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Relatório da Audiência Prévia sobre o sentido provável da decisão 

relativo ao conjunto de elementos estatísticos a remeter ao ICP-ANACOM 

pelos prestadores de serviços postais 

  

 

1. Por deliberação de 4 de Dezembro de 2008, o Conselho de Administração 

do ICP-ANACOM: 

a) Aprovou o sentido provável da decisão (SPD) relativo aos indicadores 

estatísticos a remeter trimestralmente pelos prestadores de serviços 

postais; 

b) Aprovou a revogação do conjunto de indicadores aplicáveis aos 

prestadores de serviços postais explorados em concorrência, a partir do 

momento em que os novos indicadores comecem a ser reportados pelos 

prestadores; 

c) Submeteu esta deliberação a audiência prévia dos interessados, nos 

termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, fixando o prazo de 25 dias úteis para aqueles se 

pronunciarem. 

 

2. A audiência terminou no dia 13 de Fevereiro de 20091, tendo sido 

consultados 68 prestadores de serviços postais, cuja lista se encontra em 

anexo 1. 

 

3. Dos prestadores acima mencionados, pronunciaram-se sobre este sentido 

provável de decisão os seguintes: 

 

                                                 
1
 Tendo em conta que os prestadores receberam a informação em datas distintas, o período de consulta decorreu entre 

11 de Dezembro de 2008 e o dia 13 de Fevereiro de 2009. 
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 Chronopost Portugal – Transporte Internacional, S.A. 

 CTT – Correios de Portugal, S.A. 

 Mailglobe – Transportes de Correio Urgente, Lda. 

 

4. Apresentam-se de seguida as posições assumidas por estes prestadores e 

a posição do ICP-ANACOM sobre cada uma das questões levantadas2. 

 

 

Posição da Chronopost Portugal - Transporte Internacional, S.A. 

 

5. A Chronopost Portugal considera que “para os operadores de transporte 

expresso, não existem grandes alterações” na proposta da informação 

estatística trimestral.  

 

6. No entanto, sugere que passem a ser publicados os dados estatísticos de 

receitas para poderem avaliar a sua quota de mercado.  

 

O ICP-ANACOM verificou que os prestadores dos serviços postais 

demonstram dificuldade em desagregar as receitas por prestação individual, 

facto que dificulta a recolha da informação, a análise da mesma e a sua 

publicação.  

 

Para tentar ultrapassar estas dificuldades, o ICP-ANACOM pretende agora 

simplificar este indicador, passando a recolher esta informação de forma 

agregada. 

 

7. A Chronopost sugere ainda que sejam incluídos outros dados, que no seu 

entender, são relevantes para a monitorização do sector, nomeadamente: 

                                                 
2 Todas as referências a número de tabelas/quadros e notas, ao longo do presente relatório, respeitam ao 

questionário submetido a Audiência Prévia. 
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 Indicadores de actividade e receitas por serviço/segmento de 

actividade; 

 

O ICP-ANACOM informa que a informação a recolher neste âmbito 

tem como objectivo fundamental a monitorização do serviço postal 

por parte do Regulador e o cumprimento das restantes obrigações 

legais e regulamentares do ICP-ANACOM. 

 

O ICP-ANACOM tem entendido ser útil, nomeadamente por questões 

de transparência e dinamização do conhecimento do sector, divulgar 

alguma da informação que recolhe. 

 

Apesar do interesse de que se reveste a proposta da Chronopost, 

não é possível, neste momento, justificar a recolha da informação em 

causa tendo em conta as necessidades de informação do ICP-

ANACOM.  

 

Por outro lado, a experiência recente demonstra que a recolha de 

informação com um nível de desagregação semelhante ao proposto 

pela Chronopost pode representar um encargo excessivo para 

alguns operadores. 

 

 Percentagem de envios danificados e extraviados e demora de 

encaminhamento - Indicadores de níveis de segurança e de 

qualidade de serviço. 

 

No que respeita aos indicadores de qualidade de serviço, a 

Comissão Europeia está a estudar a introdução de uma norma que 

permita a comparabilidade desses indicadores num ambiente multi-
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operador. De acordo com a informação disponível, estes indicadores 

serão recolhidos por entidades externas. 

 

Por outro lado, de acordo com o disposto na alínea d) do n.º 1 do 

artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 150/2001, de 7 de Maio, as entidades 

licenciadas/autorizadas para a prestação de serviços postais já estão 

obrigadas a “[p]ublicitar de forma adequada e fornecer regularmente 

aos utilizadores informações actualizadas e precisas sobre as 

características dos serviços prestados, designadamente (…) níveis 

de qualidade praticados”. 

 

Assim, tendo em conta as obrigações já existentes e as evoluções 

previstas a nível europeu, optou o ICP-ANACOM por não incluir 

esses indicadores no actual questionário, reservando-se a 

possibilidade de o vir a fazer no futuro. 

 

8. Por fim a Chronopost Portugal alerta para o facto de ainda existirem várias 

“concorrentes a prestar serviços de transporte expresso, sem a respectiva 

autorização… [pelo que] as informações estatísticas consolidadas não 

reflectem a realidade do sector”. 

 

Solicita-se que a Chronopost reporte ao ICP-ANACOM todos os casos 

concretos de que tenha conhecimento de forma a que possam ser tomadas 

as diligências necessárias para regularizar estas situações.  
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Posição dos CTT – Correios de Portugal, S.A. 

 

9. Os CTT sugerem a eliminação da nota 13, uma vez que esta não é 

aplicável aos apartados e postos de venda de selos. A nota 13 define os 

pontos de acesso como sendo locais físicos onde os clientes podem 

depositar os envios postais na rede postal. 

 

Sobre esta questão, o ICP-ANACOM reconhece que esta nota não é 

aplicável aos apartados e postos de venda de selos.  

 

No entanto, e considerando que a nota continua a ser aplicável aos pontos 

de acesso, o ICP-ANACOM entende que a solução mais correcta será 

autonomizar os indicadores “apartados” e “postos de venda de selos” no 

âmbito da secção referente aos meios materiais da rede postal.  

 

 

10.  Quanto aos indicadores relativos aos serviços postais concessionados, os 

CTT entendem não ser lógica nem exequível a apresentação da informação 

do serviço internacional de entrada, “com uma desagregação semelhante à 

do serviço nacional e internacional de saída… dada a diversidade das 

origens dos envios. Assim, para o correio internacional de entrada apenas é 

possível uma desagregação por linhas de produtos (i.e. correspondências, 

correio registado, correio editorial e encomendas).” 

 

O ICP-ANACOM concorda com a desagregação proposta pelos CTT, 

exigindo, contudo que, ao nível das correspondências do correio 

internacional de entrada, seja feita a desagregação entre correspondências 

prioritárias e não prioritárias, à semelhança do que já é feito no âmbito do 

sistema de contabilidade analítica. 
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11.  Quanto aos envios com valor declarado, os CTT consideram, ainda, que 

“este tipo de envio não se constitui por si só como um produto, uma vez que 

… só pode ser prestado sobre um envio do produto correio registado, 

incluindo assim o tráfego deste produto os envios com valor declarado. 

Deste modo entende-se que a informação referente também à receita do 

correio registado deve incluir também a que está associada aos envios com 

valor declarado…” 

 

O ICP-ANACOM concorda com a argumentação apresentada pelos CTT 

pelo que procederá à retirada desta referência no quadro-exemplo da nota 

18. 

 

Posição da Mailglobe – Transportes de Correio Urgente, Lda. 

 

12. A Mailglobe está, no geral, de acordo com as alterações propostas. 

 

13. No entanto, acrescenta que “os indicadores deveriam mencionar o total de 

envios mensal/trimestral até aos 20 kgs”. 

 

O ICP-ANACOM recorda que a nota 9, define já encomendas como 

“[p]equenos volumes contendo mercadorias ou objectos com ou sem valor 

comercial, cujo peso não exceda os 20 kg.” No entanto, e para evitar erros 

de preenchimento, será incluída a nota “até 20 Kg.” no título do questionário 

e será completada a nota 9 com uma referência à legislação em vigor. 

 

 

Outras questões 

 

Verificou-se que, no preâmbulo anexo ao SPD, no parágrafo 7, da página 5, 

onde se dizia que: 

 



 7 

 “o conjunto de indicadores em anexo deverá ser remetido ao ICP-

ANACOM pelos prestadores de serviços postais até ao trigésimo dia do 

mês seguinte ao termo de cada trimestre, através de correio electrónico, 

para o endereço dee.stats@anacom.pt, e em papel (…)”,  

 

deveria ler-se: 

 

 “o conjunto de indicadores em anexo deverá ser remetido ao ICP-

ANACOM pelos prestadores de serviços postais até ao trigésimo dia do 

mês seguinte ao termo de cada trimestre, através de correio electrónico, 

para o endereço dee.stats@anacom.pt, ou em papel (…)”, 

  

Esta alteração visa flexibilizar a forma de envio da informação e reverte em 

benefício dos prestadores.  

 

Conclusão 

 

14. Tendo em conta os comentários dos operadores e as posições assumidas 

pelo ICP-ANACOM, reformulou-se o sentido provável da decisão relativo 

aos indicadores estatísticos a remeter trimestralmente pelos prestadores de 

serviços postais da seguinte forma: 

 

 Incluiu-se no título do questionário a menção “até 20kg.” e introduziu-

se referência à legislação aplicável  na nota 9; 

 Autonomizaram-se os indicadores “Apartados” e “Postos onde 

apenas se podem adquirir selos” na secção sobre meios materiais da 

rede postal (novos indicadores 5.2 e 5.3); 

 Alterou-se a desagregação dos indicadores de tráfego e receitas do 

tráfego internacional de entrada dos serviços postais 

concessionados. A desagregação deixou de ser feita por produto 

mailto:dee.stats@anacom.pt
mailto:dee.stats@anacom.pt
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para passar a ser feita por „linha de produto‟ (indicadores 6.3, 7.3, 8.3 

e 9.3); 

 Alterou-se o exemplo da nota explicativa 18, eliminando a rubrica de 

valores declarados e desagregando o tráfego internacional de 

entrada por linha de produto; 

 Flexibilizou-se a forma de envio da informação, permitindo-se que 

esta seja enviada por e-mail ou por correio. 

 

 

A Relatora 



Anexo 1 – Lista de prestadores do serviço postal consultados: 

 

 Abastfrota – Transportes, Lda. 

 Adicional – Distribuição e Gestão Comercial, S.A. 

 António Carlos Santos – Entregas Rápidas, Unipessoal, Lda. 

 António Moreira Unipessoal, Lda. 

 ASL Courrier, Lda. 

 Atlantilégua – Serviços Postais, Unipessoal, Lda. 

 Celeris – Distribuição Postal, Lda. 

 Chronopost Portugal – Transporte Inetrnacional, S.A. 

 Consigo pelo Mundo – Transporte e Entrega de Documentos 

Unipessoal, Lda. 

 CTT – Correios de Portugal, S.A. 

 CTT Expresso – Serviços Postais e Logística, S.A. 

 D.H.L. – Express Portugal, Lda. 

 E.R. – encomendas Rápidas, Lda. 

 Expressodão – Transporte de mercadorias, Lda. 

 Federal Express Corporation – Sucursal em Portugal. 

 Felcourier – Distribuição de Encomendas Nacionais e Internacionais, 

Lda. 

 Flash Transportes Unipessoal, Lda. 

 Foxil – Gestão de Transportes, Lda. 

 Fozpost – Entrega e Recolha de Encomendas, Lda. 

 Francisco & Silvina – Transportes de Documentos e Encomendas, 

Lda. 



 Globe Logistics – Empresa de Transportes, Lda.  

 HMJ – Envio Rápido de Encomendas, Lda. 

 Ibercourier – Serviço de Transporte Urgente, Lda. 

 Iberenvios – Actividades Postais e Transportes, Unipessoal, Lda. 

 Iberomail – Correio Internacional, Lda. 

 Iberperímetro, Lda. 

 J. Farinha - Transportes - Urgentes, Unipessoal, Lda. 

 Jáestá – Tráfego e Serviços Logísticos, Lda. 

 Joaquim Luiz Martha, Lda. 

 José Manuel Araújo Silva - Serviço de Transporte Urgente, 

Unipessoal, Lda. 

 Levado à Letra – Transportes e Serviços, Lda. 

 LHSTUR – Transportes Urgentes, Estafetagem, Lda. 

 Lisespo – Transportes, Lda. 

 Logista – Transportes e Transitários, Lda. 

 Lordtrans - Transportes Urgentes, Lda. 

 Mailglobe – Transportes de Correio Urgente, Lda. 

 Manobra Jovem - Transportes, Lda. 

 Masterpost, Unipessoal, Lda. 

 Meest Portugal – Unipessoal, Lda. 

 Mendes & Pereira Sousa, Lda. 

 Mensageiro Azul – Serviços de Courier, Lda. 

 Notícias Direct – Distribuição ao Domicílio, Lda. 

 Nuno Miguel Alves, Unipessoal, Lda. 

 Obik Express - Serviço de Transportes, Unipessoal, Lda. 



 Overspeed - Transportes de Correio Expresso, Lda. 

 P.P. Expresso – Transporte de Mercadorias, Lda. 

 Palmilhar Trilhos - Transportes, Unipessoal, Lda. 

 Portomail – Transporte de Documentos e Encomendas, Lda. 

 Post 21 - Empresa de Correio, S.A. 

 Princeps – Comércio por Grosso, Lda. 

 Ranexpress – Transportes Rodoviários de Mercadorias, Lda. 

 Rangel Expresso, S.A. 

 Ritmo Veloz, Lda. 

 S.D.I.M. – Sociedade de Distribuição de Imprensa da Madeira, Lda. 

 Serviços Postais da Lezíria, Unipessoal, Lda. 

 Startjob – Recolhas e Entregas, Unipessoal, Lda. 

 TEX – Transporte de Encomendas Expresso, Lda. 

 TNT Express Worldwide (Portugal) – Transitários, Transportes, e 

Serviços Complementares, S.A. 

 Totalmédia - Entregas ao Domicílio, S.A. 

 Transalcainça - Transportes, Lda. 

 Transportes António Garcia & César, Lda. 

 Transportes Ochoa, S.A. 

 Transworld Express – Correio Expresso, Lda. 

 UPS of Portugal – Transportes Internacionais de Mercadorias, Lda. 

 Urbexpress - Transportes Expresso, Lda. 

 Vasp Premium - Entrega Personalizada de Publicações, Lda. 

 Vasta Selecção - Comércio e Serviços, Lda. 

 Vianicle Unipessoal, Lda. 


