

concursais para a designação de PSU das comunicações eletrónicas, a ANACOM alterou 

o conceito de «encargo excessivo» estabelecido anteriormente e em muito semelhante ao 

atual conceito de EFNR, tendo determinado que: «(…) os valores de CLSU que resultarem 

dos concursos 1 e 2 serão considerados encargo excessivo e como tal serão objeto de 

financiamento nos termos e condições fixados nos instrumentos do concurso e nos 

instrumentos de criação do fundo de compensação.»9. 

Considerou assim a ANACOM, nos concursos em que se previa que os PSU fossem 

ressarcidos pela prestação do SU (concursos 1 e 2), que era necessário acautelar que o 

conceito fosse alterado em substância, de forma a possibilitar que num procedimento 

aberto, não discriminatório e transparente em que o único critério de seleção se baseava 

no preço, os PSU designados pudessem ser ressarcidos. De notar que o sector das 

comunicações eletrónicas apresentava e apresenta indicadores económico-financeiros 

que atestam a existência de concorrência efetiva nos vários mercados retalhistas, situação 

que não é observada na prestação de serviços que integram o SU no sector postal. 

Para o caso vertente, a análise das condições de mercado e o seu grau de concorrência 

não permite tomar a mesma posição que foi tomada na revisão do conceito de «encargo 

excessivo». Ademais, as específicas características do enquadramento legal do serviço 

universal para os dois sectores – comunicações eletrónicas e postal –, nomeadamente no 

que respeita à possibilidade de recorrer aos CLSU identificados no âmbito de um 

                                                           
9 Decisão da ANACOM de 07.02.2012 sobre as condições e especificações de cada uma das prestações que 
constituem o serviço universal no âmbito do processo de designação do(s) PSU de comunicações eletrónicas. 
Os concursos 1 e 2 correspondiam aos concursos da ligação a uma rede de comunicações pública num local 
fixo e prestação de um serviço telefónico através daquela ligação e oferta de postos públicos. 
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mecanismo de designação para determinação do valor final dos CLSU que devem ser 

objeto de financiamento (sem recurso a uma metodologia específica de cálculo de CLSU), 

influi também na reflexão sobre a revisão do conceito de EFNR. 

Nas condições descritas, considera-se que o conceito de EFNR deve continuar a atender 

à situação específica do sector postal em que, no conjunto de serviços incluídos no SU, se 

assiste a uma estrutura de mercado polarizada e próxima de um monopólio, isto apesar da 

liberalização do sector postal já se ter iniciado há mais de 20 anos e ter ocorrido 

plenamente há oito anos. 

Especificamente sobre as condições estabelecidas na decisão de 2014, nomeadamente a 

aplicação de um valor mínimo de CLSU a partir do qual deve ser considerado existir EFNR 

(e que atualmente se encontra fixado em 2,5 milhões de euros), entende-se que o 

estabelecimento de um valor mínimo poderia obstar à realização de uma desagregação 

por serviços ou a uma desagregação geográfica nos procedimentos de designação de 

PSU, matéria esta que recai na esfera de competências do Governo, pelo que se entende 

que o mesmo poderá ser assim excessivo. Saliente-se que a manutenção de um limiar 

mínimo de CLSU para determinar a ativação do processo de financiamento – atualmente 

de 2,5 milhões de euros – traria ainda maior complexidade ao processo, até porque teria 

de ser equacionado como o mesmo poderia ser aferido no contexto da prestação do SU 

por diversos prestadores, caso venha a ser esse o modelo seguido pelo Estado no 

lançamento dos procedimentos. Por outro lado, é de notar que no sector das comunicações 

eletrónicas, semelhante decisão foi tomada aquando da revisão do conceito de «encargo 

excessivo», não se considerando que para o caso presente subsistam condições 

particularmente distintas que conduzam a diferente tomada de decisão, ou seja, a 

aplicação de um ou vários procedimentos concursais10. 

Nas condições descritas considera a ANACOM que, em face de designação por um 

procedimento concursal, a aplicação de um valor mínimo já não é adequada.  

Já no que respeita à aplicação dos outros dois critérios atualmente definidos e enunciados 

na secção ponto 2.1 da presente decisão – quota de mercado do PSU, calculada em termos 

                                                           
10 Em 2012 aquando do lançamento dos concursos para a designação de PSU paras as várias componentes 
do SU das comunicações eletrónicas, a ANACOM salientou que o critério dos 2,5 milhões de euros foi 
determinado num contexto específico e que o mesmo deveria ser suprimido, nomeadamente por se estar 
perante um processo concursal e por estar em preparação o lançamento de um mecanismo de financiamento. 
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de receitas do SU, e relação entre o montante do CLSU apurado e as receitas do PSU 

obtidas com o SU –, considera-se que é razoável e adequado manter a sua aplicabilidade, 

embora ajustados à possibilidade de poder ser designado mais do que um PSU. 

Entende-se que se mantêm válidos os mesmos fundamentos que justificaram a 

determinação pela ANACOM, em 2014, desses dois critérios e que se encontram 

sumariados no ponto 2.1. Quanto aos limiares então definidos, de 80% em relação à quota 

de mercado e de 3% em relação às receitas, entende-se não existirem novos elementos 

que justifiquem a sua alteração.  

Por outro lado, considera-se que, para o caso vertente, a análise das condições de 

mercado e o seu grau de concorrência não permite tomar a mesma posição que foi tomada 

na revisão do conceito de «encargo excessivo», conforme acima referido11.  

Assim, entende a ANACOM que a prestação do SU não constitui um EFNR na situação em 

que o(s) PSU designado(s) se compromete(m) a entregar uma remuneração ao Estado 

pela prestação do serviço. Nos restantes casos entende-se que existe EFNR para o(s) 

respetivo(s) PSU, quando se verifique pelo menos uma das seguintes condições: 

a) o valor da quota de mercado do PSU, calculada em termos de receitas do(s) serviço(s) 

contratado(s) do SU, é inferior a 80%; ou 

b) o montante do CLSU apurado do(s) serviço(s) contratado(s) do SU é igual ou superior 

a 3% das receitas do PSU obtidas com o(s) serviço(s) contratado(s) do SU. 

3 Decisão 

Assim, tendo em conta o exposto nos pontos anteriores, o Conselho de Administração da 

ANACOM, prosseguindo as atribuições previstas nas alíneas a), h) e i) do n.º 1 do artigo 

8.º dos Estatutos aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, bem como os 

objetivos e princípios estabelecidos na alínea b) do n.º 1 e nas alíneas a) e b) do n.º 2 do 

artigo 2.º da Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, na sua redação atual (Lei Postal), no exercício 

das competências conferidas pela alínea p) do n.º 1 do artigo 9.º dos Estatutos da 

                                                           
11 A este respeito nota-se que para o sector das comunicações eletrónicas o critério dos 80% de quota de 
mercado medida em receitas do serviço telefónico em local fixo foi suprimido, em 2012, aquando da revisão do 
conceito de encargo excessivo, nomeadamente por não existir nem se prever existir no mercado do serviço 
telefónico em local fixo nenhum prestador com uma quota tão elevada, o que não sucede para o sector dos 
serviços postais. 
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ANACOM e tendo em vista o cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 18.º da Lei Postal, 

delibera, ao abrigo da alínea q) do n.º 1 do artigo 26.º dos Estatutos: 

1. Considerar que não existe um encargo financeiro não razoável para o(s) respetivo(s) 

prestador(es) do serviço universal, quando este(s) se compromete(m) a entregar uma 

remuneração ao Estado pela prestação do serviço.  

2. Considerar que existe um encargo financeiro não razoável para o(s) respetivo(s) 

prestador(es) do serviço universal, nas restantes situações e quando se verifique pelo 

menos uma das seguintes condições: 

a) o valor da quota de mercado do PSU, calculada em termos de receitas do(s) 

serviço(s) contratado(s) do SU, é inferior a 80%; ou 

b) o montante do CLSU apurado do(s) serviço(s) contratado(s) do SU é igual ou 

superior a 3% das receitas do PSU obtidas com o(s) serviço(s) contratado(s) do SU. 

3. Determinar que as disposições definidas em 1. e 2. supra são aplicáveis ao(s) PSU 

que venha(m) a ser designado(s), ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei 

Postal, para a prestação dos serviços que integram o SU após o termo da vigência da 

atual concessão.  

 

4. Submeter o presente sentido provável de decisão ao procedimento de consulta pública 

previsto no artigo 9.º da Lei Postal, fixando o prazo de 20 dias úteis para que as 

entidades interessadas, querendo, se pronunciem por escrito e em língua portuguesa. 


