
Sentido Provavel de Decisao sabre o pedido dos CTT para utilizac;ao de transponders 

na medic;ao dos IQS 

- Pron(mcia dos CTT -

1. lntroduc;ao 

Notificados de deliberac;ao do Conselho de Administrac;ao da ANACOM de 28.11.2019, que 

aprovou o Sentido Provavel de Decisao sabre o pedido dos CTT - Correios de Portugal, S.A. (CTT) 

para utilizac;ao de transponders na medic;ao dos lndicadores de Qualidade de Servic;o ("IQS"), 

(doravante "SPD"), recebido a 05.12.2019, vem os CTT apresentar a sua pron(mcia, nos termos e 

para os efeitos previstos nos artigos 121.Q e 122.Q do C6digo do Procedimento Administrativo. 

No contexto da decisao final da ANA COM decorrente dos resultados da auditoria aos valores anuais 

de 2016 e 2017 da qualidade do servic;o postal universal, de 28.12.2018, o presente SPD visa 

definir as condic;oes em que os transponders e respetiva tecnologia associada aos mesmos, sao 

passfveis de utilizac;ao na medic;ao dos IQS dos CTT. 

2. Comentarios ao SPD 

Apresentam-se seguidamente os comentarios dos CTT aos pontos constantes do projeto de 

decisao da ANACOM, seguindo a mesma ordem apresentada no SPD. 

2.1 lndeferir a utilizarao de transponders RFID de tecnologia semi-ativa 

Em resposta ao pedido dos CTT para utilizac;ao de transponders de tecnologia semi-ativa ate 

ao final do 1 Q trimestre de 2020, a ANA COM pretende indeferir o uso deste tipo de 

transponders, alegando que os mesmos, pela sua dimensao e formato, podem ser 

identificados e assim, identificar os objetos de teste e os painelistas, podendo influenciar os 

resultados do sistema de medic;ao da qualidade de servic;o. 

Relativamente ao uso desta tecnologia, nao podemos deixar de referir que a mesma tern sido 

e e ainda utilizada na medic;ao da qualidade de servic;o domestica dos operadores postais num 

1 



vasto conjunto de pafses da Europa1 (Suecia, Dinamarca, Alemanha, Fran c;a, Belgica, Sufc;a, 

Austria, Italia, Polonia, Croacia, Eslovaquia, Republica Checa, Grecia, Servia e B6snia

Herzegovina) . 

Ainda sabre o uso da tecnologia semi-ativa, e de referir que as analises quantitativas efetuadas 

no ambito das auditorias aos nfveis de qualidade do servic;o postal universal em 2016 e 2017 

nao foram conclusivas sabre a influencia do uso de transponders nos resultados do sistema de 

medic;ao da qualidade de servic;o. 

Os transponders desta tecnologia foram desenvolvidos para o setor postal e tern vindo a ser 

utilizados neste setor de acordo com especificac;oes de normas europeias de medic;ao de 

encaminhamento, nomeadamente a EN 13850:2012 e a EN14534:2016/ AC:2017, 

desenvolvidas pelo CEN (Comite Europeu de Normalizac;ao). 

A tecnologia subjacente a estes dispositivos tern evolufdo para o uso de transponders de 

tecnologia passiva e os CTT, sempre interessados em acompanhar a evoluc;ao tecnol6gica, 

pretendem tambem utilizar esta nova tecnologia, tal coma tern vindo a acontecer noutros 

operadores postais europeus, que tern vindo a efetuar uma transic;ao gradual para o uso da 

denominada tecnologia passiva. 

Face ao exposto, tal coma se tern verificado nos demais operadores postais europeus, 

justifica- se e e razoavel a existencia de um perfodo de transic;ao para que os CTT efetuem a 

migrac;ao para a utilizac;ao de transponders RFID de tecnologia passiva, situac;ao que fica 

inviabilizada face a intenc;ao da ANACOM de proibir, de forma instantanea, da utilizac;ao de 

transponders de tecnologia semi -ativa. 

2.2 Deferir a utiliza(ao de transponders RFID de tecnologia passiva e a utiliza(ao de 

equipamentos que permitam identificar o momenta em que os envios postais que 

contenham aqueles transponders sao depositados nos recetaculos postais dos 

destinatarios, com as carateristicas descritas pelos CTT na sua carta de 02.05.2019, desde 

que seja assegurado o cumprimento integral dos seguintes requisitos: 

a) Sejam utilizados exclusivamente para efeitos de valida(ao da informa(ao reportada 

pelos painelistas. 

b) Nao permitam que os objetos de teste sejam identificaveis; 

1 lnforma~ao fornecida pela empresa Lyngsoe Systems. 
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c) Nao permitam identificar o ponto de indu(ao do objeto de teste na rede postal e o ponto 

de entrega do destinatario. 

d) Uma vez que os mesmos visam a valida(ao da informa(ao reportada pelos painelistas, 

no ambito do sistema de medi(ao dos IQS, os CTT nao podem ter acesso a qualquer 

informa(ao associada aos transponders, nem a qualquer informa(ao associada aos 

equipamentos que permitem identificar quando os envios postais que os contenham 

sao depositados nos recetaculos postais dos destinatarios. Esta informa(ao apenas 

podera estar disponfvel, e ser utilizada, pela entidade externa e independente dos CTT 

que efetua a medi(ao dos val ores dos IQS. 

Conforme indicado na comunicac;ao CTT de 02.05.2019, os reguisitos expressos nas alfneas 

b) e c). sao cumpridos, nao suscitando qualquer observac;ao. 

Contudo, relativamente ao reguisito indicado na alfnea d). a referencia a que os CTT nao podem 

ter acesso a qualquer informac;ao associada aos transponders nao e compreensfvel e merece

nos as maiores reservas. 

Tendo em considerac;ao as caraterfsticas do sistema de medic;ao dos IQS, que e um sistema de 

medic;ao por amostragem e com utilizac;ao de inf ormac;ao humana, nao sen do por isso exato, e 

perfeitamentejustificavel e razoavel que os CTT, enquanto entidade sujeita a medic;ao, possam 

aferir do respetivo rigor da medic;ao. 

Para tal, os CTT necessitam de ferramentas que lhes permitam pedir validac;oes a entidade 

externa e independente que efetua a medic;ao, para aferir a fiabilidade e rigor da mesma, para o 

que e fundamental o acesso, no mfnimo, a informac;ao que a ANACOM ja autorizara na sua 

decisao de 28.12.2018 sobre esta materia, na qual estabelece que " .. . os transponders (ea 

tecnologia utilizada com os mesmos) passfveis de utiliza(ao devem cumprir, nomeadamente, 

os seguintes requisitos: 

d) Nao permitam que os CTT tenham acesso, num perfodo de tempo ate 5 dias uteis ap6s a 

primeira leitura do transponder na rede dos CTT (de cada vez que o mesmo seja 

utilizado), a qualquer informa(ao do transponder, incluindo a informa(ao sabre a 

realiza<;ao da primeira leitura. 

e) Nao permitam que os CTT tenham acesso a qualquer informa(ao sabre o ponto de 

indu<;ao, o ponto de rece<;ao e o giro, podendo ter acesso ao tipo de ponto de rede onde o 

objeto circulou (e.g., Centro de distribui<;ao postal, Centro de produ<;ao e logfstica, 

esta<;ao de correios), sem identificar exatamente qua/ (e.g., esta<;ao de correios de Sete 

Rios). 
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O acesso dos CTT pelo menos a informac;ao associada aos transponders em tempo dif erido, 

com identificac;ao de apenas o tipo de ponto de rede onde o objeto ci rculou, e fundamental para 

avaliar o rigor da medic;ao e nao tern qualquer impacto no anonimato do painel. 

Adicionalmente, o acesso ao nfvel de informac;ao definido na ref erida decisao da ANA COM, 

permite perceber quais as atividades (tratamento, transporte ou distribuic;ao) que nao estao a 

ter performanceadequada, traduzindo impactos negativos na qualidade de servic;o, permitindo 

identificar constrangimentos e tomar as medidas necessarias para os ultrapassar, a posteriori, 

ou seja, sem ter qualquer possibilidade de intervir na medic;ao dos objectos em causa. 

Quanta a proibic;ao de acesso a qualquer informac;ao associada aos equipamentos que 

permitem identificar quando os envios postais que contenham transponders sao depositados 

nos recetaculos postais dos destinatarios, importa referir que a informac;ao que esta disponfvel 

na plataforma que gere a informac;ao dos referidos equipamentos, tambem denominados por 

smartmailboxes, nao fere de forma alguma o anonimato de painel, conforme se demonstrou. 

De facto, nesta plataforma nao reside nenhuma informac;ao sobre painelistas, sendo a relac;ao 

smartmailboxes I painelistas efetuada exclusivamente pela entidade externa e independente 

dos CTT que efetua a medic;ao da qualidade de servic;o nos seus pr6prios sistemas. Acresce 

ainda que o acesso a informac;ao das smartmailboxes, a qual nao compromete o anonimato do 

painel, e fundamental para os CTT aferirem a validade e a fiabilidade da medic;ao a que sao 

sujeitos. Face ao exposto, solicitam os CTT acesso a esta informac;ao, tal como acontece 

noutros pafses europeus, em que equipamentos deste tipo sao utilizados. 

Sendo objetivo do Regulador garantir bons nfveis de qualidade na prestac;ao do servic;o postal 

universal, e estando colocada de parte a possibilidade de proceder a qualquer interferencia 

com a medic;ao, nao se compreende como e vedado o acesso a informac;ao da medic;ao 

independente que, sem colocar em causa o anonimato do painel, contribua para a melhoria da 

qualidade de servic;o prestada as populac;oes. 

Tendo em considerac;ao os avultados custos da medic;ao externa, ha que canalizar o 

investimento na melhoria de acessibilidades, instalac;oes e equipamentos, nao sendo 

comportavel manter um painel interno paralelo para obtenc;ao de informac;ao de transponders, 

inf ormac;ao que, sem qualquer risco para o pain el pode advir da medi c;ao extern a, ja custeada 

pelosCTT. 

No que se refere ao requisito indicado na alfnea a), a referencia a que a utilizac;ao dos 

transponders seja exclusivamente (sublinhado nosso) para efeitos de validac;ao da informac;ao 

reportada pelos painelistas, merece-nos as maiores reservas, sendo entendimento dos CTT 
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que, para alem da valida~ao da fiabilidade da medi~ao, e razoavel e desejavel que a informa~ao 

dos transponders seja utilizada na melhoria da qualidade de servi~o. tal como estipulado na EN 

13850:2012: 

"E.3.2.3 Technical registrations 

EN 13850 allows the use of test items containing electronic or other advanced technology so 

that each test item can be monitored at pre-defined points or throughout its whole journey to 

allow for more detailed diagnostic analysis of the transit time. 

EXAMPLE 1 Many postal operators use Radio Frequency Identification (RFID) transponders in 

each test letter and have set up receiver systems at crucial points in their logistic network to 

register the moments at which the test letters pass these logistic nodes. 

If these are used, the organisation operating the measuring system shall take steps to ensure 

that the diagnostic system: 

does not introduce biases in the end- to- end transit-time results, 

cannot be identified at any stage of the distribution and 

does not interfere with automated distribution processes. " 

Conforme referido pelos CTT na sua comunica~ao de 02.05.2019, a utiliza~ao de transponders 

nao fere o anonimato do painel e nao permite identificar pontos de entrega, nem giros, em 

suma, nao interfere em nada nos resultados do sistema de medi~ao. 

2.3 lndeferir o pedido de autoriza(ao dos CTT para acesso a informa(ao relativa aos pontos 

especfficos da rede com cobertura RFID onde o objeto de teste com transponder circulou. 

0 pedido de autoriza~ao dos CTT para acesso a informa~ao nos termos acima referidos tinha 

como objetivo a introdu~ao de melhorias na rede operacional dos CTT e assim prestar uma 

melhor qualidade de servi~o a popula~ao. 

lmporta referir que outros operadores postais europeus onde se incluem a Suecia, Dinamarca, 

Alemanha, Fran~a. Belgica, Suf~a. Austria, Italia, Polonia, Croacia, Eslovaquia, Republica Checa, 

Grecia, Servia e Bosnia- Herzegovina, tern acesso a informa~ao dos transponders, inclufdo a 

informa~ao sobre os locais da rede logfstica onde ocorreram as leituras, tendo como regra de 

prote~ao do anonimato do painel, a restri~ao da disponibiliza~ao das leituras ser efetuada 

apenas 24 horas depois da sua realiza~ao, regra que a empresa Lyngsoe Systems aplica a 

todos as leituras RFID no ambito da Qualidade de Servi~o. onde se incluem as das antenas dos 

CTT. 
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Em suma, as normas CEN, nomeadamente a EN 13850:2012, permitem a utilizac;ao de 

transponders e a utilizac;ao pelos operadores postais de informac;ao sobre leituras nos n6s 

logf sticos onde estao inseridos os referidos equipamentos. Na Europa esta tecnologia e 
amplamente utilizada nas medic;oes de qualidade de servic;o, efetuadas ao abrigo do normativo 

CEN em aprec;o e os diversos operadores postais tern acesso a esta informac;ao, com uma 

restric;ao, i.e., com um diferimento de tempo de 24 horas. 

Os CTT aceitam e nao veem inconveniente no acesso a informac;ao com o diferimento de 

tempo de 5 dias definido pela ANACOM na sua decisao de 28.12.2018, mas nao conseguem 

entender o alcance de um enquadramento regulat6rio tao diferente e tao mais severo que o 

aplicado nos outros paf ses europeus. 

3 . Considerac;oes finais 

Face ao exposto, nao encontram os CTT no SPD qualquer justificac;ao para que os CTT fiquem 

impedidos de avaliar a fiabilidade da medic;ao, bem como de utilizar a informac;ao do sistema de 

medic;ao que, sem o comprometer, permita perceber se e onde existem constrangimentos na 

operac;ao para consequentemente poder implementar ac;oes de melhoria com vista a melhorar a 

qualidade de servic;o prestada as populac;oes. 

Assim, vem os CTT requerer que a ANA COM reconsidere o SPD e, no que diz respeito aos nfveis de 

acesso a informac;ao, garanta, no mfnimo as condic;oes ja por si definidas na sua decisao de 

28.12.2018. Tal nfvel de informac;ao embora reduzido, permitira avaliar a fiabilidade da medic;ao e 

perceber quais as atividades (tratamento, transportes, distribuic;ao) que carecem de ac;oes para 

melhorar a qualidade de servic;o prestada aos utilizadores ea populac;ao em geral. 
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