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Saudações  

 

É um enorme privilégio estar aqui na Fundação Portuguesa das Comunicações a comemorar 

o Dia Mundial dos Correios.  

 

O Dia Mundial dos Correios celebra-se a 9 de outubro por ter sido neste dia, em 1874, que 

foi fundada a União Postal Universal, a agência das Nações Unidas para o sector postal, que 

celebra hoje 145 anos. 

  

O Dia Mundial do Correios foi instituído em 1969 – sendo hoje o seu 50º aniversário – com o 

objetivo de promover a consciencialização dos cidadãos e das empresas sobre o papel do 

sector postal no dia-a-dia e a sua contribuição para o desenvolvimento social e económico 

dos países. 

 

Considero que este dia deve continuar a ser comemorado, passados estes 50 anos, pela 

relevância e pela importância social e histórica dos Correios na satisfação das necessidades 

de comunicação dos cidadãos do Mundo, na aproximação de pessoas e de regiões, a 

fomentar o crescimento integrado da economia mundial. 

 

Deve ainda ser comemorado por todos porque mesmo num mundo cada vez mais digital, os 

serviços postais são um pilar fundamental da infraestrutura económica, cultural e social de 

um país. E todos os cidadãos, todas as empresas, em todo o país, devem ter direito a receber 

fisicamente, nas suas casas, na sua sede, correio e encomendas. Hoje e no futuro (mesmo 

que de forma diferente). 

 

O sector postal vive hoje um momento de enorme inovação, com soluções cada vez mais 

apontadas para o futuro, com a criação de novas soluções e novas facilidades de serviços. É 

um momento muito estimulante para ser regulador dos serviços postais, operador postal ou 

consumidor de serviços postais. 
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Um dos motores de desenvolvimento do sector postal é a explosão do comércio eletrónico, 

associado ao desenvolvimento tecnológico e à disseminação da Internet, que levou à criação 

de novas soluções pelos operadores postais capazes de responder às necessidades dos 

consumidores. Todos os operadores postais, sejam operadores postais “clássicos”, expresso 

ou até mesmo as plataformas digitais online com rede própria, estão a desenvolver soluções 

de entrega de encomendas cada vez mais inovadoras, tecnológicas e orientadas para as 

necessidades especificas dos consumidores, designadamente em termos de escolha do local 

e da hora de entrega. As soluções passam até, num cenário mais futurista e ainda não 

massificado, pela utilização de drones para fazer entregas urgentes em áreas de mais difícil 

acesso. Outras soluções incluem entrega de encomendas por robots, a utilização dos parcel 

lockers ou, até, entregar encomendas postais na mala do meu carro.  

 

Assiste-se hoje a uma convergência entre os serviços postais mais tradicionais com opções 

digitais, a uma convergência entre o mundo postal, o comercio eletrónico e o digital.  

 

É neste quadro de transformação do sector que se desenvolve a atuação da ANACOM, 

enquanto autoridade reguladora, e o seu contributo para o desenvolvimento do sector, 

promovendo tanto a concorrência como a proteção dos direitos e interesses dos utilizadores. 

 

Permitam-me destacar, neste âmbito, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 

recentemente pela ANACOM com vista a assegurar o acesso a um serviço postal de 

qualidade.  

 

De modo a dar uma resposta mais adequada às necessidades das populações em termos de 

qualidade de serviço, foi definido um novo e mais exigente conjunto de indicadores de 

qualidade de serviço a cumprir pelo prestador de serviço universal. 

 

Com o objetivo de melhorar o acesso à rede postal por parte da população, os objetivos de 

densidade foram redesenhados, passando a ser necessário que em cada concelho exista 

uma estação de correio ou um posto de correio com condições equivalentes. 
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De assinalar ainda a assinatura, em julho, de protocolos com sete centros de arbitragem de 

conflitos de consumo, um processo que tornará mais simples e expedito o processo de 

resolução de litígios entre os consumidores e os prestadores de serviços de comunicações, 

incluindo os serviços postais. Com esta medida, pretende-se melhorar a cooperação com os 

centros de arbitragem e incentivar boas práticas entre os prestadores de serviços. 

 

Neste contexto, de salientar a redução verificada no primeiro semestre deste ano no número 

de reclamações recebidas pela ANACOM sobre o sector postal. Consideramos muito 

relevante a redução verificada e esperamos que esta trajetória se mantenha para o futuro, 

em linha com as ações que têm vindo a ser desenvolvidas com vista a assegurar uma 

proteção máxima dos direitos dos utilizadores, em todo o território e, em especial, junto das 

populações mais vulneráveis. 

 

A nível europeu, a ANACOM preside este ano ao ERGP, o Grupo de Reguladores Europeus 

dos serviços postais. A prioridade do ERGP em 2019 tem sido preparar o futuro processo de 

revisão da diretiva postal. Neste sentido, foi aprovado um relatório que identifica as principais 

tendências de desenvolvimento do mercado e as principais dificuldades colocadas pela atual 

diretiva. Considerando este levantamento, o ERGP aprovou este ano, nos Açores, a Opinião 

sobre a revisão do quadro regulamentar, que apresenta recomendações na perspetiva de 

reforma da diretiva. Permitam-me que realce algumas ideias desta Opinião. 

 

Primeiro, fortalecer e assegurar a harmonização mínima dos poderes das autoridades 

reguladoras nacionais para intervir no mercado, a fim de promover a concorrência e 

solucionar as falhas do mercado. 

 

Segundo, que as autoridades reguladoras devem ter poderes para, por exemplo, impor 

obrigações ex-ante em caso de falhas do mercado, incluindo a obrigação de fornecer acesso 

à rede dos operadores postais.  

 

O ERGP recomenda também à Comissão Europeia que seja garantido que um conjunto 

mínimo de serviços postais esteja disponível para todos os cidadãos europeus, levando em 

consideração as circunstâncias nacionais.  
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Deve ainda ser garantida a consistência do novo quadro regulatório com outros quadros, 

como os direitos dos consumidores, IVA e alfândegas, proteção de dados, UPU, transporte 

de cargas ou segurança de mercadorias. 

 

O ERGP tem também vindo a desenvolver trabalho no âmbito do regulamento sobre a entrega 

de encomendas cross border, que será avaliado no próximo ano pela Comissão Europeia e 

que visa melhorar a supervisão, bem como melhorar a transparência das tarifas e 

informações fornecidas pelos prestadores de serviços de entrega de encomendas aos 

consumidores sobre os serviços transfronteiriços. 

 

Num âmbito internacional mais alargado, cabe voltar a referir a UPU, que como fórum de 

cooperação entre países, operadores e outros atores do sector postal, teve ao longo da sua 

história um papel instrumental no desenvolvimento de uma rede global que proporciona aos 

cidadãos e empresas do mundo inteiro o serviço postal universal. 

 

Como já referi, o sector postal a nível global atravessa um período de considerável 

transformação face às alterações de hábitos da sociedade, refletindo-se sobretudo numa 

redução do correio tradicional face à crescente digitalização, por um lado, e no crescimento 

do correio resultante do comércio eletrónico, por outro. 

 

A UPU, que tem atuado de uma forma tradicional e baseada nos modelos históricos, foi 

naturalmente confrontada com esta nova realidade, reconhecendo a necessidade de se 

adaptar à mesma. 

 

Na verdade, faz hoje precisamente duas semanas que os membros da UPU, em reunião 

magna, tomaram uma decisão que visa adaptar a UPU aos desenvolvimentos recentes do 

sector postal.  
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Esta decisão, que correspondeu a uma revisão considerável do modelo de remuneração entre 

operadores, é muito relevante por diversos fatores: 

 

 Tornando o modelo da UPU mais orientado para os custos, reduzindo distorções de 

mercado - princípios sempre caros a um regulador - não deixando de ter em conta as 

preocupações sociais que competem a uma agência das nações unidas; 

 

 Permitiu manter a integridade do chamado ‘território postal único’, ou seja, a rede postal 

global, constituída por todos os países membros – como é sabido, os EUA tinham 

anunciado a sua intenção de sair da UPU caso não fossem introduzidas determinadas 

alterações ao seu sistema de remuneração; 

 

  Corresponde a um reconhecimento generalizado da UPU e dos seus membros de que a 

organização tem que se reformar e adaptar a um sector postal diferente e em mutação 

constante – e este é o desafio principal que a UPU enfrenta para os próximos anos. 

 

Os correios estão a viver uma fase única de inovação, de dinamismo e de convergência com 

o mundo digital. O que parece inimaginável quando os correios em Portugal vão comemorar 

para o ano 500 anos. 500 anos desde que em 1520 D. Manuel criou o ofício de Correio Mor.  

 

É um sector que se está a renovar, e estamos todos, reguladores, operadores, consumidores 

numa fase de adaptação. É um sector onde a regulação se está a alterar, como vimos com o 

resultado dos Congresso Extraordinário da UPU e as alterações profundas ao sistema de 

remuneração, ou como vamos ver no futuro com a revisão do quadro regulamentar dos 

serviços postais a nível europeu. Como regulador vamos garantir que princípios fundamentais 

como a inclusão social, económica, a proteção dos consumidores e a promoção da 

concorrência serão sempre garantidos. E que daqui a 5, 10 e 100 anos, vamos continuar aqui, 

na Fundação das Comunicações, a comemorar o dia Mundial dos Correios. 

 

Muito obrigado. 


