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Dia Mundial dos Correios 2005 

 

11 de Outubro de 2005 

 

Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares  

Senhor Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações  

Senhor Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas e das Comunicações  

Senhor Reitor da Universidade de Coimbra  

Senhor Presidente da Rádio e Televisão de Portugal  

Senhor Presidente do Conselho de Administração da Fundação Portuguesa das 
Comunicações  

Senhor Presidente do Conselho de Administração dos CTT – Correios de Portugal  
Senhores Presidentes de outras empresas do sector, 

 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

 

É com muito gosto que a Autoridade Nacional das Comunicações se associa, uma 
vez mais, às comemorações do Dia Mundial dos Correios e da criação da União Postal 
Universal, que já completa 131 anos.   

 

Começo por saudar a Fundação Portuguesa das Comunicações, na pessoa do 
Presidente do seu Conselho de Administração, manifestando o maior apreço pelo 
trabalho que tem vindo a desenvolver no quadro da divulgação do património histórico, 
científico e tecnológico do nosso sector.  

 

Neste âmbito, não posso deixar de me congratular pela exposição permanente 
dedicada aos 500 anos da história das comunicações da qual hoje vamos inaugurar o 
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circuito postal. Fica assim completa esta exposição, cujo primeiro percurso – o das 
telecomunicações – foi aberto pelo senhor Ministro das Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações no passado mês de Maio, no Dia Mundial das Telecomunicações. 

 

Trata-se de uma exposição de inegável qualidade e reconhecido sucesso, que não 
teria sido possível concretizar sem a colaboração e o empenho demonstrados por 
várias entidades É por isso uma honra, também enquanto instituidor da Fundação 
Portuguesa das Comunicações, contar com a presença, neste evento, do senhor 
Presidente da RTP, a quem agradeço o apoio que deu a este projecto. 

 

O Catálogo da exposição permanente, hoje disponibilizado, é uma edição de 
prestígio que recolhe e ilustra todo o acervo da exposição. Mais uma vez, está de 
parabéns a Fundação por ter sabido concretizar esta obra. Justifica-se, por isso 
mesmo, um reconhecimento público a todos os que contribuíram para a concretização 
desta exposição. 

 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores,  

 

Parece-me oportuno aproveitar esta intervenção para destacar algumas das 
tendências mais marcantes do sector postal: estabilização do tráfego postal que, em 
2004, se situou ao nível verificado em 2000; o crescimento do tráfego de correio 
expresso, sendo de registar que a quota de mercado dos operadores postais 
alternativos tem vindo a aumentar, situando-se ligeiramente acima dos 60 por cento; 
nos serviços liberalizados não enquadrados na categoria de correio expresso, pelo 
contrário, a quota de mercado do grupo CTT situa-se em cerca de 97 por cento; regista-
se, finalmente, o investimento pelos operadores em novas áreas de mercado, 
assistindo-se a uma intensificação da exploração de outras actividades em mercados 
conexos (vendas por correspondência, comércio electrónico, logística, correio híbrido 
e novos serviços baseados nas tecnologias de informação e comunicação). 
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A regulação do sector postal tem como objectivo último assegurar a satisfação 
das necessidades de serviços postais das populações e actividades económicas. Na 
concretização deste objectivo, a regulação deve: 

 

a) Promover a liberalização gradual do sector postal, decorrente do enquadramento 
regulamentar comunitário, garantindo aos operadores postais o acesso ao 
mercado em condições idênticas e não discriminatórias, incluindo o acesso à 
rede postal pública dos CTT, 

 

mas também 

 

b) Garantir a existência e disponibilidade do serviço postal universal, entendido 
como uma oferta permanente de serviços postais com qualidade especificada, 
prestados em todos os pontos do território nacional, a preços acessíveis a todos 
os utilizadores. 

 

A partir de 1 de Janeiro de 2006, será implementada a terceira etapa de 
liberalização do mercado, com a abertura à concorrência das correspondências com 
peso igual ou superior a 50gr ou preço igual ou superior a duas vezes e meia o preço 
de uma carta de 20gr de correio azul nacional (preço ≥ €1,125, a preços actuais) 1. 

 

Até ao final de 2006, a Comissão Europeia deve apresentar uma proposta 
confirmando, ou não, a data de 1 de Janeiro de 2009 para a plena realização do 
mercado interno dos serviços postais. A ANACOM acompanhará os estudos 
desenvolvidos pela Comissão e elaborará estudos autónomos visando preparar a 
posição nacional sobre esta importante fase. 

 

 
1 Actualmente está liberalizada a prestação do serviço de correspondências com peso igual ou 
superior a 100gr e preço igual ou superior a três vezes a carta de correio azul de 20gr nacional 
(preço ≥ €1,35), bem como a prestação do serviço de encomendas e de jornais e publicações 
periódicas. 
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Decorrente da liberalização do mercado, é de esperar uma maior pressão 
concorrencial sobre o prestador de serviço universal, com os benefícios que daí 
podem decorrer para os consumidores e para as empresas: maior oferta de serviços, 
melhor qualidade, serviços mais adaptados às necessidades dos clientes, crescente 
substituição electrónica no serviço postal, o que por sua vez se traduz num incentivo 
para o desenvolvimento da concorrência no mercado 

 

  Ao regulador compete assegurar que os consumidores obtenham o máximo 
bem-estar em termos de qualidade de serviço, de preços, de diversidade e de 
universalidade. No caso concreto do sector postal, a prática regulatória em Portugal 
tem assentado, no essencial, no binómio preço-qualidade, que condiciona a evolução 
dos preços ao consumidor ao cumprimento de objectivos de qualidade de serviço. A 
profundidade e a extensão da regulação da qualidade de serviço em Portugal compara 
muito positivamente com as práticas na União Europeia, conforme foi realçado por 
estudos recentes da Comissão Europeia e também pela recente adopção de soluções 
deste tipo por outros reguladores europeus. 

 

  No âmbito da regulação da qualidade do serviço, o regulador assegura e fiscaliza 
a qualidade do serviço postal universal, nomeadamente através das seguintes formas 
de actuação: análise dos níveis de qualidade trimestralmente remetidos pelos CTT; 
auditorias aos sistemas de medição de qualidade de serviço e de tratamento de 
reclamações; realização de estudos de percepção de qualidade de serviço; análise de 
reclamações e informações dos utilizadores de serviços postais. 

 

  Em relação ao primeiro destes aspectos, é com satisfação que faço hoje público 
registo da evolução favorável, em termos globais, dos níveis de qualidade de serviço 
monitorizados pela ANACOM. A título de exemplo, a percentagem de correio normal 
nacional distribuído até ao 3º dia útil foi, em 2004, de 97 por cento, 1.4 p.p. acima do 
verificado em 2003; a percentagem de encomendas normais distribuídas até ao 3º dia 
útil foi de 92,6 por cento, 7.6 p.p. acima do registado em 2003. A monitorização 
efectuada em 2005 confirma esta tendência, já que os valores do 2º trimestre se 
encontram acima dos do período homólogo de 2004. 
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Especial atenção é conferida pela ANACOM à evolução da qualidade de serviço 
nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira. Neste âmbito, introduziu-se, em 2004, 
um indicador de qualidade de serviço específico para a demora de encaminhamento do 
correio azul nas Regiões Autónomas2, o qual tem apresentado uma evolução positiva 
em 2005 face a 2004 (os últimos dados, referentes ao 2º trimestre/2005, indicam que a 
qualidade atingida é superior à verificada no 1º trimestre/2005 e no trimestre homólogo 
de 2004). 

 

  No âmbito da monitorização e fiscalização da qualidade do serviço postal, a 
ANACOM realiza também estudos de percepção da qualidade do serviço. De acordo 
com os resultados preliminares do último estudo, realizado este ano, a maioria dos 
inquiridos (86,3%) consideraram positiva a evolução dos correios nos últimos 12 
meses.  

 

  A ANACOM tem também, naturalmente, um papel activo na regulação dos preços 
do serviço universal, visando assegurar o cumprimento dos princípios tarifários da 
orientação dos preços para os custos, da não discriminação, da transparência e da 
uniformidade. Conforme anteriormente referido, a variação média dos preços dos 
serviços reservados está dependente do cumprimento dos níveis de qualidade de 
serviço definidos no Convénio de Qualidade. No actual Convénio de Preços, em vigor 
até ao final do ano, os preços dos serviços reservados não podem variar mais do que 
IPC-0,5 pontos percentuais por ano.  

 

  Para além da garantia da prestação do serviço universal, com qualidade 
adequada e preços acessíveis, a protecção dos utilizadores é também reforçada pela 
obrigatoriedade de os operadores postais publicitarem e informarem os serviços 
oferecidos e as condições associadas (ex: preços e padrões de qualidade de serviço), 
bem como procederem a um adequado tratamento das reclamações. Releva-se também 
que o Instituto do Consumidor e as Associações de Consumidores são previamente 
consultadas pela ANACOM sobre os Convénios de preços e de QoS. 

 

 
2 IQS3 – Demora de encaminhamento no correio azul (D+2) – CAM. CAM engloba os fluxos entre Continente e Regiões 
Autónomas, entre Regiões Autónomas e dentro da mesma Região Autónoma.  
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 Antes de terminar, gostaria de fazer referência às acções em desenvolvimento e a 
desenvolver pela ANACOM no âmbito do sector postal: 

 

a) A recente aprovação em Conselho de Administração da ANACOM do projecto de 
regulamento que define regras para avaliação das comunicações da 
concessionária do serviço postal universal de encerramento ou redução do 
horário de funcionamento de estabelecimentos postais, e que foi hoje 
disponibilizado no nosso site, que clarifica e torna transparente o modo de 
actuação do regulador nesta matéria;  

 

b) Lançamento, até ao final deste ano, de um estudo do sector postal e das suas 
perspectivas de desenvolvimento em Portugal que, após análise pela ANACOM e 
consulta aos operadores, permitirá ao regulador preparar a sua actuação na 
próxima etapa do percurso de liberalização; 

 

c) Revisão dos Convénios de Preços e de Qualidade de Serviço, cuja vigência 
termina no final do ano, visando salvaguardar, nomeadamente: a promoção da 
concorrência através de preços orientados para os custos; garantir a prestação do 
serviço universal a preços acessíveis e com qualidade; proteger o interesse dos 
consumidores e prevenir abusos de posição dominante. 

 

 

Muito obrigado pela vossa atenção. 


