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Sentido Provável de Decisão sobre a metodologia de cálculo dos Custos 

Líquidos do Serviço Universal (CLSU) de serviços postais 

 

A Lei n.º 17/2012, de 26 de abril1 (Lei Postal), estabelece o regime jurídico aplicável à 

prestação de serviços postais no território nacional, bem como de serviços internacionais 

com origem ou destino no território nacional, transpondo a Diretiva n.º 2008/6/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de fevereiro de 2008, que altera a Diretiva n.º 

97/67/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro de 1997, no 

respeitante à plena realização do mercado interno dos serviços postais da Comunidade.   

Esta lei tem como objetivos (de acordo com o n.º 1 do seu artigo 2º): 

(a) definir as condições de prestação de serviços postais em plena concorrência; 

(b) assegurar a prestação eficiente e sustentável de um serviço postal universal; e 

(c) estabelecer os direitos e interesses dos utilizadores, em especial dos 

consumidores. 

A Lei postal estabelece que na prossecução destes objetivos devem ser observados, 

entre outros, os seguintes princípios (artigo 2º, n.º 2): 

(a) assegurar a existência, disponibilidade, acessibilidade e a qualidade do serviço 

universal; 

(b) assegurar a sustentabilidade e viabilidade económico-financeira da prestação do 

serviço universal. 

O serviço universal consiste, de acordo com o n.º 1 do artigo 10º da Lei Postal, na oferta 

de um conjunto de serviços postais, com qualidade especificada, disponível de forma 

permanente em todo o território nacional, a preços acessíveis para todos os utilizadores, 

visando as necessidades de comunicação da população e das atividades económicas e 

sociais. 

                                                           
1
 Lei n.º 17/2012, de 26 de abril. 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1125226
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O serviço universal compreende, segundo o artigo 12º do mesmo diploma: 

(a) um serviço postal, no âmbito nacional e internacional, de envios de 

correspondência, excluindo a publicidade endereçada, e ainda de envio de 

catálogos, livros, jornais e outras publicações periódicas até 2 kg e de encomendas 

postais até 10 kg, bem como um serviço de envios registados e um serviço de 

envios com valor declarado; 

(b) a entrega no território nacional de encomendas postais recebidas de outros 

Estados-membros da UE com peso até 20 kg. 

Não estão incluídos no âmbito do serviço universal os serviços de correio expresso (n.º 2 

do artigo 12º)2. 

Os prestadores de serviço universal (PSU) devem assegurar uma recolha e uma 

distribuição [no domicílio do destinatário ou, nos casos e condições previamente definidos 

pelo ICP - Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM), em instalações 

apropriadas] dos envios postais abrangidos no âmbito do serviço universal pelo menos 

uma vez por dia, em todos os dias úteis, salvo em circunstâncias ou condições 

geográficas excecionais previamente definidas pelo ICP-ANACOM (n.ºs 4 e 5 do artigo 

12º).  

A prestação do serviço postal universal foi atribuída aos CTT – Correios de Portugal, S.A. 

(CTT), até 31 de dezembro de 2020 (pelo n.º 1 do artigo 57º da Lei postal). Decorrido 

este prazo, a prestação do serviço universal pode ser assegurada através dos seguintes 

mecanismos (artigo 17º, n.º 1, da Lei postal): 

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

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

diferentes elementos do serviço universal ou para a cobertura de diferentes partes 

do território nacional. 

                                                           
2
 Não estão abrangidos pelo serviço universal os serviços de correio expresso, entendendo-se como tais os 

serviços de valor acrescentado, caraterizados pela aceitação, tratamento, transporte e distribuição, com 
celeridade acrescida, de envios postais, diferenciando-se dos serviços postais de base por um conjunto de 
características suplementares, como: prazos de entrega pré-definidos, registos de envio, garantia de 
responsabilidade do prestador e controlo do percurso dos envios. 



 3  

 

A Lei Postal estabelece (n.º 1 do artigo 18º) que os PSU têm direito à compensação do 

custo líquido do serviço universal (CLSU) quando este constitua um encargo financeiro 

não razoável, devendo para o efeito ser estabelecido um fundo de compensação (n.º 1 do 

artigo 20º) financiado, alternativa ou cumulativamente, pelos seguintes meios (n.º 1 do 

artigo 21º):  

(a) comparticipação de todos os prestadores de serviços postais que ofereçam um ou 

mais serviços abrangidos pelo âmbito do serviço universal, incluindo os PSU 

designados; 

(b) doações ou legados realizados por qualquer pessoa singular ou coletiva que deseje 

contribuir para o financiamento do serviço universal; 

(c) rendimentos provenientes da administração do fundo de compensação; 

(d) produto de coimas e da aplicação de sanções pecuniárias compulsórias. 

Compete ao ICP-ANACOM definir: 

(a) a metodologia de cálculo do CLSU (n.º 2 do artigo 19º), de acordo com os princípios 

e regras consagrados na (secção V da) Lei Postal; 

(b) o conceito de encargo financeiro não razoável (n.º 2 do artigo 18º), bem como os 

termos que regem a sua determinação, nomeadamente os critérios utilizados. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 18º, sempre que os PSU considerarem que a prestação do 

serviço universal gerou, num determinado ano, um custo líquido que representou um 

encargo financeiro não razoável, devem submeter ao ICP-ANACOM, até seis meses 

após o final do ano civil em causa, um pedido de compensação, acompanhado do cálculo 

efetuado nos termos do previsto no artigo 19º e de toda a informação que considerem 

relevante. De acordo com o artigo 18º, n.º 4, os PSU devem disponibilizar todas as 

contas e informações pertinentes para o cálculo referido, as quais são objeto de auditoria 

efetuada pelo ICP-ANACOM ou por outra entidade independente e posteriormente 

aprovada pelo ICP-ANACOM. Esta Autoridade deve pronunciar-se sobre a existência do 

CLSU e sobre se tal custo constitui um encargo financeiro não razoável (n.º 6 do artigo 

18º). 
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A metodologia de cálculo dos CLSU a adotar tem impacto significativo no mercado, razão 

que leva à adoção do mecanismo de consulta pública previsto no artigo 9º da Lei Postal.  

O Anexo ao presente sentido provável de decisão (SPD) define a metodologia para o 

cálculo do custo líquido do serviço universal, prestado pelos CTT enquanto prestador do 

serviço universal ao abrigo do n.º 1 do artigo 57º da Lei Postal. A metodologia de cálculo 

dos CLSU a ser aplicada no âmbito da eventual designação do(s) futuro(s) prestador(es) 

de serviço universal, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 17º da Lei Postal, não terá 

necessariamente de seguir uma metodologia semelhante. 

Nas condições descritas, o Conselho de Administração do ICP-ANACOM, no exercício 

das atribuições que lhe são conferidas pelas alíneas b), d) e h) do artigo 6º dos seus 

Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 309/20013, de 7 de dezembro, e ao abrigo do 

artigo 19º da Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, delibera: 

1. Aprovar a metodologia a aplicar no cálculo dos CLSU, conforme se encontra descrita 

em anexo. 

2. Submeter a audiência prévia das entidades interessadas, de acordo com o disposto 

nos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento Administrativo e ao Procedimento 

de Consulta pública, de acordo com o artigo 9º da Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, o 

ponto 1 da presente deliberação, fixando o prazo de vinte dias úteis para que as 

entidades interessadas, querendo, se pronunciem por escrito. 

 

 

                                                           
3
 Decreto-Lei n.º 309/2001, de 7 de dezembro.  

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=895819


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

Metodologia a aplicar no cálculo do custo líquido do serviço universal de 

serviços postais 
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1. Introdução 

O presente documento define a metodologia para o cálculo dos custos líquidos das 

obrigações de serviço universal de serviços postais (CLSU), prestados pelos CTT – 

Correios de Portugal, S.A. (CTT) enquanto Prestador do serviço universal (PSU) ao 

abrigo do n.º 1 do artigo 57º da Lei n.º 17/2012, de 26 de abril (Lei Postal). 

A metodologia de cálculo dos CLSU a ser aplicada ao(s) futuro(s) PSU(s) designado(s) 

ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 17º da Lei Postal será definida em momento 

próprio, não tendo necessariamente de ser semelhante à que consta deste documento. 

2. Princípios gerais da metodologia de cálculo do CLSU 

A Lei Postal, que transpôs a Diretiva 2008/6/CE4, de 20 de fevereiro de 2008, no seu 

artigo 19º introduz o conceito de CLSU e avança com princípios e regras para o seu 

cálculo. 

Segundo o n.º 1 do referido artigo, o CLSU consiste na diferença entre o custo líquido 

em que incorrem os prestadores de serviço universal, operando com as obrigações de 

serviço universal, e o custo líquido dos mesmos prestadores, operando sem essas 

obrigações. 

De acordo com as orientações presentes no Anexo I da Diretiva Postal (Diretiva 

97/67/CE, alterada pela Diretiva 2002/39/CE e pela Diretiva 2008/6/CE), o CLSU é 

qualquer custo relacionado com a prestação do serviço universal e necessário para essa 

prestação. Há que ter em atenção a necessidade de avaliar corretamente os custos que 

qualquer PSU designado teria decidido evitar se não existisse obrigação de serviço 

universal. 

No cálculo do CLSU devem ser tidos em conta os seguintes elementos (n.º 3 do artigo 

19º da Lei Postal):   

a) os benefícios materiais e não materiais, que revertam para o respetivo PSU5; 

 

                                                           
4
 Vide http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:052:0003:0020:PT:PDF. 

5
 As orientações constantes da Diretiva Postal especificam que o cálculo dos CLSU deve ter em conta todos os 

dados pertinentes, designadamente todos os benefícios não materiais e todos os benefícios de mercado que 
revertam para o prestador de serviços postais designado para prestar o serviço universal. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:052:0003:0020:PT:PDF
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b) o direito do PSU a obter um lucro razoável, representado pelo custo de capital 

relativo aos investimentos necessários à prestação do serviço universal, o qual 

deve refletir o risco incorrido6; 

c) os incentivos adequados a que o respetivo PSU cumpra as obrigações de serviço 

universal de forma economicamente eficiente7. 

O cálculo dos CLSU baseia-se nos custos imputáveis (n.º 4 do artigo 19º da Lei Postal): 

a) aos elementos do serviço universal necessariamente oferecidos com prejuízo ou em 

condições de custo que não se enquadram nas práticas comerciais normais, podendo 

incluir, nomeadamente, a oferta de serviços postais em toda uma área geográfica 

específica, incluindo preços únicos nessa área geográfica, e a oferta de determinados 

serviços gratuitos a cegos e amblíopes; 

b) aos utilizadores finais ou grupos de utilizadores finais específicos que, atendendo ao 

custo da oferta do serviço especificado, às receitas geradas e aos eventuais preços 

uniformes a nível geográfico impostos pelo ICP-ANACOM, só podem ser servidos com 

prejuízo ou em condições de custo que não se enquadram nas práticas comerciais 

normais. Estão incluídos nesta categoria os utilizadores ou grupos de utilizadores que 

não seriam servidos por uma empresa que não tivesse a obrigação de prestar o serviço 

universal. 

O cálculo do custo líquido de aspetos específicos das obrigações de serviço universal é 

efetuado separadamente e de forma a evitar a dupla contabilização de quaisquer benefícios ou 

custos diretos ou indiretos (n.º 6 do artigo 19º). 

O custo líquido geral das obrigações de serviço universal é calculado como a soma dos custos 

líquidos das componentes específicas das obrigações de serviço universal, tendo em conta 

todos os benefícios não materiais (n.º 7 do artigo 19º).  

Deste modo, considera o ICP-ANACOM que o CLSU resulta da soma das componentes 

deficitárias8, ou seja, no caso de alguma componente apresentar uma margem positiva esse 

                                                           
6
 Sobre este elemento, as orientações da Diretiva Postal referem que o cálculo deve também ter em conta o 

direito (do PSU) a obter um lucro razoável e os incentivos à rendibilidade. 
7
 As orientações da Diretiva referem que as Autoridades reguladoras nacionais deverão estudar todas as formas 

de proporcionar incentivos adequados para que os prestadores cumpram as obrigações de serviço universal de 
forma economicamente eficiente. 
8
 Apenas dos segmentos em que não há possibilidade de aumento dos preços (por comprometer os princípios 

definidos na lei) para cobrir em parte ou na totalidade essa margem negativa e não daqueles cujo preço reflete a 
estratégia de negócio/ oferta do PSU. 
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valor não deve ser utilizado para compensar as eventuais margens negativas apuradas 

noutra(s) componente(s). Esta abordagem respeita a lógica subjacente ao apuramento do 

CLSU, em que só se deve tomar em conta os custos dos serviços que não seriam prestados 

por uma entidade que não tivesse obrigações de serviço universal. Uma componente que 

apresente margens positivas9 seria em princípio prestada igualmente por um operador 

regido exclusivamente por critérios comerciais. 

De acordo com as orientações da Diretiva, a entidade reguladora nacional é responsável pela 

verificação do CLSU e o prestador ou prestadores do serviço universal devem colaborar com a 

entidade reguladora nacional para que esta possa verificar os CLSU. Com efeito, de acordo com 

o artigo 18º da Lei postal, os PSU devem disponibilizar todas as contas e informações 

pertinentes para o cálculo, as quais são objeto de auditoria efetuada pelo ICP-ANACOM ou por 

outra entidade independente e posteriormente aprovada pelo ICP-ANACOM. 

A informação sobre custos necessária para este exercício é obtida, maioritariamente, a partir 

dos registos contabilísticos dos CTT, o PSU designado até 202010. 

Os custos e os ativos do PSU devem ser valorizados a custos históricos. Os custos 

históricos são os apresentados nas demonstrações financeiras da empresa, geralmente 

valorizados ao custo de aquisição. O reconhecimento dos custos com base em informação 

histórica afasta a necessidade de se proceder ao ajuste destes custos com base em 

pressupostos teóricos, contribuindo para uma maior transparência. Acresce ainda que estes 

custos são facilmente auditáveis dado que são conhecidos e encontram-se disponíveis ou 

são facilmente produzidos. Com efeito, a informação é retirada, nomeadamente do sistema 

de contabilidade analítica dos CTT (SCA) para efeitos regulatórios e das contas gerais da 

empresa, refletindo os ativos usados para a prestação dos serviços, a capacidade instalada 

e a utilização de rede que lhe são inerentes, o que permite ao PSU recuperar os custos 

efetivamente incorridos no fornecimento das prestações do serviço universal. 

Embora o cálculo dos custos líquidos não resulte diretamente do sistema de contabilidade 

analítica, uma vez que é necessário avaliar os custos evitáveis no cenário contrafactual, é 

importante avaliar corretamente os custos das prestações do PSU. O nível de custos em 

qualquer dos casos depende da imputação dos custos comuns aos diversos produtos e 

serviços do SU. Neste contexto é particularmente relevante o conhecimento desses custos 

                                                           
9
 Note-se que estas margens incluem, do lado dos custos, o custo de capital. 

10
 Pelo n.º 1 do artigo 57º da Lei n.º 17/2012, de 26 de abril. 
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diversos, bem como do modo como foram determinados, que terá de ter em conta o 

estabelecido na secção III da Lei n.º 17/2012 de 26 de abril. 

Por princípio os CLSU baseiam-se nos custos evitáveis sendo de supor que na maioria das 

situações não incluem custos comuns que, no entanto, poderão ser aceites em casos 

devidamente justificados pelos CTT. 

Por outro lado o ICP-ANACOM pode, em certas circunstâncias devidamente identificadas e 

conforme adiante referido, estabelecer determinadas condições destinadas a criar incentivos 

à eficiência do PSU conforme resulta da alínea c) do número 3 do artigo 19º da Lei postal, 

acima referido. 

3. Metodologia  

Até ao momento, apenas 13 países europeus procederam de alguma forma a cálculo de 

CLSU11. Para tal utilizaram os seguintes modelos: Deficit Approach (DA), que mede a 

rentabilidade global dos serviços que integram o SU, Net Avoided Cost (NAC) e Profitability 

Cost (PC) ou Commercial Approach (CA), que medem os lucros que o PSU obtém com as 

obrigações de prestação do SU, deduzindo, depois, os lucros do PSU sem a obrigação de 

prestação do SU (lucros, estes, normalmente calculados através da criação de um cenário 

designado “contrafactual”); no caso do NAC é considerada a não prestação de produtos não 

rentáveis enquanto no CA há uma avaliação mais alargada de toda a operação do PSU. 

Segundo a Copenhagen Economics12, a metodologia DA não contempla uma série de 

requisitos cruciais, destacando-se o facto de proceder ao cálculo do custo total do conjunto 

das obrigações de prestação do SU para o PSU, não se procedendo ao cálculo do custo 

líquido do PSU na situação em que tem e na situação em que não tem a obrigação de 

prestação do SU. Este aspeto desqualifica esta metodologia à luz dos requisitos da 3ª 

Diretiva Postal, pois o cálculo do custo líquido não é um mero exercício contabilístico de 

cálculo dos custos financeiros, exige uma comparação com a situação contrafactual – i.e., a 

identificação dos serviços que o PSU escolheria deixar de prestar na ausência de 

obrigações associadas ao SU. 

                                                           
11

 Segundo o estudo da Frontier Economics, para a Comissão Europeia, 2013 
(http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/2012-net-costs-uso-postal_en.pdf). 
12

 Ver Manual for calculating the net cost of USO, 2011, em   
http://www.ficora.fi/attachments/englantiav/657t4ohrE/Final_Report_190112.pdf. 

http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/2012-net-costs-uso-postal_en.pdf
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A metodologia NAC, segundo a mesma fonte13, baseia-se numa definição incorreta dos 

custos líquidos e, consequentemente, os resultados da sua aplicação são muitas vezes 

enviesados devido ao nível de agregação dos serviços e porque admite que os custos 

podem ser alocados de modo isolado a cada produto, não sendo considerados devidamente 

os efeitos indiretos. 

Adicionalmente, a metodologia NAC sobrestima a redução dos níveis de serviço na situação 

contrafactual, o que se traduz num custo líquido do SU mais elevado. Isto sucede porque 

esta metodologia pressupõe que qualquer segmento de mercado que não seja lucrativo 

será abandonado na ausência de obrigações que imponham a sua prestação, 

independentemente de esse segmento não lucrativo ser ou não necessário para manter a 

rentabilidade de outros segmentos, o que se deve ao facto de a metodologia se centrar nos 

destinatários e não nos remetentes de correio. 

As metodologias NAC e CA apresentam diferentes graus de complexidade quando se 

procede à criação de um cenário contrafactual, tendo a metodologia CA em conta cenários 

mais ricos e realistas em ambiente concorrencial (future oriented), não fazendo apenas uma 

análise estática da situação atual em termos de perdas e ganhos na prestação do SU. 

Importa ainda destacar que a metodologia CA é a única que tem em conta a eficiência do 

PSU na análise dos custos, bem como a procura, através da avaliação do impacto de 

alterações da estratégia global do PSU na mesma. 

Atualmente a metodologia CA é a mais utilizada14. 

A metodologia a utilizar para efeitos de cálculo dos CLSU, que se descreve de seguida, 

baseia-se na metodologia designada Commercial Approach (CA)15 e procura responder, 

sequencialmente, às seguintes perguntas: 

1. O que é que o PSU ofereceria sem as obrigações de prestação do SU? 

2. O que é que o PSU pouparia (que custos evitaria) sem as obrigações de prestação 

do SU? 

3. Que receitas o PSU perderia sem as obrigações de prestação do SU? 

4. Quais são os benefícios intangíveis que advêm da existência das obrigações de 

prestação do SU? 

5. Será o PSU elegível para compensação do custo líquido? 

                                                           
13

 Idem. 
14

 Segundo o referido estudo da Frontier Economics, para a Comissão Europeia, 2013, página 5. 
15

 Ver em apêndice as metodologias adotadas noutros países da Europa. 
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Para tal, descrevem-se de seguida as etapas necessárias16 para proceder ao apuramento 

do custo líquido, inventariando, em cada uma delas, os elementos a considerar e as ações a 

desenvolver. 

1ª Etapa – Identificação das obrigações de SU; 

2ª Etapa – Definição do cenário contrafactual; 

3ª Etapa – Cálculo da diferença entre os custos na situação com obrigações de serviço 

universal (OSU) e os custos no cenário sem OSU (contrafactual) (a); 

4ª Etapa - Cálculo da diferença entre as receitas na situação com OSU e as receitas no 

cenário sem OSU (contrafactual) (b); 

5ª Etapa - Identificação e contabilização dos benefícios intangíveis e de mercado (c); 

6ª Etapa - Consideração do direito do PSU a obter um lucro razoável (d); 

7ª Etapa – Cálculo do Custo Líquido = (a)-(b)-(c)+(d) 

1ª Etapa - Identificação das obrigações de serviço universal  

De acordo com as orientações da Diretiva (Anexo I), as obrigações de serviço universal são 

as obrigações referidas no artigo 3º da Diretiva, impostas ao prestador de serviços postais por 

um Estado-Membro e que implicam a oferta de serviços postais em toda uma área geográfica 

específica incluindo, quando necessário, preços únicos nessa área geográfica para a oferta 

desse serviço ou de determinados serviços gratuitos para os cegos e amblíopes. Contam-se 

ainda entre essas obrigações, designadamente: 

 o número de dias de entrega; 

 a acessibilidade aos pontos de acesso, a fim de cumprir a obrigação do serviço 

universal; 

 a acessibilidade das tarifas do serviço universal. 

Neste contexto, identificam-se seguidamente as obrigações de serviço universal definidas pelo 

quadro jurídico nacional. 

                                                           
16

 Desenvolvidas com base no “Manual For Calculating the Net Cost of the USO” (Outubro de 2011), 
Copenhagen Economics para a FICORA. 
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Realça-se, porém, que caso se verifiquem alterações ao enquadramento legal, eventuais 

obrigações adicionais que venham a ser definidas deverão ser consideradas no contexto do 

cálculo do custo líquido do SU. 

1. Âmbito do serviço universal  

De acordo com o artigo 12º da Lei Postal, o serviço universal compreende um serviço postal, no 

âmbito nacional e internacional, de: 

a) envios de correspondência, excluindo a publicidade endereçada, até 2 Kg de peso; 

b) envios de catálogos, livros, jornais e outras publicações periódicas até 2 kg de peso; 

c) envios de encomendas postais até 10 kg, bem como a entrega no território nacional de 

encomendas postais recebidas de outros Estados-membros da UE com peso até 20 kg; 

d) envios registados; 

e) envios com valor declarado. 

2. Obrigações de recolha  

O PSU deve assegurar uma recolha dos envios postais abrangidos no âmbito do serviço 

universal pelo menos uma vez por dia, em todos os dias úteis, salvo em circunstâncias ou 

condições geográficas excecionais previamente definidas pelo ICP-ANACOM (artigo 12º, n.º 4). 

3. Obrigações de distribuição  

O PSU deve assegurar uma distribuição dos envios postais abrangidos no âmbito do serviço 

universal pelo menos uma vez por dia, em todos os dias úteis, salvo em circunstâncias ou 

condições geográficas excecionais previamente definidas pelo ICP-ANACOM (artigo 12º, n.º 4). 

Esta distribuição é feita no domicílio do destinatário ou, nos casos e condições previamente 

definidos pelo ICP-ANACOM, em instalações apropriadas (artigo 12º, n.º 5). 

4. Obrigações de qualidade de serviço  

A prestação do serviço universal deve satisfazer padrões adequados de qualidade, 

nomeadamente no que se refere a prazos de entrega, densidade dos pontos de acesso, 

regularidade e fiabilidade do serviço. 

Os parâmetros de qualidade de serviço e os objetivos de desempenho associados à prestação 

do serviço universal, nomeadamente os respeitantes aos prazos de encaminhamento, à 

regularidade e à fiabilidade dos serviços, são fixados pelo ICP-ANACOM (artigo 13º, n.º 1). Até à 
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sua definição, mantém-se em vigor o Convénio de qualidade do serviço universal celebrado em 

10 de julho de 2008 entre o ICP-ANACOM e os CTT, o qual estabelece indicadores de 

qualidade de serviço a cumprir anualmente pelos CTT. 

As obrigações específicas em matéria de densidade da rede são analisadas no capítulo 

seguinte, referente à obrigação de oferta permanente em todo o território. 

5. Obrigação de oferta permanente em todo o território [acesso e distribuição] 

A oferta de serviço universal deve estar disponível de forma permanente em todo o território 

nacional (artigo 10.º, n.º 1). 

Esta obrigação inclui, relativamente ao acesso aos serviços, as obrigações aplicáveis em 

matéria de densidade da rede e de oferta de serviços.  

A obrigação de oferta permanente em todo o território implica também que a referida obrigação 

de recolha (diária) se faça em todos os pontos de acesso do território, bem como que a referida 

obrigação de distribuição (diária) se efetue em todo o território. 

6. Obrigações quanto a preços 

A prestação do serviço universal deve ser assegurada a preços acessíveis a todos os 

utilizadores [artigo 11º, n.º 1, alínea a) e artigo 14º, n.º 1, alínea a)]. 

A fixação dos preços do serviço universal deve respeitar: 

 os princípios estabelecidos no artigo 14º, n.ºs 1 e 2, de entre os quais se releva, para 

além do da acessibilidade a todos os utilizadores, que os preços devem incentivar uma 

prestação eficiente do serviço universal [alínea b) do n.º 1]; 

 os critérios e regras a fixar pelo ICP-ANACOM ao abrigo dos n.ºs 3 e 8 do mesmo artigo, 

de entre as quais se releva que o ICP-ANACOM pode determinar que: 

o o preço do serviço postal universal de envios de correspondência cujo peso seja 

inferior a 50g obedeça ao princípio da uniformidade tarifária [alínea a) do n.º 8]; 

o alguns serviços postais destinados a serem utilizados por cegos e amblíopes sejam 

prestados gratuitamente [alínea c) do n.º 8]. 

Até à definição pelo ICP-ANACOM dos critérios de formação dos preços, mantém-se em vigor o 

Convénio de preços do serviço universal celebrado em 10 de julho de 2008 entre os CTT e o 

ICP-ANACOM, o qual estabelece as regras de fixação dos preços do serviço universal. 
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7. Outras obrigações  

A prestação do serviço universal deve assegurar a prestação do serviço em condições de 

igualdade e não discriminação [artigo 11º, n.º 1, alínea c)]. 

O PSU deve publicitar de forma adequada e fornecer regularmente aos utilizadores e 

prestadores de serviços postais informações precisas e atualizadas sobre as caraterísticas do 

serviço universal oferecido, designadamente sobre as condições gerais de acesso e utilização 

do serviço, preço e níveis de qualidade (artigo 11º, n.º 2). 

Obrigações inerentes à prestação do serviço universal que resultem de vinculação internacional 

do Estado português (artigo 11º, n.º 1, alínea f)17: 

 Todos os envios [internacionais de saída] para os cegos enviados para ou por uma 

organização para pessoas cegas, ou enviados para ou por uma pessoa cega18, estão 

isentos de qualquer taxa postal, à exceção das sobretaxas aéreas, na medida em que 

esses envios são admissíveis como tais no serviço interno do operador designado de 

origem. Neste âmbito: 

o o termo «pessoa cega» designa qualquer pessoa oficialmente avaliada como 

cega ou com visão reduzida no seu país ou que responde às definições da 

Organização Mundial de Saúde de uma pessoa cega ou de uma pessoa com 

visão reduzida; 

o é designada como organização para os cegos qualquer instituição ou 

associação que ajuda ou representa oficialmente as pessoas cegas; 

o os envios para os cegos incluem toda a correspondência, publicação, em 

qualquer formato (inclusive áudio) e todo equipamento ou material produzido 

ou adaptado para ajudar as pessoas cegas a superar os problemas derivados 

da sua cegueira, como especificados no Regulamento das Correspondências. 

2ª Etapa – Definição do cenário contrafactual  

Identificadas as obrigações de SU, antes de se identificarem as alterações que o PSU faria 

à sua oferta se não tivesse obrigações associadas à prestação do SU é necessário perceber 

em que medida aquelas obrigações de SU constituem uma limitação para o PSU.  

Para tal, aplica-se a sequência de ações e procedimentos elencados de seguida. 

                                                           
17

 No âmbito da União Postal Universal. 
18

 Até 7 quilogramas de peso, de acordo com o artigo 7º, n.º 3, da Convenção Postal Universal, União Postal 
Universal. 
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Tabela 1 – Questões a colocar a cada obrigação 

Questões Interpretação 

O PSU voluntariamente oferece 

mais do que é legalmente exigido 

pela OSU?  

Se sim, a obrigação imposta não é considerada restritiva, ou 

seja, não deve ser considerada um custo. 

Implica comparar o enquadramento regulamentar com a oferta 

atual de serviço para a obrigação em análise (status quo)
19

. 

Os concorrentes oferecem mais 

do que o que é exigido ao PSU 

pela OSU? 

Se sim, a obrigação imposta não é considerada restritiva, ou 

seja, não deve ser considerada um custo. Se não, então essa 

obrigação pode ser considerada um custo. 

Há operadores noutros países 

que oferecem mais do que é 

exigido pela OSU em Portugal, 

mesmo que os requisitos no seu 

país sejam inferiores? 

Se há operadores postais noutros países que ofereçam 

voluntariamente o mesmo ou acima do que é exigido por lei 

em Portugal, mesmo que nos seus países as OSU sejam 

inferiores, a obrigação imposta pode não ser considerada 

restritiva. Inversamente, há indícios de que a obrigação possa 

ser demasiado restritiva para o PSU, constituindo um custo. 

Que restrições o PSU teria se 

fosse um operador postal sem as 

obrigações de prestação de SU? 

Devem-se considerar as obrigações que por exemplo resultam 

das regras da concorrência. 

Em Portugal, o PSU provavelmente teria um papel dominante 

mesmo não sendo PSU. 

Quais os prós e os contras de 

deter essa obrigação na 

perspetiva de um prestador do 

serviço em causa? 

Uma análise qualitativa dos prós e contras do cumprimento 

dessa obrigação. Caso existam mais prós do que contras, 

pode considerar-se que a obrigação imposta não deve ser 

considerada restritiva. Esta análise envolve o conhecimento 

das motivações dos CTT para eventualmente reduzir essa 

obrigação face ao definido por lei. O objetivo é avaliar se os 

efeitos nos custos de uma nova estratégia de oferta seriam ou 

não superiores aos efeitos nas receitas
20

. 

 

Se após a análise acima descrita se concluir, para dada obrigação, que o PSU continuaria a 

proceder da mesma forma, idêntica à exigida pela OSU, caso não existisse a obrigação de o 

fazer, então não será necessário considerar essa obrigação para efeitos de construção do 

cenário contrafactual e a análise dessa obrigação termina. 

                                                           
19

 Considere-se, por exemplo, o caso de a frequência de distribuição em determinadas zonas ser superior ao 
definido na lei. 
20

 Os efeitos nos custos resultam do facto de na ausência de obrigações os CTT poderem definir a sua oferta de 
forma mais flexível. Já os efeitos nas receitas derivam do facto de a eventual alteração da oferta dos CTT poder 
conduzir a uma redução da procura de serviços postais ou eventualmente a uma transferência para outros 
serviços ou para outros prestadores de serviço.  
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Pelo contrário, se se identificar que a obrigação limita a estratégia comercial do PSU, então 

pode ser considerado o seu levantamento ou a sua alteração. O passo seguinte consiste 

em, para cada obrigação relevante identificada no passo anterior, identificar que alterações 

é que o PSU faria à sua oferta se não tivesse obrigações associadas à prestação do SU, 

avaliando a sua razoabilidade (cenário contrafactual). 

Neste passo, tal como na situação (referida na Tabela 1) em que o PSU voluntariamente 

oferece mais do que é exigido pela OSU, também os serviços prestados pelo PSU no 

âmbito do SU: 

 com níveis de qualidade superiores ao que resulta da obrigação de SU; 

 que simultaneamente apresentam margens negativas e cujos preços baixos refletem 

a estratégia de negócio/oferta do PSU, visto que existe a possibilidade de aumento 

desses preços (não comprometendo os princípios definidos na lei e no Convénio de 

Preços), 

não devem à partida entrar no cálculo do CLSU, pois as características referidas indicam 

que o PSU provavelmente prestaria os serviços mesmo que não existisse obrigação de o 

fazer. 

Deve assim o PSU, tendo em conta as orientações já definidas na presente metodologia e 

no quadro da apresentação do cálculo dos CLSU ou em antecipação à mesma, apresentar 

ao ICP-ANACOM a estratégia a seguir em relação a determinada variável e fundamentá-la, 

disponibilizando informação, que poderá ter de ser complementada. 

A fundamentação a apresentar deve fazer referência às questões elencadas na Tabela 1 e à 

razoabilidade da estratégia apresentada, por forma a permitir ao ICP-ANACOM a sua 

avaliação. 

Deve igualmente o PSU prever, identificar e quantificar os impactos da situação 

contrafactual nos custos e nas receitas, tendo em conta e descrevendo também os impactos 

de cada alteração (de uma situação com obrigação para uma situação sem obrigação) na 

cadeia de valor, nos processos, na procura e no tráfego. 

Para desenhar o cenário contrafactual global é necessário fazer este exercício para todas as 

variáveis identificadas. 

Com a identificação do cenário contrafactual, deve o PSU proceder ao cálculo do CLSU à 

luz da situação com OSU e a situação sem OSU, tendo em conta a metodologia descrita 

nas etapas seguintes. 
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3ª e 4ª Etapas – Cálculo da diferença entre os custos e receitas com OSU e sem OSU 

A determinação do montante do CLSU pressupõe, nas 3ª e 4ª etapas, o cálculo de: 

 custos evitáveis, através da diferença entre os custos na situação com e sem a 

obrigação de prestação do serviço universal; 

 custos acrescidos, como consequência dos custos evitados; 

 receitas perdidas, através da diferença entre as receitas na situação com e sem a 

obrigação de prestação do serviço universal; 

 receitas acrescidas que revertem para o PSU. 

O recurso a custos que não derivem do SCA, nomeadamente para avaliação do cenário 

contrafactual, deve ser devidamente justificado e os valores em causa detalhadamente 

fundamentados, recorrendo-se sempre que possível a informação desagregada a nível 

geográfico. 

Devem ser disponibilizados pelo PSU todos e quaisquer modelos de cálculo utilizados para 

determinar os custos evitáveis no cenário contrafactual. 

O apuramento do CLSU baseia-se, conforme a alínea a) do n.º 4 do artigo 19º da Lei postal, nos 

custos imputáveis: 

a) aos elementos do serviço universal necessariamente oferecidos com prejuízo ou em 

condições de custo que não se enquadram nas práticas comerciais normais, podendo 

incluir, nomeadamente, a oferta de serviços postais em toda uma área geográfica 

específica, incluindo preços únicos nessa área geográfica, e a oferta de determinados 

serviços gratuitos a cegos e amblíopes; 

b) aos utilizadores finais ou grupos de utilizadores finais específicos que, atendendo ao custo 

da oferta do serviço especificado, às receitas geradas e aos eventuais preços uniformes a 

nível geográfico impostos pelo ICP-ANACOM, só podem ser servidos com prejuízo ou em 

condições de custo que não se enquadram nas práticas comerciais normais. Estão 

incluídos nesta categoria os utilizadores ou grupos de utilizadores que não seriam 

servidos por uma empresa que não tivesse a obrigação de prestar o serviço universal. 

Ou seja, deve-se considerar que o CLSU resulta apenas da soma das componentes nas 

quais o PSU não obtém lucro económico e, no caso de alguma componente apresentar uma 



13 
 

margem positiva, essa componente não deve ser considerada para efeitos do cálculo do 

CLSU. 

Esta abordagem respeita a lógica de que só se deve tomar em conta os custos dos 

elementos do serviço que não seriam prestados por uma entidade que não tivesse 

obrigações de serviço universal. Uma componente dos elementos do serviço que apresente 

margens positivas seria, em princípio, prestada por um operador regido exclusivamente por 

critérios comerciais. 

De relevar que quer os custos quer as receitas decorrentes de diversas variáveis de cenário (por 

exemplo, eventual encerramento de centros de distribuição e redução do número de dias de 

distribuição) não podem ser contabilizadas mais do que uma vez para evitar dupla 

contabilização. 

Neste contexto, delimita-se, de seguida, o âmbito a considerar para diversas variáveis de 

cenário, a saber: 

 redução da densidade da rede de estabelecimentos postais; 

 redução da frequência de distribuição (recolha) ou eventual eliminação da distribuição 

(recolha) em zonas geográficas não rentáveis; 

 redução da rede de marcos de correio; 

 eliminação da prestação de determinado serviço; 

 envio para cegos e amblíopes; 

 utilizadores ou grupos de utilizadores que não seriam servidos por um operador que não 

tivesse a obrigação de prestar o serviço universal; 

 preços e qualidade de serviço. 

Salienta-se, a este propósito, que as variáveis relacionadas com a dimensão da rede postal e 

com a frequência de distribuição são as mais apresentadas no cálculo do CLSU já 

desenvolvido21 e aquelas que por isso são objeto de análise mais aprofundada. 

Para cada variável considerada identificam-se os custos e as receitas que deverão ser tidos em 

conta para efeitos de cálculo do custo líquido do serviço universal.  

                                                           
21

 De acordo com o estudo da Frontier Economics, para a Comissão Europeia, 2013. 
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(i) Redução da densidade da rede de estabelecimentos postais (estações e postos 

de correio) 

Consideram-se nesta análise apenas situações que envolvam o encerramento de 

estabelecimentos postais. Não são tratadas nesta análise situações em que o PSU deixa de 

prestar um determinado serviço ou parte dos serviços que integram o serviço universal num 

determinado ponto de acesso, mantendo-se no entanto o ponto de acesso para a prestação dos 

restantes serviços. Também não se consideram nesta análise os pontos de acesso constituídos 

por marcos de correio ou outros, que não sejam estabelecimentos postais. 

O apuramento dos CLSU associados à eventual redução da densidade da rede dos pontos de 

acesso constituídos por estabelecimentos postais, estações de correio e pelos postos de correio 

baseia-se na determinação dos custos evitáveis e das receitas perdidas caso fossem 

encerrados estabelecimentos postais. Note-se que, neste caso, para além das receitas perdidas 

com o SU, por deixar de se prestar o SU, também existiriam receitas perdidas associadas à 

prestação de outros serviços. 

A identificação das estações de correio e dos postos de correio para os quais a diferença entre 

custos evitáveis de prestar o serviço universal e receitas perdidas por deixar de prestar o 

serviço universal é positiva (situação em que o valor dos custos evitáveis é superior ao valor 

das receitas perdidas) constitui o primeiro passo no processo de determinação dos CLSU 

associados a este elemento, pois estas constituirão a primeira listagem do universo de 

estabelecimentos potenciais a encerrar. Não se consideram neste âmbito as estações e postos 

de correio que apresentem na prestação do serviço universal custos evitáveis inferiores às 

receitas perdidas com a prestação do serviço universal. 

O segundo passo consiste em identificar, da primeira listagem referida no parágrafo anterior, os 

estabelecimentos postais (EP) que globalmente apresentam custos evitáveis superiores às 

receitas perdidas (considerados todos os serviços cuja prestação é efetuada nesse EP). Esta 

listagem, que substitui a primeira, constituirá a “segunda” listagem a considerar no processo de 

determinação dos CLSU – ver primeiro quadrante, a sombreado, da Tabela 2. Desta forma não 

se incluem nos CLSU estabelecimentos postais que globalmente “não são rentáveis” mas cuja 

prestação do SU “é rentável”. 
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Tabela 2 – Estabelecimentos postais 

EP com custos evitáveis superiores às 
receitas perdidas, na prestação do SU, 

e 

globalmente com custos evitáveis superiores 
às receitas perdidas, na prestação da 

totalidade dos serviços no EP 

EP com custos evitáveis inferiores às receitas 
perdidas, na prestação do SU, 

embora globalmente com custos evitáveis 
superiores às receitas perdidas, na prestação da 

totalidade dos serviços no EP 

EP com custos evitáveis superiores às receitas 
perdidas, na prestação do SU, 

embora globalmente com custos evitáveis 
inferiores às receitas perdidas, na prestação da 

totalidade dos serviços no EP 

EP com custos evitáveis inferiores às receitas 
perdidas, na prestação do SU, 

e 

globalmente com custos evitáveis inferiores às 
receitas perdidas, na prestação da totalidade dos 

serviços no EP 

Seguidamente, há que considerar a existência de obrigações22 quanto à densidade da rede de 

estabelecimentos postais, incluindo quanto ao tipo de estabelecimento postal. É exemplo de 

uma obrigação no domínio da densidade da rede a definição de um número mínimo de 

estabelecimentos postais por concelho. É exemplo de uma obrigação quanto ao tipo de 

estabelecimento postal, a obrigação de determinado estabelecimento postal ter de corresponder 

a uma estação de correio fixa, não podendo ser posto de correio, isto é não podendo ser um 

estabelecimento de entidades públicas ou particulares onde, conjuntamente com outras 

atividades, são prestados serviços postais concessionados, mediante contrato ou outro 

instrumento jurídico celebrado com os CTT.  

Não existindo obrigações quer quanto à densidade quer quanto ao tipo de estabelecimento 

postal, significa que o PSU tem liberdade para alterar a rede de estabelecimentos postais, 

nomeadamente o tipo de estabelecimento postal (optando por um estabelecimento dos CTT, 

gerido pelos próprios CTT, como é o caso de uma estação de correio fixa, ou optando por um 

estabelecimento gerido por terceiros, como é o caso dos postos de correio, ou por uma estação 

de correio gerida pelos CTT mas sendo uma estação de correio móvel e não fixa), 

nomeadamente adotando aqueles que à partida permitem uma prestação mais eficiente do 

serviço universal.  

No quadro de inexistência de obrigações quanto à densidade e tipo de estabelecimentos 

postais, deve o PSU fundamentar detalhadamente as razões pelas quais considera que sem as 

obrigações de serviço universal encerraria os referidos estabelecimentos postais nos quais é 

prestado o serviço universal (com eventual substituição por outro tipo de estabelecimento postal 

por outro, por exemplo, substituição de estações de correio por postos de correio). Nos casos 

                                                           
22

 Note-se que atualmente não existem obrigações no que respeita à densidade da rede.  
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em que a fundamentação não seja aceite pelo ICP-ANACOM, estes estabelecimentos não são 

considerados para efeitos de cálculo dos CLSU. 

No quadro da existência de obrigações quanto à densidade e tipologia de estabelecimentos 

postais, deve comparar-se a (atrás referida) “segunda” listagem do universo de 

estabelecimentos potenciais a encerrar com a situação que é permitida pelas obrigações 

existentes. Este passo visa identificar, dos estabelecimentos postais a encerrar constantes da 

“segunda” listagem aqueles que, tendo em conta as referidas obrigações em matéria de 

densidade e tipologia de estabelecimento postal, não poderiam ser encerrados com a obrigação 

de prestação do serviço universal. Estes passam a constituir a “terceira” listagem de 

estabelecimentos postais a considerar para efeitos de cálculo dos CLSU. Note-se, porém, que 

esta “terceira” listagem ainda não constitui a listagem definitiva a considerar para efeitos de 

cálculo dos CLSU.  

Da “terceira” listagem acima referida, importa ainda determinar, tendo em conta a necessidade 

de introduzir ajustamentos associados a preocupações de eficiência no cálculo dos CLSU, quais 

seriam as estações de correio que poderiam, à luz das obrigações existentes, ser substituídas 

por postos de correio, tendo em conta que na ausência de obrigações adicionais os CTT 

poderiam optar por um outro tipo de estabelecimento postal que não estações de correio23 e 

tomando-se por pressuposto que os custos deste tipo de estabelecimento postal são menores 

do que os custos incorridos pelos CTT com estações de correio24 e que ao mesmo tempo 

permitem manter o mesmo nível de receitas, ou pelo menos que as receitas perdidas com o 

encerramento de uma estação de correio e sua substituição por um posto de correio são 

menores do que os custos evitáveis. Estas estações de correio, salvo fundamentação em 

contrário apresentada pelos CTT e aceite pelo ICP-ANACOM, devem ser assim tratadas no 

cenário de base como se de postos de correio se tratasse, considerando-se no cálculo dos 

CLSU não os custos evitáveis do encerramento de cada estação de correio em causa, mas do 

encerramento de um posto de correio.  

Em face desta revisão da listagem de estabelecimentos postais a encerrar, é necessário 

recalcular os custos evitáveis e as receitas perdidas de cada um dos estabelecimentos postais 

constantes desta listagem, por forma a determinar a listagem final (quarta listagem) dos 

estabelecimentos postais a considerar. 

                                                           
23

 Embora não seja razoável considerar que os CTT convertessem todos os EC em PC. 
24

 Desde pelo menos o ano de 2001 que os CTT têm vindo a encerrar estações de correio, substituindo-as por 
postos de correio, fundamentando esta alteração, entre outros, com o custo incorrido com as estações de 
correio. 
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Obtida esta listagem final, o apuramento dos CLSU associados à eventual redução da 

densidade da rede dos pontos de acesso constituídos pelas estações de correio e pelos postos 

de correio, e/ou eventual substituição de estações de correio por postos de correio, baseia-se na 

determinação dos custos evitáveis e das receitas perdidas comparando: 

 a situação que resulta da listagem final dos estabelecimentos postais a encerrar, 

decorrente da metodologia acima; com 

 no caso da existência de obrigações quanto à densidade e à tipologia de 

estabelecimentos postais: a situação dos estabelecimentos postais que resultaria das 

obrigações existentes em matéria de densidade da rede e de tipologia de 

estabelecimento postal, quando a situação real esteja acima destes requisitos para a 

prestação do serviço universal, ou com a situação real quando esta estiver abaixo dos 

mesmos requisitos; 

 no quadro da inexistência de obrigações quanto à densidade e ou quanto à tipologia de 

estabelecimentos postais: a situação real ou uma outra situação aceite pelo ICP-

ANACOM, tendo em conta critérios de razoabilidade e proporcionalidade, como por 

exemplo a situação referente a uma estratégia do PSU que seja conhecida. 

Custos evitáveis 

Os custos evitáveis compreendem os custos evitáveis dos estabelecimentos postais e os custos 

evitáveis dos serviços prestados nos estabelecimentos postais. 

O apuramento dos custos evitáveis dos estabelecimentos postais deve ser efetuado 

individualmente para cada estabelecimento postal, apenas se considerando como evitáveis os 

custos que sejam evitáveis (terminem) no momento em que o estabelecimento postal seja 

encerrado/descontinuado. 

Como antes referido, por princípio, os custos a considerar não devem incluir custos comuns, 

pois estes não dependem de uma atividade ou serviço em particular, estando associados a 

processos gerais de suporte à atividade dos CTT ou a processos para os quais não é possível 

identificar de forma distinta as macro atividades a que dizem respeito. Na contabilidade 

regulatória dos CTT estes custos são distribuídos através de uma “chave última”, calculada na 

última fase de distribuição dos custos, por produtos, com base nos custos (custos diretos e 

custos conjuntos) que até àquela fase foram imputados aos produtos. No entanto, poder-se-á 
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aceitar que em situações específicas devidamente fundamentadas pelos CTT, possam ser 

considerados no cálculo do CLSU. 

Os custos evitáveis compreendem, designadamente: 

 custos com as operações de atendimento dos utilizadores naquele balcão (pois o 

trabalhador poderá ser reafecto a outro EC). Estas operações incluem as atividades 

realizadas ao balcão que estão relacionadas com a aceitação de objetos postais e o 

esclarecimento de clientes; 

 custos com parcerias ou contratos de postos de correio, previstos nos respetivos 

contratos; 

 custos com amortizações de ativos fixos tangíveis, como por exemplo a amortização dos 

balcões de atendimento; 

 gastos operacionais com atividades de suporte ao atendimento, como por exemplo 

gastos operacionais de gestão da rede; 

 custos com os imóveis onde se localizam os estabelecimentos postais, como por 

exemplo custos com rendas, custos de manutenção, gastos com eletricidade (para 

iluminação e ar condicionado) e água; 

 custos com formação dos trabalhadores afetos ao atendimento no estabelecimento 

postal; 

 custos com outras atividades realizadas nos estabelecimentos postais, que deixam de 

ser realizadas com o seu encerramento/descontinuação. Estas correspondem a 

atividades de expedição (operação que inclui atividades de pré-tratamento dos objetos 

postais, regra geral desenvolvidas no back-office das estações de correio, antes de os 

objetos postais serem enviados para os centros de distribuição ou de tratamento), 

receção (grupo de atividades que inclui a receção dos objetos postais nas estações de 

correio, provenientes da fase operacional de distribuição, que por algum motivo não 

foram entregues ao destinatário) e de entrega (atividades que incluem a entrega ao 

destinatário dos objetos postais incluídos na operação “receção”); 

 outros custos incorridos nos estabelecimentos postais; 

 outros custos incorridos com os serviços prestados nos estabelecimentos postais, que 

deixem de ser incorridos com o seu encerramento/descontinuação.  

No caso de inexistência de obrigações quanto ao período mínimo de horas de atendimento, e 

tendo em conta a necessidade de introduzir ajustamentos associados a preocupações de 
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eficiência no cálculo dos CLSU, nos custos com operações de atendimento dos utilizadores 

apenas se consideram os custos proporcionais ao tempo efetivo de atendimento, não se 

considerando assim os custos proporcionais aos períodos de inatividade. Note-se, a este 

propósito, que nos acordos feitos pelos CTT com terceiros para prestação do SU foi definido um 

período mínimo de abertura dos postos de 3 horas e meia. Pelo que este deve ser o período 

mínimo aceitável no cenário contrafactual. 

No cálculo dos custos evitáveis, há também que ter em consideração: 

 eventuais custos acrescidos nos restantes estabelecimentos postais, associados ao 

redireccionamento da procura para os estabelecimentos postais que permaneceriam 

abertos/ativos ou a criar em substituição de estabelecimentos postais que encerrariam. 

Estes custos compreendem, nomeadamente, os custos associados a aumentos de 

capacidade de atendimento (por exemplo, aumento do horário de atendimento e/ou do 

número de pessoal afeto aos estabelecimentos postais que se manteriam ativos25). 

Nestes casos, o aumento de capacidade das operações de atendimento obtém-se 

adicionando à capacidade utilizada dos estabelecimentos postais que permanecem 

ativos, isto é, à capacidade de atendimento excluída da inatividade, da capacidade 

adicional (sem inatividade) que seria redirecionada dos estabelecimentos postais que 

seriam encerrados/descontinuados. 

 eventuais custos acrescidos noutros estabelecimentos postais, ou em outros pontos da 

fase operacional dos CTT, com a realização de outras atividades antes realizadas nos 

estabelecimentos postais que seriam encerrados/descontinuados, como sejam as 

atividades de expedição, receção e de entrega (incluindo a entrega em apartados, que 

deixa de ser possível no estabelecimento encerrado). 

No caso de o PSU demonstrar fundamentadamente que não dispõe da informação detalhada 

que permita determinar os custos evitáveis dos estabelecimentos postais seguindo a 

metodologia aqui descrita, o ICP-ANACOM aceitará o recurso a abordagens alternativas desde 

que não ponham em causa o objetivo final do exercício de garantir a devida fiabilidade dos 

custos considerados em cada estabelecimento postal e a aderência às suas características 

específicas. 

 

                                                           
25

 Por via de uma eventual reafectação do pessoal a outros EP. 
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Receitas perdidas 

As receitas perdidas correspondem às receitas que o PSU deixaria de obter por encerrar cada 

estabelecimento postal. São consideradas as receitas associadas aos serviços que integram o 

serviço universal, bem como as receitas associadas a todos os outros serviços prestados sobre 

os estabelecimentos postais que seriam encerrados/descontinuados. 

As receitas perdidas correspondem às receitas, no ano em causa, dos serviços que integram o 

serviço universal e de todos os outros serviços, prestados em cada estabelecimento postal que 

seria encerrado/descontinuado. Exemplos: receitas de serviços de aluguer de apartados, 

receitas de serviços de empresas do grupo CTT cuja aceitação é efetuada no estabelecimento 

postal do PSU, receitas de produtos filatélicos, de merchandising, de serviços financeiros, etc. 

As receitas perdidas incluem ainda as receitas dos serviços cuja aceitação ocorreu em outros 

estabelecimentos postais, mas cuja entrega ao destinatário ocorre nos estabelecimentos postais 

que seriam encerrados/descontinuados. Possíveis exemplos destes serviços, mas que não 

constituem uma listagem exaustiva dos mesmos, são os serviços de correio registado e de 

encomendas postais. 

Tal como no caso dos custos evitáveis, não se consideram como receitas perdidas as 

associadas a serviços cuja prestação é redirecionada para outros estabelecimentos postais ou 

outras formas de prestação do serviço. 

(ii) Redução da frequência de distribuição (recolha) ou eventual eliminação da 

distribuição (recolha) em zonas geográficas não rentáveis  

O PSU encontra-se obrigado a prestar o serviço universal em todo o território nacional. Neste 

âmbito, encontra-se obrigado a assegurar (uma recolha e) uma distribuição dos envios postais 

abrangidos no âmbito do serviço universal, em todo o território nacional no domicílio do 

destinatário ou, nos casos e condições previamente definidas pelo ICP-ANACOM, em 

instalações apropriadas.  

Desta obrigação resulta que o PSU deve efetuar (a recolha e) a distribuição, 

independentemente do custo da mesma. 

No caso específico dos CTT, a fase operacional de distribuição envolve, salvo alterações, 

uma rede postal de Centros de Distribuição Postal (CDP), de Centros Auxiliares de 
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Distribuição (CAD) e de estabelecimentos postais (como acima referido, pode haver 

distribuição ao destinatário em estabelecimentos postais). 

Os centros operacionais de distribuição realizam atividades relacionadas com a distribuição 

dos envios postais aos destinatários, bem como atividades relacionadas com a recolha dos 

envios postais depositados pelos remetentes em ponto de acesso (como por exemplo 

estações de correio e marcos de correio) situados na área de intervenção do centro de 

distribuição, envios que são depois encaminhados para serem distribuídos noutras áreas do 

país e no estrangeiro ou para serem distribuídos na própria área de intervenção do mesmo 

centro de distribuição. 

Ou seja, os centros de distribuição, por regra e salvo situações distintas, procedem à recolha 

dos envios com origem nessa área geográfica e à distribuição dos envios destinados a essa 

área geográfica. 

Assim sendo, no caso da descontinuação da realização da distribuição (ou da redução da 

sua frequência) numa determinada área geográfica, à partida será de esperar que também se 

descontinue a recolha (ou reduza a sua frequência) nessa mesma área geográfica. 

Com efeito, a atividade de recolha nas estações de correio (EC) e marcos do correio é 

assegurada pela fase operacional de distribuição ou de transporte (no caso dos centros 

urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra), de acordo com informação dos CTT. 

Neste contexto, o apuramento dos CLSU associados à eventual eliminação da distribuição ou 

à redução da frequência de distribuição (e recolha) em determinadas zonas geográficas, 

baseia-se na determinação dos custos evitáveis e das receitas perdidas caso fosse eliminada 

ou reduzida a distribuição (e recolha) nessas zonas, sendo que cada zona é definida ao nível 

do código postal de 4 dígitos (CP4)26. 

A listagem dos CP4 para os quais a diferença entre custos evitáveis e receitas perdidas com a 

prestação do SU é positiva (situação em que o valor dos custos evitáveis é superior ao valor das 

receitas perdidas) constitui o primeiro passo no processo de determinação dos CLSU 

associados a este elemento. Neste processo, deve-se apurar se os CTT efetuam distribuição 

                                                           
26

 Uma análise efetuada a uma listagem de códigos postais extraída do sítio da Internet dos CTT, em 
19.10.2011, permitiu identificar: 707 CP4 distintos; 210 CP4 referentes a centros de distribuição postal (CDP) e 
170 CP4 referentes a centros auxiliares de distribuição (CAD). Adicionalmente, de referir que de acordo com o 
Relatório & Contas dos CTT referente ao ano de 2011, no final de 2011 havia 341 CDP (julga-se que incluindo 
CAD) e 6 049 giros de distribuição postal. De acordo com o Relatório & Contas do 1º semestre de 2012, o 
número de CDP e de giros é menor. 
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nalguma zona do país com uma frequência superior à definida por lei. Caso o façam, então 

uma proposta de redução da frequência de distribuição nessa zona não deverá ser 

considerada para efeitos do cálculo dos custos evitáveis nem das receitas perdidas. 

Importa realçar, no entanto, que para se proceder ao cálculo dos custos evitáveis com a 

redução do número de dias de distribuição ou a não distribuição em determinada área 

geográfica deverão ser tidos em conta os custos evitáveis com todos os itens distribuídos e não 

apenas com os que integram o SU, uma vez que os primeiros deixarão de ser prestados 

também com uma decisão estratégica como a que está a ser analisada. 

A este propósito deve considerar-se, adicionalmente, que a redução da frequência de 

distribuição em áreas não rentáveis no cenário contrafactual poderá ser aceite desde que 

objetiva e circunstancialmente justificada e, em qualquer caso, desde que nas áreas definidas e 

fundamentadas como não rentáveis se verifique, pelo menos, uma distribuição em dias 

alternados, não se considerando razoável uma menor frequência de distribuição. Pressuposto 

este que não é aceitável em qualquer caso para as capitais de distrito do país, nem para as 

áreas mediamente urbanas27, nem para as áreas predominantemente urbanas28, nos termos 

definidos pela Deliberação nº 2717/2009 da Secção Permanente de Coordenação Estatística do 

Conselho Superior de Estatística, DR 188, Série II de 28.09.200929, nem para todas aquelas que 

integram a Zona A, nos termos definidos pelo PSU na sua proposta para os preços do SU 

comunicada ao ICP-ANACOM em 14.02.201330. 

Poderá o ICP-ANACOM aceitar exceções pontuais à regra da frequência de distribuição acima 

definida, para evitar a existência de enclaves e desde que devidamente fundamentado pelos 

CTT. 

Adicionalmente, e apenas no caso de a redução da frequência de distribuição em áreas não 

rentáveis no cenário contrafactual ser aceite pelo ICP-ANACOM, para estas áreas é razoável 

aceitar também a remoção de ofertas de SU com padrão de serviço D+1, isto é com entrega ao 

destinatário no dia útil seguinte ao da aceitação, dado que a frequência de distribuição nestes 

casos deixa de ser efetuada diariamente. 

                                                           
27

 Ver definição de áreas mediamente urbanas em: http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/5717.  
28

 Ver definição de áreas predominantemente urbanas em: http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/6170.  
29

 http://dre.pt/pdf2sdip/2009/09/188000000/3934639346.pdf. 
30

 http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1156965.  

http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/5717
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/6170
http://dre.pt/pdf2sdip/2009/09/188000000/3934639346.pdf
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1156965
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Poderá constituir um exemplo desta situação a impossibilidade de efetuar-se a distribuição diária 

de jornais e outras publicações periódicas nas áreas em que é eliminada a distribuição diária. 

Custos evitáveis 

Há, assim, um conjunto de custos que poderão ser evitados com a redução do número de dias 

de distribuição ou com a não distribuição em determinada área geográfica e não apenas ao 

nível do SU, mas também de outros itens, que compreendem: 

 custos evitáveis da distribuição, específicos das operações de distribuição 

descontinuadas; 

 custos evitáveis em outras fases operacionais da rede postal, decorrentes da 

descontinuação da distribuição nas zonas geográficas em causa; 

 custos evitáveis de recolha. 

Os custos evitáveis específicos das operações de distribuição descontinuadas incluem os 

custos fixos e variáveis das atividades de distribuição, que são evitados pelo facto de se 

descontinuar a distribuição em determinados CP4 ou em todos os dias da semana.  

Estes custos compreendem, designadamente: 

 custos com a descarga dos envios postais, nos centros de distribuição: descontinuando-

se a distribuição em determinados códigos postais, verifica-se uma redução do tráfego 

que é encaminhado para o centro de distribuição que antes era responsável pela 

distribuição nessa área, pelo que haverá menos envios postais para descarregar e, 

assim, menos tempo necessário para se proceder a esta atividade; os custos evitáveis 

correspondem aos custos variáveis que são evitáveis com a realização desta atividade; 

 custos com as atividades de separação dos envios postais, de agregação por giros e de 

ordenação sequencial de acordo com o itinerário do giro, realizadas no centro de 

distribuição: de igual modo, os custos evitáveis correspondem aos custos variáveis que 

são evitáveis com a redução do volume de correio que é necessário separar/tratar, nesta 

fase; 

 custos com a entrega dos envios aos destinatários: corresponde ao custo associado à 

entrega pelos carteiros (ao giro dos carteiros) dos envios postais, que é evitado pelo 

facto de já não se efetuar a distribuição nos códigos postais onde a distribuição é 

descontinuada; 
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 custos com contratos com empresas aéreas e de handling, no caso do correio 

internacional de entrada que tinha como destino as zonas de distribuição que deixam de 

ser asseguradas ou cuja frequência é reduzida; 

 outros custos, como por exemplo associados a tarefas de leitura de track & trace, para 

os serviços que incluem esta funcionalidade e que deixam de ser distribuídos. 

Haverá eventualmente um conjunto de custos evitáveis a montante da distribuição, sobretudo ao 

nível das tarefas de agregação de correio na fase operacional de tratamento31 (fase que tem 

como objetivo principal organizar os objetos postais por tipo de produto, por tipo de cliente e por 

localização do destinatário), do encaminhamento daqueles objetos para o respetivo Centro de 

Distribuição Postal (CDP) e, seguramente, da recolha. 

Estes custos evitáveis traduzem-se maioritariamente ao nível: 

 das remunerações dos trabalhadores integrados nas fases operacionais de recolha, de 

transporte, distribuição32 (destacando-se a dos carteiros, que fazem a distribuição 

domiciliária33), assim como nas fases de expedição do correio recolhido para os Centros 

de Tratamento do Correio (CTC) e de carga dos objetos postais nos meios de 

transporte; 

 dos meios de transporte utilizados para distribuição (destaca-se no caso dos veículos, o 

combustível e contratos de gestão e manutenção da frota34 e nos envios internacionais, 

a negociação dos contratos com empresas aéreas e de handling); 

 da eletricidade (ar condicionado e iluminação) dos EP nomeadamente nas fases de 

tratamento. 

Deverão ainda ser considerados eventuais custos acrescidos no cenário contrafactual devido a 

alterações dos processos, ou seja, custos normalmente associados ao funcionamento da cadeia 

de valor postal, de que são exemplo as remunerações associadas à necessidade de tempo 

adicional ou maior número de trabalhadores necessários, bem como maior número de veículos 

em circulação, ou maior número de horas em circulação ou mais consumo de combustível, para 

                                                           
31

 Quando esta não é feita automaticamente. 
32

 Note-se que os CDP desempenham um papel primordial na fase operacional da distribuição, uma vez que estes são 
os principais centros agregadores dos objetos postais a entregar aos destinatários. 
33

 A duração desta atividade varia em função do tipo de produto, formato e o tipo de entrega (em mão ou em 
recetáculo de correio). 
34

 Poderá ser necessário alterar parte da frota contratada, por exemplo, passando a incluir veículos com mais 
espaço interior. 
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distribuir a correspondência que não foi distribuída nos dias em que foi descontinuada a 

distribuição. 

É de notar que as estimativas para os custos evitáveis associados à eliminação de distribuição 

em zonas não rentáveis ou à redução da sua frequência dependem muito do volume de tráfego 

considerado. Ou seja, é essencial fazer uma análise prévia do volume de tráfego que os CTT se 

propõem descontinuar para uma determinada zona ou em determinado dia de semana porque 

tem um impacto direto nas variáveis listadas no quadro síntese. 

Tabela 3 - Quadro síntese dos efeitos nos custos decorrentes de alterações na estratégia dos CTT (recolha 
e distribuição) 

Custos evitados 

Recolha postal em vários pontos do circuito CTT (marcos, etc.) 

Transporte de objetos postais para centros operacionais 

Pré-tratamento dos objetos postais 

Transporte de objetos postais entre centros operacionais 

Tratamento dos objetos postais para centro de distribuição postal 

Transporte de objetos postais para distribuição postal 

Tratamento antes da distribuição  

Distribuição ao domicílio (incluindo os giros) 

Custos acrescidos 

Depósito dos envios não distribuídos 

Aumento dos tempos de distribuição 

Alteração dos veículos necessários para proceder à distribuição (maior volume de envios e maior 
peso) 

Receitas perdidas 

As receitas perdidas correspondem às receitas dos envios: 

 destinados às áreas onde o PSU deixaria de distribuir ou reduziria a frequência de 

distribuição (contabilizadas nos estabelecimentos postais de envio, na fase de 

aceitação)35; 

 de parte ou da totalidade dos envios que exigem uma periodicidade diária de 

distribuição, de que são exemplo os Jornais e Publicações Periódicas (JPP); 

                                                           
35

 Note-se que há um conjunto de clientes do PSU que valorizam a distribuição em todo o país (de que são exemplo 
os bancos, as empresas de telecomunicações, as entidades que enviam correio registado de procedimentos 
administrativos ou judiciais e empresas que privilegiam como canal de venda a internet). 
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 que eram recolhidos diariamente nessas mesmas áreas e encaminhados para os seus 

destinatários, visto que a atividade de recolha dos CTT é efetuada no final de cada dia 

nas EC, marcos de correio e alguns clientes, após os giros de distribuição, deixando 

assim de existir em determinadas zonas ou em determinados dias da semana para 

essas zonas.  

Deverão ainda ser consideradas as receitas perdidas por via de possíveis alterações na 

procura, por exemplo por transferência para um outro operador que ofereça uma distribuição e 

recolha diárias ou por transferência para outro serviço com preços inferiores. 

Devem também ser consideradas eventuais receitas acrescidas, por exemplo pela transferência 

para serviços com preço mais elevado (por exemplo serviços de correio expresso). 

Importa realçar que não é indiferente a ordem pela qual deverão ser abordadas as obrigações a 

que o PSU se encontra sujeito. É essencial que primeiro se considere a hipótese de 

descontinuação de estabelecimentos postais e só depois a descontinuação total ou parcial da 

distribuição nalgumas áreas, uma vez que os custos de distribuição (e de recolha) estão 

totalmente dependentes dos pontos da rede existentes. 

(iii) Redução da rede de marcos de correio  

Para além dos estabelecimentos postais (estações e postos de correio), os marcos de correio 

constituem também pontos de acesso, isto é, locais físicos à disposição do público, quer na via 

pública, quer noutros locais públicos ou privados, nomeadamente nas instalações dos 

prestadores de serviços postais, onde os remetentes podem depositar os envios postais na rede 

postal. 

A redução da rede de marcos de correio poderá permitir uma redução de custos pelo facto de o 

PSU não ter de efetuar a recolha dos envios postais depositados nesses marcos de correio. Os 

custos evitáveis corresponderão aos custos diretamente associados com a deslocação dos 

trabalhadores aos marcos de correio (e.g., combustível gasto, tempo necessário com a 

deslocação traduzido em gastos com pessoal) e com o tempo necessário para recolher os 

envios neles depositados.  

A eliminação de todos os marcos de correio em uma determinada área geográfica significa que 

à partida o PSU não incorreria nos custos com a recolha dos envios depositados nesses 
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marcos, havendo assim uma poupança em termos de tempo necessário para as atividades de 

recolha e em gastos com combustíveis36.  

No caso da eliminação de uma parte dos marcos de correio inseridos num determinado giro de 

recolha, os custos evitáveis são à partida apenas os referentes ao tempo evitado com a 

paragem para recolha dos envios, dado que o percurso do giro de recolha continua a ser 

efetuado. 

A redução de marcos de correio, num quadro em que não se verifique a eliminação da recolha 

numa determinada área geográfica – tratando-se assim da eliminação de uma parte dos marcos 

de correio numa determinada área geográfica sem que o PSU elimine totalmente a recolha 

nessa área geográfica –, não será à partida significativa em termos de custos evitados e de 

receitas perdidas37.  

O mesmo sucederá num cenário de eliminação da recolha a partir de marcos de correio numa 

determinada área geográfica que continua a ter outros pontos de acesso à rede 

(estabelecimentos postais) e/ou onde continua a verificar-se a distribuição dos envios postais.  

Assim, o ICP-ANACOM entende não ser à partida materialmente significativo o impacto na 

melhoria das estimativas dos CLSU resultante da inclusão do efeito da redução dos (pontos de 

acesso) marcos de correio, não justificando o próprio custo de produção de estimativas 

razoavelmente precisas desse efeito. 

Considerando o PSU, pelo contrário, que o impacto no cálculo dos CLSU é significativo, deve o 

PSU fundamentar detalhadamente as razões pelas quais considera que a eliminação de marcos 

de correio no cenário contrafactual sem as obrigações de serviço universal tem um efeito 

significativo no cálculo dos CLSU. Nos casos em que a fundamentação não seja aceite pelo 

ICP-ANACOM, os marcos não são considerados para efeitos de cálculo dos CLSU. 

A fundamentação a apresentar pelos CTT, se for o caso, deve ter em consideração a existência 

de obrigações quanto à densidade da rede de marcos de correio.  

No caso da existência de obrigações quanto à densidade, o apuramento dos CLSU associados 

à eventual redução da densidade da rede de marcos de correio baseia-se na determinação dos 

custos evitáveis e das receitas perdidas comparando a situação que resultaria das obrigações 

                                                           
36

 Ainda que os custos não sejam muito significativos, uma vez que a recolha é feita aquando da distribuição. 
37

 Apesar da evolução da procura ser menos previsível e de se poder verificar uma transferência da mesma para outro 
operador. 
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existentes em matéria de densidade da rede de marcos de correio, quando a situação real 

esteja acima destes requisitos para a prestação do serviço universal, ou com a situação real 

quando esta estiver abaixo dos mesmos requisitos. 

O cálculo dos CLSU considera também os custos acrescidos com a redução da rede de marcos 

de correio, como por exemplo o aumento dos custos de recolha nos restantes pontos de acesso 

que se mantêm ativos38, decorrente da parte dos envios que eram depositados nos marcos de 

correio eliminados e que cuja indução na rede passa a ser efetuada noutros pontos de acesso à 

rede. 

Caso o PSU considere no cálculo do CLSU as obrigações associadas à frequência de recolha 

dos envios e à redução do número de marcos de correio, é necessário começar por analisar o 

impacto da redução da frequência de recolha e só depois a redução do número de marcos de 

correio, de modo a evitar, assim, a dupla contabilização.  

(iv) Eliminação da prestação de determinado serviço39  

Os pontos anteriores definem a metodologia de cálculo do CLSU em situações em que 

globalmente o PSU incorre em CLSU com a prestação do serviço universal em determinadas 

áreas geográficas, isto é, em situações em que o PSU sem a obrigação de prestar o serviço 

universal não o prestaria em determinadas áreas geográficas em virtude de os custos evitáveis 

serem superiores às receitas perdidas. Nos restantes pontos de acesso considerados rentáveis, 

por aplicação da presente metodologia, o PSU continua a prestar o serviço universal, na sua 

globalidade. 

A presente metodologia entende que se deve também considerar no cálculo do CLSU eventuais 

situações em que os CTT, sem obrigações de SU, deixam de garantir o acesso a um 

determinado serviço que integra o serviço universal em todos os pontos da rede (descontinuam 

o serviço) ou em determinados pontos de acesso à rede. 

Assim, são tratadas nesta análise as situações em que os CTT, sem obrigações de SU, deixam 

de prestar um determinado serviço que integra o serviço universal na totalidade (extinção desse 

serviço) ou num determinado ponto de acesso e, neste caso, mantendo a prestação dos 

restantes serviços nesse ponto de acesso. 
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 Que à partida serão marginais. 
39

 Que não os cecogramas. 
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O apuramento dos CLSU associados à descontinuação, em toda a rede ou num ponto de 

acesso à mesma, da prestação de um determinado serviço que integra o serviço universal, 

baseia-se na determinação dos custos evitáveis específicos da prestação desse serviço e das 

receitas perdidas decorrentes da cessação da prestação desse serviço no estabelecimento 

postal. 

Nestas situações, que à partida não se identificam como relevantes para o cálculo dos CLSU e 

carecem de detalhada fundamentação pelo PSU e subsequente aceitação pelo ICP-ANACOM, 

o eventual custo evitável é referente apenas aos custos específicos evitáveis com a não oferta 

desse serviço na totalidade da rede ou em parte dela, determinando-se, com as necessárias 

adaptações, conforme definido no caso da redução da rede de estabelecimentos postais. 

As receitas perdidas correspondem às receitas que o PSU deixaria de obter por descontinuar a 

prestação desse serviço em cada estabelecimento. São consideradas as receitas associadas ao 

serviço que integra o serviço universal que deixa de ser prestado no estabelecimento postal, 

bem como as receitas associadas a todos os outros serviços (universais e não universais) 

prestados no estabelecimento postal, que deixariam de ser prestados em virtude de o PSU 

deixar de prestar o referido serviço que integra o serviço universal. 

Adicionalmente, à partida não são tidos em consideração os serviços cuja margem é negativa 

por opção estratégica do PSU, isto é, nas situações em que seria possível ao PSU aumentar os 

preços desses serviços sem pôr em causa a acessibilidade dos mesmos, mas por opção 

comercial não o faz.  

Importa ainda destacar que esta análise deverá ser feita apenas depois de analisado e avaliado 

o impacto da redução da rede. 

(v) Envio para cegos e amblíopes 

Nos termos da alínea c) do n.º 8 do artigo 14º da Lei postal, o ICP-ANACOM pode determinar 

que, no âmbito dos serviços postais que integram a oferta do serviço universal, alguns serviços 

postais destinados a serem utilizados por cegos e amblíopes sejam prestados gratuitamente. 

No âmbito das obrigações inerentes à prestação do serviço universal que resultem de 

vinculação internacional do Estado português [artigo 11º, n.º 1, alínea f)], conforme já referido a 

Convenção Postal Universal isenta de taxas postais determinados envios – [os envios 

internacionais de saída] - para os cegos (artigo 7º, n.º 3, da Convenção Postal Universal). 
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Os CTT atualmente40 disponibilizam aos clientes cegos e amblíopes cecogramas, que são 

correspondência de e/ou para cegos, que têm como limite máximo de peso 7kg (quer para 

envios nacionais, quer para envios internacionais). O envio deste serviço é gratuito, desde que 

expedido por associações de cegos devidamente reconhecidas ou a elas endereçado, ou 

expedido entre cegos, sendo apenas pagos os serviços especiais associados, caso existam 

(registo, aviso de receção, etc.). 

Consideram-se cecogramas:  

1. os registos sonoros;  

2. o papel especial destinado unicamente ao uso de cegos;  

3. os textos em carateres em negro ampliados por forma a possibilitar a utilização dos 

resíduos visuais com recurso a máquinas apropriadas.  

Os registos sonoros expedidos ou endereçados a um cego são igualmente considerados 

cecogramas. 

A indicação "Cecograma" junta ao endereço é obrigatória quer no serviço nacional, quer no 

internacional. 

O prestador de serviço universal incorre num custo na prestação destes serviços. 

O cálculo do CLSU associado a esta componente deve considerar: 

 o valor das taxas postais não cobradas pelos CTT referentes aos serviços postais 

destinados a serem utilizados por cegos e amblíopes que sejam prestados gratuitamente 

por determinação do ICP-ANACOM; e 

 o valor das taxas postais não cobradas pelos CTT referentes aos envios postais para 

cegos objeto da isenção prevista na Convenção Postal Universal, 

corrigido do efeito da elasticidade-preço, isto é, considerando o número de envios que deixariam 

de ser efetuados se a gratuitidade cessasse.  

Ou seja, deve-se apenas considerar os envios que seriam efetuados se a gratuitidade cessasse 

(e para os quais a gratuitidade é obrigatória), multiplicados pelo preço (taxa postal) a que 

estariam sujeitos caso não fossem gratuitos. 

                                                           
40

 Fonte: informação obtida por contacto telefónico com o call center dos CTT, a 15.05.2013. 
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A este valor devem ser acrescidos os custos evitáveis, isto é, os custos que os CTT deixariam 

de incorrer se a gratuitidade cessasse, sendo estes custos referentes aos que deixam de ser 

incorridos com os envios que deixariam de ser efetuados se a gratuitidade cessasse. 

Contudo, muito provavelmente uma estratégia comercial na qual os cecogramas deixassem de 

ser gratuitos teria um impacto muito negativo em termos de imagem do PSU, o que se traduziria 

numa redução das receitas (por via da redução da procura) superior à redução dos custos e 

numa redução do valor da marca CTT. 

Neste contexto, os envios para cegos e amblíopes não são considerados para efeitos de cálculo 

dos custos líquidos do serviço universal. 

(vi) Utilizadores ou grupos de utilizadores41 que não seriam servidos por um operador 

que não tivesse a obrigação de prestar o serviço universal 

O apuramento do CLSU baseia-se nos custos imputáveis aos utilizadores finais ou grupos de 

utilizadores finais específicos que, atendendo ao custo da oferta do serviço especificado, às 

receitas geradas e aos eventuais preços uniformes a nível geográfico impostos pelo ICP-

ANACOM, só podem ser servidos com prejuízo ou em condições de custo que não se 

enquadram nas práticas comerciais normais. Estão incluídos nesta categoria os utilizadores ou 

grupos de utilizadores que não seriam servidos por uma empresa que não tivesse a obrigação 

de prestar o serviço universal. 

Consideram-se neste caso, e apenas: 

 os utilizadores finais ou grupos de utilizadores finais que acedem ao serviço (pontos de 

acesso) em áreas rentáveis; 

 os utilizadores finais ou grupos de utilizadores finais que recebem os serviços postais em 

áreas cuja distribuição não foi descontinuada pelo PSU (nos termos acima). 

Os CLSU correspondem à diferença entre os custos evitáveis com a não oferta de serviços a 

estes utilizadores e as receitas perdidas (de todos os serviços prestados a estes utilizadores). 

Não se identificam utilizadores ou grupos de utilizadores que à partida não seriam servidos pelo 

PSU se este deixasse de ter a obrigação de prestar o SU, pelo que este aspeto não é à partida 

                                                           
41

 Exceto o caso dos cegos e amblíopes que já foi tratado em ponto autónomo. 
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considerado para efeito de cálculo dos CLSU, exceto se os CTT procederem à apresentação de 

alguma situação em concreto devidamente fundamentada e aceite pelo ICP-ANACOM. 

(vii) Preços e Qualidade de Serviço 

Para efeitos de cálculo dos custos líquidos do serviço universal não são consideradas alterações 

à estrutura de preços dos serviços que integram o serviço universal, o que significa que no 

cenário contrafactual apresentado pelo PSU não devem ser consideradas alterações no regime 

de preços. 

Com efeito, uma alteração da estrutura de preços constitui uma alteração fundamental da oferta 

de determinado produto, pelo que fica de fora do alcance das estratégias comerciais que o PSU 

consideraria praticáveis e rentáveis. É também provável que uma estratégia de alteração 

estrutural dos preços conduza a uma rutura com o consumidor, introduzindo custos adicionais 

muito elevados ao PSU. 

Por outro lado e apresentando os CTT resultados líquidos positivos na prestação do SU, não 

seria aceitável compensar a empresa (por via da compensação de outros operadores) por um 

aumento eventual dos lucros económicos na sua prestação, associados a essa prestação.  

Neste contexto, os preços dos serviços postais que integram o SU não são à partida 

considerados variáveis de cenário. Apenas excecionalmente, e para serviços cujas margens 

apresentem valores negativos, poderão ser consideradas alterações de preços, devidamente 

fundamentadas, desde que essas margens negativas decorram comprovadamente de 

condições associadas à aplicação do princípio da acessibilidade dos preços. 

Alterações aos níveis de qualidade de serviço definidos no âmbito do quadro regulamentar do 

setor postal não são aceites para efeitos de cálculo do CLSU, com exceção do que decorra de 

uma eventual redução da frequência de distribuição, por se considerar que os padrões de 

qualidade constituem característica intrínseca dos serviços oferecidos. 

Neste contexto, essas alterações constituiriam alterações estruturais à oferta do PSU, tornando 

impossível aferir o seu impacto na procura. 
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5ª Etapa - Identificação e contabilização dos benefícios intangíveis e de mercado 

Conforme previsto na alínea a) do n.º 3 do artigo 19º da Lei Postal, no cálculo do custo líquido 

devem ser tidos em conta os benefícios, materiais e não materiais, que revertam para o 

respetivo prestador de serviço universal. 

Estes benefícios derivam da obrigação de prestação do serviço universal, existindo uma 

relação de causalidade entre um determinado benefício identificado e uma obrigação 

associada à prestação do serviço universal. Estes benefícios desapareceriam sem as 

obrigações associadas à prestação do serviço universal. 

No caso dos benefícios não materiais, os serviços rentáveis que integram o serviço 

universal e os serviços que não integram o serviço universal beneficiam com a sua 

existência. 

Incluem-se também neste capítulo benefícios decorrentes de direitos exclusivos concedidos 

ao PSU, sejam ou não decorrentes das obrigações de serviço universal. A inclusão destes 

benefícios tem em consideração a Comunicação da Comissão referente ao Enquadramento da 

União Europeia aplicável aos auxílios estatais sob a forma de compensação de serviço público 

(2011)42, que menciona no seu parágrafo 32 que “as receitas a tomar em consideração [na 

determinação do montante da compensação a atribuir para cobrir os custos líquidos 

ocasionados pelo cumprimento das obrigações de serviço público] incluem, pelo menos, todas 

as receitas provenientes do SIEG43, […], e os lucros excessivos gerados por direitos especiais 

ou exclusivos, mesmo que relacionados com outras atividades […].” 

Neste capítulo apresentam-se os benefícios a considerar, nos termos indicados, para efeitos do 

cálculo do custo líquido do SU, bem como a metodologia a ser seguida para o apuramento do 

seu valor44. 

(i) Direitos exclusivos concedidos ao PSU 

Pelo n.º 3 do artigo 57º da Lei Postal, até 31 de dezembro de 2020, isto é até ao final do período 

de designação dos CTT como prestador do serviço postal universal, os CTT mantêm-se como 

prestador exclusivo das seguintes atividades e serviços reservados, mencionados na alínea b) 

do n.º 2 do artigo 3º da mesma Lei: 

                                                           
42

 JO C 8 de 11.01.2012, p. 15-55. 
43

 SIEG – Serviço de interesse económico geral. 
44

 Nomeadamente ERGP (2012), CERP (2008) e ARCEP (2010). 
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 a colocação de marcos e caixas de correio na via pública destinados à aceitação de 

envios postais; 

 a emissão e venda de selos postais com a menção Portugal; 

 o serviço de correio registado utilizado em procedimentos judiciais ou administrativos. 

A manutenção da prestação em exclusivo destes serviços e atividades pelos CTT, em especial 

a colocação de marcos e caixas de correio na via pública destinados à aceitação de envios 

postais e o serviço de correio registado utilizado em procedimentos judiciais ou administrativos, 

durante o mesmo período da designação dos CTT enquanto prestador do serviço postal 

universal, revela uma ligação direta entre a prestação em exclusivo destes serviços e a 

obrigação de prestação do serviço universal45. 

A referida Comunicação da Comissão referente ao Enquadramento da União Europeia aplicável 

aos auxílios estatais sob a forma de compensação de serviço público (2011), refere no seu 

parágrafo 32 que “As receitas a tomar em consideração [na determinação do montante da 

compensação a atribuir para cobrir os custos líquidos ocasionados pelo cumprimento das 

obrigações de serviço público] incluem, pelo menos, todas as receitas provenientes do SIEG, 

[…], e os lucros excessivos gerados por direitos especiais ou exclusivos, mesmo que 

relacionados com outras atividades […].” 

Neste âmbito, entende-se que na determinação do custo líquido do serviço postal universal são 

também considerados os lucros excessivos gerados por estas atividades e serviços reservados, 

estejam ou não relacionados com a prestação do serviço universal, devendo os CTT apresentar 

detalhadamente os cálculos para a sua determinação ou justificação para a sua eventual não 

consideração. 

Para este efeito considera-se lucro excessivo a margem positiva destes serviços que restar 

depois de deduzido o valor do correspondente custo de capital.  

Haverá que ter especial atenção para evitar uma dupla contabilização dos lucros destas 

atividades e serviços, caso os mesmos já tenham sido considerados na etapa anterior de 

                                                           
45

 Relação reconhecida pelos CTT que, por cartas remetidas ao ICP-ANACOM em maio de 2012 na sequência 
da entrada em vigor da Lei Postal, recebidas nesta Autoridade em 16.05.2012 e em 21.05.2012, referem que “d) 
Enquanto concessionária do serviço universal, os CTT – Correios de Portugal S.A. mantêm-se como prestadores 
exclusivos dos serviços de emissão e venda de selos postais com a menção Portugal; do serviço de correio 
registado utilizado em procedimentos judiciais ou administrativos; bem como da colocação de marcos e caixas 
de correio na via pública.” 
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cálculo do custo líquido decorrente da situação com e sem a obrigação de prestação do serviço 

universal. 

(ii) Taxas de acesso à atividade de prestador de serviços postais 

Ao abrigo do n.º 8 do artigo 57º da Lei postal, os CTT, enquanto concessionários do serviço 

postal universal, encontram-se dispensados dos procedimentos previstos nos artigos 27º 

(obtenção de licença individual) e 34º (procedimento de autorização geral) da Lei Postal. 

Daqui resulta que os CTT, até 31 de dezembro de 2020, não pagam as taxas de acesso à 

atividade de prestador de serviços postais previstas no n.º 1 do artigo 44º da Lei Postal, situação 

que representa um benefício face aos restantes prestadores de serviços postais46. O valor 

destas taxas que seria devido pelos CTT, caso não fosse a concessionária da prestação do 

serviço universal, deve assim ser considerado como um benefício dos CTT, devendo ser 

considerado como tal no cálculo do custo líquido do serviço postal universal. 

(iii) Outros benefícios que decorram das Bases da concessão 

De acordo com as Bases da concessão do serviço postal universal, aprovadas pelo Decreto-Lei 

n.º 448/99, de 4 de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 116/2003, de 

12 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 112/2006, de 9 de junho, os CTT encontram-se investidos 

dos seguintes direitos: 

 direito de proceder, de acordo com a lei e nos termos do disposto no regime jurídico da 

urbanização e edificação, com dispensa de licenciamento municipal, a obras e trabalhos 

necessários à implantação, conservação e manutenção da rede postal pública [Base 

XXIII, n.º 2, alínea c)]; 

 direito de requerer ao membro do Governo responsável pela área das comunicações as 

expropriações por utilidade pública, requerer a constituição de servidões administrativas, 

estabelecer zonas de proteção e aceder a terrenos e edifícios públicos e privados, 

sempre que tal se mostre necessário à exploração dos serviços concessionados e com 

observância da legislação em vigor [Base XXIII, n.º 2, alínea d)]. 

No primeiro caso, os benefícios para os CTT consistem na poupança de custos obtidos com a 

dispensa de licenciamento municipal. 
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 Os CTT pagam, no entanto, tal como os restantes prestadores, as taxas de regulação previstas no n.º 2 do 
artigo 44º da Lei Postal. 
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No segundo caso, os benefícios para os CTT consistem na poupança de custos e nos 

benefícios que os CTT terão obtido face a uma qualquer outra entidade que não beneficie 

desses direitos.  

Estes benefícios são considerados durante o período de tempo em que se encontrem 

aplicáveis, contado a partir da data de entrada em vigor da Lei Postal. Após a alteração das 

bases da concessão de acordo com o regime constante da Lei Postal, ao abrigo do n.º 6 do 

artigo 57º da Lei Postal, deverão ser considerados os benefícios que constarem das Bases e 

que estejam relacionados com a prestação do serviço universal, devendo para o efeito os CTT 

apresentar cálculos relativos aos mesmos com a respetiva fundamentação detalhada. 

(iv) Reputação empresarial e reforço da marca 

A reputação empresarial reflete a estima que os clientes e a população em geral têm pela 

empresa em questão e a imagem de marca reflete o grau de prontidão com que uma dada 

marca é invocada pela memória dos consumidores, quando estes necessitam de tomar uma 

decisão sobre os produtos e serviços que desejam adquirir. Estes efeitos estão positivamente 

correlacionados e são bastante valorizados pelas empresas e pelos utilizadores. 

É geralmente aceite que a prestação do serviço universal contribui para aumentar a reputação 

do operador sob o qual recai tal obrigação, nomeadamente porque a comunidade em geral 

perceciona tal obrigação como a prestação de um serviço público à comunidade, impactando 

assim positivamente o valor da imagem de marca do PSU47. Nestas condições, um operador em 

condições normais de mercado teria que realizar investimento publicitário adicional para 

alcançar a reputação e níveis de reconhecimento de marca de que o PSU beneficia por ter tal 

estatuto48. 

Para avaliar os benefícios indiretos decorrentes da reputação empresarial e reforço de marca 

verificados no caso português, recorre-se a uma metodologia baseada no valor da marca CTT, 

na medida em que é esta a marca reconhecida no âmbito da prestação do serviço universal. 

Para tal, deve-se estimar o valor da marca CTT e qual a proporção desse valor que se deve à 

prestação do SU (e, consequentemente que está associado às obrigações de prestar o SU). 

 

                                                           
47

 London Economics (2002). 
48

 De acordo com o estudo acima mencionado, 33 por cento dos consumidores apresentam relutância a consumir 
serviços de operadores que não tenham a obrigação de prestar o SU. 



37 
 

1º Passo: Valorização da imagem de marca “CTT” 

Através de estudos independentes, deve ser avaliado, em primeiro lugar, o valor total da marca 

CTT. Tratando-se de efetuar a valorização da marca em períodos passados, julga-se adequado 

recolher tal informação a partir de estudos já realizados para os períodos para os quais se 

pretende calcular os CLSU.  

Sugere-se que se utilize como fonte a Brand Finance, que faz uma avaliação anual do valor das 

marcas portuguesas, tendo-se destacado no estudo “Top Portuguese Brands League Table 

2012” os CTT como a 24ª marca mais valiosa em Portugal, com um valor de 118 milhões de 

dólares e um rating AA (http://brandirectory.com/league_tables/table/portugal-2012-2012)49. 

Importa, no entanto, referir que a fonte do valor da marca pode vir a ser diferente. Caso a 

Brand Finance deixe de contemplar a marca CTT, deve, nesse contexto, ser adotada outra 

fonte disponível. Caso exista mais do que uma fonte credível com esta informação (o que 

será em cada ano avaliado pelo ICP-ANACOM), propõe-se que se faça uma média dos 

valores disponíveis. 

Note-se ainda que os estudos que estimam o valor da marca elaboram as suas estimativas 

de valorização da marca com base em dados financeiros do ano anterior, pelo que essa 

informação deve ser tida em devida conta quando se pretende passar ao 2º passo, de modo 

a que seja assegurada a coerência no cálculo da estimativa. 

2º Passo: identificação das receitas do Grupo e das receitas que os CTT obtêm decorrentes da 

prestação dos serviços incluídos no âmbito do serviço universal. 

Utilizando-se o peso das receitas dos serviços incluídos no âmbito do serviço universal face às 

receitas totais do Grupo CTT, obtém-se a quota-parte do valor da marca imputável àqueles 

serviços, numa base acumulada. A anualização desse valor, considerado um ativo intangível, é 

obtida através da aplicação do WACC (custo médio ponderado do capital), correspondendo ao 

valor dos benefícios da imagem de marca derivada da prestação do serviço universal. 
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 Já em 2011 os CTT ocupavam a 28ª posição, sendo o valor da marca de 134 milhões de euros, e o seu rating A. 

http://brandirectory.com/league_tables/table/portugal-2012-2012
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3º Passo: Imputação do reforço da marca à prestação do SU 

O valor final relativo aos benefícios indiretos a incluir no cálculo dos CLSU, corresponde à 

aplicação ao valor identificado no passo anterior da proporção das receitas perdidas na 

prestação do SU (no cenário contrafactual) no total das receitas do SU.  

(v) Ubiquidade 

A ubiquidade define-se pela capacidade do operador em oferecer serviço em todo o território 

nacional, o que permite que os clientes mantenham a preferência pelo PSU mesmo quando 

mudam de área de residência. O PSU oferece a garantia aos clientes de que, face a eventuais 

mudanças de localização dos clientes, a oferta estará sempre disponível em todo o território. 

A outra dimensão da ubiquidade prende-se com a distribuição. Os consumidores têm maior 

propensão para utilizar os serviços do PSU, pela segurança que este lhes oferece de que irá 

fazer as entregas a todos os endereços. 

Sem a obrigação de prestar o SU em todo o território nacional, os CTT, provavelmente iriam 

reduzir a frequência de distribuição nalguns dos locais com custos de distribuição elevados e 

reduzir a densidade da rede postal. No entanto, muito provavelmente, esta redução não teria 

grande impacto na ubiquidade dos CTT. 

Neste contexto, aceita-se que a ubiquidade não seja considerada no contexto desta 

metodologia.   

(vi) Efeitos de ciclo de vida 

Existem diversas interpretações dos efeitos de ciclo de vida. Segundo a Postcomm50, os 

serviços não rentáveis, em termos de distribuição, podem ser sobrecompensados se os 

destinatários deste correio gerarem fluxos de envio rentáveis. O que significa que se o PSU 

decidisse não distribuir envios a destinatários não rentáveis (enquanto destinatários), perderia 

receitas de remetentes rentáveis. 

A London Economics51 argumenta por seu lado que os efeitos do ciclo de vida estão 

relacionados com a possibilidade de que um consumidor que num determinado momento não 

seja rentável para o PSU possa vir a sê-lo no futuro. Pelo que, servindo um cliente não rentável 
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 Anterior Autoridade reguladora dos serviços postais, no Reino Unido.  
51

 Benefits of Universal Services Provision to Consignia, Final report to Postwatch , Março 2002. 
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num determinado momento, o PSU pode, muito provavelmente, aumentar a possibilidade de 

manter esse cliente quando ele for rentável. 

De acordo com a WIK52, embora o conceito tenha relevância no cálculo dos custos líquidos das 

comunicações eletrónicas, no caso do setor postal não parece poder aplicar-se uma vez que os 

consumidores individuais representam uma quota de mercado do total dos proveitos do PSU 

muito pouco significativa53, não tendo, assim, os efeitos de ciclo de vida impacto relevante no 

CLSU. 

Neste contexto, aceita-se que os efeitos de ciclo de vida não sejam considerados no contexto da 

presente metodologia.  

(vii) Exploração de uma base de dados de clientes 

Mesmo que os CTT não fossem o PSU e caso não assegurassem a prestação do serviço 

universal em todo o território, poderiam construir e manter uma base de dados de clientes. Não 

se considera assim como um benefício para efeitos de cálculo do custo líquido do serviço 

universal. 

(viii) Publicidade 

A publicidade ao PSU nos pontos de acesso à rede do serviço universal e nos veículos de 

transporte, pela visibilidade do seu logotipo e pela existência de publicidade aos seus próprios 

produtos, constitui um benefício que deve ser considerado no cálculo do custo líquido do serviço 

universal. 

O benefício representa os custos com publicidade que os CTT teriam de suportar para obter o 

mesmo nível de visibilidade, caso a rede de pontos de acesso e os meios de transporte 

utilizados tivessem uma menor dimensão. 

O valor do benefício deve considerar: 

 o espaço móvel e imóvel utilizado para publicidade própria (nos estabelecimentos 

postais, marcos de correio e veículos), que os CTT sem a obrigação de SU decidissem 

abandonar; 
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 Definition, classification and methodology for evaluating intangible benefits related to universal postal service, 
ARCEP, maio 2010. 
53

 Inferior a 5 por cento, em 2013, de acordo com os CTT. 
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 eventuais espaços para aluguer a terceiros para publicidade (nos estabelecimentos 

postais, marcos de correio e veículos), que os CTT sem a obrigação de SU decidissem 

abandonar; 

 o valor do espaço publicitário por tipo de espaço / suporte publicitário, 

sendo determinado pela seguinte fórmula, a aplicar a cada suporte publicitário: 

BP = Edp x Vep 

Em que: 

BP – Benefício da publicidade em determinado suporte publicitário; 

Edp - Espaço utilizado para publicidade num dado suporte publicitário; 

Vep - Valor do espaço publicitário. 

O benefício total calcula-se somando os benefícios obtidos em cada um dos suportes / espaços 

publicitários. 

O valor da variável Edp deve ser disponibilizado pelos CTT. Para obter o valor do espaço 

publicitário (Vep), recomenda-se procurar obter, junto de agências de meios (que compram 

espaços publicitários) os valores de mercado dos vários espaços / suportes publicitários para 

uma oferta semelhante – edifícios / empenas, mobiliário urbano e veículos. 

(ix) Poder de negociação 

Num cenário em que os CTT deixassem de ser o PSU, provavelmente o seu poder negocial 

manter-se-ia, nomeadamente por via da consolidação da sua imagem enquanto PSU ao longo 

de muitos anos, pelo que não é considerado na presente metodologia de cálculo do CLSU. 

(x) Acesso privilegiado ao mercado da filatelia 

Os CTT detêm a exclusividade de emissão de selos com a menção “Portugal”. É geralmente 

aceite que os colecionadores valorizam mais os selos com a menção do país. 

Os benefícios associados à filatelia devem ser considerados nos acima referidos benefícios 

associados à prestação de serviços em exclusivo, por forma a evitar dupla contabilização. 
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(xi) Procedimentos alfandegários 

É geralmente aceite que os CTT beneficiam de procedimentos alfandegários simplificados face 

aos restantes prestadores, bem como de custos de tratamento alfandegário à partida inferiores. 

Se os CTT deixassem de ser o PSU, provavelmente deixariam de beneficiar daqueles 

benefícios. 

No caso da existência de procedimentos alfandegários e de custos de tratamento alfandegário 

inferiores para os CTT enquanto PSU, que desapareceriam caso deixasse de o ser, estes 

devem ser considerados como um benefício para o PSU para efeitos de cálculo do CLSU, 

sendo o benefício idêntico à poupança de custos dos CTT face aos seus concorrentes. 

Deve o PSU, de forma detalhada, indicar se se lhe aplicam regras diferentes face aos restantes 

operadores, e em que contexto lhe são aplicáveis, devendo quantificar eventuais benefícios 

delas decorrentes. O ICP-ANACOM apreciará, face à informação transmitida, a relevância dos 

mesmos no cálculo dos CLSU. 

(xii) Juros recebidos decorrentes de pré-pagos 

OS CTT beneficiam do facto de receberem montantes monetários antes da prestação do 

serviço, no caso da venda de selos, envelopes pré-pagos e dos carregamentos de máquinas de 

franquiar. 

Estes permitem aos CTT financiar-se, transitoriamente, a taxas de juro nulas, diminuindo as 

necessidades e os custos de financiamento através de terceiros (como por exemplo por via da 

redução de juros pagos por contrapartida de empréstimos), ou até receber juros bancários 

associados a esses pagamentos antecipados. 

Note-se, contudo, que não é um benefício exclusivo dos CTT, uma vez que os outros 

operadores postais também poderão receber antes da prestação do serviço. De igual modo, 

mesmo não sendo PSU os CTT poderiam receber montantes monetários antes da prestação do 

serviço. 

Neste contexto, esta variável não é considerada na metodologia de cálculo dos CLSU. 
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(xiii) Apartados 

O eventual encerramento de estações de correio pode implicar que a distribuição efetuada em 

apartados tenha de ser substituída por outro tipo de distribuição, nomeadamente a domiciliária. 

Os apartados geram receitas para os CTT. O encerramento de pontos de acesso implica, à 

partida, a perda daquele benefício. 

Por forma a evitar a dupla contabilização de custos e receitas, este aspeto deve ser considerado 

no próprio cenário do contrafactual no que se refere à dimensão da rede postal. 

(xiv) Isenção de IVA 

Avaliar a isenção do IVA no custo líquido implica estimar o valor do IVA caso os serviços 

integrados no SU prestados pelo PSU não estivessem isentos de IVA e o seu impacto nos 

preços praticados pelo PSU e nos seus custos. 

Se os serviços que integram o SU prestados pelo PSU não estiverem isentos de IVA, o PSU 

pode decidir incluir o IVA nos preços praticados (em parte ou na sua totalidade), refletindo-o no 

valor final a pagar pelo utilizador, ou manter os preços (internalizando o valor do IVA). Esta 

segunda opção verificar-se-á apenas se os benefícios resultantes da possível dedução do valor 

do IVA excederem ou compensarem as perdas ocorridas com a diminuição do preço líquido. A 

mesma conclusão foi alcançada pela União Europeia, em 2003, quando considerou que, com o 

aumento da utilização de tecnologia no sector postal, os operadores postais teriam muito a 

ganhar se o IVA fosse dedutível. De facto, neste caso, o valor do IVA pago na aquisição de 

equipamentos, combustível e veículos seria dedutível, pelo que, muito provavelmente não se 

verificaria um aumento dos preços finais54. 

Adicionalmente importa considerar os seguintes aspetos no cálculo do CLSU: 

 o efeito da procura - para avaliar o impacto da isenção de IVA assume-se, em primeiro 

lugar que os preços antes de IVA (preços líquidos) se mantêm  inalterados. 

Portanto, no caso em que o IVA é cobrado, os preços são mais elevados para os 

clientes residenciais e outros que não podem deduzir o IVA do que para os clientes 

empresariais que podem deduzir o IVA. O que significa que, dependendo da 
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 Fonte ERGP. 
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possibilidade do cliente final dos CTT poder ou não recuperar o IVA, os preços líquidos a 

pagar por cliente não são iguais. 

Este aumento de preços líquido para os clientes dos CTT que não poderão recuperar o 

valor do IVA poderá resultar numa redução da procura55, devido à elasticidade-preço, e, 

consequentemente, na redução de tráfego; 

 o efeito IVA escondido, em que se assume que o PSU será capaz de recuperar o IVA 

sobre os seus custos de produção; 

 o efeito do custo variável, assumindo-se que a variação dos custos variáveis será menor 

que a redução do tráfego. 

Face ao exposto, no cálculo dos benefícios ou perdas deve-se considerar: 

 taxa do IVA que incidiria sobre os serviços prestados pelo PSU; 

 a percentagem das receitas por cliente dos CTT – identificação da percentagem das 

receitas dos clientes que conseguem recuperar o IVA e daqueles que não o conseguem 

fazer; 

 a percentagem dos custos do PSU sujeitos a IVA, que não é recuperável, dada a 

isenção do IVA dos serviços que integram o SU prestados pelo PSU; 

 na ausência de estudos sobre o consumo que permitam estimar a elasticidade preço da 

procura dos serviços prestados pelos CTT no âmbito do SU, o valor da elasticidade da 

procura - preço por serviço disponibilizada nalguns estudos, como por exemplo do 

ERGP, de -0,3 para o correio normal56. 

Etapas do cálculo: 

1. Agregar os serviços que integram o SU em grupos de acordo com a sua 

elasticidade-preço; 

2. Com base no SCA, calcular os lucros que os CTT obtiveram com o SU; 

3. Aplicar a taxa de  IVA em vigor aos serviços que integram o SU; 

4. Calcular o impacto do aumento dos preços no tráfego, utilizando a elasticidade 

da procura; 

5. Calcular as receitas do PSU com o tráfego obtido em 4; 
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 Alteração da procura = alteração dos preços x elasticidade dos preços 
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 Disponível brevemente em http://ec.europa.eu/internal_market/ergp/documentation/documents_en.htm. 
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6. Comparar o valor obtido em 5 com o benefício de redução de custos, (a redução 

de custos é igual à soma da redução dos custos variáveis com os benefícios de 

recuperar o IVA escondido). 

6ª Etapa - Lucro razoável  

Conforme previsto na alínea b) do n.º 3 do artigo 19º da Lei Postal, no cálculo do custo líquido 

deve ser tido em conta o direito do prestador de serviço universal a obter um lucro razoável, 

representado pelo custo de capital relativo aos investimentos necessários à prestação do 

serviço universal. 

O valor da taxa de custo de capital a aplicar em cada ano será um dos seguintes, consoante for 

o caso aplicável: 

a) o valor constante do respetivo sistema de contabilidade analítica dos CTT ou, quando 

seja o caso, o valor ajustado após o processo de auditoria promovido pelo ICP-

ANACOM; 

b) o valor da taxa de custo de capital que vier a ser deliberado nesta matéria pelo ICP-

ANACOM. 

No caso do cálculo dos custos evitáveis, se os custos do cenário base e do contrafactual já 

tiverem em conta o respetivo custo de capital e não houver razão para o custo de capital ser 

diferente nos dois cenários, o que se justifica por se tratar basicamente de atividades de mão-

de-obra intensiva, não há naturalmente lugar a qualquer compensação adicional a título de lucro 

razoável, evitando-se também a duplicação da contabilização deste efeito. 

Preocupações de eficiência 

O PSU deverá justificar por que razão não serão necessários ajustes adicionais por motivos 

de eficiência, para além dos já introduzidos pelo ICP-ANACOM na presente metodologia 

(condicionantes internas, por exemplo em termos de flexibilidade laboral, submissão a price 

caps, benchmark de indicadores de eficiência ou produtividade). O ICP-ANACOM poderá vir 

a introduzir estes ajustes se o considerar necessário face às justificações apresentadas. 
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Apêndice 

Figura 1 - Metodologias de cálculo dos custos líquidos na Europa 

 

Fonte: ICP-ANACOM, com base estudo da Frontier Economics, para a Comissão Europeia, 2013. 

Nota: na maioria dos casos as metodologias ainda não foram aplicadas no cálculo dos custos líquidos. Apresentam-se na tabela 
seguinte os casos em que esse cálculo já foi efetivamente desenvolvido, utilizando a metodologia CA – Commercial Approach. 

Tabela 1 - Cálculo dos custos líquidos na Europa 

País Metodologia Definida por Cálculo 

Variáveis 
consideradas 

no 
Contrafactual 

Valor do custo 
liquido do SU 

custo liquido 
do SU em 

percentagem 
dos custos 

totais do PSU 

Fonte 

Dinamarca CA 

Regulador Parcial Redução da 
freq. de 

distribuição de 
6 para 5 dias 

130 milhões de 
coroas 

dinamarquesas 

1.3% Copenhagen 
Economics 

Noruega CA 

PSU Parcial Redução da 
frequência de 
distribuição de 

6 para 5 em 
15% das casas e 
para 2 dias em 
5% das casas 

41 milhões de 
euro 

3% Jaag et al. 
(2010) 

RU CA 

Regulador Parcial Não 
distribuição aos 

Sábados 

271 milhões de 
libras 

4.8% Frontier 
Economics 

 


