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Introdução 

 

A ANACOM tem vindo a realizar bienalmente inquéritos sobre a utilização dos serviços 

postais pela população residencial com o objetivo de aferir o nível de utilização e a 

perceção sobre a qualidade dos serviços postais por parte dos utilizadores residenciais. 

 

O presente Inquérito ao consumo dos serviços postais foi realizado em novembro de 

2016. Em anexo é descrita, de forma sintética, a metodologia utilizada. 

 

Apresentam-se, de seguida, alguns dos resultados deste inquérito1. Juntamente com esta 

breve síntese, disponibilizam-se as tabulações de todas as questões do inquérito. 

 

I. Sumário 

 

 De acordo com o Inquérito ao consumo de serviços postais, mantém-se a tendência de 

diminuição da utilização dos serviços postais tradicionais: 

o No ano de 2016, as estações de correio fixas foram utilizadas por 47% dos 

indivíduos, menos cinco pontos percentuais do que em 2014; 

o Manteve-se a percentagem de indivíduos que enviaram objetos postais (29%), 

embora tenha diminuído a utilização dos serviços postais analisados: correio não 

prioritário (14%, -5 pontos percentuais), correio registado (8%, -5 pontos 

percentuais), correio prioritário (7%, -6 pontos percentuais) e encomendas (7%, -6 

pontos percentuais); 

o Diminuiu a proporção da população que recebe correspondência (67% dos 

indivíduos, -23 pontos percentuais que em 2014). 

 No que respeita aos novos serviços que, complementarmente, são prestados nas 

estações de correio, o “carregamento de telemóveis”, utilizado por 18,3% dos 

inquiridos, foi o serviço cuja utilização mais aumentou entre 2014 e 2016 (+10,1 pontos 

percentuais). Outros serviços menos populares aumentaram a sua notoriedade e 

utilização como, por exemplo, o “pagamento de portagens” e a venda de “lotarias” e 

“títulos de transporte”. 

                                                           
1 Todas as afirmações sobre o comportamento dos utilizadores dos serviços postais constantes do presente relatório resultam 
das respostas dos participantes no inquérito, existindo assim a possibilidade destes resultados serem também influenciados 
por erros de resposta não amostrais. 
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De acordo com este inquérito, cerca de 9,5% dos inquiridos referiram conhecer o Banco 

CTT, que surgiu em março de 2016. Os inquiridos que efetivamente utilizaram os 

serviços do Banco CTT não chegaram a 4%. 

 

 O comércio eletrónico constitui uma nova oportunidade de negócio para os prestadores 

de serviços postais, nomeadamente na área da distribuição de encomendas. 

 

Segundo a Comissão Europeia, registou-se em Portugal um aumento na percentagem 

de indivíduos que efetuaram compras ou encomendas online (23% dos indivíduos com 

16 a 74 anos, +6 pontos percentuais que em 2014). No entanto a utilização do comércio 

eletrónico em Portugal é ainda inferior à média da UE28 (-22 pontos percentuais).  

 

Neste contexto será de sublinhar que, ao contrário do que aconteceu com os restantes 

serviços postais, a percentagem de indivíduos que receberam encomendas (22%) não 

diminuiu. 

 

 Quanto ao nível de satisfação dos consumidores com os serviços prestados, verificou-

se que: 

 

o Os inquiridos manifestaram-se satisfeitos com a evolução geral dos correios 

ocorrida em 2016; 

 

o O “atendimento ao cliente”, o “correio entregue sem danos” e a “clareza e 

transparência na informação fornecida” foram os fatores que maiores níveis de 

satisfação proporcionaram aos utilizadores de estações e postos de correio (média 

de 8,6 a 8,5 pontos); 

 

o Por outro lado, o “tempo de espera para atendimento” (11 minutos em média), o 

“número de estabelecimentos postais“ e o “correio entregue atempadamente” 

geraram os menores níveis de satisfação; 

 

o Quanto ao envio de objetos postais, o correio azul aumentou significativamente o 

seu nível de satisfação (8,4 em 2016), passando para 1º lugar no ranking de 

serviços analisados.  

 

O fator “sigilo/inviolabilidade da correspondência” continua a ser o que maior 

satisfação proporciona aos clientes dos diversos serviços postais, sobretudo no 

correio prioritário (azul), seguindo-se o “correio entregue sem danos” (à exceção do 
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correio verde) e, por último, com menor satisfação, o “preço”, sobretudo no correio 

registado e encomendas; 

 

o A maioria dos inquiridos considera que a frequência da entrega de correio é 

adequada.  

 

Cerca de 8,5% referiu que a regularidade de entrega de correio é inferior à 

necessária, apresentando um nível médio de satisfação com a “regularidade das 

entregas” mais baixo (ocorre sobretudo entre os que rececionam o correio de 2 em 

2 dias e têm uma necessidade diária). 

 

De referir que, de acordo com este inquérito, cerca de 62% dos recetores tinham a 

perceção de que as entregas de correio na sua zona residencial são diárias (-25,2 

pontos percentuais que em 2014) e 34% percecionaram que as entregas são de 2 

em 2 dias. 

 

o 99% dos clientes de correspondências e 95% dos clientes de encomendas 

consideram adequado o local de receção do correio. 

 

o Segundo a Comissão Europeia, entre os inquiridos que efetuaram compras online, o 

“tempo de entrega das encomendas maior do que o estipulado” foi o problema mais 

referido em Portugal e na UE28.  
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II. A utilização das estações e postos de correios 

 

Neste capítulo sintetizam-se os resultados referentes à utilização de estações e postos de 

correios, tempo médio de espera em fila e satisfação com os serviços prestados. 

 

Estações e postos de correios utilizados 

 

No ano de 2016, as estações de correio fixas foram utilizadas por 47% dos indivíduos. 

Cerca de 50% dos inquiridos não recorreu a estas infraestruturas. 

 

Todos os pontos de acesso à rede registaram uma diminuição relativa do número de 

utilizadores. 

 

Gráfico 1 - Percentagem de utilizadores da rede de atendimento ao público 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo dos Serviços Postais, 2012, 2014 e 2016 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos (não inclui as não respostas) 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem sinalética) Estimativa 
fiável.2 

Nota 2: Questão de escolha múltipla 

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t 

e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa.3 

 

Os utilizadores de estações e postos de correios recorreram maioritariamente às agências 

localizadas na sua zona de residência (86,6%), embora tenha aumentado 

                                                           

2 Recorre-se ao coeficiente de variação enquanto indicador de avaliação do erro de amostragem, tendo por base a variância 
do estimador "proporção" ou "média" (consoante o caso) de uma amostragem aleatória simples. Considera-se a seguinte 
classificação: estimativa fiável quando o coeficiente de variação é inferior a 10%; estimativa aceitável quando o coeficiente 
de variação é superior ou igual a 10% e inferior a 25%; estimativa não fiável quando o coeficiente de variação é superior ou 
igual a 25%. 

3 Recorreu-se ao teste estatístico da diferença entre duas proporções para amostras grandes e independentes, considerando 
um nível de confiança de 95%.  
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significativamente a utilização de estações e postos de correio localizados perto do local 

de trabalho (passou de 5,1% em 2014 para 10,9% em 20164). 

 

Serviços utilizados nas estações e postos dos correios 

 

O “envio de correspondência” foi o serviço mais utilizado (34,9%) pelos utilizadores das 

estações e postos de correio em 2016, seguindo-se o “envio / recebimento de 

encomendas” e o “correio registado”.  

 

O “carregamento de telemóveis”, utilizado por 18,3% dos inquiridos, foi o serviço cuja 

utilização mais aumentou entre 2014 e 2016 (+10,1 pontos percentuais). Outros serviços 

menos populares aumentaram a sua notoriedade e utilização como, por exemplo, o 

“pagamento de portagens” e a venda de “lotarias” e “títulos de transporte”. 

 

 

Tabela 1 – Notoriedade e utilização de alguns serviços prestados em estações/postos de correio 

 Notoriedade  Utilização 

Correio - Envio de correspondência (normal, azul, verde ou expresso) 72,4  34,9 

Correio - Envio\Recebimento de encomendas 44,3 22,3  

Correio - Envio\Recebimento de correio registado 43,3 21,0  

Telecomunicações - Carregamento de telemóveis 25,1 18,3  

Serviços financeiros - Vale postal e transferências de dinheiro (inclui 
recebimento de pensões) 

26,8 18,2 

Serviços financeiros - Pagamento de serviços / impostos 30,5  16,3   

Outros serviços - Portagens 13,5  7,6*  

Venda de outros produtos - Lotarias 16,1  5,9*  

Venda de outros produtos - Títulos de transporte 8,6*  4,0*  

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo dos Serviços Postais, 2016 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos utilizadores de estações ou postos de correio 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem sinalética) Estimativa 
fiável. Apenas são apresentadas as hipóteses cuja utilização tem uma estimativa fiável ou aceitável. 

Nota 2: Questão de escolha múltipla sem sugestão de hipóteses de resposta (notoriedade espontânea). 

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t 
e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa. 

 

                                                           

4 Estas estimativas apresentam um coeficiente de variação superior ou igual a 10% e inferior a 25%, considerando-se que 
as mesmas são aceitáveis. 
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De acordo com este inquérito, cerca de 9,5% dos inquiridos referiram conhecer o Banco 

CTT, que surgiu em março de 2016. Os inquiridos que efetivamente utilizaram os serviços 

do Banco CTT não chegaram a 4%. 

 

Cerca de 95% dos utilizadores de estações e postos de correio inquiridos desconhecem 

(ou não se lembraram) que é possível adquirir nestes estabelecimentos "bilhetes de 

espetáculo", "certificação de fotocópias" e “livros, postais, CD, DVD, jogos, ou outros 

objetos”. Outros serviços praticamente desconhecidos dos utilizadores são a venda de 

“produtos financeiros (inclui certificados de aforro, PPR, fundos de investimento, seguros 

de capitalização)", o "acesso à Internet" e o "pedido de isenção de taxas moderadoras no 

acesso ao SNS”.  

 

Os serviços SIGA e a Reexpedição de correspondência ou encomendas aumentaram a 

sua notoriedade entre 2014 e 2016, mas mantiveram a baixa taxa de utilização entre os 

recetores deste tipo de correio (3,3% e 1,4% em 2016, respetivamente). 

 

 

Gráfico 2 – Notoriedade e utilização de alguns serviços de conveniência  

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo dos Serviços Postais, 2016 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos que receberam correspondência ou encomendas expressamente em seu nome 
durante os últimos 12 meses (não inclui as não respostas) 

Nota: Questiona-se diretamente se “conhece ou já ouviu falar” do serviço. 

 

 

Tempo médio de espera  

 

O tempo médio de espera percecionado pelos utilizadores de estações de correio e de 

postos de correio foi igual de cerca de 11 minutos. De referir que o tempo de espera é um 

dos aspetos que gera menor satisfação nos utilizadores e que as reclamações recebidas 

pela ANACOM sobre esta matéria cresceram durante o segundo semestre de 2016. 
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Gráfico 3 – Evolução do tempo de espera nas estações e postos de correio 

 
Unidade: minutos 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo dos Serviços Postais, dezembro 2012, 2014 e 2016 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos de acordo com a agência postal mais utilizada (não inclui as não respostas) 

Nota: Erro amostral máximo inferior a 1 minuto nas estações de correio e a 2 minutos nos postos de correio A seta com 
orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com 
orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa. 

 

 

Satisfação dos utilizadores com os serviços prestados 

 

O “atendimento ao cliente”, o “correio entregue sem danos” e a “clareza e transparência na 

informação fornecida” foram os fatores que maiores níveis de satisfação proporcionaram 

aos utilizadores de estações e postos de correio em 2016 (média de 8,6 a 8,5 pontos). Por 

outro lado, o “tempo de espera para atendimento”, o “número de estabelecimentos postais“ 

e o “correio entregue atempadamente” geraram os menores níveis de satisfação (média de 

8,3 pontos).5,6  

 

Face a 2014, a “clareza e transparência na informação fornecida” foi o fator que mais 

contribuiu para aumentar o nível de satisfação dos utilizadores de estações e postos de 

correio. 

 

A importância que os consumidores atribuem a cada um dos fatores acima mencionados é 

semelhante para todos os fatores analisados (9,2 a 9,3 pontos)7. 

                                                           

5 Verificou-se uma diferença estatisticamente significativa entre os dois conjuntos de fatores referidos, segundo o teste 
estatístico da diferença entre duas proporções, considerando um nível de confiança de 95%. 

6 Os inquiridos foram questionados da seguinte forma: “Numa escala de 1 a 10 (1 – nada satisfeito e 10 - muito satisfeito), 
indique o seu nível de satisfação relativamente a:  

a) Clareza e transparência na informação fornecida;  
b) Atendimento ao cliente (conhecimento dos serviços, simpatia e capacidade de resolução dos problemas);  
c) Tempo de espera para atendimento;  
d) Horário de funcionamento;  
e) Localização de estabelecimentos postais;  
f) Número de estabelecimentos postais;  
g) Correio entregue atempadamente;  
h) Correio entregue sem danos 

7 Os inquiridos foram questionados da seguinte forma: “Numa escala de 1 a 10 (1- nada importante e 10 – muito importante), 
indique qual a importância que atribui para a qualidade do serviço prestado a: [mesmos fatores referidos na nota anterior] ” 
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Gráfico 4 – Avaliação dos aspetos mais importantes e satisfação nas estações e postos de correio 

 

Unidade: Escala 1 (nada importante / satisfeito) a 10 (muito importante / satisfeito) 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo dos Serviços Postais, 2016 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos utilizadores de estações ou postos de correio (não inclui as não respostas) 

Nota: As margens de erro absolutas das médias numa escala de 1 a 10 são inferiores a 0,1 na avaliação da importância e 
da satisfação dos parâmetros. 
 

 

 

III. A utilização de serviços postais – envio de objetos 

 

Apresentam-se de seguida os resultados do inquérito sobre o envio de objetos, 

nomeadamente a importância relativa de cada tipo de objeto, o destinatário, o nível de 

satisfação dos utilizadores com os serviços utilizados e as preferências na entrega de 

objetos postais (preço, rapidez, extravios) 

 

Envio de objetos postais 

 

Quanto ao envio de objetos, os principais serviços utilizados pelos inquiridos foram o envio 

de correspondências (26%), sobretudo correio normal (14%), e o envio de encomendas 

(7%). Continua a registar-se uma diminuição generalizada da utilização de cada um dos 

serviços postais, ainda que globalmente se tenha mantido a percentagem de indivíduos 

que utilizou algum dos serviços postais analisados (29%). 
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Tabela 2 – Taxa de utilização de alguns serviços postais nos últimos 12 meses 

 2012 2014 2016 

Correspondência 50  27  26 

               Correio não prioritário (normal)  36  18  14  

               Correio prioritário (azul)  29   14   7  

               Correio verde 8  2 *  # 

               Correio registado 29  13  8  

Encomendas 18  13  7*  

Serviço expresso 6 *  2 *  # 

Nenhum destes serviços postais 45  70  71 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo dos Serviços Postais, 2012, 2014 e 2016 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos (não inclui não respostas)  
Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem sinalética) Estimativa 
fiável. 

Nota 2: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t 
e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa. 

 

 

Destinatário da correspondência e encomendas enviadas 

 

A maioria da correspondência e encomendas enviadas pelos particulares em 2016 

destinou-se a outros particulares. Aumentou a percentagem de particulares que envia 

maioritariamente as correspondências para empresas (14% em 2016 face a 8% em 2014). 

 

Gráfico 5 – Destino da maioria do correio enviado 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo dos Serviços Postais, 2016 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos utilizadores dos respetivos serviços postais 

Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem sinalética) 
Estimativa fiável. A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os 
momentos 2014 e 2016 e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa. 
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Portugal continental foi o principal destino das correspondências (92% dos utilizadores), do 

correio registado (90%) e das encomendas (61%) enviadas. Cerca de 29% dos utilizadores 

referiu que enviou encomendas para a Europa e 8% para o resto do mundo. 

 

Satisfação dos utilizadores com os serviços utilizados no envio 

 

Numa escala de 1 a 10, a satisfação média dos inquiridos encontra-se entre 8,0 e 8,4, 

consoante o serviço considerado. O correio azul aumentou significativamente o seu nível 

de satisfação (8,4 em 2016), passando para 1º lugar no ranking de serviços analisados. 

 

Tabela 3 – Nível médio de satisfação com os serviços postais 

  2012 2014 2016 

C
o

rr
e

s
p

o
n

-

d
ê

n
c

ia
 

               Correio não prioritário (normal)  8,3 8,2 8,2 

               Correio prioritário (azul)  8,5  8,1  8,4  

               Correio verde 8,5 7,8  8,0 

               Correio registado 8,4 8,1  8,2 

Encomendas 8,4 8,0  8,1 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo dos Serviços Postais, dezembro 2012, 2014 e 2016 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos utilizadores dos respetivos serviços postais (não inclui as não respostas) 

Nota 1: As margens de erro absolutas das médias numa escala de 1 a 10 não ultrapassam os 0,38 pontos absolutos. 

Nota 2: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t 
e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa. 

 

O fator “sigilo/inviolabilidade da correspondência” continua a ser o que maior satisfação 

proporciona aos clientes dos diversos serviços postais, sobretudo no correio prioritário 

(azul), seguindo-se o “correio entregue sem danos” (à exceção do correio verde) e, por 

último, com menor satisfação, o “preço”, sobretudo no correio registado e encomendas. 
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Gráfico 6 – Nível médio de satisfação com os serviços postais segundo alguns pontos de avaliação 

 

Unidade: Escala 1 (muito insatisfeito) a 10 (muito satisfeito)    

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo dos Serviços Postais, 2016 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos utilizadores dos respetivos serviços postais (não inclui as não respostas) 

Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem sinalética) Estimativa 
fiável.  

 

 

Preferências na entrega de objetos postais (preço, rapidez, extravios) 

 

Foi solicitado aos inquiridos que ordenassem as seguintes opções por tipo de serviço postal 

utilizado: 

 Maior rapidez na entrega mas com preço superior; 

 Menor rapidez na entrega mas com preço inferior; 

 Menor número de extravios. 

 

Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 No caso de correio não prioritário (correio normal) e de encomendas, a ordenação mais 

frequente (35 e 26%, respetivamente) foi: 1º menor número de extravios, 2º menor preço 

e 3º maior rapidez; 

 Entre os utilizadores de correio prioritário (correio azul) foi mais expressiva (35%) a 

ordenação: 1º menor número de extravios, 2º maior rapidez e 3º menor preço; 

 Entre os utilizadores de correio registado destacou-se a ordenação 1º maior rapidez, 2º 

menor preço e 3º menor número de extravio como a mais expressiva (30%). 
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Gráfico 7 – Ordenação de preferências na entrega de objetos por tipo de serviço postal, TOP2 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo dos Serviços Postais, 2016 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos utilizadores dos respetivos serviços postais 

Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem sinalética) 
Estimativa fiável. 

 

 

IV. A utilização de serviços postais – receção de objetos 

 

Quanto à receção de objetos, o presente inquérito permitiu recolher informação sobre a 

intensidade e o tipo de objeto recebido, o local e a frequência da entrega. 

 

Receção de objetos postais 

 

A proporção de indivíduos que receberam correspondência (67% dos indivíduos) diminuiu 

significativamente entre 2014 e 2016 (-23 pontos percentuais), enquanto a percentagem 

de indivíduos que receberam encomendas se manteve constante (22%). 
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Gráfico 8 – Receção de objetos nos últimos 12 meses 

 

Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo dos Serviços Postais, 2016 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos (não inclui não respostas) 

Nota: As estimativas apresentadas são todas fiáveis. A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento 
estatisticamente significativo entre os momentos 2014 e 2016 e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição 
estatisticamente significativa. 

 

Os inquiridos que receberam este tipo de objetos referiram ter recebido, durante o mês de 

outubro de 2016, 4 correspondências e cerca de 2 encomendas8.  

 

A maioria dos indivíduos recebe faturas de água, eletricidade e telecomunicações por 

correio físico (88, 85 e 68%).  

 

Gráfico 9 – Tipologia das faturas recebidas habitualmente por correio físico 

 
Unidade: % 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo dos Serviços Postais, 2016 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos. 

Nota: As estimativas apresentadas são todas fiáveis. 

                                                           
8 Trata-se do número médio de correspondências / encomendas que os entrevistados estimam ter recebido.  
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Local da receção do correio 

 

A maioria das correspondências e das encomendas foi recebida no domicílio (99 e 82%, 

respetivamente). 99% dos clientes das correspondências e cerca de 95% dos clientes das 

encomendas consideram adequado o local da entrega.  

 

Gráfico 10 – Local efetivo / desejado para receção de correspondência e encomendas 

 
Unidade: %.     

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo dos Serviços Postais, 2016 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos que receberam correspondência ou encomendas expressamente em seu nome 
durante 2016  

Nota: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem sinalética) 
Estimativa fiável. 

 

 

Frequência da entrega  

 

Entre os inquiridos recetores de correspondências ou encomendas cerca de 62% tem a 

perceção de que as entregas de correio na sua zona residencial são efetuadas diariamente 

(-25,2 pontos percentuais que em 2014) e 34% percecionaram que as entregas são 

efetuadas de 2 em 2 dias. 

A análise da perceção Vs necessidade da regularidade das entregas permite evidenciar 

que: 

 82,5% destes inquiridos considera que a regularidade de entrega percecionada 

satisfaz as suas necessidades; 

 8,5% dos inquiridos considera que a sua perceção da regularidade de entrega é inferior 

à necessária (ocorre sobretudo entre os que rececionam o correio de 2 em 2 dias e 

têm uma necessidade diária). Foram também estes os inquiridos com o nível médio 

de satisfação com a regularidade da entrega de correio mais baixo (7,7 pontos numa 

escala de 1 a 10); 
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 9% dos inquiridos considera que a regularidade de entrega apercebida é superior à 

necessária (passou de 5,2% em 2014 para 9% em 2016). 

 

Tabela 4 – Perceção/necessidades sobre a regularidade de entrega de correspondências/encomendas 

 

2014 2016 

% % 
Satisfação média 

com a regularidade 

Perceção igual à necessidade 86,5 82,5  8,5 

  dos quais Perceção = Necessidade: todos os dias 81,2 55,6  8,6 

 Perceção = Necessidade: 2 em 2 dias 5,1* 25,8  8,4 

Perceção inferior à necessidade 8,4* 8,5* 7,7 

  dos quais Perceção: 2 em 2 dias < Necessidade: todos os dias 5,5* 5,9* 7,8 

 Perceção: 3 em 3 dias < Necessidade: 2 em 2 dias 1,5* 1,9* 7,9 

Perceção superior à necessidade 5,2* 9,0*   8,4 

  dos quais Perceção: todos os dias > Necessidade: 2 em 2 dias 3,3* 4,3* 8,6 

Total  100 100 8,4 

Unidade: %, escala 1 (muito insatisfeito) a 10 (muito satisfeito) 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo dos Serviços Postais, 2014 e 2016 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos que receberam correspondência ou encomendas expressamente em seu nome 
durante os últimos 12 meses (não inclui as não respostas) 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem sinalética) Estimativa 
fiável. A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e 
a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa. 

Nota 2: As médias sombreadas indicam as que são significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de 
igualdade entre médias. No tom claro, destacam-se as médias superiores e no tom escuro, as médias inferiores. 

 
 
 

V. As encomendas e o comércio eletrónico 

 

O capítulo V resume alguns resultados do Inquérito à Utilização de Tecnologias da 

Informação e da Comunicação pelas Famílias (IUTICF) referentes ao comércio eletrónico 

que complementam a informação recolhida no inquérito ao consumo dos serviços postais. 

O comércio eletrónico constitui uma nova oportunidade de negócio para os prestadores de 

serviços postais, nomeadamente, na área da distribuição de encomendas. 
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Compras/encomendas efetuadas online   

 

De acordo com a Comissão Europeia9, no 1º trimestre de 2016, 23% dos residentes em 

Portugal tinham efetuado compras ou encomendas online nos 3 meses anteriores10 (mais 

6 pontos percentuais que em 2014 e menos 22 pontos percentuais que a média da U.E., 

encontrando-se Portugal no 23º lugar do ranking). 

 

Gráfico 11 – Percentagem de indivíduos que efetuaram compras ou encomendas online nos últimos 3 

meses 

 
Unidade: %.     

Fonte: Eurostat, European ICT survey: "Information and Communication Technologies in households and by individuals" (2012 a 2016); 
Recolha efetuada no primeiro trimestre do ano. 

Base: Indivíduos entre os 16 e os 74 anos. 

 

Também o número de compras/encomendas efetuadas online coloca Portugal abaixo da 

média da UE28.  

 

                                                           
9 Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias (IUTICF) realizado 
pelos institutos nacionais de estatística da U.E. e harmonizado e compilado pelo Eurostat. O universo é 
constituído pelos agregados familiares residentes em Portugal com pelo menos um indivíduo com idade entre 
16 e 74 anos. A dimensão da amostra foi de 7.642 agregados domésticos. O período de referência da 
informação é o momento da entrevista para os dados relativos aos agregados domésticos, e o primeiro trimestre 
de 2016 para os dados referentes a pessoas. A amostra foi e estratificada por NUTS II e dimensionada de 
forma a produzir estimativas representativas para Portugal e para as Regiões Autónomas dos Açores e da 
Madeira. 
10 Consideram-se as encomendas feitas através de website ou de aplicações de Internet. Inclui a participação 

em lotarias e apostas (como os jogos da Santa Casa), em aquisição de investimentos financeiros (como ações), 
em reservas de alojamento ou compras em leilões na Internet). Não inclui encomendas por e-mail, SMS, nem 
MMS; produtos ou serviços obtidos gratuitamente; nem encomendas para finalidades profissionais. Questões 
colocadas aos inquiridos: “Alguma vez efetuou compras ou encomendas através da Internet? Quando efetuou 
a última compra ou encomenda?”. 
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Gráfico 12 – Quantidade de compras/encomendas efetuadas online nos últimos 3 meses 

 
Unidade: %.     

Fonte: Eurostat, European ICT survey: "Information and Communication Technologies in households and by individuals" (2016); Recolha 
efetuada no primeiro trimestre de 2016. 

Base: Indivíduos entre os 16 e os 74 anos que efetuaram compras/encomendas online nos últimos 3 meses 

 

Origem das compras/encomendas efetuadas online   

 

A maioria dos indivíduos indicou que pelo menos uma das compras efetuadas online nos 

últimos 12 meses teve origem em Portugal (78%), metade referiu um país da UE e 27% 

um país fora da UE. Portugal coloca-se à frente da média da UE28 quando o país de origem 

da compra/encomenda foi dentro ou fora da U.E. 

 

Gráfico 13 – País de origem das compras/encomendas efetuadas online nos últimos 12 meses 

 
Unidade: %.     

Fonte: Eurostat, European ICT survey: "Information and Communication Technologies in households and by individuals" (2016); Recolha 
efetuada no primeiro trimestre de 2016. 

Base: Indivíduos entre os 16 e os 74 anos que efetuaram compras/encomendas online nos últimos 12 meses 

 

Os dados do inquérito ao consumo dos serviços postais permitem ainda identificar que os 

principais países europeus referidos pelos inquiridos para a origem das compras ou 

encomendas efetuadas online foram Espanha (27%, + 14 pontos percentuais que em 2014) 

e o Reino Unido (19%, +8 pontos percentuais). 
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Track & Trace   

 

Cerca de 51,5% dos inquiridos que receberam encomendas nos últimos 12 meses, 

conheciam a existência de ferramentas online que permitem localizar as encomendas 

(track & trace) e 36% utilizaram estas encomendas.  

 

Prestadores 

 

A maioria dos indivíduos indicou que pelo menos uma das compras efetuadas online foi 

entregue no domicílio ou no local de trabalho pelos CTT (40%, -11 pontos percentuais que 

em 2014), por outro prestador de serviços postais (30%, +12 pontos percentuais que em 

2014) e pela empresa onde efetuou a compra (17%). Cerca de 20% fizeram compras online 

que não implicaram entrega física (bilhetes para espetáculos, e-books, etc.). 

 

Cerca de 14% os indivíduos levantaram pelo menos uma das suas compras online nas 

estações/postos de correio (em 2014 eram 24%). 

 

 

Gráfico 14 – Meio de entrega das compras online 

 

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo dos Serviços Postais, dezembro 2014 e 2016 

Base: Indivíduos que efetuaram compras online 

Nota 1: Significado da sinalética das estimativas: (#) Estimativa não fiável; (*) Estimativa aceitável; (sem sinalética) Estimativa 
fiável. 

Nota 2: Questão de escolha múltipla 

Nota 3: A seta com orientação ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t 
e a seta com orientação descendente traduz uma diminuição estatisticamente significativa. 
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Dificuldades associadas às compras online 

 

Segundo o inquérito da Comissão Europeia mais de 90% dos inquiridos que efetuaram 

compras online não tiveram qualquer problema (+23 pontos percentuais que a média da 

UE28). Ainda assim, o problema mais referido em Portugal e na UE28 foi o “tempo de 

entrega das encomendas maior do que o estipulado”.  

 
 

Gráfico 15 – Problemas encontrados na realização de compras através da Internet, Portugal e UE28 

 

Unidade: %.     

Fonte: Eurostat, European ICT survey: "Information and Communication Technologies in households and by individuals" (2016); Recolha 
efetuada no primeiro trimestre de 2016. 

Base: Indivíduos entre os 16 e os 74 anos que realizaram compras pela Internet para utilização privada nos 

últimos 12 meses 
 

 

 

VI. Evolução dos correios em 2016 

 

Os inquiridos manifestaram-se satisfeitos com a evolução geral dos correios ocorrida em 
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Comparativamente com 2014, registou-se uma diminuição significativa dos inquiridos com 

uma avaliação negativa (até 4 pontos) e um aumento significativo dos inquiridos com uma 

avaliação positiva alta (entre 9 e 10 pontos). 

 

Gráfico 16 – Avaliação da evolução dos correios 

 

Unidade: %.     

Fonte: ANACOM, Inquérito ao Consumo dos Serviços Postais, dezembro 2010, 2012, 2014 e 2016 

Base: Indivíduos com 15 ou mais anos (não inclui as não respostas) 
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Anexo - Notas metodológicas 

 

O universo definido para o Inquérito ao consumo dos serviços postais foi o dos indivíduos 

com 15 ou mais anos, residentes em Portugal continental, Região Autónoma da Madeira e 

Região Autónoma dos Açores. Os entrevistados foram selecionados através do método de 

quotas, tendo em conta o sexo, a idade, o nível de escolaridade e a condição perante o 

trabalho. Os alojamentos foram previamente selecionados tendo em conta a região/habitat. 

 

No quadro seguinte caracterizam-se os inquéritos mencionados no corpo deste relatório: 

 

  
Empresa 

associada 
Método de 

recolha 
Trabalho de campo 

Dimensão 
amostral 

Margem de 
erro máxima(1) 

Nov. 2016 Nielsen 
Telefónico 

(CATI) 
2 a 15 de nov. de 

2016 
1.340 

entrevistas 
2,68 

Dez. 2014 Nielsen 
Telefónico 

(CATI) 
3 de nov. a  3 de dez. 

de 2014 
1.340 

entrevistas 
2,68 

Dez. 2012 GFK-Metris 
Telefónico 

(CATI) 
8 de nov. a 15 de 

dez. de 2012 
1.374 

entrevistas 
2,64 

(1) Margem de erro absoluta ou precisão absoluta (semiamplitude de um intervalo de confiança a 95% para uma 

proporção) para as questões dirigidas ao total da amostra. 

 

Os resultados foram reequilibrados para o universo de indivíduos mediante a utilização de 

ponderadores. O ponderador foi construído de forma a garantir a estrutura 

sociodemográfica da população portuguesa com 15 ou mais anos residente em 

alojamentos privados em Portugal. Este processo baseou-se nos Censos do INE mais 

recentes à data da realização do trabalho de campo. 


