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ANEXO 

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL 

 

1 - Os níveis de qualidade do serviço postal universal previstos no artigo 5º, são os seguintes: 

a) Demora de Encaminhamento no Correio Normal (D+3) 

Definido como a percentagem média de cartas permutadas entre qualquer ponto do território nacional, 
enviadas na modalidade correio normal, que atingem o seu destino até 3 dias úteis após terem sido 
depositadas num ponto de recepção de correio, tomando como base o total das cartas enviadas. 

  2008- 2010 
N.º Descrição IR% Min Obj 

IQS1 Demora de Encaminhamento  
no Correio Normal  45,0 95,5 96,3 

 

b) Demora de Encaminhamento no Correio Azul (D+1) - Continente 

Definido como a percentagem média de cartas permutadas entre qualquer ponto do Continente, 
enviadas na modalidade correio azul, que atingem o seu destino 1 dia útil após terem sido depositadas 
num ponto de recepção de correio, tomando como base o total das cartas enviadas.  

  2008-2010 
N.º Descrição IR% Min Obj 

IQS2 Demora de Encaminhamento  
no Correio Azul - Continente 15,0 93,5 94,5 

 

c) Demora de Encaminhamento no Correio Azul (D+2) - CAM 

Definido como a percentagem média de cartas permutadas entre qualquer ponto do Continente e das 
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira (e vice-versa) ou entre estas, designados por fluxos 
CAM, enviadas na modalidade correio azul, que atingem o seu destino até 2 dias úteis após terem sido 
depositadas num ponto de recepção de correio, tomando como base o total das cartas enviadas.  

  2008-2010 
N.º Descrição IR% Min Obj 

IQS3 Demora de Encaminhamento  
no Correio Azul – CAM 4,0 84,0 87,0 

d) Correio Normal não entregue até 15 dias úteis 

Definido como o número de cartas permutadas entre qualquer ponto do território nacional, enviadas na 
modalidade correio normal, não devolvidas, que não atingem o seu destino 15 dias úteis após terem 
sido depositadas num ponto de recepção de correio, por cada mil cartas enviadas. 
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  2008-2010 
N.º Descrição IR% Min Obj 

IQS4 
Correio Normal não  
entregue até 15 dias úteis  
(por cada mil cartas) 

5,0 2,3  1,4 

 

e) Correio Azul não entregue até 10 dias úteis 

Definido como o número de cartas permutadas entre qualquer ponto do território nacional, enviadas na 
modalidade correio azul, não devolvidas, que não atingem o seu destino 10 dias úteis após terem sido 
depositadas num ponto de recepção de correio, por cada mil cartas enviadas. 

  2008-2010 
N.º Descrição IR% Min Obj 

IQS5 
Correio Azul não entregue  
até 10 dias úteis 
(por cada mil cartas) 

3,0 2,5 1,5 

 

f) Demora de Encaminhamento nos Jornais e Publicações Periódicas (D+3) 

Definido como a percentagem média de objectos representativos da categoria de jornais e publicações 
periódicas permutados entre qualquer ponto do território nacional, que atingem o seu destino até 3 dias 
úteis após terem sido depositados num ponto de recepção de correio, tomando como base o total dos 
objectos enviados. 

  2008-2010 
N.º Descrição IR% Min Obj 

IQS6 
Demora de Encaminhamento de 
Jornais e Publicações 
Periódicas 

11,0 95,5 96,3 

 

g) Demora de Encaminhamento no Correio Transfronteiriço Intracomunitário (D+3) 

Definido como a percentagem média de cartas transfronteiriças intracomunitárias, enviadas de e para 
Portugal na modalidade correio internacional de primeira velocidade, que atingem o seu destino até 3 
dias úteis após terem sido depositadas num ponto de recepção de correio, tomando como base o total 
das cartas enviadas.  

O valor anual do IQS7 corresponde ao valor médio dos últimos doze meses a terminar em Outubro do 
ano a que respeita. 

  2008-2010 
N.º Descrição IR% Min Obj 

IQS7 
Demora de Encaminhamento  
no Correio Transfronteiriço 
Intracomunitário (D+3) 

3,5 85,0 88,0 
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h) Demora de Encaminhamento no Correio Transfronteiriço Intracomunitário (D+5) 

Definido como a percentagem média de cartas transfronteiriças intracomunitárias, enviadas de e para 
Portugal na modalidade correio internacional de primeira velocidade, que atingem o seu destino até 5 
dias úteis após terem sido depositadas num ponto de recepção de correio, tomando como base o total 
das cartas enviadas.  

O valor anual do IQS8 corresponde ao valor médio dos últimos doze meses a terminar em Outubro do 
ano a que respeita. 

  2008-2010 
N.º Descrição IR% Min Obj 

IQS8 
Demora de Encaminhamento  
no Correio Transfronteiriço 
Intracomunitário (D+5) 

3,5 95,0 97,0 

 

i) Demora de Encaminhamento na Encomenda Normal (D+3) 

Definido como a percentagem média de encomendas postais permutadas entre qualquer ponto do 
território nacional, enviadas na modalidade de encomenda normal, que atingem o estabelecimento 
postal de destino até 3 dias úteis após terem sido depositadas num ponto de recepção de correio, 
tomando como base o total das encomendas postais enviadas. 

  2008-2010 
N.º Descrição IR% Min Obj 

IQS9 Demora de Encaminhamento na 
Encomenda Normal 5,0 90,5 92,0 

 

 

j) Tempo em fila de espera no atendimento 

Definido como a percentagem média de operações de atendimento nos diferentes tipos de locais de 
atendimento, nomeadamente, nas estações de correio, balcões exteriores de correio e postos de 
correio, cujo tempo de espera dos clientes se situa até dez minutos. O tempo de espera é medido entre 
o início de espera em fila e o atendimento efectivo, para todo o período de abertura dos locais de 
atendimento e refere-se à prestação dos serviços objecto do presente Convénio. 

 

  2008-2010 
N.º Descrição IR% Min Obj 

IQS10 Tempo em fila de espera no 
atendimento 5,0 75,0 85,0 
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2 - Mecanismo de compensação previsto no artigo 5º: 

2.1 - A compensação a aplicar pelo incumprimento dos níveis de qualidade de serviço corresponde à 
aplicação de uma dedução à variação máxima dos preços dos serviços reservados permitida para o ano 
seguinte ao do incumprimento, até ao valor máximo de 1 ponto percentual, a qual deverá beneficiar a 
universalidade dos utilizadores daqueles serviços. A dedução calcula-se como indicado no ponto 2.2.  

2.2 - Cálculo da dedução prevista no ponto 2.1 

2.2.1 - Dedução associada ao Indicador Global de Qualidade de Serviço (IGQS) 

O Indicador Global de Qualidade de Serviço (IGQS) é calculado da seguinte forma: 

a) Atribuição de uma classificação de 0 a 100 para cada um dos IQS, correspondendo 100 à 
verificação do objectivo, 0 ao incumprimento do valor mínimo, e um valor proporcional de 0 a 100 
para valores compreendidos entre o valor mínimo e o valor objectivo. No caso de se verificarem 
valores acima do objectivo, a classificação será também superior a 100, proporcionalmente ao 
desvio positivo em relação ao objectivo.  
Considera-se incumprimento do valor mínimo, a verificação de um valor: 
. 0,1% inferior ao valor mínimo, nos casos dos IQS expressos em percentagem (IQS 1 a IQS3 e 
IQS6 a IQS10); 
. 0,1‰ superior ao valor mínimo, nos casos dos IQS4 e IQS5. 

b) Multiplicação das classificações obtidas em a) pela importância relativa (IR) de cada IQS; 

c) O valor do IGQS corresponde à soma das classificações obtidas em b). 

Caso o IGQS seja 100 ou superior a 100, não há aplicação da dedução. 
Caso o IGQS seja inferior a 90, aplica-se a dedução máxima. 
No caso em que o valor do IGQS resulte entre 90 e 100, aplica-se proporcionalmente a dedução. 

2.2.2 - Dedução associada ao incumprimento dos valores mínimos de cada IQS 

Para os casos em que qualquer IQS esteja abaixo dos valores mínimos aceitáveis, a dedução 
corresponde ao produto entre a importância relativa (IR) do IQS e a dedução máxima. 

Caso o IGQS seja inferior a 90, a dedução associada aos diversos IQS não é aplicável. 

2.2.3 - Dedução total aplicável 

A dedução total a aplicar é determinada do seguinte modo: 

a) Caso o IGQS seja superior ou igual a 100, a dedução corresponde à dedução associada ao 
incumprimento dos valores mínimos dos diversos IQS; 

b) Caso o IGQS seja um valor abaixo de 100, a dedução corresponde ao resultado da soma da dedução 
associada ao IGQS com as deduções associadas ao incumprimento dos mínimos dos diversos IQS, num 
máximo de 1 ponto percentual. 

2.3 - Em situações excepcionais devidamente fundamentadas pelos CTT, associadas a dificuldades 
operacionais na implementação da redução dos preços, poderá este prestador solicitar ao ICP-
ANACOM a aplicação, em alternativa à compensação referida no ponto 2.1, de uma compensação 
financeira a reverter a favor dos utilizadores, em que as modalidades concretas de realização dessa 
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compensação, a efectuar no âmbito dos serviços reservados, serão objecto de aprovação prévia pelo 
ICP-ANACOM, atentos os princípios de universalidade, e sendo de valor financeiro equivalente à 
redução de receitas dos serviços reservados que resultaria da aplicação da compensação prevista no 
ponto 2.1. 

2.4 - O pedido referido em 2.3 deverá ser apresentado pelos CTT, por escrito, de forma fundamentada, no 
prazo máximo de 15 dias úteis após a decisão do ICP-ANACOM, ou medida equivalente do ICP-
ANACOM, referente à aplicação do mecanismo de compensação por incumprimento de níveis de 
qualidade de serviço. O pedido dos CTT deverá ser acompanhado, para além da proposta de 
modalidades concretas de compensação financeira, de proposta de aplicação da compensação nos 
termos do ponto 2.1. 

2.5 -  A decisão de consideração ou não do pedido a que aludem os pontos 2.3 e 2.4 cabe ao ICP-
ANACOM, a qual deverá ser notificada aos CTT no prazo de máximo de 20 dias úteis a contar da 
recepção do mesmo, devendo tal decisão ser devidamente fundamentada.   

 
 


