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Comentário limitado da VASP PREMIUM — ENTREGA
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ao documento truncado e unilateralmente avançado pelos CTT —

CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. (Cl’)) junto da Autoridade da

Concorrência (AdC) e sujeito a consulta pública,

que configura uma tentativa cínica do monopolista de reforçar,

estender sine die e escalar as respetivas práticas abusivas sob a capa

de compromissos

“A investigação da AdC demonstrou que os Cri’ utilizaram o controlo sobre

a única rede de distribuição de correio tradicional com cobertura nacional em

Portugal para impedirem a entrada ou a espansão de concorrentes no mercado

nacional de prestação de serviços de correio tradicional, um mercado avaliado em

pelo menos 400 milhões de Euros por ano.

Os operadores postais concorrentes necessitam de aceder a uma rede de

distribuição postal com cobertura nacional para poderem prestar serviços de

correio tradicional a clientes empresariais. Como o desenvolvimento de uma rede

de distribuição postal com coberwn nacional não é economicamente viável para os

operadores postais concorrentes, o acesso à rede de distribuição postal com

cobertura nacional dos Cri’ revela-se indispensável.” — Comunicado n.° 17/2016

da AdC, dc 22 dc agosto dc 2016, acedido cm

hrrp://nvcnncrrrcnci;,.pi/vPT/Noiciis •\I( 2(iI6I7asp.
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Notas preambulares

01. Os OT são um operador postal para-monopolista, com 98’¼, de quota de mercado no correio não

expresso, que controla e explora abusivamentc a rede postal na República Portuguesa a seu belo

intento, impedindo ininterrupta e ilicitamente o acesso a esta infnestniwra, desde a liberalização

do setor em 27 de abril de 2012,

02. Simultaneamente, dada a artificial erosão desde 2012, de qualquer concorrência efetiva no mercado

do correio tradicional com o bloqueio a montante no acesso à rede postal, os CTT apresentam,

respetivamente, conforme identificado nos dois quadros subsequentes os seguintes resultados (i)

financeiros de operador monopolista e (ii) depayout (rácio de lucros v. dividendos distribuídos) aos

respeúvos acionistas, este último o mais elevado payoutem todo o espaço da União Europeia,

tal a monopolização obtida na geração de receitas com a captura e encerramento da rede postal:

cn
(dados consolidados de 2017 dos 2012 2013 2014 2015 2016

CTT ainda no
nio disponíveis)

Resultado liquido do
exercício atribuido a

35.735.000€ 61.016.000€ 77.171.000€ 72.065.000€ 62.160.000€
detentores do capital do
Grupo CTT (dividendos)

V Margem EBITDA 14,6% 17,3% 27,2% 18,5% 14,6%
/ Rendibilidade do capital

13.0% 22.2% 29.4% 28.8% 25.6%
próprio

/ Retum on invested 9,9% 15,7V 26,2% 21,3% 13,0%capital
/ Retum on capital

9,Y 14,3% 24,0% 20,2% 18,1%employed
/ Caixa e equivalentes de

489303çK10€54487609()E6( 70)0{W6060000f(1881 1 000€
caixa

Lo hrrrs: / !nnv,crr, pt/crr.e ,nvcsridnres1 in ‘nn:,cao- tinnccIra /principa’
nd,cnd, ,rcsIir,nI?c,,ni.d,rfl:,,ktrin[’hç:n{r,L’e,Ianj,ugj’t3.
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Payout no setor dos correios postais na Europa

‘5,

20

:‘‘ttç.. Rt W& :, Ara Er3i,w cn,-aw D%,,.r PaLtr,.
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•

Fonte: Bloornberg

la Imps://cct._pt/2017/12122/na—eurnp:i—n:io—Iia—cnrrcios- mm ‘is—rim 1.

03. A estratégia escancarada dos Cfl desde o DIA 1 da liberaIizaço em 27 de abril de 2012 foi, é e

continuará a ser de impedir, protelar, dilatar, entravar e destruir a possibilidade de qualquer

operador postal devidamente licenciado pela ANACOM aceder e fazer uso da rede postal

em condições objetivas transparentes e não discriminatóflas — tudo em direto contraciclo

com os instrumentos contratuais e legais aplicáveis à rede postal e à atividade dos CTT — incluindo

o artigo 11. da Lei da Concorrência, o artigo 102.’ do TFUE, o artigo 38.” da Lei Posta) e a Base

IX do Contrato de Concessão do Serviço Postal, sendo que os dois precedentes normativos

estabelecem:

‘4digo 38.°

Acesso às redes postais

/ - Os prestadores de serviço universal devem assegurar o acesso às suas redes em

condições transparentes e não discriminatdrias, mediante acordos a estabelecer com os

prestadorn de senços postais que o solicitem, considerando-se rede do serviço universal a

rede postal afeta à prestação do serviço universal.”

“Base IX

)0206,U,,c
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Obn-ações específicas no âmbito da rede postal

(«.)

2 - Para além do t4osto no númen anterior; constituem ainda obníacôes da

concessionáda’

a) Assegurar aos outros prestadores de serviços postais o acesso. em condicões

transparentes e nEo discriminarórias. á rede do serviço universal, nos termos do

artigo 38. °da Lein. 017/202.2, de 26de abdt”

04. Transmucados que estão mais de 2.099 (dois mil e noventa e nove) dias, mais de 299

(duzentas e noventa e nove) semanas e mais de 5 (cinco anos e 8 (oito) meses desde a

liberalização do setor, a estratégia dos c17 produziu e continua a produzir resultados, mas em

beneficio exclusivo dos CTr com hiper EBITDAs na atividade de correio e dos respetivos

acionistas com hfpcr dividendos, superiores a 300.000.0000.00€ (trezentos milhões de euros)

desde a liberalização de 2012 até 2017, e com uma quota de mercado superior a 98% na

atividade de correio não expresso. Por comparação, no Reino Unido os operadores postais

concorrentes da ROYAL MAIL injetaram em 2016-2017 na rede postal do incumbente para

entrega ao destinatário final 61% (sessenta e um por cento) de jç4 a correspondência

endereçada no Reino Unid&, isto quando cm 2015-2016 já tinham contribuído com 58’

(cinquenta e oito por cento) de toda a correspondência endereçada no Reino Unido gerida pela

rede da ROVAI. MAli. — em Portugal tal percentagem continua a ser de 0% (zero) dado o fecho

ilícito da rede postal.

05. O acesso efetivo à rede postal capturada pelos CT é uma miragem para qualquer operador

postal concorrente licenciado pela ANACOM, tendo a liberaJização do setor do correio não

expresso ficado numa gazeta no edificio sede dos CTr.

06. Em simultâneo, os Portugueses e Portuguesas continuam a pagar direta e indiretamente,

designadamente através dos impostos, a ininterrupta estratégia abusiva e cxclusionária dos

L&se na vcrsào original: “BULK A&IIL SERÍ ‘ICES. ,4ccess ‘Mali (‘rna/iin/rdtd hy otberpmrders ia/o Rnya/Mail’s
neluvrkfordeih’ny to ad custorner4 octano/a/for 61% ofI.taIaddnssec/kflers ir 20i617. ,rpfmm 58% ia 2015- 16.” lo Relatório
Anual do OíCom - Office oF Communications sobre o setor postal relativo ao período financeiro de 2016/21)17,
disponível em hps:/ /www,ofcom,orn uk / dara/assets/pdí file/CIO 10/1 OKI 82/pnral-annuaI-monirorinr-reporr-
21116-21 117 .pd E.

7/TIl
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CTT, que ao excluirem os concorrentes são, entre o mais, donos e senhores dos ajustes da

contratação pública em serviços de correios e do preço praticado ús entidades privadas e públicas

que têm de recorrer aos serviços postais.

07. Exemplisratia, o Instituto da Segurança Social, I.P. adjudicou em 2017 e para aquele ano, por

ajuste direto, aos Cli’ serviços postais no montante de 7.400.000,00€ (sete milhões e

quatrocentos mil euros) — in hrrp:/ /wwwIiase.ge.v.pt!h:ie2/rtq/iIncttrnçntos/254872 — e o Instituto da

Mobilidade e dos Transportes, I.P. adjudicou serviços postais no montante de 5.000.000,00€

(cinco milhões de euros) para os anos de 2017 e 2018 aos Cli’ — ia

hrTs: / /drc.ptI:ppIirinn/!eIa/ 11164S41)3í,.

08. Isto quando os custos inflacionados da Segurança Social e do IMT com os serviços postais

monopolizados ilegalmente pelos Cri’ são pagos pelo erário Dúblico via contribuintes.

09. A que acrescem todas as entidades privadas que, atento o ilegal e permanente estado de

encerramento e cristalização da rede postal desde 2012 até ao corrente ano de 2018 pelo operador

incumbente, e a artificial ausência de concorrência, são forçadas a contratar os serviços postais

de correio tradicional com preços de monopólio aos CrI’.

10. Veja-se a informação prestada por várias empresas e entidades públicas em 2017 à AdC (que

geraram, em 2014, 142.000.000,00€ (cento e quarenta e dois milhões de euros) de receitas

para os CTI’ (in § 120 da Nota de Ilicitude)), e que confirmam e atestam a monopolização

e captura do mercado pelos CTT e a essencialidade da rede postal dada a respetiva

capilaridade e cobertura integral do território nacional:

10.1. ‘4 Fidelidade, até à presente data, udo celebivu qualquer contrato com pn’stadores de correio tradicional

endereçado alternativo aos 07 “(FIDELIDADE, a Lis. 4128 e? seq);

10.2. “A MEO não contratou sewicos de correio endereçado a nenhum concorrentes dos

Çfl (.. .} os operadores City Prst 7,\SOL F ENE e Adicional ,7r.sOLr IHCIE; me/atam-se

una!! competitivos qite 05 Cli’ e’» termos de preco. Porém a cobertura geográfica da

distribuição era inf&orâ dos CTJ” (MEO, a Lis. 4389 e 4390);

Y7)4ï1_L,IÇ)Ç
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10.3. A AQUAPOR só recorre aos serviços dos Cfl (AQUAPOR, a fis. 4392 ei seq,

precisando que os restantes de ,mninns operadores têm “Menor cobertura ordfica do

ten*ório” (AOL4POR a]?. 4395);

10.4. ‘O &4NCO BPI nunca utilizou outms prestado res de senco de correio tradicional endereçado, para além

dos cri’ CORREIOS” (BANCO BPI, a (is. 440!). “CusMr anuais estimados com Comia

Endereçado (...) apenas com o operador CTT ‘oneios: 2014: 4.298.197,376 • 20/5:

3.929.417,536 2016: 4.310.798,746 Prvjedão 2017: 4.738.036,10€.’ (Banco BPI, Os. 440!).

Relauvamente aos restantes operadores postais informa o Banco BPI: “nenhum oferece

uma abrangência geográfica tffo completa como os Cri’. ‘(ide?)), fis. 4401);

10.5. ‘Custo Anual — Operador CTT (...) 2014 6.802.624,87€ 2015 6.578.421,46€ 2016

6.190.465,56€ Estimadva 2017 6.167.000,00” (ALTTORIDADE TRIBUTARIA E

ADUANEIRA, a Os. 4406);

10.6. “a NOS apenas utiliza os CTTno que ao sen’%o de correio tradicional endereçado nacional se refiro,

pelo que os ia/ores apresentados na /ahe/a infra nferem-se apenas a esse operadorpostal

2014 2015 2016 2017 frrt)
NOS /6 2 000 000; E 7€ 5 700 000; 6 /6 1 650 000; E jE 1 000 000; 6
Comunicações 2 200 000/ 6 000 000/ 2 000 0007 1 400 000/
NOS Technolog /6 5 900 000; E 7€ 5 900 000; 6 76 5 600 000; 6 /65 250 000; E

6 300 000/ 6 300 0001 5 900 0007 5 600 0007

“(NOS, a fis. 1414);

10.7. ‘ 155 ‘Instituto dc Se,guranç’a Sociar não tentou contratar outreprestador de serviços postais tradicionais

alternativo aos C]7 desde a liberalizarão do mercado em abril de 2012. (...). Em relação aos custos com

a prestacão de sen ‘iço de comio tradicional endereçado, os ia/ores são os seguintes. 2014 — 3.345. 063 58

Euros 2015 — 1042492,65 Euros • 2016 — 4.982065,89 Eums • 2017 — 7400.000

Euros (...) Como tal, um prestador de seniços de correio tradicional endereçado,

obnatodamente. de ter uma cobertura geográfica de disb&ção postal a nível

nacional” (INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, a Os. 4420);

10.8. “Por outro lado, tendo em consideração que o Grnpo EDP presta sen’iços na tola/idade da extensão do

tenitótio nacional, é essencial que di.oaba de prestadores capazes de rmndr a enga de correio

tradicional enderecado em todos os pontos do território nacional. Apenas os Cli’

3027367_Ld.c
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dispõem de lima rede global no território nacional, o Que determina a necessidade

de o Grupo EDP recorrer aos serviço deste operador (...) Já no que tange à

cobertura geogrática da rede de distn’buicão postal. a oferta dos CTT é a única que

proporciona uma cobertura global do território nacional. (...) Atendendo a que os

CTT são atualmente o único prestador que disponibiliza uma cobertura global do

território nacional, essa valência é para já incontornávelpar o Grupo EDP, dada a

amplitude dos seus serviços de eletricidade e gás natural.” (EDP — Energias de

Portugal, a Os. 4485, 4487 e 4489, respetivamente);

10.9. ‘Va penpefii’a da 3FCH ‘Modelo Continente Himnemidori, a existência de operadores

alternativos aos CTT e de concorrência no setor do correio tradicional endereçado

poderia induzir preços mais baivos nos diferentes segmentos de e.’.pedição do com/á Irdidonal

endereanlo (e.g. D+ 1, D+3 e D+5,), beni cino notas sen iças e fandonal/dades.” (MODELO

CONTLNENTE HIPERMERCADOS, a fis. 4513);

10.10. ‘A CGD ainda não utiliza e ainda não contratou com um prestador de serviços

concorrente aos CI?’para a entrega de correspondência fisica” (CAIXA GERAL

DE DEPÓSITOS, a Os. 4586); e

10.11. A Galp não executou, até ao presente, um processo de contratação de serviços de

correio tradicional endereçado nacional que incluisse prestadores alterna tivos aos

CTT,” (GALP ENERGIA, a Os. 4786)

11. Nu entretanto, e com a captura da rede que teve início em abril de 2012, os CT’r em 4 (quatro)

anos, e tio-só desde 2013, incrementaram em 56% (cinquenta e seis por cento) (O o preço de

envio de cartas até 20 gramas, as mais usadas pelos consumidores, conforme análise da

DECO — Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, de 4 de abril de 2017, in

hrrp:/ /www,Icr., prnftIc. 2ii17/crr 0404:

III/7S

3027M,7_Ld,’c
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12. No mesmo senddo, veja-se a inten’ençàr) de Ex.niM Deputado da Assembleia da República na

Audiço Parlamentar n.° 1l9-CEIOP-XTIi da Presidente do Conselho de Administração da

Autoridade da Concorrência, em 11 de julho de 2017:

“Setor quase monopólio. (...) Com base numa análise que nósfizemos sobre a tabela de preços praticada nó

setor dos correios e teíecomuwcacões, entre 2012 e 2016, 20/2 portanto foi o ano em que se conclui a pn)’atizacão

dos Correios e o que nós podemos retificar é que a erolução médios de preços do sen’iço postal, todo o serviço postat

notinal, azul, registado, numa média ponderadc indicia que o aumento de preços foi de 27.2%. 27,2%

enquanto que o índice de preços no consumidor nesses anos foi de 1.1%. 1.1% de aumento, portanto há

aqui unia clara rédea solta diria eu, utiliçando um português assim mais corrente, por pane da empresa

11/76
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pdvadzada Correios e telecomunicações quanto à prática de preços absolutamente distorcidos

em relação aqui/o que é, quer a evolução geral de preços do País, quer a evolução gemi de rendimento das

Famílias Que, como sabe, neste período ao invés de aumentar, diminuiu, (...) !iL4RGENS

ABSOLUTAMENTE ESCANDALOSAS OUE OS CORREIOS E

TELECOMUNICACÕES TIVERAMDURANTE ESTE PERÍODO (..,)»2

13. O documento tentativo apresentado, a titulo voluntário, pelos CTT à AdC não coloca termo a esta

chocante e nefasta realidade anticoncorrencial por si dolosa e conscientemente implementada em

território nacional em detrimento dos consumidores, das empresas e das entidades públicas.

14. Isto quando a artificial ausência de concorrência tem também reflexo na forma como os CY

atuam no âmbito do cumprimento (deficiente) das respedvas obrigações previstas no contrato de

prestação do Serviço Universal Postal que, de acordo com a informação divulgada pelo Governo

levaram à aplicação de multas contrawais aos CTT por incumpdmento do contrato de

concessão — conforme Comunicado de 22 de fevereiro de 2017, do Ministro do Planeamento e

das Infraestruturas, do XXI Governo Constitucional da República Portuguesa3, que se passa a

reproduzir:

«CTf TÊM DE REPOR NÍVEIS DE QUALIDADE NO SERVIÇO PRESTADO

O Ministro do Planeamento e das lnfraestmwras, Pedro Marques, afirmou que os CYF têm de

repor os níveis de qualidade no serviço prestado aos cidadãos, durante a audição na Comissão de

Economia, Inovação e Obras Públicas, na Assembleia da República.

((Estamos a aproximarmo-nos dos níveis miutuos”pn’vistos no contrato de concessão. “O concessionário tem de estar

atento a isso. Quando as coisas não atingem os iii, ‘eis previstos do ponto de s’ista contratual, os mstmmentos cxiriem,

e Jàram, neste caso, muito recentemente eJètivados ‘ acrescentou, reftnndo—se à multa de 151 mil cures recentemente

aplicada aos CTTpor incumprimento do contrato de prestação do Serviço Universal Posta!

O Ministro frisou que se constatou ‘zuua degradação de indicadores impodantes de qualidade” em 2016 n’as

‘permanecem acima dos z ‘a/ores míni,uos estabelecidos”. ‘Tini 20 17 há tinia atuah’açào desses indicadores de

2 In htrp:/
da—au te rid ad e—da—co,

In hrrp://wwu’.nnrruqal,gov.pr/nr/minisrerios/mpi/noricias/2íH 7I)222-mpi rtr.asn’c.

12/714

30273417_2.do,



MopAj5 LEITÃO, GALVÃO TELES. SOARES DA SILVA

(4AsstwIAIx,s
snc:EDADF. DE
A 1) VOGA 1) O

qualidade e sen*o por parte do regulador. Estes indicadores detem ser atualizados de forma a garantir n’na

qualidade do sarico, que garante esta efttiz’idade e qualidade no território ‘ acrescentou.

Garantia de índices de qualidade

O Minirtn reconheceu a natureza da transformação da relação dos utente.r com o serviço portal e o impacto que isto

tem na atividade do serviço postal unie ‘ersal mas ‘é adequado que se garanta índices de qualidade efetivos em todo o

território n’lntivamente ao sen iço universalpostal’

Pedro Marquesarantiu que o Governo e a Ànacom vão estar atentos á atuação dos cTT até 2020. ‘Há garantia

de que ester níiVis não são degradados para patamares insuportáveis e inaceitáveis. À Ias nós e o reguladorjá

percebemos que a forma como os indicadores de qualidade estão estnituradosjuskflca tinia maior atenção a coesão

territorial. E isso será asseEura& na rei irão de indicadores ‘ disse.

15. É intolerável que uma empresa monopolista encerre e capture durante mais de 5 anos e 8

meses, um mcrcado liberalizado pela Assembleia da República (Lei n.° 17/2012, de 26 de abril),

numa estratégia de pura maximização de rendas nesse mercado, em decaimento dos

milhões de cidadãos e das empresas e entidades núblicas da República e da concorrência,

e apresente um mísero documento tentativo, opaco, genérico, dilatório e polvilhado de

limitações e constrangimentos no acesso à rede postal, o qual fica inclusive aquém,

designadamente, em termos de ponto de acesso à rede, do iá pugnado pela ANACOM em

2017 (in

htrr:/ /wuv:micompr/rrcan,ing/SPDl 6iiinE,’’2() 1 ‘ÀccssnkclcP.ist;,l ndPc,,nrcnrld=141 261)’ I&fichlA’flACI-l E

fl FILE), em sede de consulta do regulador setodal na Decisão sobre Pontos de Acesso à

Rede Postal, que prevê o acesso ã rede postal a jusante das Lojas de Destino, em concreto

nos Centros de Distribuição Postal.

16. Indo também ao total desencontro do considerado pela AdC na Nota de Ilicitude em cujo Ç 488 a

Autoridade apresenta o que pode ser validado como, e passamos a citar, “uma oferta lícita de

acesso à rede postal sem criação de obstáculos à criação de concorrência efetiva” e na qual

se prevê, de forma expressa, o acesso aos Centros de Distribuição Postal para quase todos os

serviços do serviço postal universal, com exceção do correio fino normal não prioritário

(<50 gramas).

1317S
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17. Assim, cm ponto algum da Nota de flicitude a AdC identifica o acesso às Lojas de Destino

(leia-se Estações do Correio), ora avançadas de forma ad-hoc pelos CTT, como uma forma

adequada de se criar concorrência efetiva no serviço de correio não expresso, sempre se

referindo a Autoridade aos Centros de Distribuição Postal. Objetivamente os

microcompromissos apresentados, n’cheados de ressalvas, não vão minimamente ao encontro das

medidas apontadas coou, adequadas pela AdC, indo também ao desencontro do objetivo de, e

passamos de novo a reproduzir, ‘bermitir pontos de acesso mais ajusante” — ia § 487 (ii), da Nota de

Ilicitude da ÀdC.

18. A introdução deste acesso a montante (Lojas de Desdnc, vulgo Estações de Correio) dos Centros

de Distribuição Postal tem por desiderato obrigar (is concorrentes a acederem à rede via Lojas de

Destino (Estações de Correio). Isto quando (i) estas lojas não promovem sequer operações de

divisão para os envios dos CTT e (ii) os envios dos CT são enviados do Centro de

Produção e Logística diretamente para o Centro de Distribuição Postal respetivo, sem

passar por qualquer Loja de Destino (Estação de Correio). Registe-se ainda que não estão

reunidas as condições para a descarga dos envios do operador concorrente em lojas de rita (Estações

de Correio) com todos os constrangimentos associados, incluindo impossibilidade de utilização de

empilhadores e de contentores com paletes, sendo que apenas os Centros de Distribuição Postal

têm as áreas físicas necessárias e aptas a este tipo de operações.

19. A ficricia inserção deste passo adicional e artificial (Loja de Destino), para os operadores

concorrentes (atualmente inexistentes, como desenvolveremos adiante), na cadeia de entrega do

respetivo correio, proposto pelo monopolista, tem por desiderato coar para os operadores

concorrentes maior demora, maiores custos e menor eficiência e rapidez na entrega dos

seus envios ao destinatário final, sendo os operadores confrontados com um processo adicional

ineficiente na cadeia de distribuição. Os opendores concorrentes ficariam obrigados a entregar os

envios na Loja de Destino, sujeitos e condicionados ao subsequente transporte interno pelos 09’

da Loja de Destino para os Centros de Distribuição Postal, sendo que de acordo com o que consta

dos autos e com base em informação prestada pelos próprios Cri’ à AdC (a fis, 5242): “no

passado, era frequente encontrar lojas adjacen tes aos C’DP [Centros de Distribuição

PostalJ. Contudo, sem prejuízo de existirem ainda algumas lojas e CDP [Centros de

(4/711
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Distribuiçio Postal] adjacentes, existe uma tendência de separaçio geográfica destas

infraestruturas.”

20. Ademais tal transporte interno pelos C’f da Loja de Destino (Estação de Correios) para o Centro

de Distribuição Postal inflacionaria os custos não evitados pelo incumbente (empolando-os) e

condicionaria qualquer oferta competitiva dos operadores concorrentes em termos de preço final,

rapïdez na entrega e inovação.

21. Registe-se ainda que, de acordo com a informação também transmitida pelos 01’ à AdC, sempre

que a correspondência é entregue numa estação de correios esta só é recolhida ao final do dia na

estação de correios para subsequente entrega no Centro de Distribuição Postal e Centro de

Produção Logística: ‘O Declarante refitin ainda que a recolha do correio junto da rede de lojas é

feita no final do dia, panando o horádo de recolha consoante a distátida do CDP para o CPL para o qual o

correio é encaminhado.” (a fis. 5242). Ou seja, a mini-oferta dos CTT que passa pela entrega em Loja

de Destino (Estação de Correios) — em detrimento da entrega direta em Centro de Distribuição

Postal — levaria os operadores concorrentes a perderem rapidez, com a adição de pelo menos 1

(um) dia na cadeia de entrega do envio ao destinatário final.

22. Seria relevante os CTF informarem também a AdC tão-sé o horário de funcionamento das Lojas

de Destino (Estações de Correio) versus os respetivos Centros de Distribuição Postal para se

perceber da arbitrariedade e discriminação negativa do avançado pelo incumbente. Enquanto que

num Centro de Distribuição Postal os envios podem ser entregues pelo operador concorrente aos

CTT no inicio do dia (OShOOm/O6hOOm) e com entrega no próprio dia ao destinatário final,

caso se viesse a aceitar o proposto tal nunca poderia suceder uma vez que as Estações de Correio

(Lojas de Destino) abrem mais tarde, drca O9hOOm e os envios entregues pelo operador postal

concorrente teriam de ser internamente transportados e reencaminhados pelos CYr de cada Loja

de Destino Wo final do dia” para o Centro de Distribuição Postal, com entrega de acordo com o

proposto no documento em D+2 (1)! Veja-se o caso do Serviço de Correio Editorial no Anexo II

do documento, que se cita ‘\‘o caso dc enttiga em Loja de Destino, aplica-se sem padrào de entrega até

D+2”

23. Acresce que os Cl]’ têm recursos humanos e técnicos para’ iceittr o correio nos Centros de

Distribuição Postal dado que toda a correspondência originada nos Centros de Produção e

31J2736,Ld,,c
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Logística dos CTT é aceite e rececionada pelo recursos humanos e técnicos existentes nos

Centros de Distribuição Postal dos CTT.

24. Mas mais, no mini-acesso ora proposto pelos crr nas Lojas de Destino, os CTT encerram o

acesso às Lojas de Destino dos principais centros urbanos, em concreto impedem o acesso a

Lojas de Destino em Lisboa, Pano e Maia, isto quando a ANACOM no referido documento

considera imprescindível o acesso aos Centros de Distribuição Postal dos referidos centros

urbanos (Lisboa. Porto e Maia) pelos operadores concorrentes, conforme i,fra densificado.

25. E também a AdC na Nota de Ilicitude (designadamente in § 488), aquando da identificação de uma

oferta lícita de acesso à rede dos Cfl, não prevê qualquer tipo de encerramento da rede no acesso

grossista aos Centros de Distribuição Postal nas referidas áreas urbanas.

26. Destarte, a micnscópica e limitada oferta apresentada no documento pelos crr limita ah ia/tio a

utilização da rede pata o tráfego que representa seguramente mais de 45% de todo o correio

tradicional, conforme resulta da Nota de Iflcitudc da 1\dC ( 41), que se cita: ‘T’Jo que se ,/tr à

distrihi,kao eogr4/hw do cone/a tradicional distribuído pelos fl’L o distrito de Lisboa destaca-se com

uma quota de 30% (lis. 1874). O distrito do Porto (15%) (...)“.

27. No mesmo sentido veja-se o quadro subsequente de Estudo “Desenvolvimento do Setor Postal

em Pomigal” (“ESTUDO”) elaborado para a ANACOM:

30273fl7_ld”
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Figuro 30- cowcterísricus do tráfego posto? em 2014

REPARTIÇÃO DO TRAFEGO POR PESO (%)
REPARTIÇÃO DO TRAFEGO POR DESTINO 76.4

1 lA li
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28. Para além do documento apresentado à AdC não prever o acesso à rede nas referidas áreas urbanas

(que agregam mais de 45V0 do tráfego postal), impede também o acesso a Loja de Destino

(Estações de Correio) para as “expedições de correio fino nEo prioritário (Serviço Base

Nacional c5Og»” (ponto 2.4. (ii) do documento), o que, de acordo com os dados do referido

Estudo, materializa a recusa de acesso à rede: (1) ao tráfego postal até às 20 gramas de peso, que

rcprcsenta 75,4% do total; e (ii) ao tráfego postal com peso entre as 21 gramas e as 50 gramas,

que representa 16,6% do total — ficando ah mulo impedido o acesso às Lojas de Destino (Esticões

de Correio) referentes a 92% (noventa e dois por cento) de todo o tráfego postal, a que cumpre

retirar o correio registado e o correio prioritário até 50 gramas, bem como adicionar o correio

publicitário que não é abrangido pelo documento. Estamos objetivamente perante uma

microscópia oferta de acesso.

InIrn4cion2I
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29. A Lixa de utilização dos operadores postais apresentaria no ESTUDO atesta a posição de quasi

mc)nopóliI) dos Cri’, com uma taxa de uti1izaçio de 99,8°/o (noventa e nove vírgula oito por

cento) no correio, e que se passa a reproduzir (in p. 61), seguida pela Vasp com uma taxa dc

utilização de 0,6V0 (zero vírgula seis por cento)...:

Fqera 39- taxa de utitiwçãa de cperadorcs

II) Não Ind án.ctaaNNkDd.NIoEnnçs

30. A concentração de gastos com os serviços de correio dos CTT (receitas do incumbente) também

não oferecem dúvidas sobre a hiper posição de domínio do operador, conforme dados do ESTUD 1

o
-CCrtyPfl

OPERADORES UTILIZADOS (%)

‘erreics

VASPPREMIUM

4’
JIOSI (flflLlflO

BA5ElNQUIJOOSREOI6AWJSPELADEOSiODESELEÇAOOQOPERAXRDECOSPONtNCl&
(n1149)
Pie. COM 3iJMSTR 24)IAAtURLMENIt’

e
1 B(R
mal!..,

QIRECI

(iii p. 62):
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F,gurn 40 - Repartição dos custos por operador

(1( Não incIJ os tkefles & PuWid&& Nâo En&mçada
(2) Inclui estafdagem

31. O documento dos CTT nâo coloca minimamenre cobro aos comportamentos anticoncorrenciais,

tentando fazer crer que tal documento impele a criação de concorrência e sana os ilicitos, quando

no período entretanto decorrido distribuiu dividendos de montante superior a 300.000.000.00€

(trezentos milhões de euros) e o respetivo conselho de administração foi premiado com largas

dezenas de milhões de euros em remunerações e prémios!

9/714

orreios

-CIty!951

REPARTIÇÃO DOS GASTOS (%)

VA S P PREMIUM

tpostronIar!n

_____

t

rnRy

D!RECI
(2)

OUTROS

BASE: INQUI?lS REWONSÃWIS PELA DECISAODE SE.EÇAODÓOPER&OQROE COWEgPOMtNCÂ
(n1949)
P17. coMools1Isul OSGASTOS COMOS
OPERADORES?

______________________________________________________
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Presidente dos CTT ganhou quase um milhão
de euros em 2015

0000

Francisco Lacerda, presidente dos C19. recebeu brutos €943,7 mil no ano passado.
Quase metade corresponde a um j)rcnhlo de desempenho relativo a 2014. Lucro dos
Correios caiu 6,6% para €71,1 milhões em 2015 4

32. E de outro passo, de acordo com a informaço publicamente veiculada pela RTP — iii

hrrps;/ /www,rrppr/n.trrdas/paLçttsqcrrnr rrr -(nm clncr. n’)6970.S:

RTP NOTÍCIAS
p,d iowa 1 pctu’ca rwaa ai?

OH querem rescindir com grávidas de
risco e doentes com cancro
“——e—.—,

,,u’.:,

,r;..sônl ¼*’3 flrr sarno, q.½n
4 A A

tr,t., IW r.artnan Can :laío• —a.’.. es, 7a.

lo hrrp:i/cxprussosp,pt/ccnnnmia/2O16-03.l 5-Presidcnre-dos-Crr-rmnbrm-guase-um-milhao-de-euros-

ctt correios

Os CII aaas,rnlaram rroçostas de resc,sao a calca de IDO tebahadaes
dos (Ladras desta ermiesa O OU á catiemaem Que es:á au curso ar,
pracosso de ct.rnzaçao de recursos hwnancs mas as s-r,nzaIcs ta:am ar
desped,menF.,s aneapotados

t’rn2(I 5.
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33. A atuação anticoncorrencial dos 07 é avfssima e deve ser exemplarmente sancionada, sob

pena dc a sua continua estratégia anticoncorrencial de bloqueio da rede postal e de evicção de todu

e qualquer concorrente ser premiada pela AdC com compromissos que são autênticos p/acehos. Pan

além disso, existem inúmeros benefícios associados à adoção de uma decisão condenatória pela

AdC para a aplicação eficaz do artigo 11.0 da LdC e do artigo 102.° do TFUE aos Cfl:

33.1. a clarificação do alcance daquelas proibições;

33.2. a imposição de medidas efetivas que coloquem termo à infração;

33.3. a criação de um reforço positivo para as empresas que cumprem com as regras de

concorrência, resultante da condenação do infrator (assemelhando-se a um efeito de

prevenção geral positiva);

33.4. a prevenção geral e especial negativa pela imposição de coimas suficientemente elevadas e

dissuasivas;

33.5. o reforço da prevenção especial negativa pela aplicação de coimas que eliminem os ganhos

ilícitos; e

33.6. a facilitação da interposição de ações civeis pelos lesados pelas práticas anticoncorrenciais

condenadas.

34. Pan mais quando, conforme determinado pela AdC na Nota de Iliciwde:

34.1. to,,c/nj-se assim que os 7Tapnsmtam nâns de rrniahiüdade constantemente e/evadaspelo iumos desde

2007, sobretudo no segmento do com’io tradicional, o que reflete a ausência de uma press5o

concorrencial efetiva sobre a sua política de preços dos senicos de correio

Neste sentido \Xouter P. J. Wils, Sdn/eme,,ts of EU 4arünn, foi ufiçalions: Cnrnrnftrnent Decisions ,ender .—1,Wck 9 q
Rsçuhzhon Nõ. 1/2003 World Comperidon: Law and Ecoaomics Review, Vol. 29, No. 3, September 2(k16, in
hrrp: / Ip:lpcrs.ssrn.o 01 Is’ I3 / P.ipcrs.cfrn?ahstract iI 9íR1S() 1. Lendo-se no original: “Sue/’ infdngewcnt drdsi,ns ‘au 1/ias
lo siv sjwys conldhute ia ih, enncmenl cf -Inicies ti and 82 EC (1) lhe Jkding afiLe inírineemenl cate malfibate lo ciar%inn ihe
o,nte,el of lhe pmhzlnfions IacI doo’,: ia -lr1icies 81 ar 82 EC, 1/ices ai/ooiug )wthr resp.rl for lhes, pmbcba;ons lo e/ir future; (2) lhe
tenuinatieja arder heips hnnç’ia lhe bjüingernenl lo au ‘ad. (3,) rsprcial/y ,/ aaismprnicd hy a flue, lhe ftndtw of lhe befdnçenieul acls a
pielifir remei,,, :aberh — apafl ,frvm conlHhatbig lo lhe drlen,nre andpunis/imeol effi’cls n,enliond ,mder (4,) and (5) l,ilon’ . leuds lo confino
Ibose sebo ahmady ,r.ed lhe prvhibüions e(A me/es Si and 82 li C ia Ibeir lisa ahdm, altitude; (4) lhe impositiore ujfinrs, j/sqfliaeaily
/nçh, DIII ço,ad/mle lo delenjo lia/li e/ir zendereakJugs mnern,rd and olhers/mm commilingfuture infdngemeuls,’ (5) lo lhe r.vle,íl lbat lhe
flues equal lhe gaio ohtained thmqgh lhe infflngemen4 lheir imposilion frisei: lo dis,gorgemenl of lhe il/icil gaios; lo lhe exIenI lhal lhe fines
çeed 1/is gaea, lhey may fie e’aheed as peinesbwenl; (6) lhefindinç’ o/lhe rnfnngemeut majfaci/ilatefolloie’-on pdrate ar/loasfor damiç’es,
ieading ai compensaI/aofor lhe ;‘icliyn o/lhe i,efdngemeat.

2I/7
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tradicional cm resultado da inexistência de redes postais alternativas.” (nota de

Ilicitude, 211);

34.2. “a rentabilidade dos CTT é uma das mais elevadas nopanorama Europeu” (Nora de

Hicitude, 539);

34.3. “a e.virtina)i deprrços acima dos nh’eis concom’nciais nos serrios de correio pesa na e.rtnitnra de ais/os das

empresas podugnesas, deste modo pnjndicando a si/a competitividade nos mercados internacionais” (Nota

de lliciwde, 5 543);

34.4.os custos com serviços de cone/o enquadram-se nos denominados “custos de

contexto”, entendidos como um obstáculo a uma atmosíera propícia ao

investimenta’ (Nota de Iliciwde, 5 544);

35. A margem do EBITDA dos Cfl no correio tradicional (não sujeito de facto a qualquer

concorrõncia efetiva) é dc operador monopolista que compara, designadamente, com a respetiva

margem dc EBITDA na sua atividade de Correio Expresso (no qual a concorrência é efcúva e

existem inúmeros agentes econõmicos ativos), conforme resulta dos Relatórios e Contas dos CT

e plasmado no quadro subsequente.

Atividade de Correio Expresso dos LI]’,
sujeita à concorrência de otitros

operadores postais licenciados pela
ANACOM

Cfl EBITDA Margem
Rendimentos em M€ EBITDA
operacionais dos CTT CTT no

Disponíveis cm hap: / /vww,nt.pr / e ‘ntcnr\’cr / r;iw-iI;ir;i 5 í6—dbf-3 ít3.R5ec-
3Rt,cci)0c24Hí/flchcirn/f20e3c3552a-433l-H43I-
l674776h0acc/c’pnrr/Pres2ReIvisc42iiYr2UI7 PT4”fllout ANAL. pdf (2017 — O meses)
hrrp%://uvcrr.prknnrenrAsser/rawd;na/0h:uf6U7-3h5a 4394-h839-272da6W,77bc/fichdro/bdhc0N) 5ff
S3c5-dflc7h6452Ik/c-pnrt/VoIume’20r2-%2flcIitorio dc Gestao.pdf (2016);
hrrps:f/wwwcrrpr/cinrenrr\sset/raw-dara/ÓdOI 2h622214.46ef-a7d&cja7f7clbOacb/richejr,/eqcI,4240-11ca2-441ic-
hRch-4f48ea67677c/c%norr/Vnlumc/o201 RçIroric. de Gestao.pdf (2015 e 2014);
btrp://nvcct pr/rnntenrAsscr/raw-dam/62204íi-YHíi 4f64-ah3b%fRl 10e23715/flchciru/bíSóh4Sh-4dfl-4400
8Hca-025d9c1705hf/export/CTT Rc2(114 I’TpdF (2014 e 2013); e hrrns://nv.cftpr/conrçnrAser/rlw.
data/628e2’141 -ccd4-42pSpsjc-c9495(,de6O/fiçI,eiro/{)I,7S)c7f-aaO4dd4-aRd3-
e73c759aicRcI/epc’rt/Relarorici e Cripras 2013pdi(2013 e2012).
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no Correio Correio Correio no Expresso no Correio
Tradicional Tradicional Tradicional Correio Expresso

Expresso
559,0 MC 86,9 M€ 128,0 MC 9,1 MC

_________

546.0 MC 84,4 M€ 16,1% 120,5 M( 8,6 MC

_________

546.2 MC 91,7 M€ i6,8° 129,0 MC 6,0 M( 4.65
2015 5546W 1 102,7M€ 18,51% 131 3W 40M€
2016 502,5 Mc 97,8 M€ 19,46’ 12(V) MC i 4,6 MC, 3,S3

2017— t
9 393,4 MC 54,3 M€ 1 3jt:. )6,2 MC -1,5 MC negativa

meses

36. Valorando a metodologia comparativa avançada pela Direção Geral da Concorrência da

Comissão Europeia para a quantificação de danos’, ou seja aplicando-se a margem dos Cri no

mercado sujeito à concorrência (Correio Expresso) ao mercado do Correio Tradicional

(ilicitamente capturado pelos Cri), obtêm-se, por defeito, as rendas indevidas e excessivas

identificadas no quadro subsequente:

\plicação da margem (los c:rr no Correio E xpressi à atividade capturada com e’. ICÇãO d operadores
postais licenciados pula .\ÀCOM

RENDAS EXCESSIVAS
Cri Aplicação da EBlTD\ dos DANO, rendas obtidas pelos
Rendimentos Margem Cii’ caso o Cri’ dada a artificial ausência de
operacionais EBITDA mercado do concc,rrencia mi Correio

no
Correio Cli’ no c:orreio Tradicional mediante barramentci

- no
Tradicional Correio Tradicional não ilegal do acesso à rede postal

Expresso ao estivesse desde 2012
Correio encerrado
tradicional

21)12 559,0 MC 7,1% 39,í, MC 47,3 M€
2013 546,0 MC

_______6,y

36.5 MC 47,9 M€
2014 546,2 MC 4,65% 25,3 MC 66,4 M€
2015 554,6 MC 3,u4 6.6W. 86,1 M€
2016 502,5 MC 3,83% 19,2 \l( 78,6 M€

2017—9 meses 393,4 MC nugativa 1) MC 54,3 M€

Rendas excessivas (global 2012 - 9 meses de 2017) 380.6 M€

Ia htp://cur-lcx.curopa.eu/I.cxuriScn’/LexflriScn’ d&urf =fli:C:2fl13;167flol 0:iIi)21:PT:PDF e
htm,//cr,utirr,pa,eu/comnerition/andt-rusr/aciinnsdamnrcs/oimnrificnrinn m,idc ni.nIí.

3027367j41o.
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37. No período entre 2012 e os primeiros 9 meses de 2017, computam-se, pois, as rendas indevidas

capturadas pelos cri’ em 380.600.000.00€ (trezentos e oitenta milhões e seiscentos mil

euros).

38. No mesmo sentido, a AdC na Nota de Ilicitude precisa no 5 538 que os CYi’ ‘Durante o período

20/0-2015, no negócio do comdo tradicional apresentou quase sempre sima rentabilidade superior 6 rentabdidaíle

do ntgócio de correio e.\pn’sso e encomendas, â qual nffo será alheio o fizera de existir uma

concorrência v1’orosa nos mercados do correio expresso e das encomendas, em contraste

com a ausência de concorrência no mercado de canela tradicional”

39. O documento sujeito a consulta dos Cri’ contém muitas falhas conscientes, sendo uma das

principais a falta de seriedade e a manha com que trata os temas em crise de acesso à rede postal. O

incumbente foca-se no documento em apresentar pequenas alterações à sua não oferta de acesso à

rede postal, chutando o acesso para as Lojas de Destino e não para os Centros de Distribuição

Postal, e sempre com inúmeras restrições ao nível de quantidades mínimas diárias, máximas

diárias e mínimas mensais que têm de ser preenchidas pelo operador postal, tomando inclusive

nesse contexto em consideração os envios de cada cliente do operador concorrente (e não de

per se os envios do operador postal concorrente na sua globalidade). A tudo isto acrescem as

míseras condições de entrega (por exemplo D+2 no correio editorial) que ficam inclusive aquém

daquelas aplicadas pelos Cri’ aos respedvos clientes finais (D+1 no correio editorial) e penalidades

severas com aplicação automatica do tarifário aplicável a clientes finais ) aos operadores postais

concorrentes caso não sejam cumpridas as limitações quantitativas e de envios refletidas no

documento apresentado.

40. Tais penalizações aplicam-se a todos os serviços em causa com o desiderato de levar os futuros

operadores concorrentes (na atualidade, como é do conhecimento dos Cri’, não existem

concorrentes) a incorrerem em margens sistemancamenre negativas levando-os à insolvência e

liquidação.

41. A palavra de ordem do documento dos Cri’, que de compromissos só tem a designação, é asfixiar

qualquer oferta de operador concorrente que tenha a imprudência de querer fazer uso da rede

postal e da micro-oferta de acesso proposta.
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42. Postura do incumbente não inovatóda que tem também assento na sua conduta unilateralmenre

opaca nas interações mantidas no processo da AdC e em que os CTI’. entre o mais, qualificam

como confidencial informação referente ao ano de 1995. volvidos que estão 23 (vinte e três)

anos, e que se nassa a dtar, para que dúvidas nio restem: O prvcesso de a:itomafizacJo do

tratamento do con-tio foi iniciado em 1995 com a aqrõsiçào de móqiánas hukvadoras. 4..) Em 1995 o cadeüv

.“(afls.SlSQ).

43. O documento ora proposto não alivia materialmente qualquer uma das preocupações

jusconcorrenciais identificadas pela AdC na Nota de Ilicitude, nem vai sequer ao encontro do

avançado pela ANACOM.

44. Caso viesse a ser aceite o avançado pelos Cri’ na sua atual forma — qnod no,;, cujo único propósito

é, sob a capa de compromissos, continuar a condicionar e limitar ofertas concorrentes

(inexistentes), limitando inclusive as quantidades de correio que podem ser colocadas

mensalmente na rede por cada clienteQ) do operador postal concorrente (!) —, os operadores

postais continuariam a ficar nas mâos arbitrárias do incumbente no micro-acesso à rede, mantendo

CTT a jusante a sua ininterrupta e permanente estratégia dilatória e de evicção de qualquer

operador do mercado do correio tradicional e de correlativa manutenção de margens e dc

lucros de operador monopolista.

45. Cumulativamenre, os CTT com a sua ininterrupta estratégia de não conceder acesso à rede postal

conseguiram materialmente destruir embrionários operadores postais licenciados pela

ANACOM que tentaram desenvolver a atividade de correio não expresso em Portugal. É o

caso da CI1V POST (empresa de um grupo ir1andês’ que está em processo de Insolvência

e da WIDECARE (marca ADTCIONAL que se encontra, finda a fase de insolvência, em

processo de liguidacão, vide informação infra.

45.1. Insolvência e lipuidacão da WIDECARE (marca Adiciona1 em novembro de 2017,

empresa inquirida pela AdC a fis. 4113 et sea — vide também ANEXOS 1. 2 E
39 ora

juntos:

Acedida cm hrtos: / /puhlicacocs.mLpr/ Pcstimsaiispx.
E que se dão aqui por integralmente reproduzidos para todos os devidos efeitos legais.
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Portal da Justiça
A Justiça ao serviço do cidadão e das empresa5

I’aaflhiraçãn 051 t.iew de Acto S.,c,plori’, e ah, .aulrms enaidodus

Publicação

VaIDECARE LOA
Dah Publicaçiu 2057-12-21

Pulica-se luo em na1z á rtdaoe.
N° dc MafriaIa/NIPCSOICSIS6 -

flnna: WI-DECLRE W - EM UQ{XDhD
Netu,eaa Juridica: S)CEEDDE POR QJCIUS
Scdc: çu rI, daz &r,as L.e;an daS,:::. P&ç:n, do,Aam,s. I:ac 3435
D wt; L,sZoa Ccrc,N: - Via FrenDo :0 :79 Frt2.eea, C,2flr)e rt R-DOICP e Caroeras
26z-ttc Cootanro rI

çea 3prerenuçãc AR 3/20171220. rdere—ta a, a .ftame:, lã n:,tçio 0!,
ft: efctjado : se;u:nte rto de ‘eç SEI

Sint. Li AP. 19/20171115 16:44:39 mc - Prowls4ho por natureza. SENTENÇA DE DECLARAÇÃO DE INSOLVÉNCIA

frt.0 64:, nc La! e)

flRr-t: WIDECRE, WA
Data e h:ra da pr&açã:: 06 de novern5ro de 2C17, leal 151,1Dm

Consenatona do Reo:st Pred a!iComer -a -je n
O(A) C2nlen3d313’ Au.-:!sr Mana C2 Carmc Fanrdca Venhn Fe,rw,,

Av. 1 AP. 3/20171220 16:16:36 UTC CONVERTIDO

FIRMA: WIDEC?R1, LD1 EM UQUIDAÁQ
Data do tráro-to em jurgado: 2017-11-23

Proceoso: 33701176T5VFX - Tr-bunai idical da C:rnar79 de boboa Morta - lui:o de Comàroo de V a Cripta de 1cr, - Jui: 3

45.2. Insolvência da CITY POST em janeiro de 2018. empresa inquirida Dela AdC a fis.

4549 etsea— compulsar. no mesmo sentido, os ANEXOS 4 eS aqui junto?:

21/TI

NIF!NIPC
Finidado - E!) LIQUiDAÇÃO

Jdi’m.
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Tribuual Judicial da Comarca de Lisboa Oeste
Juízo de Comércio dc Sititre - Juiz 1

P,boo da usIiç’ - Av Oman] Ni&io Funaoo MirarL o ‘2
2?13—556 Suna

Telet 2I5laOO Fa 2IIS45I57M1il sintncomercioitot.,iscnpt

INFORMAÇÃO
(Ano 380 ii° 6 b) do CIRE)

Processo; 103/18.5TSSNT
Referência: 110697413
Insolvente: Citypost, S.A., NIE - 5027689)2, com sede lia Ruia Alfredo da Silva, N.° 8a 1.°a, Edificio
Suem, Altragide, 2610-016 Amadora

Administrador da insolvência: Sr. Dr. António Manuel MLIÜOZ Saiba e Meio, com domicilio profissional
Rua dos Morangos, 2t9, 2890-555 Alcochete, email; antonio.ni.iuielo@aj.caaj.pt, telefone:
962413585.

Publicidade de sentença e citação de credores e outros interessados

nos autos de Insolvência acima dentificados

No Tribunal )udicial da Comarca de Lisboa Oeste, Juizo de Comércio de Sintra - Juiz 1, no dia 04-01-2018,
pelas 16:19 horas, foi profenda sentenca de derlararjo de insolvência da devedora:
Citypost, S.A., NIF -502768932, com sede na Rua Alfredo da Silva, N.° 8a 1.°a, Edificio Stern, Alftagde, 2610
016 Amadora

São administradores da devedora:
tan Michael Glass, NIF estrangeiro -271767677, Endereço: 6 12 Calmount Park, Ballvmout, Dublrn
Sydney Herben Glass, NIF estrangeiro - 271768525, Endereço: O 12 Calmount Park, Ballymout, Dublin

Para Administrador da Insoivencia é nomeada a pessoa adiante identificada, indicando-se o respetivo domicilio.
Sr. Dr. António Manuel Mufioz Saiba e Meio, com domicilio profissional Rua dos Morangos, 219, 2890-555
Alcochete, ernail: antonio.m.InelolaLcaai.ot, telefone: 962473585.

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais (n° 1 do a,t° 90 do aRE). Terminando
o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil
seguinte.

46. Sendo que tanto a WIDECARE, Como a CITY POST, tiveram oportunidade de explicitar no

processo que corre termos na AdC o seu fundado entendimento sobre a essencialidade do

acesso à rede postal (traduzida, aliás, na ulterior insolvência de ambas) em Condições objetivas,

transparentes e nào discriminatórias (rede que se mantêm monopolizada com a proposta de micro-

acesso dos CYfl. informando ambas as empresas na fase pré-insolvência:

46.1. ‘na área de neódo do cornio tradicional a Adicional [Widecare] suportou perdas na ordem dos 900 mil

enmsem2O16.”QVIDECARE, a fis. 4114 dos autos);

46.2. “desde que inicio:, a sua atividade no se,gmento de cvrreio tradidona/ a r’ldicional ll’idecare! rnm

pontualmente aos serviços dos CIT :,ti&tmdo o taWfdlio retalhista do correio normal de

quantidade, sendo que não utiliza a oferta de acesso à rede postal porque as
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condições propostas nio sio economicamente vantajosas. (WIDECARE, a fls. 4115,

verso, dos autos);

46.3. ‘Embora bc interesse dOS clientes em contratar a Adido,,al IWIDECARE] como única pn’stadora de

sen’icos de wmo tradicional twi Pornigab A OFERTA DE A CESSO A REDE POSTAL

DOS Cfl COMPROMETE ESTA POSSIBILIDADE. Por exemplo, a oferta

atribui descontos calculados só com base nos volumes individuais de cada cliente

(per sender) do operadorpostal. pelo que mio permite a atribuicio de descontos em

fimcio do volume total agregado do operador postal. Como a Adicional

[IWDEC4REJ recorre sua rede de distóbuicio própria para distribuir pane do

correio dos seus clientes, os descontos de quantidade obtidos pela Adicional

ÍWIDECAREJ serio sempre inferiores aos descontos que estio ao alcance dos seus

clientes junto dos L’7T. uma vez que esses clientes apresentariam volumes

superiores. POR ESTA RAZÃO. O RECURSO À REDE DOS Cfl POR PARTE

DA ADICIONAL /Widecarej GERA PREJUÍZOS COMPROMETENDO A

RENTABILIDADE DO SEU NEGÓCIOS DE CORREIO TRADICIONAL”

WIDECARE, a fis. 4116 dos autos); e

46.4. “li is essendal for CITYPOST to access Cfl’s nenvork for transactional, DM /4gla

de dinct n;arketing, comio pidilicitódol and registered mali” (CITY POST, a fis. 4562 dos

autos);

46.5. ‘Yr is integral to access CTT’s nenrork n*b diferente deivery times, so that

UTYPOST is able to provide choice to lis customers. In Ireland alie access offer

comprises D+3, whlie in alie UK it inchides D+I and D+4” (CITY POST, a fis. 4562

dos autos);

47. Ademais, os dois referidos ex-operadores postais. o primeiro em processo liquidação

(WIDECARE. marca ADICIONAL), e o segundo (CITY POST) em processo de

insolvência, são (eram) também os únicos operadores concorrentes que as testemunhas

arroladas pelos CTT. funcionários dos CTT. identificaram nos dcpoimcntos prestados

junto da AdC, vide depoimentos de fis. 4636 a 5214, 5218 a 5226, 5229 a 5236.

28/lEi
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48. A questão que se coloca é pois a de saber onde fica a suposu, e passamos a citar os O]’: ‘ercecJo

da declarante quanto às vantagens comneddvas dos concorrentes dos CYT — Adicional e

ci0zPOst — em relação aos cTT” (a Lis. 5202, 5216-5217 e 5228 dos autos)? Quando estes

supostos (e únicos) concorrentes insolventes e em liquidação deixaram de exercer a

atividade dado o não acesso à infraestwtura essencial que é a rede postal dos Cri’?

49. A que acresce a inexistência de expansão de qualquer suposta rede postal alternativa de dimensão

regional ou nacional à rede postal dos cri’. Existindo, outrossim, regressão com a saída (leia-se

evicção) da CITY POST e da WIDECARE (ADICIONAL) do mercado pelos Cfl.

50. Existe apenas uma única rede postal (capturada) com cobertura a IOO% do território nacional: a

rede dos Cri’. Existe apenas um player no mercado do correio tradicional: os Cri’.

51. As táticas dilatórias dos Cri’ de impedir o acesso à rede postal, materializadas também no

documento apresentado, têm produzido frutos na destruição de qualquer tentativa de

concorrência, levando também à insolvência dos dois referidos opcradorcs postais, num mercado

ininterruptamente capturado desde 2012 em mais de 08%.

52. Ao abrigo do documento apresentado, os CTI’, com a manutenção do fecho da rede,

continuariam também a intemalizar atividades que podem ser prestadas por operadores

postais concorrentes e a manter e maximizar as exorbitantes tendas indevidas associadas a

essas atividades.

53. Um /ezrlplajinfie/d exige que os operadores postais possam entregar o correio Fino por giro e

devidamente sequenciado nos Centros de Distribuição Postal tal como é concretizado pelos CTi’

relativamente à sua própria oferta e tal como é previsto, como veremos adiante, pela ANACOM

no documento de Oferta de Acesso à Rede Postal, tratado infra.

54. Não existe qualquer fundamento válido para permitir que os CTT tenham um tratamento

preferencial na entrega do respetivo correio nos Centros de Distribuição Postal em

decaimento dc todos os restantes operadores postais, numa lógica dc retirar qualidade e

inovação, e de dilação de prazos de entrega de ofertas concorrentes, fazendo com que os

operadores concorrentes incorrerem em sobrecustos. E tanto assim é que o incumbente não

apresenta qualquer justificação para a discriminação negativa que pretende continuar a operar no

acesso dos operadores postais concorrentes aos referidos centros.
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55. Caso a ÀdC aceitasse tal oco documento tentativo proposto pelos CTr, polvilhado dc restrições, e

que de compromissos só tem o titulo, estaria a destruir qualquer esperança de ser criada e

implementada uma concorrência pelo mérito em beneficio dos consumidores e das entidades

publicas e privadas que fazem uso dos serviços postais, num setor que se mantém totalmente

capturado e cristalizado pelos CTT.

56. A desfaçatez com que os Cri’ apresentam o respetivo documento é também ilustrada quando

exigem que seja aposta em toda a correspondência postal dos outros operadores postais um

“identificador CTT” com o logotipo dos CTT, isto quando bastaria apor na correspondência o

número do contrato de acesso à rede postal — ii; documento dos Cri’ em concatenação com o

Anexo 5 do documento titulado “Oferta de Acesso à Rede Postal” dos CYI’, de maio de 2017,

disponível em hrrpv//’.crt.pt/conteniAsct/nnv-dit.,/36222209-b4ca-4814M2cc-

2cI5Oa62:II7Ifl/fichcin,/a4a4c72cI 85554ac8 87e5-

58311 3cb3n30/expnrt/Oferr:i°/o20c]e%20Accsn%2(v,C3 %A(I’ ,2ORcdc°/o2{)Postal STk 21)170501 v2pdf.

57. É o denominado quen posso e mando!

58. É inexequível o desenvolvimento de qualquer concorrência efetiva quando o incumbente não

pretende dar acesso aos Centros de Distribuição Postal para o correio fino que representa quase

80% de todo o tráfego nostal em território nacional, conforme dados da ANACOM do 3.°

Trimestre de 2017, que se passam a reproduzir — in htrps://wvvanacnrn.pr/render.isp?contentld.l425868:

311/711
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II. A opacidade e elevadíssimo risco de contorno e de não especificação do tentativo

truncado documento apresentado unilateralmente pelos CTT à AdC

59. Os cri’, continuando a cavalgar a torpe estratégia do q;wn, posso e mando, no documento tentativo

apresentado à AdC têm a desfaçatez e o descaramento de classificarem como confidenciais e

inacessíveis segmentos do articulado sujeito a consulta pública — zide, inter alia, pontos 2.4, e

4.4. do documento.

60. Ora, para que o público em geral e os eventuais interessados possam efetiva e validamente

pronunciar-se, e exercer o seu direito de pronúncia, a proposta dos 01, a consulta, tem de ser

inteligível, permitindo que quem assim o pretenda possa analisá-la de fio a pavio e, assim, de modo

devidamente informado, tomar uma posição.

61. Contudo, ao consultar a referida proposta no site da AdC, o leitor não tem acesso ao documento

tal e qual como originalmente redigido pelos Cri’, na medida em que existem partes que se

encontram eliminadas pelos Cri’, alegadamente tcndo em conta a necessidade dc este proteger

segredos de negócio. Tal fatm prejudica irremediavelmente a possibilidade de os interessados se

pronunciarem sobre a proposta na sua integralidade, não se apresentando o documento e a

consulta pública conforme com as exigências de proporcionalidade e de transparência,

maxime num documento que tem como propósito exclusivo dar conhecimento das

condições de acesso à rede postal, isto quando essas condições são classificadas como

confidenciais o que não deixa de ser uma aberração.

62. O facto de terem sido retirados trechos do documento não é, pois, isento de consequéncias

práticas, comprometendo a coesão, a estrutura e a inteligibilidade do texto. É o que sucede no

ponto 4.4. (p. 4 do documento), cujos sentido e significado não são minimamente percetiveis por

um leitor atento. De igual modo, não é possível entender, entre o mais, a que se referem os códigos

postais constantes do respetivo Anexo 1 (p. 7 do documento), na medida em que o cabeçalho que

teria a fUnção de elucidar o leitor foi olimpicamenre retirado pelos Cri’, sendo classificado como

confidencial, Isto quando a Lei Postal prevê no artigo 36° que a oferta de acesso deve ser baseada

em condições “tran.a,rntes”.

63. De jure, o artigo 23°, n.° 4, ex vi artigo 28°, ambos da LdC, exclui a possibilidade de se

considerarem os compromissos como adequados quando o visado exige a confidencialidade de
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elementos essenciais à compreensão dos compromissos em causa, como sucede no caso em apreço

com o documento truncado e incompleto dos Cri’.

64. A publicação do documento dos cri’ nos termos acima descritos não permite o correto e cabal

exercício do direito de consulta pública, pondo a atuação dos Cri’ também em causa interesses

relacionados com a transparência e publicidade da ação da AdC, conforme previsto na Lei-Quadro

das Entidades Reguladoras (artigos 4.”, n.° 1, alínea d), e 48°, alínea e), ambos da Lei n° 67/2013

de 28 de agosto de 2013) e nos Estatutos da AdC (artigo 46°, n.° 1, alínea O do Decreto-Lei a°

125/2014, de 18 de agosto), o que aqui se consigna para os devidos efeitos legais.

65. É pois notõrio que a VASP não se pode pronunciar de forma efetiva sobre um documento

da autoria dos CTT que a AdC se viu impelida a sujeitar a consulta pública, quando

excertos vários do documento foram unilateral e livremente omitidos e descontinuados

pelos CTT, e cujo respetivo teor a VASP desconhece em absoluto, saindo irremediavelmente

feridos, designadamente, o direito de intervir no processo e o principio da proporcionalidade

em detrimento da VASP, ambos com assento na Lei Fundamental (artigos 32.°, a° 7 e l8.°, n.° 2,

da CRP), o que aqui de igual modo se regista e invoca para os devidos efeitos legais.

III. O documento proposto é uma ode à adivinhação e um cheque em branco em beneficio da

singularidade monopolista dos CTT

66. De outro passo, como decorre da leitura do documento (das partes que não foram eliminadas

pelos CTfl este configura uma ode à adivinhação e à especulação e um cheque em branco

tendo por beneficiário único os cri’.

Se não vejamos.

67. O documento impede a AdC de reavaliar ex offlcio os compromissos, enquanto os cri’ o podem

fazer a todo o tempo, conforme previsto no ponto 1.2. do documento dos CTI’: “Os compromissos

propostos podem ser objeto de reavaliação pela AdC, a qualquer momento, A PEDIDO DOS CTT com

fundamento na arcnns/áncm de a respetiva manutenção deixar de se /uslfJicar na perspetiva das razôes que os

determinaram, PODENDO SER TOTAL OU PARCIALMENTE REVISTOS OU

ABANDONADOS.” Ou seja, são os cri’ que propõem e reveem os compromissos, deixando à

32/78
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margem qualquer intervenção ex offldo da AdC, a autoridade que legalmente é responsável pela

concorrEmcia em Portugal.

68. O documento dos Cli’ inibe adicionalmente um operador postal de prestar livremente serviços

postais a sociedades do respetivo grupo económico no quadro de acesso à rede postal, isto quando

os C19’ o podem fazer a rodo o tempol Veja-se o ponto 1.4. do documento: ‘A Oferta de Acesso

nio é aplicável ao correio do próprio operador licenciado, incluindo o correio de

sociedades que integrem a empresa do operador licenciado, a 11/Laos que a prestaçdo de ser-ricos

postais a terceiros represente pelo menos 50%, em volume ou ia/ar, do total do cor-n’ia distribuído pelo operador

licenciado.”. Ou seja, os CI’ impedem entidades que façam uso intensivo do serviço de

correio de criarem um operador postal e de acederem à rede postal. Isto quando, nos termos

da Nota de Ilicitude da AdC ( 120), “De acordo com hfonnaçes fonzecidas pelos 7T os dez maiores

clientes de senicos de correio dos DT em 2014 foram a Auto,idade Trilmtáda, o IGFEj, a EDP, a PT, a

CGD, o BcP, a NOS, a SOI’C4E, o Santander Totta e a Segurança Social, gerando uma receita total de

142 milhões de euros em 2014”.

69. A proposta dos CTT é uma verdadeira ode à ausência de concorr&ncia e à manutenção do

monopólio defado.

70. O documento não apresenta o tarifário aplicável a qualquer um dos serviços de acesso à

rede (Serviço Base Nacional acima dc 50 gramas, Serviço Editorial Nacional, Serviço

Prioritário Nacional e Serviço Registado Nacional), limitando-se a expressões vagas e frivolas

como ‘rerd definido uni tanfóno eecqico” (ponto 2.2.) e a alegar geneticameate que este terá em conta

‘ustos potencial ou teoricamente ertdz’eis” (idm4 ou a referir, entre o mais, “tanfános dfrrenciados” (Anexo

II), “calor do porte” (Anexo II), “taxação única” (Anexo II), “duas zonas de taxaçJo ‘(Anexo II)...

71. Quais são os custos, quais são os tarifários, quais são os preços? Quais são os custos

evitáveis? Ao fim de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses post liberalização os CTT não sabem

os preços associados à sua microscópica oferta de acesso à rede? Não é minimamente

credível, os crr querem um cheque em branco da AdC para poderem continuar a comprimir a

atividade e as margens de futuros operadores concorrentes, como já o fizeram com a evicção da

\VIDECARE e a CITY POST do mercado.
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72. Aliás o tentativo acesso cm Lojas de Destino (Estações de Correio) e não em Centros de

Distribuição tem por propósito os CTr, em passo subsequente, poderem aplicar tarifários para

idênticos aos que aplicam a clientes finais, numa nura ótica de compressão de margens.

conforme confessado em sede de inquirição por colaboradora dos CTT junto da AdC: No

âmbito da oferta de acesso, constmida com base no tanfíno do correio normal com preto emecia4

CONCEBER O ACESSO Á REDE DE LOJAS NÃO FAZ SENTIDO uma vez que NÃO

SERIA POSSÍVEL ATRIBUIR CONDIÇÕES MAIS VANTAÍOSAS AO OPERADOR

POSTAL.” (a fls. 5221).

73. Os CTr mantêm-se numa pura estratégia de estender, sem data termo, o fecho da rede postal.

74. O documento é omisso quanto a preços, já que, no que conceme aos aspetos remuneratórios, nada

diz, refletindo um importante risco de especificação e de contorno. Com efeito, decidindo os C1T

sobre todos os preços a aplicar, nada impede no documento de compromissos, que os Crr

venham a disponibilizar o micro-acesso à rede postal a preços muito elevados, que comprometam

qualquer acesso à redc e a capacidade efetiva de captação de clientes pelo operador postal

concorrente e por mais eficiente que seja.

75. O documento proposto também prevê que os ‘castos potencial on teoncamente evitáveis” são

determinados internamente pelos próprios OT (ponto 2.2.)... e não por uma entidade terceira,

externa e independente dos Cri’.

76. O documento no que se reporta às Lojas de Destino associadas a Centros de Dtstnbuição Postal,

não identifica ou precisa uma única loja, constando singelamente “serão identificadas” (vide, hoc

se,es,e, ponto 2.3.), sempre na ótica dos 03, já sobejamente conhecida da AdC, de protelar, dilatar

e entravar a concorrência no mercado... E dando total amplitude para os CTr fazerem o que bem

entenderem, é ainda referido que o ‘b,i-fra/a,,nn/o do correio” está sujeito a ‘ond4ões compatíveis com a

pn2tecão do sahrrfrztr dos CFU”. Ou seja o pré-tratamento por operador postal concorrente só ocorre

se e quando os Cri’ o quiserem. É o vale tudo em beneficio exclusivo dos Cri’.

77. O documento prevê ainda o não acesso às Lojas de Destino com base em informação que se

desconhece, uma vez que tal informação é qualificada como confidencial — conforme

respetivo ponto 2.4.: “O acesso à Loja de Destino n’ferido no námerv anterior não se aplica: O) Nas lojas de

Lithóa, Pon’o, Alatosinhos e ui faia /SEGREDO DE NEGÓCIO — informação relativa a recursos e
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ii organização interna dos CTT, não conhecida por terceiros, cuja divulgação pode

prejudicar a empresaJ;”

78. A classificaçáo das condições de acesso à rede postal como confidenciais é manifestamente surreal

e confirma a jaez cínica do documento apresentado pelos Cri’.

79. O documento, no ponto 3.5. remete para o Anexo 111 que supostamente contém as condições

operacionais aplicáveis. Constando singelamente do respetivo Anexo 1H, que se cita: —1pücam-se as

srguintes condições operacionais a todos os sencos: Ø Às regras constantes do Ianna/ de Enden’camento, que se

encontra disponível em II OI7J . dt.p4 a) Às ngras de conformidade da bfonnação inscnta na guia ,mt/t,pmdntos com

os em ospostais efetivamente entregues, de acordo Com ospmcedimentos e soJha’are disponíveis em niiwctt.pt, devendo

a guia multiprodutos apenas diçer respeito aos anjos entregues em determinado dia e local; e (iii) _‘ls Normas de

Represdntafão Grajica (a divulgarpelos crp.”

80. O documento estabelece unilateralmente inúmeros volumes mínimos e máximos por ponto de

acesso, mensais e diários, incluindo nor cliente do operador postal, que configuram recusas dc

fornecimento discriminatõrias e abusivas cumuladas com penalizaçõcs, quando tais ba/etias de

restrições não são objetivamente aplicáveis à correspondência tratada pelos Crr. Conforme

taxado no ponto 3.4. do documento:

“Volumes mínimos e midmos por ponto de acesso. Em caso de ineumprimento dos

volumes indicados serão aplicadas as seguintes regras:

• Volume mensa,’: Aplicação do tarifário disponível para clientes finais (sem preço de

operador beneficiário) a todas as expedições efetuadas no mês em causa,

_____________

[desiderato da

regra dos CTT: destruir economicamente o pseudo operador postal concorrente, levando-o

a incorrer em perdas sistemáticas e a margens de negócio negativas e insustentáveis]

• Volume mínimo: Aplicação do tatifitio disponível para clientes finais (sem preço de

operador beneficiário) â expedição em causa [desiderato da regra dos CTT: destruir

economicamente o pseudo operador postal concorrente, levando-o a incorrer em perdas

sistemáticas e a margens de negócio negativas e insustentáveisj e

• Volume mirimo (apenas Lojas de Destino,): Não serão aceites expedições com volume

superior ao máximo indicado para cada produto.

______ __________________________

75/7A
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impedir e limitar com cap a oferta dc operador concorrente limitando artificialmente a

respeti a oferta junto dos respetivos clientesi

81. Ou seja, os crr pretendem subjugar e tratar os opendores postais concorrentes como puras

manonetas dos cri’ no acesso à rede, coartando a quantidade de envios que podem ser entregues

com recurso à rede postal.

82. E caso tais cumulativos (O limiares mínimos, (ii) limiares máximos, (iii) limiares mensais, (iv)

limiares diários, não sejam cumpridos pelo operador postal, com base nos envios do (v) respetivo

cliente do operador postal que aceda à rede Q), o operador é severamente penalizado, com a

aplicação pelos CTT do respetivo tarifário de clientes finais à totalidade do mês e/ou com a

recusa de envio da correspondência do operador postal concorrente!

83. É arrepiante e grotesco: o único desidento do documento é continuar a sufocar, entravar e destruir

o acesso à rede postal a qualquer putauva oferta não-Crr.

84. Em termos de Centros de Distribuição Postal, os Cri’ (des)informam no ponto 4.4. que ‘re

oco rmrm alterações na n’&’ a informação relevante em causa é CONHDENCTAL(D, dado que não

consta do documento acedido, sendo classificada pelo incumbente como “Segredo de Negócio”,

e que se cita:

“Se ocoírerem alterações na rede /SEGREDO DE NEGÓCIO — infonnação relativa a recursos e à

organização interna dos CTT, não conhecida por terceiros, cuja divulgação pode

prejudicar a empresa], hoje limitada às lojas de Lisboa, Podo, Matosinhos e Maia, serí eliminado o acesso às

I4as de Destino associadas aos CDP que [SEGREDO DE NEGÓCIO — informação relativa a

recursos e à organização interna dos C1’, não conhecida por terceiros, cuja divulgação

pode prejudicar a empresa] ou adicionado o acesso às Lojas de Destino associadas aos CDI’ que

SEGPEDO DE NEGÓCIO — informação relativa a recursos e s organização interna dos

crr, não conhecida por terceiros, cuja dindgação podeprejudicar a empresa],”

8fl. O documento proposto, sujeito a consulta pública, ao nãopermidr a compreensão do avançado

para efeitos de acesso à rede, mediante a eliminação de excertos vários, ficando os CTT com

canas na manga, fere irremediavelmente qualquer pronúncia efetiva em sede de consulta

pública, configurando mais um ardil dos CIT para dilatarem e afastarem quaisquer potenciais

concorrentes do acesso à rede posta] e dos mercados a jusante.
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86. Ademais o lacunar acesso que está previsto ao nível das Lojas de Destino pode ser

unilateralmente descontinuado pelos CTT no prazo de 3 (TRÊS) MESES APÓS A

RESPETIVA IMPLEMENTAÇÃO (!), bastando que a sequenciação pelos CTT seja

superior a nos Cenros de Produção e Logística — veja-se o ponto 4.5. do documento:

“Decorrido um período mínimo de hr anos apara diiponibiüZaçàn da nora versão da Oferta de .4 cesso, semprr que

um detemúnado senico de cornio (Sen’ico Base Nacional acima de 50 g. Seniço Editorial Nacional, Senijo

Prio ti/ócio Nado na!, Sen’iço Rrgistado Nacional), nas categorias de correio fino (com peso ctk 50 g), médio (com

peso entre 50 £ e 1 kg e gtvsso (com peso mt,t 1kg e 2 kg, athgir uma percentagem de sequendarnenlo

antomatiado superior a 50% a nível dos CPL, DURANTE UM PERÍODO CONTINUO DE

TRÊS MESES. ANTES OU APóS O PERÍODO DE TRÊS ANOS. O ACESSO ÀS

LOJAS DE DESTINO PODE SER ENCERRADO PARA O SER VIÇO E CA TEGORLI

DE CORREIO EM 01 USA.”

87. Nenhum agente económico racional irá investir em equipamentos de sequenciação e de tratamento

dc correspondência cujo prazo regra de amortização é dc 7 (sete) anos, quando a micro-oferta de

acesso à rede postal pode ser terminada pelos CTT 3 (três) meses após a respetiva implementação.

88. Acresce que não é apresentada qualquer justificação para o referido limiar de 50% dc sequenciação,

cabendo cumulativamente a respetiva monitorização... aos Cri’! É o ia/e tudo para espetinhar

qualquer hipotético acesso à rede postal.

89. Realce-se também a desadequação da condição relativa à requmcraçJo sja sutetiora 50%” em ternos

de acesso à rede postal nas várias tipologias de serviço. Com efeito, o encerramento do acesso

assenta no monopólio que os Cri’ detêm na rede postal e não na sequenciação de 50% associada

ao respetivo correio. As preocupações com ofonclosun subsistem dado que a rede postal é essencial

para que um operador postal possa operar a jusante no serviço de correio. Por outro lado, os C17

não procuram fundamentar o limiar dos 50% em termos de sequenciação como limite válido para

o bloqueio no previsto micro-acesso à rede postal pelos restantes operadores ao nível das Lojas de

Desdho.

90. Para mais, o documento confunde dolosamente acesso à rede postal com a oferta retalhista dos

Cri’ — in ponto 4.6. do documento, referindo:

3/7I4
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‘S’em pirjnío dos pontos antenons, caso os itovos sen’icos de coirdo nfen’dos no ,tolilo 3.!. supra deixem de

fazer parte da oferta retalhista dos CTT os CTT podem exclui-los da sua Oferta de

A cesso. ‘

91. Assim, caso os CIT não prestem ou deixem de prestar um determinado sen’iço postal, mais

nenhum operador o pode fazer mediante acesso à rede postal, não podendo recorrer aos carteiros.

É a manutenção do domínio e controlo absoluto do mercado pelos Cli’.

92. Isto quando os CTr fazem o que querem a nível nacional com a rede postal, sem limitações ou

restrições, incluindo a udlização da rede last mile para entrega de Correio Expresso e

Encomendas pelos carteiros fazendo uso da capacidade instalada disponível na rede: ‘1 nível

operadonal e com vista a melhorar a rentabilidade da operacão em Portugal, destaque para o progresso da integração

das redes de distdbuicão de Co,ido e de E’.presso e Encomendas (atires snhcontratada,), iniciada em 2014. Em

2015pmeedeu-se a uma profunda intenacio das redes com o objetivo de maior utilização

da rede de carteiros para a distribuição (iast mile) das encomendas e pacotes de “dia

certo”, usando a capacidade instalada e a elevada capfladdade da rede. hste processo penuilin

substituir distiibuiçõo suhcontratada por recursos existentes na empresa. Em 2016 iniciais—se uma nova fase

do pro/eto de odmização das redes, tendo sido intemaifrada de forma gradual a

distribuição do EMSÍ9 Múltipio na rede base dos CJT num total de 30 CDP coada/udo desta

Jbrma o potencial dr intenzahacJo de distribuicão de EÃLV na rede base. Decorrente destas iniciativas,

durante o ano de 2016 cerca de 73% de todo o tráfego de EMS foi distribuído pela rede

base (‘valor que compara com 52.2% ao de 2015); no 4.’ tnmesh? do ano, este valor ascendeu a 77ó,

311/IS
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Evotucão do proc.so de Integraçio
CY Tràfego CU Expresso dísitibuidu pula rede bael

80 730%

60%

40½

27.7%

21.7%

2013 2015 2016

Relatório de Gestão dos CI]’ de 2016, p. 53, in hnp://www rrt.ntlrontçnr:\ssyt/raw-dgm/Oh:iaf6fl7-

%‘(jRcIaic,ro dc CcsDo.1,dÍ.

93. Materialmente o documento divaga, protela, estende e retarda a entrada de qualquer operador,

exigindo os crr 6 (seis) meses para apresentar ao mercado a nova não-oferta de acesso.

Provavelmente 7 (sete anos seria pouco tempo no posi liberalização de 2012 para os Cri’

apresentarem uma microscópica oferta de acesso à rede postal monopolizada — ao contrário

do que sucede no quadro do Banco CTT em que tudo é implementado com notória rapidez,

incluindo adequar ‘Çsistemas de informaçffo e dar formaçJo aos trabalhadores” (ponto 6 do

documento) matérias que os crr ativam como fundamento pata tal dilação. Seguramente

tudo é mais complicado e exigente num mercado em que os CYT têm um saber fazer acumulado

de centenas de anos...

94. O documento apresentado é um insulto à AdC e um atentado à inteligência de qualquer leitor

minjmamente informado

95. Em termos de monitorização, seguindo o documento, caberia aos 07 monitorizarem-se a eles

próprios de fiwma anual (pontos 9 e IOdo documento). Solução que, se fosse aceite, qrud mm, sena

segutamente um apanágio de boas práticas pelo incumbente no quadro da oferta de acesso, com

todo o demérito de quaisquer queiNas apresentadas, devidamente enquadradas e filtradas pelos

30, 7a
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cri’ no respetivo relatório anual internamente elaborado. É mau de mais para ser verdade o

proposto pelos CTT. No mínimo, tais relatórios teriam de ser efetuados por um

mandatário/auditor externo independente dos CTT e numa base trimestral.

96. A opacidade do documento dos Cfl é também patente no respetivo Anexo 1, que nenhum

leitor, por muitas leituras que faça do documento, sabe a que se reporta! — e cuja epigrafe refere:

“ANEXO 1 [SEGREDO DE NEGÓCIO — Informação respeitante d alinea i do ponto 24,

relativa a recursos e si organização interna dos CTT, não conhecida por terceiros, cuja

divulgação podeprejudicar a empresaf

97. O documento apresentado, esburacado por livre iniciativa dos Cri’ com informação supostamente

confidencial, reafirma de forma inequívoca a estratégia do incumbente de impedir

ininterruptamente o acesso à rede desde abril de 2012 até 2018 e insere-se na sua manha de protelar

o processo na AdC com uma proposta de compromissos que é uma mão cheia de nada, e que

fixa condições leoninas no acesso e em que mantêm total discricionatiedade sobre os termos

efetivos do acesso à rede postal, padecendo ainda de inúmeros problemas de especificaçilo e

ambiguidade.

98. A úmlo meramente exemplificativo atente-se na condição discricionária —, com enormissimos

riscos de contorno pelos CTT —, por este proposta em sede de prestação do Serviço Editorial

Nacional:

‘NOTA: A utilização deste serviço carece sempre de validação prévia por pane dos CTT

que avaliam, para cada publicação, se esta cumpre os requisitos editoriais definidos para o

serviço e, em caso afirmativo, em qual das variantes se enquadra, à semelhança do que se

verifica para os clientes finais dos CTT” (Anexo II, p. 8).

99. A margem de discricionadedade associada a frases desta natureza é um autêntico Oceano, deixando

as portas abertas para o contorno do compromisso pelos CTI’ — como, aliás, é seu patente objetivo.

100. Veja-se também no tema dos volumes mínimos/máximos diários de envios por Balcão de Correio

Empresarial e por Centro de Distribuição Postal a poda conscientemente deixada aberta pelos CYf no

Anexo II do documento, que não especifica se os inúmeros volumes mínimos e máximos diários e

por expedição (leia-se inúmeras restrições de acesso à rede) nele especificados por Balcão Central

40/714
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Empresarial e por Loja de Destino para cada um dos serviços são também determinados por cada

cliente do operador postal, conforme, aliás, previsto, sem oferecer quaisquer dúvidas, para os

volumes mensais.

101. O desiderato dos crr é terem o aval da AdC num documento cujo legado é também dar a

máxima amplitude aos CTr em temas críticos dc acesso à rede postal para os operadores postais

concorrentes, dada a natureza subjetiva do proposto com múltiplos riscos de contorno pelos Cri’.

102. O documento apresenta, assim, compromissos que são (i) objetivamente ineficazes ao não

eliminarem os problemas de bloqueio no acesso à rede postal; (ii) de uma temerária insegurança

jurídica e operacional para os operadores postais concorrentes ao estarem polvilhados de

expressões ambíguas que dão total margem de contorno pelos 09’ quanto aos efeitos pretendidos

de efetivo acesso à rede postal, não afastando minimamente as preocupações jusconcorrenciais

identificadas pela AdC na Nota de Ilicitude.

IV. Densificando, as formas de abuso vertidas no documento dos Cri’ apresentado à AdC e

que materializa mais uma armadilha dos CTT para controlarem e eliminarem ab initio

qualquer putativo e efetivo acesso à rede postal e correlativa concorrência a jusante

103. Vejamos alguns dos elementos da autêntica armadilha que o documento é para qualquer operador

postal concorrente, as práticas de retaliação e de penalização nele previstas, bem como a

discriminação negativa que é operada e que mata á nasce/iça qualquer suposto acesso de operador

postal concorrente à microscópica oferta apresentada pelo CTT dc acesso à rede postal, recheada

de termos e expressões ambíguas com ausente especificação.

O documento apresentado à MC é mais uma armadilha dos Cri’ para continuarem a impedir
ab inido qualquer putativo e efetivo micro acesso à redc postal e correlativa concorrência a

jusante

RESTRIÇÕES DO

DOCUMENTO
OBJETO E EFEITO DE OBSTRUÇÃO E DE ENCERRAMENTO

APRESENTADO PELOS CTT
ANTICONCORRENCL4L DOS MERCADOS

W.1. A restrição leonina dos 50% no micro acesso à rede postal imposta pelos Cri’

41/711
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A regra constante do ponto
1.4.

• Toda a mini-oferta dos
CTT não está disponível
para o correio do
próprio operador
licenciado ou do
respetivo grupo
económico.

• A mini-oferta dos CTT
só está disponível para o
correio do operador
licenciado caso a
prestação de serviços a
terceiros represente
mais de 50% do tráfego
em volume ou valor.

• Caso um agente económico pretenda estar licenciado pela
ANACOM como operador postal para tratamento, entre o mais, do
correio do grupo económico em que se insere, não tem acesso à
rede postal. Pondere-se por exemplo um grupo económico do setor
energético ou do retalho alimentar ou não alimentar, um conjunto de
entidades públicas ou um agrupamento complementar de empresas
que pretenda reduzir custos e gerar economias de escala com o
serviço de correio criando um operador postal, os quais ficam
inibidos de aceder à rede e de concorrerem com os Crr ao abrigo da
referida regra de encerramento do mercado.

• Simultaneamente, os 07 podem fazer uso da rede postal para o seu
próprio correio, entre o mais, o do Banco CTT e da PayShop.

• Esta regra atesta uma limitação artificial da oferta em beneficio
exclusivo do monopólio postal dos Cri’ com custos inflacionados
para os consumidores, empresas e entidades públicas.

• A proposta restrição limita a distribuição e o desenvolvimento
técnico em prejuízo dos consumidores, empresas e entidades públicas
e mantém a ausência de pressão concorrencial em favor do
monopolista.

• A regra gera a incapacidade de grupos economicos com relevo
poderem aceder à rede e contestarem os mercados monopolizados a
jusante pelos CTr.

• A regra esvazia de forma artificial a possibilidade de entrada de novos
plajeri que recorram de forma intensiva aos serviços postais, tudo por
imposição unilateral dos CTr.

• Os cri’ propõem com a regra a manutenção ou aumento de custos
para os consumidores, empresas e entidades públicas com os serviços
de correio e a cristalizaçao e maximização de rendas indevidas dos
Cri’.

• A recusa associada à regra dos 50% incide num serviço
objetivamente necessário para uma concorrência efetiva nos
mercados a jusante, tem como resultado a eliminação da
concorrência efetiva nos mercados a jusante e conduz a um prejuízo
para os consumidores, empresas e entidades públicas.

• Sendo também pacifico que a obrigação de os 07 concederem
acesso efetivo à rede não tem efeitos negativos sobre o incumbente,
dado que a legislação nacional (artigo 38° da Lei Postal, que tem por
fonte a Diretiva Postal) já impõe aos 07 a obrigação de conceder
acesso à rede tendo o equilíbrio necessário já sido atingido e
sopesado pelo legislador aquando da previsão do acesso efetivo à
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rede postal. No mesmo sentido, veja-se o Ç 82 da da Comunicaçiio da
Comissão Europeia “Olientação sobre as pdôddades da Comissão na
aplicação do adlÀo 82. do Tratado CE a co/npo!lamentos de exclasão ahnsi, ‘os
por parte de empresas em posição dominante’ Não sendo pois necessário,
sequer, aferir se os requisitos identificados no parágrafo precedente
estão cumulativamente reunidos, apesar de estarem preenchidos in

totmn no caso subjudice.

• A regra proposta é ilícita e insere-se no feixe de comportamentos dos
cri’ que configuram um abuso de posição dominante.

W2. Os CTT impõem acesso à rede somente via Loja de Destino no Correio Editorial, sem

acesso aos Centros de Distribuição Postal, com dilação temporal na entrega do correio do

operador concorrente (D+2) face à oferta dos CTT a clientes finais (D+1)

A regra constante dc) Anexo
II em articulação com as
definições constantes do
documento

• O micro-acesso à rede
postal não é efetuado no
Centro de Distribuição
Postal mas na Loja de
Destino para impedir a
concorrência, degradar
a qualidade da oferta
dos operadores
concorrentes, dilatar
prazos de entrega e os
operadores postais
concorrentes incorrerem
em custos acrescidos
com a atividade dos
CTT, mantendo e
intemalizando estë
último receitas
associadas,
designadamente, ao
transporte entre Loja de
Destino e Centro de

• Racional exclusionário dos CTr, e sem prejuízo do avançado nas
secções precedentes: intemalização de receitas dos operadores
postais concorrentes pelos 07, impedindo-os de investir e inovar,
esvaziar a mini-oferta aos operadores concorrentes com condições de
entreua temporalmente dilatadas e penalizadoras face á sua oferta.
Por exemplo, no correio editorial, a atual oferta dos crr para o
correio editorial dos seus clientes prevê a entrega em D+1. No
documento proposto, incluindo aos operadorcs postais concorrentes,
a “não oferta” prevê D+2.

• Oferta dos CTT para os seus clientes — ii: hrps://;nvcrr pr/nInçiw

cmprçsiriis 1s’ Itiçi es-seu ri;i’ /cnçrç’ ,-çdic ‘ria1 /cnncio-ed ri agI himl:

Padrão de Entrega
Nacional

Conlinente

Publlcaç6es Dârias eSc,rgnais atél dia

• Oferta Cri’ para os hipotéticos concorrentes no Correio Editorial:

‘No caso de entrega em Loja de Destino, aplica-se um padrão de entrega até
D*2”— in Anexo II..

• O documento, sob a capa de compromissos, configura uma não
oferta e concorre para debilitar quaisquer potenciais ofertas de
operadores concorrentes, apresentando condições discriminatórias e
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Distribuição Postal. degradantes face ao disponibilizado pelos Cli’ aos seus clientes
editoriais, dado que as condições de entrega são inclusive mais
desvantajosas do que as aplicadas pelos crr aos respetivos clientes
finais.

• Condição apresentada pelos Cli’ impede os novos potenciais
entrantes de prestarem um serviço sequer anãlogo ao serviço dos
Cii’.

• Incapacidade material dos entrantes concorrerem com os Cli’
atentas as condições discriminatórias posidvadas e propostas.

• Ademais, o não acesso aos Centros de Distribuição Postal
apresentado pelos Cli’ à AdC vai, inclusive, contra o avançado pela
ANACOM, e que pode vir ainda a ser expandido em sede de acesso
a Centros de Distribuição Postal, in
Ii rtps: / / wwwa naci )m.pt / rre,im n tr/ SI, 1)1(1 unhi i21 17 A ces si iRede 1k s r:i 1 .pd fRei n’e

nrlrj=141261)I}&fiehj=AflACI-TFfl FILE, e que se passa a reproduzir:

“Os CT devem conceder acesso A sua rede, nos 46 cDP de
destino identificados em Apêndice à presente deliberaçid’.

Apêndice

Dalgn.çjo do CDP DnigMçIo do CDP

SAD 0909 SERVIÇO DE APOJO À oIsTRIBuIçAo’ COP 2765 ESTOWL

SGU SEPARAÇÃO GERAL ÚNICA” co 2735 CACEM

COP 2700 NAADORA CDP 3800 AVEIRO

CDP 4700 BRAGA CDP 7800 BEJA

CDP 1300 USBOA CDP 5300 BRAGMJCA

CDP 44W WA CIO 6000 CASTELO BRAJCO

CDP 2780 OEIRAS CDP 7000 EVORA

CDP 4900 VLA}IA DO CASTELO CDP0000 FARO

CDP 2795 UNOA A VELHA COP 6300 GUARDA

COP 3500 VISEU CAI) 9970 SANTA CRUZ DAS FLORES

CD!’ 4800 GUIMARAES CAL) 9500 VII.A 00 PORTO

CD!’ 4160V N DE FMARJJCAO CDP 9809 VEI.AS

CDP 2400 WRIA COP 0500 PONTA DELGADA ACORES)

CD!’ 0060 FUNCHAL CAL) 9980 CORVO

COP 2675 ODIVELAS CDP 9000 HORTA

CDP4415CMVAUIOS CDP9OSO MADALENA PICO)

CDP 4100 PORTO CAD 9880 SANTA CRUZ DA GRACIOSA

COP 4200 PORTO CDP 9700 ANGRA DO HEROISMO

CDP 2835 M.IORA CDP 7300 PORTALEGRE

COP 3000 PORTO CD!’ 2000 SANTAREM

CDP 2710 SINTRA COP2900SETUBAI

CDP37SOAGUEOA CDP29IOSETUBAL

CD!’ 4750 DARCELOS CDP 5000 VILA REAL

Cobre Iodo o nceIhode Usboa. à esç0o dos códigos posuil 1300, 1350 1400 e 1495

‘Cobie dono concelho de Coimbra.

— ANACOM, Sentido provável de decisão sobre pontos de acesso à
Rede Postal.
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• A proposta apresentada unilateralmente pelos OT à AdC é um
retrocesso face ao já tenrarivamenre considerado pela ANACONI.

• Para mais, a estéril proposta apresentada pelos cri’ AdC nem
sequer permite no cenário de acesso a Lojas de Destino (e não a
Centros de Distribuição Postal, que ficam artificialmente encerrados)
o acesso às Lojas de Destino associadas a Lisboa, Porto e Maia
(ponto 2.4. do documento), quando a AXACOM entende que os
operadores postais devem ter acesso à rede postal, entre o mais, nos
Centros de Distribuição Postal 1300 Lisboa, 4000 Porto, 4100
Porto, 4200 Porto, 4470 Maia e SAD 0999, sendo que este último
“cobre todo o concelho de Lisboa à exceçio dos códigos
postais 1300, 1350, 1400 e 1495”- in citado entendimento da
ANACOM.

• O documento também não vai ao encontro das preocupações
jusconcorrenciais versadas vela AdC na Nota de Ilicitude em
que determina que uma oferta de acesso à rede postal lícita dos
CTT passaria sempre por conceder acesso aos Centros de
Distribuição Postal e para várias tipologias de correio, incluindo (1)
correio normal não prioritário, (ii) correio normal prioritário (azul,
verde e registado); (iii) correio editorial prioritário (catálogos, livros,
jornais e outras publicações periódicas); e (iv) correio editorial não
prioritário catálogos, livros, jornais e outras publicações periódicas).
Compulsar, entre o mais, o 488 da Nota de Ilicitude.

• O documento apresentado por livre iniciativa dos Cri’ à AdC é de
um cinismo sem limites.

IVJ. Ausência de tarifários dos CTT para o Correio Editorial em Loja de Destino e em Balcão
de Correio Empresarial no mini-acesso à rede postal (1)

Regra constante do Anexo II, • O documento é uma ode à adhnbação, sem qualquer credibilidade em
pp. 8 e 9. sede de tarifários para o Correio Editorial, utilizando de forma

abundante e recorrente expressões genéricas como:

“lanjátios difrrenüados” Quais são os valores, preços, dos tarifários• O documento e uma ma -

diferenciadosadivinha em sede de
tarifários (inexistentes) • ‘alor&porn” Qual é o valor, preço, do porte?
dos CTT para o Correio
Editorial no âmbito da • zona de laxação zinica’ Qual é o Valor, preço, da ta%ação?
micro-acesso à rede • “Ditas zonas de taxacõo’ Qual é o valor, preço, da taxação?
postal.

‘São aplicáveis lanfátios c4frtrn6ados’ Quais são os valores, preços, dos

37367_Ld.,c
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tarifários diferenciados?

O documento é um buraco izçgiv em sede de tarifários aplicados no

mini-acesso à rede para o correio editorial e configura um cheque

em branco para a compressão de margens e para os CTT

implementarem condições leoninas aos operadores postais

concorrentes, como já o operaram no passado com tarifários que

materializam urna variação média de menos (-)1% no correio

nacional face ao preço praticado a clientes empresariais dos CTT,

com o propósito de entravarem qualquer hipotética concorrência e

de esmagarem as margens dos operadores concorrentes.

Isto quando o ininterrupto fecho da rede postal pelo CTT desde

2012 já levou à evicção do mercado de correio não expresso de

entidades como a \Videcare (Adicional) e a Cm’ Post, ambas

insolventes.

111.4. Ausência de tarifários dos CTT para o Correio Editorial em Loja de Destino e em Balcão

de Correio Empresarial no micro-acesso à rede postal (II)

Regra constante do Anexo II,

pp. 8 e 9.

• Tarifário do Correio
Editorial não consta do
documento, mas Cri’
apressam-se a referir
que caso esteja em
causa correio
prioritário, “o valor de
porte é acrescido de
10%” e que no caso de
“pubilcações &árMs e
semanais, [él acrescido
de 2O%’

• Resta saber e perguntar,
acréscimos de lO% e
20% sobre que preços?

• Tal é o afli nervoso dos CTT de empolarem os custos de potenciais

operadores concorrentes que pretendam aceder à rede postal, e de

comprimirem quaisquer hipotéticas margens (destruindo a respetiva

oferta), que, apesar de não identificarem os tarifários por si aplicados,

avançam que tais tarifários (inexistentes) serão acrescidos, no caso de

0+1, de 10% e 20% no caso de ‘tnWicações diárias e lema/mis” e no

caso dc ‘tubücapôes deperiodicidade supn*r’

• O proposto, que configura uma discriminação negativa dos

operadores postais face à oferta base dos Cli’ de D+i no Correio

Editorial para clientes finais será seguramente rejeitado iii iohmi pela

AdC.

• Refira-se ainda que os Cli’ não precisam no documento e no que

releva o Serviço de Correio Editorial se tomarão em devida conta nos

tarifários grossistas a aplicar aos operadores concorrentes as reduções

de preço que resultam pra-raia do Acordo de Correio Editorial

Nacional e Internacional, celebrado pelos Cri’ com a Secretaria-

Geral da Presidência do Conselho de ?\bnistros e a Associação

Portuguesa de Imprensa, em 27 de janeiro dc 2016 e que vigora até

31 de dezembro de 2018, nos termos do qual o tarifário naciona]

retalhista aplicável a editores para Livros, Jornais e Publicações

Periódicas nllgo JPP) para o ano de 2018 corresponde a, e passa-se

a reproduzir (iii p. 6, do ANEXO 6, que aqui se junta):

l67
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Escalões da Peso 2018

Até 100 q E O2391obJ. + € 09041Kg

‘IOOg até 250 g £ 0,1 S4Iobj. + E 1,7341Kg

‘ 250 atè 500 E 0,ll2Iobj. + E 2,1762Kg

$ 6UU g ate 2UUU g € l224)obj, + E 0,5051Kg

• As condições tarifárias grossistas, não especificadas no documento
proposto, teriam, pois, de traduzir uma redução face ao acima
assinalado em sede de acesso à rede postal por operador concorrente
no âmbito do JPP (Livros, Jomais e Publicações Periódicas), numa
vertente de não discriminação, o que não se encontra refletido no
documento avançado pelos Cri’. Acresce que a micro-oferta não
prevê outros incentivso previstos no referido Acordo, incluindo
incentivos à rernwação e captação de assinantes — tide cláusula 5.” do
identificado Acordo.

1V3. Os CT impõem o mini-acesso à rede somente via Loja de Destino no Correio Editorial,
com dilação temporal (D+2) na entrega do correio do operador concorrente no Centro de
Distribujção Postal face à sua oferta a clientes finais (D+1), e pan acederem a condicões

equivalentes os opcradores são obrigados a pagar mais 10% a 20/. sobre um tarifário
desconhecido m como se estivesse em causa correio prioritário

Regra constante do AneNo II,

p. 8.

• Total discricionarjedade
dos CTT para o acesso
ao D+i no Correio
Editorial em Portugal
Continental, com preço
até 20% mais caro. Isto
quando o D+1 integra a
oferta base dos CTT
para os seus clientes
finais.

• E o tarifário aplicado
pelos CTT aos

• O documento prevê ‘iíediantr andilre com/saca [dos Clii e existéncia de
capacidade operadona!, os envios poderão ser efetuados através de coaria
pdodtsído. “em 0+1!

• Para além disso os CTi’ poderiam materialmente fazer o que
quisessem dado que não especificam no documento quais os critérios
aplicados à pseudo mdüse cam/stica’ nem no que se traduz a
‘apaddade operacional”.

• Acresce, entre o mais, inércia na resposta a pedidos sujeitos à predita
‘ndüse casuísfica” e não acesso e/ou aplicação de condições
desvantajosas ao entrante, com redução da capacidade de investir
e/ou inovar.

• Ademais, no referido Acordo de Correio Editorial Nacional e
Internacional, celebrado pelos Cri’ com a Secretaria-Geral da
Presidência do Conselho de Ministros e a Associação Portuguesa de
Imprensa, já acima identificado, na respetiva cláusula 3. é
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operadores concorrentes
no Correio Editorial é
desconhecido (i)

estabelecido que “ospad&es de sen iço aplicáveis ao seniiço de correio editorial
são os seguintes: - Publicaçôes diárias e semanais: D+1para o Continente.”
(vide Anexo 6, p. 2). Isto quando a mini-oferta avançada junto da
AdC pelos CTT propõe como serviço base no Correio Editorial
o D+2 na oferta grossista (publicações diárias e semanais),
estando o 0+1 (e sendo em D+1 as publicações diárias e
semanais tratadas como correio prioritário pelos CTT) suleitas
ao pagamento de um porte adicional de 10% pelo operador
concorrente em sede de mini-oferta de acesso à rede postal.

A regra penaliza indevidamente os operadores postais concorrentes
no Correio Editorial e é apta a esvaziar qualquer efetivo acesso à rede
postal no Correio Editorial, reforçando a ausência de pressão
concorrencial no mercado do correio editorial em detrimento da
concorrência, dos consumidores, das empresa e das entidades
públicas e em beneficio exclusivo dos cri’.
Consumidores, empresas e entidades públicas mantêm-se sem
qualquer escolha no par serviço/preço que melhor se adeque às suas
necessidades, restando-lhe recorrer à oferta dos CTI’ com
manutenção do monopólio. Preço único no mercado: o preço
praticado pelos 07.

W.6. Recusa de fornecimento: as restricões quantitativas mensais, incluindo por cliente do

operador concorrente, impostas pelos CTT no acesso à rede via aceitação em Balcão de Centro

Empresarial no Correio Editorial

Regra constante do Anexo li,
p. 9 e do ponto 3.4.

• O volume mínimo
mensal imposto pelos
CTT no correio editorial
por Cliente do operador
postal.

• Os CTT exigem um
volume mínimo de 5.000
envios postais mensais
consolidados por cada
Cliente do operador
postal no Correio
Editorial.

• Os CTi’ limitam artificialmente, e sem qualquer justificação, as
quantidades de envio mínimas mensais, de Correio Editorial, por
cada cliente do operador postal.

• Desiderato dos CTT: fechar e impedir a oferta do operador postal
concorrente a qualquer cliente, designadamente PIVIEs.

• Por exemplo, se um jornal regional do cliente “A” tiver uma
circulação mensal inferior a 5.000 envios, e existem vátios, o
operador postal não pode fazer uso do acesso à rede postal.

• A mini-oferta dos Cri’ arreda as micro, pequenas e médias empresas
que têm correio editorial da oferta do operador postal concorrente,
entravando e capturando artificialmente, como é timbre dos CYI’,
ofertas de operadores postais concorrentes. Ausência de ivuuten’ailiig
/njyiag poner das entidades que utilizam o correio editorial. Evitando
que os operadores concorrentes possam operar como alternativa para
as PMEs.
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3027Y,7Ldoc



Mois LEITÃO, GALVÃO TELES, SOARES DA SILVA
1 )(

SOCIFOÁDF. DF
AI) V 1.) t; AI) OS

• Os envios postais de Correio Editorial são fungiveis e não é pelo
facto de estar cm causa correio do cliente A, B, C, D, E ou F, que
devem ser impostos volumes mínimos mensais por cliente do
operador postal pelos Cfl.

• Os C1T impedem o mini-acesso à rede postal pelos operadores
postais, designadamente para estes não poderem prestar serviços de
correio editorial a PMEs. Nos termos do proposto pelo incumbente,
a VASP está artificialmente impedida de aceder a clientes e rirr-rersa
com uso da rede postal. regra proposta pelos CTT encerra perdas
irreversíveis para os consumidores, empresas e entidades públicas.

• Os CTT não contêm a referida limitação quantitativa mensal na
respetiva oferta para clientes empresariais, disponível em
lntps: / /nnvctpt Ri lume, -empresanais /s, ,Iiim, es -sçcIflriais /ç, irre 1-

cditorBII/currcki—edilnnal.hrml#panel 1-2.

• O proposto concorre para a manutenção do fecho ilícito da rede
postal pelos crr e para a não entrada de novos operadores.

• Para mais, a deficiente qualidade do serviço prestado pelos C1T aos
editores, incluindo jornais diários, está bem patente na noticia
divulgada pelo jornal regional “Gazeta das Caidas” em 12 de janeiro
de 2018, titulada “Um pesadelo para a imprensa regional’ e que
se passa a reproduzir

((Um pesadelo para a imprensa regional

Se há sectores que sofrem com a ineficiente distribuição dos correios
um deles é a imprensa regional. A Gazeta das Caldas já perdeu
muitos assinantes, habituados há décadas a receber o jornal na sua
casa à sexta-feira e que entretanto passaram a recebê-lo na semana
seguinte. Fernando Navier, administrador da Cooperativa Editorial
Caldense (proprietána da Gazeta das Caldas) diz que “o serviço dos
CTT é péssimo e estamos claramente a terprejuízos por causa
dos leitores que desistem de ser assinantes” (...)
DE NORTE A SUL DO PAÍS

O director do Jornal de Bane/os Paulo Vila, também se queixa do
serviço dos CTT e até sentiu necessidade de publicar um
anúncio apelando aos leitores que denunciem os atrasos na
entrega do jornal. “O Jornal de Barcelos sai à quarta-feira. O
assinantes que sio servidos pelos C1’ de Barcelos têm de o
receber no próprio dia e, os restantes (exceptuando regiões
autónomas e estrangeiro), si quinta-feira, impreteflvelmente.
Sempre que tal nffo acontecer, a responsabilidade pelo atraso
deve ser assacada aos CTT’ lê-se no anúncio. (...) Da Loutinhã,
Paulo Ribeiro, chefe de redação do A/t’ômda, diz que o jornal também

4’Jf•!i
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tem vindo a perder assinantes porque as pessoas recebem-no com
vários dias de atraso, não só na vila como no resto do concelho
e da região. (...) E acrescenta [na qualidade representante da
direcção da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã que integra
a Associação Portuguesa de Imprensa]: “o péssimo tratamento que
os Cl’?’ estffo a dar ao correio editorial só contribui pan’ o
decréscimo do tráfego postal e para o desagrado dos
consumidores que, desta forma, optam muitas vezes por
abandonar a subscrição da assinatura do seu jornal regionalpor
sentirem que não estão a ser bem sewidos”. E mais um
testemunho, este de Paulo Barrig, director do D&bio doA/en/jo: “nos
últimos sete anos, devido à péssima qualidade do serviço de
expedição prestado pelos Cfl o Diário do Akntejo perdeu
dezenas de assinantes. No entanto, os CTT não têm qualquer
aoo de respeito pela entrega atempada das publicaçôes nas
casas das pessoas, não dão prioridade a este «co de expedição
postal, e muitas vezes, princ4oalmente nas alturas de férias, o
correio nem chega ao seu destino devido a extravios nunca
reconhecidos pela empresa ‘ — noúcia que aqui se junta como
ANEXO 7 e se dá aqui por integralmente reproduzida

• A recusa incide num serviço objetivamente necessário para uma
concorrência efetiva num mercado a jusante, tem como resultado a
eliminação da concorrência efetiva no mercado a jusante e conduz a
um prejuízo para os consumidores, empresas e entidades públicas.

• A conduta configura um abuso de posição dominante.

EXEMPLO 1:

30 clientes da Vasp com correio editorial têm, cada, 4.000
envios de Correio Editorial (por exemplo, jornais regionais)
para entrega em cada mês de 2018 (num total agregado de
1.440.000 envios /ano). A Vasp ao abrigo do proposto pelos
CTT não pode fazer uso da rede postal para aqueles 30 clientes
editoriais (cada cliente da Vasp não excede o limiar dos 5.000
envios por mês). Caso a Vasp aceda à rede é penalizada com a
aplicação do “tarifário disponível para clientes finais (sem
preço de operador beneficiário”), com todas as perdas
financeiras automaticamente associadas e respetivas margens
negativas. Estamos objetivamente perante um não acesso, de
natureza eminentemente abusiva.

W.7. Imposição pelos Cfl de volume mínimo diário de Correio Editorial para aceitação em

511/IS
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Balcão de Correio Empresarial (recusa de fornecimento)

• Os Cli’ apesar de controlarem a rede postal e de controlarem o uso
da rede por operadores postais concorrentes, pretendem
cumulativamente retardar a entrega dos respedvos envios impondo
um limiar mínimo para acesso ao Balcão de Correio Empresarial.

• Os Cri’ debilitam e destroem ah initio qualquer oferta com limiares
mínimos artificiais — cujo racional é objetivamente inexistente,

Regra constante do Anexo II,
p. 9 e do ponto 3.4.

CTT impõem um
mínimo diário/por
expedição de 500 envios
postais por Balcão de
Correio Empresarial.

• Os O]’ recusam aceitar diariamente os envios do operador postal
com base no quero, posso e mando, com atrasos para este e destruindo a
reputaçiio junto dos respetivos clientes, concorrendo para os custos
indevidos e acrescidos para o operador postal concorrente, num
círculo degradativo vicioso.

• A recusa incide num serviço objetivamente necessario para uma
concorrência efetiva num mercado a jusante, tem como resultado a
eliminação da concorrência efetiva no mercado a jusante e conduz a
um prejuízo pan os consumidores, empresas e entidades públicas.

• A conduta insere-se no feixe da práticas abusivas do incumbente.

jEXEMPLO 2:

Todos os clientes editoriais da Vasp têm, cada um, 400 envios
de correio editorial para entrega no dia 170 do ano de 2018 num
Balcão de Correio Empresarial dos CTT. A Vasp ao abrigo do
proposto pelos CTT não pode fazer uso da rede postal para
aqueles clientes editoriais (naquele dia não é atingido o limiar
mínimo dos 500 envios de Correio Editorial para entrega em
Balcão de Correio Empresarial). Estamos objetivamente
perante um não acesso.

IV.8. Imposição pelos CTT de volumes mínimo e máximo diário/por expedição do Correio
Editorial para aceitação dos envios em Laia de Destino (recusa de fornecimento)

Regra constante do Anexo II,
p. 9 e do ponto 3.4.

• Cfl impõem um
mínimo diário/por
expedição de 100 envios
de correio editorial por

• Os 01 pretendem condicionar, determinar e comandar a oferta dos
operadores postais concorrentes, debilitando e destmindu ah hutio
qualquer oferza com limiares mínimos e máximos artificiais.

• Os CTi’ recusam aceitar os envios do operador postal com base no
qnero,posso e mando, seja por este ficar aquém do limiar mínimo diário
imposto abusivamente (100 envios), seja por exceder o limiar
máximo diário imposto abusivamente (2.000 envios), com atrasos de
entrega para o operador concorrente, destruindo a reputação junto
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Loja de Destino, dos respetivos clientes, domesticando a respetiva oferta e degradando de
forma artificial a oferta dos operadores concorrentes.

• CTT impoem um
máximo diário/por • A recusa incide num serviço objetivamente necessário para uma
expedição de 2.000 concorrência efetiva nos mercados a jusante, tem como resultado a
envios de correio eliminação da concorrência efetiva nos mercados a jusante e conduz
editorial por Loja de a um prejuízo para os consumidores, empresas e entidades públicas.
Destino.

• A resoluçao proposta rnsere-se no agregado de comportamentos
ilícitos que nutrem o abuso de posição dominante do incumbente
monopolista.

[EXEMPLO 3:

A Vasp no dia 301 de 2018 tem 90 envios de correio editorial
para entrega em cada uma de 100 Lojas de Destino associadas
a 100 Centros de Distribuição Postal no interior do pais (num
total de 9.000 envios). Por força do limite artificialmente
imposto pelos CTT, a Vasp não pode fazer uso da rede para
entrega nessas Lojas de Destino (limite diário minimo de 100
envios de correio editorial por loja destino). A proceder o
proposto, a Vasp teria de aguardar pela existência de mais 10
envios postais para cada um daquelas Lojas de Destino
(mínimo de 100 envios/dia de Correio Editorial por Loja de
Destino) para poder fazer uso da rede postal, com toda a
complexidade operacional associada, degradação do serviço e
atrasos associados na entrega da correspondência dos
remetentes. Estamos objetivamente perante um não acesso.

EXEMPLO 4:

A Vasp tem 10.000 envios de Correio Editorial no dia 344 do
ano de 2018 para entrega em cada uma de 5 Lojas de Destino
associadas aos respetivos 5 Centros de Distribuição Postal,
num total de 50.000 envios. Por força do limite máximo
artificialmente imposto pelos CTT, a VASP não pode fazer uso
da rede para entrega nessas Lojas de Destino (limite diário de
2.000 envios de correio editorial por loja destino). A proceder o
proposto, a Vasp teria de repartir o Correio Editorial por 5 dias
úteis (2.000 cartas/dia por Loja de Destino) para fazer a
entrega em cada Loja de Destino. Estamos objetivamente
perante um não acesso, aliás expressamente confessado pelos
CTT no documento: “Volume msLdmo (apenas Lojas de
Destino): Não serão aceites expedições com volume supedor
ao mívimo indicado para cada produto.” — in ponto 3.4. do
documento.
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W.9. Os Cfl omitem o tarifário aplicado no Serviço Prioritário Nacional a operadores
concorrentes no mini-acesso à rede postal

• O tarifário do serviço prioritário nacional não consta do documento,
cingindo-se os cri’ no documento a avançarem expressões genéricas
como:

• ‘TaxaØo única “Qual é o valor, preço, da taxação única?

In Anexo II, ficha (não)
descritiva do Serviço
Prioritário Nacional

• O documento é
(novamente) uma
péssima adivinha em
sede de tarifários dos
CT para o Serviço
Prioritário Nacional em
sede de acesso à rede.

• “duas zonas de taxação”. Qual é o valor, preço, em cada zona de
taxação?

• ‘ip/icdreis tanfários djferenciados para cada ponto de acesso e nível de
tratamento”. Quais são os valores, preços, por ponto de acesso e nível
de tratamento?

• Os critérios a aplicar pelos Cri’ são, no entanto, muito simples de
antever: (i) impedir o acesso efetivo do operador concorrente à rede
postal com preços exorbitantes, ficando este à poda da rede postal; e
(ii) impedir a existimcia de qualquer oferta concorrente no mercado,
comprimindo a margem de qualquer operador potencialmente
concorrente a ‘en ou tornando-a negativa — o que aliás já está
consignado e a descoberto quando se prevê na proposta a aplicação
dos tarifários de clientes finais sempre que não sejam cumpridos,
incluindo por cliente do operador postal, os volumes mensais e
mínimos — in ponto 3.4.

IV.lO Os cri’ impõem um volume mínimo mensal no serviço de Correio Prioritário Nacional
nor cada Cliente do operador postal concorrente (recusa de fornecimento)

In Anexo II, ficha (não)
descritiva do Serviço
Prioritário Nacional

• O volume mínimo
mensal de 5.000 envios
imposto pelos CTT no
serviço de Correio
Prioritário Nacional p
cada Cliente do

• Os Cri’ com a sua mini-oferta pretendem manter o encerramento
artificial da oferta a qualquer cliente de operador postal concorrente,
incluindo PMEs, isto quando existe mais de um 1.100.000 (um
milhão e cem mil) PMEs em Portugal, de acordo com o IAPMEI
— in a Economia em Síntese, julho dç 2017, disponível em

28042017 aspx.

• Por exemplo, se uma PME tiver menos de 5,000 envios/mensais de
correio prioritário nacional, e existe mais de um milhão de PMEs
ativas em território nacional, o operador postal não pode aceder e
fazer uso da rede postal dos CTi’ para os envios dessa PMF, seja em
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operador postal. Balcão de Correio Empresarial, seja em Loja de Destino.

• A pseudo oferta dos cri’ arreda as micro, pequenas e médias
empresas que têm correio prioritário nacional da oferta do operador
postal, secando artificialmente, como é timbre dos Cli’, a oferta de
qualquer operador postal concorrente — tudo associado à ausência de
coimieniailins /nging pon’er das entidades que utilizam o serviço de
correio prioritário nacional, incluindo as PMEs.

• Os envios postais são fungíveis e não é pelo facto de estar em causa
correio do cliente A ou B que devem ser impostos volumes mínimos
mensais por cliente do operador postal pelos Cri’.

• Estamos objetivamente perante uma regra cujo único propósito é
entravar o U50 da rede postal por operadores concorrentes em
beneficio dos respetivos clientes.

• A recusa dos Cli’ incide num serviço objetivamente necessário para
uma concorrência efetiva nos mercados a jusante, tem como
resultado a elimioaçãc> da concorrência efetiva nos mercados a
jusante e conduz a um prejuízo para os consumidores, empresas e
entidades públicas.

Exemplo 5:

Durante o ano de 2018 a Vasp tem mensalmente, associados a
40 clientes, 4.000 envios de correio prioritário por cliente, para
entrega, num total anual de 1.920.000 envios. A Vasp ao abrigo
do proposto pelos CTT não pode fazer uso da rede postal para
aqueles envios (cada cliente da Vasp não excede o limiar de
5.000 envios mensais no serviço de correio prioritário nacional
imposto pelos CTT). Caso aceda à rede é penalizada com a
aplicação do “tadlírio disponível para clientes finais (sem
preço de operador beneficiário)” (in ponto 3.4. da proposta),
com todas as perdas financeiras automaticamente associadas e
respetivas margens negativas. Estamos objetivamente perante
um não acesso.

W.11. Os CTT impõem um volume mínimo diário de Correio Prioritário Nacional a entregar
em Balcão de Correio Empresarial pelo operador concorrente (recusa de fornecimento)

Regra constante do Anexo II, • Os CTT pretendem continuar a controlar a oferta dos operadores
ficha (não) descritiva do postais concorrentes, cumuladvamente debilitando e destruindo a
Serviço Prioritário Nacional e todo o tempo qualquer oferta com limiares mínimos artificiais por
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do ponto 3.4.

Os Cfl impõem um
mínimo diário/por
expedição de 100 envios
postais por Balcão de
Correio Empresarial no
serviço de correio
prioritário nacional.

serviço — cujo racional é inexistente, criando atrasos na entrega e
destruindo a respetiva reputação junto dos clientes num circulo
degradativo vicioso.

• A recusa incide num sen’iço objetivamente necessário para uma
concorrência efetiva nos mercados a jusante, tem como resultado a
eliminação da concorrência efetiva nos mercados a jusante e conduz
a um prejuízo para os consumidores, empresas e entidades públicas.

• O proposto insere-se no feixe de condutas abusivas dos Cli’.

EXEMPLO 6:

Nos dias 300 a 330 do ano de 2018, a Vasp tem 90 envios diários
de correio nriodtário nacional para entrega no Balcão de
Correio Empresarial do Sul e no Balcão de Correio Empresarial
do Norte (90 envios diários por local), num total de 5.400
envios. A Vasp ao abrigo do proposto pelos CTT não pode
fazer uso da rede postal para aqueles envios (a Vasp não excede
o limiar de 100 envios diários no serviço de correio prioritário
nacional imposto pelos CTT). Estamos objetivamente perante
um não acesso.

W.12. Os CTT impõem volumes mínimos e máximos diária/Dor exvedição no serviço de
Correio Prioritário Nacional em Loja Destino pelo operador concorrente (recusa de
fornecimento)

Regra constante do Anexo II,
ficha (não) descritiva do
Serviço Prioritário Nacional e
do ponto 3.4.

Os CTT impõem um
mínimo diário/por
expedição de 10 envios
postais por Loja de
Destino no serviço de
Correio Prioritário
Nacional.

Os Cfl impõem um
máximo diário/por
expedição de 500 envios
postais por Loja de
Destino no serviço de

• Os Cli’ pretendem condicionar, determinar e comandar a oferta dos
operadores postais concorrentes, debilitando e destruindo ah imtio
qualquer utilização da rede com limiares mínimos e máximos
artificiais por Loja de Destino.

• Os Cli’ recusam aceitar os envios do operador postal com base no
qnerv, posso e »iando, seja por este ficar aquém do limiar mínimo diário
imposto abusivamente (10 envios), seja por exceder o limiar máximo
diário imposto abusivamente (500 envios), com atrasos de entrega
para o operador concorrente, destruindo a reputação junto dos
respetivos clientes, domesticando a respetiva oferta e degradando de
forma artificial a oferta dos operadores concorrentes.

• A resolução proposta insere-se no agregado de comportamentos
ilícitos que nutrem o abuso de posição dominante do incumbente.

• Também esta recusa de fornecimento incide num serviço
objetivamente necessário para uma concorrência efetiva nos
mercados a jusante, tem como resultado a eliminação da
concorrência efetiva nos mercados a jusante e conduz a um prejuizo
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EXEMPLO 7:

A Vasp no dia 320 do ano de 2018 tem 600 envios de correio
prioritário nacional para entrega em cada uma de 100 Lojas de
Destino associadas aos respetivos 100 Centros de Distribuição
Postal, num total de 60.000 envios. Por força do limite
artificialmente imposto pelos CTT, a VASP não pode fazer uso
da rede para entrega nessas Lojas de Destino (limite diário de
500 envios de correio prioritário nacional por loja destino). A
proceder o proposto, a Vasp teria de repartir o correio
prioritário nacional por 2 dias úteis (limite máximo de 500
envios/dia por Loja de Destino) para fazer a entrega em cada
Loja de Destino. Estamos objetivamente perantc um não
acesso, aliás expressamente confessado pelos CTT no
documento no respetivo ponto 3.4.: “Volume mávimo (apenas
Lojas de Desdnqk 747ffo serão aceites expedições com volume
superior ao mivimo indicado para cada produto.”

• O tarifário do Serviço Registado Nacional não consta do documento,
cingindo-se os crr no documento a avançarem expressões lacunares
e genéticas como:

• “Ianffrios drenwiados” Quais são os tarifários?

II ficha (não)
• ‘laxação única”. Qual é o valor, o preço associado à taxação?

do Serviço
• “ditas zonas de laxação”. Quais são os valores, preços, aplicados em

cada zona de taação?

• ‘ip/icd;’eir lanfdrios di ,renaWo.ç”. Quais sào os tarifários, os preços?

• ‘pücár’eis descontos”. Qual o valor dos descontos e incidem sobre que
quantidades?

• Os critérios a aplicar pelos Cri’ são, no entanto, muito simples de
antever: (i) impedir o acesso efetivo do operador concorrente à rede
postal com preços grossistas exorbitantes, ficando este dpoda da rede
postal; e (ii) impedir a existência de qualquer oferta concorrente no
mercado, comprimindo a margem de qualquer operador
potencialmenre concorrente a zem ou tornando-a negativa — o que
aliás iá está consignado e a descobedo quando se prevê na proposta a

Correio
Nacional.

ASOt’IAI)OS
SOCIEDADF. DE
AI) VOU AI) OS

Prioritário para os consumidores, empresas e entidades públicas (incluindo
contribuintes).

W.13. Os crr não revelam o tarifário do Serviço Registado Nacional aplicado aos operadores
concorrentes no acesso à rede

In Anexo
descritiva
Registado Nacional

• O DOCUMENTO É UMA

MÁ CHARADA EM SEDE

DE TARIFÁRIOS DOS Cfl
PARA O CORREIO

REGISTADO NACIONAL.
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aplicação dos tarifários de clientes finais sempre que não sejam
cumpridos, incluindo por cliente do operador postal, os volumes
mensais e volume mínimos — in ponto 3.4.

W.14. Os CTT impõem um volume mínimo mensal no serviço de Correio Registado Nacional
por cada Cliente do operador postal (recusa de fornecimento)

Regra constante do Anexo II,
ficha (não) descritiva do
SeMço Registado Nacional e
ponto 3.4.

• O VOLUME MÍNIMO

MENSAL DE 5.000
ENVIOS IMPOSTO PELOS

Cfl NO SERVIÇO DE

CORREIo REGISTADO

NACIONAL POR CADA

CLIENTE DO OPERADOR

POSTAL.

• Os Cl]’ com a sua mini-oferta pretendem manter o encerramento
artificial da oferta a qualquer cliente de operador postal concorrente,
incluindo PMEs, isto quando existe mais de um 1.100.000 (um
milhão e cem mil) PMEs em Portugal, de acordo com o IAPMEI
— conforme refletido supra.

• Por exemplo, se uma PME tiver menos de 5.000 envios/mensais de
Correio Registado Nacional, e existe mais de um milhão de PMEs
ativas em território nacional, o operador postal não pode aceder e
fazer uso da rede postal dos 03 para os envios dessa PME, seja em
Balcão de Correio Empresarial, seja em Loja de Destino.

• A pseudo oferta dos CI]’ arreda as micro, pequenas e médias
empresas que têm correio registado nacional da oferta do operador
postal, secando artificialmenre, como é timbre dos 03, o acesso à
rede e a oferta de qualquer operador postal concorrente — tudo
associado à ausência de caiinlenni/Jn,g’ ln9ing power das entidades que
utilizam o serviço de correio registado nacional, incluindo PMEs

• Os envios postais são fun iveis e não é pelo facto de estar em causa
correio do cliente A ou B do operador concorrente que podem ser
impostos pelso Cl]’ volumes mínimos mensais por cliente do
operador postal.

• Estamos objetivamente perante uma regra cujo único desiderato é
entravar o uso da rede postal por operadores concorrentes e em
detrimento dos respetivos clientes.

• O bloqueio dos CrI’ atenta num sen’iço objetivamente necessário
para uma concorrência efetiva nos mercados a jusante, tem como
resultado a eliminação da concorrência efetiva nos mercados a
jusante e conduz a um prejuízo para os consumidores, empresas e
entidades públicas — reiterando a pritica de condutas abusivas.

jEXEMPLO 8:

10 Clientes da Vasp têm, cada, 4.000 cartas registadas para
entrega em cada mês de 2018 (num total agregado de 480.000
cartas/ano). A Vasp ao abrigo do proposto pelos crr não
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pode fazer uso da rede postal para aqueles 10 clientes (cada
cliente da Vasp não excede o limiar dos 5.000 envios por mês).
Caso aceda à rede a Vasp é sancionada com a aplicação do
“tarifário disponívelpara clientes finais (sem preço de operador
beneficiário”) (vide ponto 3.4. do documento), com todas as
perdas financeiras automaticamente associadas e respetivas
margens financeiras negativas. Estamos objetivamente perante
um não acesso.

TV.15. Os T impõem um volume mínimo diário de Correio Registado Nacional para entrega
em Balcão de Correio Empresarial pelo operador concorrente (Recusa de fornecimento)

Regra constante do Anexo 11,
ficha (não) descritiva do
Serviço Correio Registado e
do ponto 3.4.

Cfl impõem um
mínimo diário/por
expedição de 100 envios
postais por Balcão de
Correio Empresarial nu
serviço de Correio
Prioritário Nacional.

• Os CI]’ pretendem continuar a controlar a oferta dos operadores
postais concorrentes, cumuladvamente debilitando e destruindo a
todo o tempo qualquer oferta com limiares mínimos artificiais por
serviço — cujo racional é inexistente, criando atrasns na entrega e
destruindo a respetiva reputação junto dos clientes num círculo
degradadvo vicioso.

• A recusa dos Cl]’ incide num serviço objetivamente necessário pan
uma concorrência efetiva nos mercados a jusante, tem como
resultado a eliminação da concorrência efetiva nos mercados a
jusante e conduz a um prejuízo para os consumidores, empresas e
entidades públicas, inserindo-se no feixe de condutas dolosas e
abusivas dos Cfl.

W.16. Os CT impõem artificialmente volumes mínimos e máximos diários/por expedicão no
serviço de Correio Registado Nacional em Loja Destino (recusa de fornecimento)

Regra constante do Anexo li,
ficha (não) descritiva do
Serviço Correio Registado e
do ponto 3.4.

Cfl impõem um
mínimo diário/por
expedição de 10 envios
postais por Loja de
Destino no serviço de

• Os crr pretendem condicionar, determinar e comandar a oferta dos
operadores postais concorrentes, debilitando e destruindo ah mulo
qualquer utilização da rede postal com limiares mínimos e máximos
artificiais por Loja de Destino no serviço de correio registado
nacional.

• Os CTI recusam aceitar os envios do operador postal com base no
qnen, posso e mando, seja por este ficar aquém do limiar mínimo diário
imposto abusivamente (10 envios), seja por exceder o limiar máximo
diário imposto abusivamente (250 envios) no serviço, com atrasos de
entrega dos envios do operador concorrente, destruindo a reputação

3N/7K
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Correio Registado junto dos respedvos clientes, domesticando a respetiva oferta e
Nacional, degradando de forma artificial a sua oferta.

• Cri’ impõem um • A recusa de fornecimento incide num serviço objetivamente
máximo diário/por necessário para uma concorrência efetiva nos mercados a jusante,
expedição de 250 envios tem como resultado a eliminação da concorrência efetiva nos
postais por Loja de mercados a jusante e condu2 a um prejuízo para os consumidores,
Destino no serviço de empresas e entidades públicas (incluindo conibuintes).
Correio Registado .

Nacional
• A resoiuçao ilicita proposta insere-se no agregado de

comportamentos que alimentam o insaciável abuso de posição
dominante do incumbente.

EXEMPLO 9:

A Vasp tem 9 envios de correio registado para entrega em 110
lojas de destino no dia 77 de 2018 (9 envios para cada loja)
associadas a 110 Centros de Distribuição Postal no interior do
pais, num total de 990 envios). Por força do limite
artificialmente imposto pelos CTT a Vasp não pode fazer uso
da rede para entrega nessas 110 Lojas de Destino (limite diário
mínimo de 10 envios de correio registado por Loja de Destino).
A proceder o proposto, a Vasp teria de aguardar pela existência
de mais 1 envio de correio registado para cada uma das 110
Lojas de Destino (mínimo de 10 envios/dia por loja destino)
para poder fazer uso da rede postal, com todos os atrasos
associados na entrega da correspondência dos respetivos
clientes. Estamos objetivamente perante um não acesso, aliás
expressamente reconhecido pelos CTT no documento:
“Volume mívimo (apenas Lojas de Destino): Afio senTo aceites
expedições com volume superior ao máximo indicado para
cada produto.”— in ponto 3.4. do documento.

tXEMPLO 10.

A Vasp tem 500 envios de Correio Registado Nacional no dia
244 do ano de 2018 para entrega em 40 Lojas de Destino
associadas a 40 Centros de Distribuição Postal, num total de
20.000 envios. Por força do limite máximo artificialmente
imposto pelos CTT, a Vasp não pode fazer uso da rede para
entrega nessas Lojas de Destino (limite diário de 250 envios de
correio registado por loja destino). A proceder o proposto, a
Vasp teria de repartir o correio registado por 2 dias úteis (250
cartas registadas/dia) para fazer a entrega nessas Lojas de
Destino. Estamos objetivamente perante um não acesso.

91/75
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W.17. Os CTT não revelam o tarifário do Serviço Base Nacional aplicável aos operadores
concorrentes no acesso à rede

• O tarifário do Serviço Base Nacional não consta do documento1
cingindo-se os CTt no documento a avançarem expressões
genéricas, vagas e abstratas como:

• “ditas zonas de taxarão” Quais são os tarifários, os preços., em cada
zona de taxação?

• ‘‘cma zona dc taxa,a7o”, Qual é o valor, o preço, associado à taxação na
zona?

• Os critérios a aplicar pelos 07 são, no entanto, muito simples de
antever: (i) impedir o acesso efeuvo do operador concorrente à rede
postal com preços exorbitantes, ficando este à powa da rede postal; e
(ii) impedir a existência de qualquer oferta concorrente no mercado,
comprimindo a margem de qualquer operador potencialmente
concorrente a çem ou tornando-a negativa — o que aliás já está
consignado e a descobedo quando se prevê na proposta a aplicação
dos tarifários de clientes finais sempre que não sejam cumpridos,
incluindo por cliente do operador postal, os volumes mensais e os
volumes mínimos — in ponto 3.4.

WI8. Os CT linpãem artificialmente um volume mínimo mensal de envios no Serviço Base
Nacional por Cliente do operador postal (recusa de fornecimento)

Regra constante do Anexo 11,
ficha (não) descritiva do
Serviço Base Nacional, e do
ponto 3.4.

• O volume mínimo
mensal de 10.000 envios
imposto pelos CVI’ no
Serviço Base Nacional
por cada Cliente do
operador postal.

• Os CTT com a sua mim-oferta pretendem manter o encerramento
artificial da oferta a qualquer cliente de operador postal concorrente
no Serviço Base Nacional, incluindo a PL\IES, isto quando existem
mais de um 1.100.000 (um milhão e cem mil) PMEs em Portugal, ;‘ide
dados supra.

• Nos termos do proposto, caso uma PME tenha menos de 10.000
envios/mensais de correio prioritário nacional, e existe mais de um
milhão de PMEs ativas em território nacional, o operador postal não
pode aceder e fazer uso da rede posta] dos CT para os envios de
cada uma dessas PME, seja em Balcão de Correio Empresarial, seja
em Loja de Destino.

• A mini-oferta dos cri’ arreda as micro, pequenas e médias empresas
que têm correio base da oferta do operador postal concorrente,
secando artificialmente, como é timbre dos Cri’, a oferta de qualquer
operador postal concorrente — tudo associado à ausência de

60/la

In Anexo 11, ficha
descritiva do Serviço
Nacional

(não)

Base

• O documento é uma
incógnita em sede de
tarifários dos CT para
o Serviço Base
Nacional.
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coinzfen’aiJim’ buwn,g pon’er das entidades que utilizam o serviço de
correio base, incluindo as PMEs.

• Os envios postais são fungíveis e não é pelo facto de estar em causa
correio do cliente C ou D que devem ser impostos volumes mínimos
mensais por cliente do operador postal pelos 03.

• Estamos objetivamente perante um regra cujo único propósito é
fragmentar e erodir o uso da rede postal por operadores concorrentes
em beneficio dos respedvos clientes.

• A recusa dos CYl’ incide num serviço objetivamente necessário para
uma concorrência efetiva nos mercados a jusante, tem como
resultado a eliminação da concorrência efetiva nos mercados a
jusante e conduz a um prejuízo para os consumidores, empresas e
entidades públicas, incluindo contribuintes.

EXEMPLO 11:

20 Clientes da Vasp têm, cada, 9.000 cartas de 80 gramas/cada
para entrega em cada mês de 2018 (num total agregado de
2.160.000 cartas do serviço base). A Vasp ao abrigo do proposto
pelos CTT não pode fazer uso da rede postal (cada cliente da
Vasp não excede o limiar dos 10.000 envios por mês). Caso a
Vasp aceda à rede é penalizada com a aplicação do “tarifário
disponível para clientes finais (sem preço de operador
beneficiário”) (in ponto 3.4 do documento), com todas as
perdas financeiras automaticamente associadas e respetivas
margens negativas. Estamos objetivamente perante um não
acesso.

W.19. Os U1 impõem um volume mínimo diário no Serviço de Base Nacional para entrega
dos envios pelo operador concorrente em Balcão de Correio Empresarial (recusa de
fornecimento)

In regra constante do Anexo
11, ficha (não) descritiva do
Serviço liase Nacional, e do
ponto 3.4.

Os CTT impõem um
mínimo diário por
expedição de 100 envios

• Com a predita regra os pretendem continuar a controlar a
oferta dos operadores postais concorrentes, debilitando e destruindo
cumulativamente a todo o tempo qualquer oferta com limiares
mínimos artificiais por serviço — cujo racional é inexistente, criando
atrasos na entrega dos envios dos operadores concorrentes e
destruindo a respetiva reputação junto dos clientes num circulo
degradativo vicioso.

• A recusa dos 07 incide num serviço objetivamente necessátio para
uma concorrência efetiva nos mercados a jusante, tem como
resultado a eliminaço da concorrência efetiva nos mercados a

1 / S
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postais por Balcão de
Correio Empresarial no
Serviço Base Nacional

jusante e conduz a um prejuízo para os consumidores, empresas e
entidades públicas (incluindo contribuintes), inserindo-se no feixe de
condutas abusivas livre e conscientemente implementadas de forma

ininterrupta desde 2012 pelos Cfl.

W.20. Os CT impõem artificialmente volumes mínimos e máximos diários/por expedição no
Serviço Base Nacional em Loja de Destino (recusa de fornecimento)

la regra constante do
Anexo II, ficha (não)
descritiva do Serviço
Base Nacional, e do
poflt(3 3.4.

• Os Cli’ pretendem condicionar, determinar e comandar a oferta dos
operadores postais concorrentes, debilitando e destruindo ah mi/lo qualquer
utilização da rede com limiares mínimos e máximos artificiais por Loja de
Destino no Serviço Base Nacional.

• Os Cli’ recusam aceitar os envios do operador postal em Loja de Destino
com base no quem. posso e mando, seja por este ficar aquém do limiar mínimo
diário imposto abusivamente (10 envios), seja por exceder o limiar máximo
diário imposto abusivamente (500 envios), com todos os atrasos inerentes
na entrega dos envios do operador concorrente, destruindo a reputação
junto dos respedvos clientes, domesticando a respetiva oferta e degradando de
forma artificial a sua oferta.

• A Irrusa incide num serviço objetivamente necessáno para uma
concorrência efetiva nos mercados a jusante, tem como resultado a
eliminação da concorrência efetiva nos mercados a jusante e conduz a um

prejuízo para os consumidores, empresas e entidades públicas (incluindo
contribuintes).

xemp1o 12

A Vasp no dia 294 de 2018 tem 5 cartas em serviço nacional base para
entregar em 110 Lojas de Destino (5 canas para cada Loja de
Destino) associadas a 110 Centros de Distribuição Postal no interior
do país. Por força do limite artificialmente imposto pelos CTT a
Vasp não pode fazer uso da rede para entrega dos envios nessas
Lojas de Destino (limite diário mínimo de 10 envios postais por Loja
de Destino). A proceder o proposto, a Vasp teria de aguardar pela
existência de mais 5 canas para cada uma daquelas 110 Lojas de
Destino (mínimo de 10 canas/dia por cada Loja de Destino) para
poder fazer uso da rede postal, com todos os atrasos associados na
entrega da correspondência do respetivo cliente. Estamos
objetivamente perante um não acesso.

Exemplo 13:

A Vasp tem 10.000 canas no dia 44 do ano de 2018 para entregar em

62/711

• Os CTT impõem
um mínimo
diário/por
expedição de 10
envios postais por
Loja de Destino
no Serviço Base
Nacional

• Os Cfl impõem
um máximo
diário/por
expedição dc 500
envios postais por
Loja de Destino
no Serviço Base
Nacional
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55 Lojas de Destino associadas a 55 Centros de Distribuição Postal
(10.000 cartas por Centro dc Distribuição Postal), num total de
550.000 cartas. Por força do limite máximo diário artificialmente
imposto pelos CTT, a Vasp não pode fazer uso da rede postal para
entrega desses envios nas 110 Lojas de destino (limite diário de 500
envios postais por Loja de Destino). A proceder o proposto, a Vasp
teria de repartir as cartas do serviço base nacional por 20 dias úteis
(500 cartas/dia) para fazer a entrega das 550.000 cartas nessas 110
Lojas de Destino. Estamos objetivamente perante um não acesso,
também expressamente confessado pelos CTT no documento:
“Volume midmo (apenas Lo/as de Destino): Não serão aceites
expedições com volume superior ao máximo indicado para cada
produto.”— in ponto 3.4. do documento.

W.21. No Serviço Editorial Nacional, no Serviço Prioritário Nacional, no Serviço Registado
Nacional e no Serviço Base Nacional, para além de todas as abundantes restdçôes e recusas
quantitativas supra identificadas, os CTT impedem o acesso às Lojas de Destino de Lisboa,
Porto e Maia — em afronta, inclusive, com o entendimento da ANACOM

Regra constante do
ponto 2.4.

• Recusa de acesso
à rede de Lojas de
Destino nos
referidos locais,
que são os
principais centros
urbanos do pais,
sem qualquer
justificação ou
fundamentação
dos CTT, indo
inclusive o
incumbente contra
o pugnado pela
ANACOM

• Note-se que, de acordo com a informação transmitida pelos CYr
ANACOM, os “CDP dc áreas urbanas (representam 52% do tráfego
tota”in documento da ANACOM já supra identificado, p. 14.

• O objetivo dos CTr com a predita regra de não acesso às Lojas de Destino
naqueles locais urbanos (Lisboa, Porro, Maia e ?.latosinhos) para todos os
serviços constantes da proposta é simples: impedir o acesso à rede postal
em Lojas de Destino para os envios que representam quase 50% de
todo o tráfego postal dc correio.

• Tal proposta dos Cfl, conforme acima mencionado em IV.2 atenta
inclusive conrrn o entendimento da ANACOM que prevê o acesso aos
Centros de Distribuição Postal (e não às Lojas de Destino a montante)
pelos operadores postais concorrentes, entre o mais, via Centros de
Distribuição Postal 1300 Lisboa, 4000 Porto, 4100 Porto, 4200 Porto,
4470 Maia e SAD 0999, sendo que este último “cobre todo o concelho
de Lisboa à exceção dos códigos postais 1300, 1350, 1400 e 1495’- in já citado
entendimento da ANACOM.

• Destarte, a mirrada proposta de compromissos dos CI]’ fica inclusive
aquém do entendimento do regulador setodal em sede de acesso à rede nos
principais centros urbanos do Pais, o que por si só atesta a manha do
documento apresentado à AdC e que de compromissos só tem a
designação formal.

• Se se associar o barramento destes importanússimos centros urbanos do
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acesso à rede via Loja de Destino, conforme proposto pelos Cri’, com
toda a perda de volume associada, facilmente também se apreende que o
pretendido pelos CTi’ com a imposição de volume mensais mínimos, por
cliente, e para cada um dos quatro serviços de correio (5.000 envios
mensais por cliente do operador no Serviço Editorial, 5.000 envios
mensais por cliente do operador no Serviço Prioritário Nacional, 5.000
envios mensais por cliente do operador no Serviço Registado Nacional e
10.000 envios mensais por cliente do operador no Serviço Base Nacional)
é também, e entre o mais, não estarem reunidas as condições para o
cumprimento das regras em causa pelo operador postal concorrente
expurgando-o do acesso à rede postal no restante território nacional. A que
acrescem os valores mínimos e máximos por dia/expedição propostos
pelos CF, tudo com o desiderato dc asfL’(iar qualquer suposto mini-acesso
à rede postal nacional.

• A torpe regra proposta pelos CTi’ contende com o entendimento do
regulador setorial (ANACOsO, incide num serviço objetivamente
necessário para uma concorrência efetiva nos mercados a jusante, tem
como resultado a eliminação da concorrência efetiva nos mercados a
jusante e conduz a um prejuízo para os consumidores, empresas e
entidades públicas (incluindo contribuintes), reiterando o feixe ininterrupto
de condutas abusivas do monopolista.

W.22. Condições que constam do documento são consideradas confidenciais pelos CTT sem
se saber o que está em causa

• Conforme acima tratado na Secção II, o documento da autoria dos Cri’
sujeito a consulta pública deve ser rejeitado pela AdC uma vez que os
terceiros, incluindo a denunciante e operador postal Vasp, não têm
conhecimento efetivo e integral, sem cafias na manga. do que está a ser
proposto pelos CTT, dada a existência de vários segmentos essenciais do

In ponto 2.4., ponto documento cujo teor não é minimamente inteligível dado que foram
4.4. e Anexo 1 rasurados pelos C]7 da proposta sujeita a consulta pública.

• O documento dos Cri’ apresentado à AdC não cumpre, designadamente,
com os requisitos do artigo 23.°, n.” 1 e 4. ex ri artigo 28•D, ambos da LdC.

IV.23. A oferta pode ser unilateral e integralmente desconfinuada pelos Cfl no prazo de 3
meses após a respetiva entrada em vigor para todos os serviços nela Drevistos ao nível das Lojas
de Destino

• O documento não oferece dúvidas nesta matéria conforme se passa aRegra constante do . - . .

reproduzLr: Decomdo uni penodo mmzmo de ires anos tqos a dispoin/n/içaçrw da
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ponto 4.5.

• Os CTT propõem
novo
reencerramento da
rede postal ao
nível das Lojas de
Destino, se
possível 3 (três)
meses após a
implementação
dos compromissos
(!)

nova nersão da Oferta de .‘-lcesso, sempre que um determinado senifo de comia (‘Senifo
Base Nacional acima de 50g, Sen ico Editorial Nacional, Sen’ico Prioritário Nacional,
Sen’ico Registado Nacional), nas categorias de correio fino (com peso até 50 g), médio
from peso entre 50 g e 1 kg e srosso (com peso entre / g e 2 kgL atin,gir lona

percentagem de sequenciamento automatizado superior a 50% a ni,l
dos CPL durante um período continuo dc três meses, antes ou apóç o
período de três anos, o acesso ds Lojàs de Destino pode ser encenado
para o senico e caleoria de comia em causa.

• Ou seja, os compromissos dos OT, de micro-acesso às Lojas de
Destino, conferem-lhe o direito automático de reencerrar o micro-acesso
às Lojas de Destino passados 3 (três) meses sobre a data de implementação
do acesso trrossista, sendo suficiente que o sequenciamento automatizado
pelo incumbente (aferido internamente e esdusivamente pelos CTI)
exceda os 50% no serviço constante da microscópica oferta grossïsta.

• O artigo 11.0 da LdC e o artigo 38 da Lei Postal em ponto algum preveem
que os OT (operador hiper-dominante) possam recusar o acesso à rede
postal com base em critérios ad-hoc dos crr e que só por este são
verificáveis.

W.24. Manutenção do encerramento da rede postal e dos mercados a jusante a consciente
dflação excessiva na implementação dos microcompromissos, mantendo-se no entretanto a
rede monopolizada

Regra constante do ponto 6

• Os Cfl solicitam 6
(seis) meses para
disponibilizar uma
micro-oferta de acesso,
volvidos que estão mais
de 5 (cinco) anos e 8
(oitos) meses sobre a
liberalização do setor...

• ‘Os CTT comprometem-se a disponibilizar ao mercado a nota tnsdo da OJ&rta
de Acesso no prazo de seis meses a contar da notificacio da Decisdo de
Conrnromissos’

• A rede postal está encerrada ilicitamente pelos CYI’ desde abril de
2012, volvidos que estão mais de 5 anos e 8 meses, seria descabido
premiar os 07 num cenário de compromissos (que não os atuais)
com mais 6 (seis) meses para implementarem aquilo que devia estar
disponível desde o DIA 1 da liberalização em abril de 2012. O
proposto é desadequado e concorre para o atual estádio de
encerramento da rede postal e dos mercados a jusante por mais 6
meses — num total seguramente superior a 7 (sete) anos.

W.25. Automonitorização pelos CTT e décalage no reporte de informação critica

Regra constante dos
pontos 9 e 10

Atentas as condutas de encerramento total da rede postal implementadas
pelos Cli’, o hiper-domínio dos 07 no controlo da rede postal e dos
mercados a jusante, e dado o estórico de incumprimento do incumbente
com o regulador setorial, hoc sensu, e de acordo com a informação acedida
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• Necessidade de junto da ANACOM, atesta-se que relativamente a’ “ttid: C]T - Com/os

aferição material e de Portugal NA. ‘ e por violação do %ft 3db artigo /3° da Lei n.° /7/20/2, de

tempestiva da 26 de a/nu, alterada pelo Detrito-Lei a.° /60/2013, de /9 de no,.’emhrn epela I_ei

eficácia de ira 16/20/4, de 4 de abril “, foi co!?.cita(/1 a prática de dois ilícitos de lucra

quaisquer putativos ordetuqão social por nolação da obngação de proceder a uma medição

compromissos a dos níveis de qualidade de seço com recurso a uma entidade

assumir pelo exerna independente, nos anos 2013 e 2014 [tendo sido] instaurado, nu
incumbente /8 de deçnul;rv de 20 / 5, p;vcesso de contraordenacão aos (‘li’ - &mios de Portugal

3..!.. “ (rea]ces nossos) E que, cumuladvamente, os CYi’, conformando-se
com os ilícitos cometidos e constantes “da re/inda acusação, (...) pos 1n7110 ao

prvce.ro de ,ontraordenacão procedendo, em 6 de janeiro de 20/6, ao pagamento
voluntário das duas coimas pelo w/nimo legalmente adm/.rríi’eI, no ralor lo/til
de /0000 enros.” — ia
hup: / /\nvwOnIcl mpt/rçp&r.isp?cnncnrId= 1 3772O1,Vw’) VÇS( )rkt 1;

• A Vasp entende que não estão minimamente reunidos os pressupostos
para uma automonitotização de quaisquer putadvos compromissos a
assumir pelos C’I’l’, com reforço da assimetria de informação entre os
CTT (por um lado) e os operadores concorrentes e a 1dC (por outro),
conforme tentadvamente previsto no documento, nem para a
periodicidade anual previsra para os resperivos relatórios, conforme
plasmado no documento da autoria do monopolista: os (77’
comproiuetem’se a emiar à Adc, durante ospãmeims cinco anos de z’igéncia da nora
Oferta de ri cesso, um relatório anual n’latir ‘o à implementação dos presentes
compromissos. o qual será remetido até ao final do primeirv trimestre do ano seguinte
àquele a que disser n’spei/o.

• Termos em que para uma cabal e efetiva monirorização de compromissos
Nue não os atuais, registe-se) que permitissem responder às graves
distorções de concorrência provocadas pelos cYr nos mercados em
causa, a que o atual documento não dá minimamente efetiva e adequada
resposta, teria sempre de ser designado um mandatário/auditor externo
para monitorizar os compromissos, bem como para a elaboração dos
respedvos relatórios, sendo estes disponibilizados pelo
mandatário/auditor esterno numa base trimestral à AdC, findo o prazo
de 15 (quinze) dias de calendário sobre o termo de cada trimestre.

• Atente-se neste contexto na forma como os Cri’ incumprem com o
previsto no Contrato de Concessão do Serviço Postal, obrigando a uma
recorrente intervenção pelo regulador setorial, incluindo na revisão e-s
ojfido de informação critica reportada pelo incumbente:

“ANA COM determina aos CTT redução de preços por fhka de
qualidade de serviço em 2016

07.11.2017

Àpós retificar que os CTT não cumpriram em 2016 o valor mínimo

30fl%LLd.
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fixado para o indicador “Correio normal nEo entregue até 15 dias
úteis”, a zLVA COA! detenuinou á empresa que aplique o mecanismo de
compensação de prefos previsto na leL

A — L”& 1 COA! ai ‘alia todos os anos se os CTT cimipreni os nireis de qualidade de
saio a que a empresa está obrigada.

Se se renjicar que os CIT não cumpriram todos ou algum dos nln’is de qualidade de
senio a que estão obngados, a -U’C4COAÍ pode aplicar uma sanção à empresa que
limita os preços a praticar no ano seguinte. Desta fonua, lisa-se compensar a
generalidade dos utilizadores afetados pela menor qualidade de serviço i’enficada.

Os CTT derem também publicar todos os anos uni relatório com o resultado da
medicão dos mi/reis de qualidade do seniço retificado no ano anterior.

Na a valhiçio feita à qualidade do serviço prestado em 2016, com
base numa amostra de envios de correio normal efetuados ao longo
do ano, a ANA COM concluiu que os CTT nEo cumpriram o
indicador “Correio normal nEo entregue até 15 dias úteis”. Na
prática, isto 4gn/jica que em cada 10 mil cartas n’metidas por correio nonual, em
média, a empresa teria que que entregar 9977 mim praço até 15 dias úteis, quando
apenas entregou, em média, 9972 dentrv deste prato. I\Tote_se que o que a
,4NA COM considera na sua avaliação é o nível médio de sen’iço ao longo do ano e
não a qualidade do seu/co prestado num caso concreto.

Tendo em conta estas couclusõe.ç, a ANA COM determinou aos CJT que,
ainda no decorrer deste mês (novembro) e até ao dia 31 de
dezembro de 2017, reduzam os preços do cabaz de serviços de
correspondências, encomendas e correio editorial e que
CORRIJAM A INFORi’L4ÇAO DIVULGADA no seu sido na
Interne: sobre os valores dos indicadores de qualidade de serviço
venficados em 2016” — in hn’: //v-u- Ia a cIIm-c’,r1 ‘mil Ir coar/di

i .btr1,,v’CVC( II n XI, h / ci ,n uni / ria ruim -cl clurri i az ri, , Ctt rui lucri ii Pruri rir
,rri;i!ci:rilc -dc- urre —uni

2iIic,/ p,ip rin? liii INS’l\\( 1: uv’í:’xCF lnHTrli v’c’xNIi,,Iz=prinr& 1 11 INST \SÍ.I uv(.

\\CF InSTrh lanrrr:nI,rpr 19

• Incumprimentos dos Cfl que também já obrigaram à intervenção do
Governo, mediante a aplicação dc multas contratuais, conforme acima
reportado, e também noriciado na imprensa, designadamente no Jornal de
Negócios de 28 de abril de 2017:

«CT já pagaram multas de 151 mil eums por incumpúmento do
serviço universal

Os Correios já efectuaram O pagameuto das dez multas aplicadas pelo Governo por
iucumpnmnento do sínico universal, apesar de “discordarem da decisão ‘ Os C1T
efectuaram o pagamisento das muultas de 151 unI eui’vs atilicadas belo Hxrcutn’o no
início dnte ano bar hmnuuprbuento do sen1co univerra/, Apesar de terem pago o

3027367 Ld,,c
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montante em cansa, sublinha que não concordam CO!?? a decisão da secretaria de Estado

das Infra-estruturas.

i’em prejnlo de discordarem da decisão que Jbi tomada e porque estão ohngados a

prvceder ao n’spectiiv pagamento, os CJT efectuaram o pagamento das

referidas muitas contratuais‘ li-se no rrlatódo e contas nialã ‘o ao pnn)eiro

trimestre deste ano dh’nlgado esta sexta-feira, 28 de Abril.

Entre os incumprimentos, o ministério destacou a “densidade de

estabelecimentos de atendimento ao público e de marcos inferior â

contratada e a reduçio de horários dos postos ‘ entre o período de Janeiro

de 2014 e Junho de 2015.» - in
Ii ttp / /www.i ( )rnal den cg ci ç, pr 7cm p rc sa s / te ice. ‘muni cuo CS /d e ralhe / ctt ia i’a rani

tunlias de 11 -nuh.cLin,s I’ir inciimprimcni,.clr,scntrítiiiivcisaI

W.26. Hiper risco de contorno no tema dos custos evitáveis, sendo estes supostamente de
“expressüo irrelevante” de acordo com os CTT

Regra constante do
ponto 2.3.v)

No tema dos custos
evitáveis, os Cli’
querem um cheque em
branco da AdC, para
depois poderem alegar
renire contra fadum
proprium non ralet quando
comprimirem as
margens dos operadores
concorrentes (que não a
Vasp, que repudia os
compromissos

prt aptas to s)

• Os Cli’ sem identificarem um único tarifário, conforme acima
densificado, referem singelamente no documento “O acesso nas LDfas de
Destinofar-se-á de acordo com um tarifário espec/ico iq/&rior ao praticado ao.r clientes

finais, que reflita os custos potencial ou teoricamente a ‘itados”

• Isto quando os Cli’ registaram nos presentes autos que no caso de
entrega em Centros de Produção e Logística, os custos evitáveis são, no
seu entendimento, de ‘pressão irrelevante” (a Lis. 2179) e que ‘No âmbito
da oferta de acesso, constouida com base no tarifário do correio norma/com preço
eipeciat CONCEBER O A CESSO A REDE DE LOJAS NA O FAZ
SENTIDO uma vez que NAO SERIA POSSIVEL ATRIBUIR
CONDICOES MAIS VANTAFOSAS AO OPERADOR POSTAL”
(a Lis. 5221).

• Ou seja, caso fosse aceite o proposto de forma opaca, os Cli’ teriam cada
branca pan sustentar que os custos evitáveis são de miumus ou inexistentes
no acesso à rede via Balcão de Correio Empresarial (Centros de Produção
e Logística) ou nas Lojas de Destino (Estações de Correio). Tal como o
fizeram no passado com a sua pseudo oferta de acesso, que conforme
salientado na Nota de Ilicitude da Autoridade, ‘repüca/ndo7 laigamente o
tanffrio de correio normal em quantidade que os C7TJ&Í diiponihi/iam aos grandes
remetentes de correio desde 2010” (in § 485 (xi) da Nota de Ilicimde), sendo
também referido: “Conclui-se que da Fgumnz infra que os preços da o/aia de acesso
são muito semelhantes aos preços do tarifário do correio normal em quantidade no
escaMo de peso até 50 (dj/èrença de preço inferior a 2%)

r,a/7g
3112fl673d’’c
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Figura 42: Ofeda de acesso e o tarifário do correio normal em quantidade dos Cri’

06
QKI CSI

i 0. co’

cr. :0’ - -

:: Hi -t:
1 1

,6Jc !LJ
v:ti] a.-SDC

C!• A! ty,. fl co’. I

0 a- F, o’ fr!t 04 0fljOU,!. :442,

t,,Ikort,I4No.M.,rnrr: 2._o.

Fontc Infoimação fornecida pelos CU (lls. 1515, 1518 e 2012)

(Nora de Ilicitude, a fls. 321 2)

• Os CT na proposta apresentada à AdC não identificam os custos
evitáveis, nem sequer as respetivas rubricas, limitando-se a referir
genericamente que esistirá um “tanrio específico iqferior ao praticado aos
clieu/es finais, que reflita os custos potencial ou teontamente e:’itados’Ç ainda que
sem identificar um único custo ou rubrica de custo evitável. Ora se os
custos potencial ou teoricamente evitados não são precisados, nem
identificados, posi validação da AdC, os C1T poderiam sustentar sem
incumprir com o proposto que os custos evitáveis seriam de 0,000U0000UU1€
por envio, mantendo os custos de acesso à rede das empresas
concorrentes em valores proibitivos.

• O risco de contorno que impregna o documento proposto pelos crr
elevadissimo, o que o torna inaceitável

P127. Insatisfação dos consumidores e deterioração do serviço dos C17

A ausência de um leve1
pIaying fieM, a que o
tentativo documento
não dá resposta, impacta
de forma negativa e
direta nos consumidores,
empresas e entidades
públicas

• Sem prejuízo do acima dilucidado com base em dados da DECO (vide
Secção 1), e dos restantes elementos elencados e tratados, na presente
secção, do Governo, ANACOM e de editores de jornais, cumpre salientar
que o monopólio dos crr e a sua superdominãncia, tem sido objeto de
elevado descontentamento pelos utilizadores do serviço de correio,
conforme informação pública disponível, que se passa a identificar de
forma sumátia e limitada ao último mês e meio:

—* Jornal digital ECO de 12 de janeiro de 2018: “Utentes falam em
“degradação como não há memória no pais” no serviço dos CTT”,

in htrps:/Jcco.pr/201 8/01/1 2/LIrcnrc—faInrn-cmdcgradacao.-cíomo—nao-.haincn1nn2—

—

a,;

rs.ci
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no pais lii servici. tios ctr/;

— Jornal digital ECO de 20 de dezembro de 2017 “Marcelo aguarda

que Anacom se pronuncie sobre cumprimento do contrato pelos

CTT’’, i o Ii nps / /co rpr/ 20171 2 / 20/ ma rccii - rei a fti :i -t ue - a nacom se pm inunci

si ibre comprime no - do- ci ,ntrato -peh is
- e tr 7.

—‘Jornal digital ECO de 22 de dezembro de 2017 “Na Europa, não há

correios tão generosos com os acionistas como os CTT”, in
htrps://cco.pr/2017/ 1 2/22/na -eoropa-nao-}n-correlos -tal, aenerosc,s-com Os -

acionistas comi. os çrr/.

— Apresentação do Presidente da ANACOM, no Parlamento na Audição

Parlamentar N’ 144-CEIOP-Xlll, “Situação sobre os Cfl”, na audição

12 de janeiro de 2018:

Evolução do n.° de reclamações
- ANACOM

N.’ total de reclamações
(por ano)

,,fl %_

“34

709

‘3) ‘3) ‘35 154 150

Veriflcnu-se um aumentn das reclamações recebidas pela ANACOM em
2016 e 20W

Face

a 2015 o o ‘ de rectamações recebidas pela ANACOIçI quase

duplicou

Valt 5 27)7w) 15101

711/75
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Evolução dos IQS do correio normal

1051 - Oomora de encaminhamento 054 - Coaeio Normal não entregue
no Correia Normal D+) aló 15 dias úteis

Incumprimenta

______________

a...

- -

In
l1IIp://app,p3rIamento.pr/wehunls/dc/dnc.pPprh6I4R23O61446f764r324G7962
rti;r,1o3c334e7fl6417367Mc316R4a53si6c3.15a576l?651 30394e4c7p5a44S25St,c505543
V)4%(,2324e3I62373676447397aI Ç74e3061 3RSn7O1’4(,6IiS:i554c76i2576c7a6?3216
?(pc32S5344c7g6?325Q7a5a6h4cS7526h4d32Q7.Mc4426ç55l3ifl54c43S66a4<57266c
4ç325;i6aS96g6b335i444l 3S4.]693577Sa4593cI&flch=eS7K6c6diId3f.iice915c_
r.c7fch7do92.pdf&InImc=rn:e.

—, Projeto de Resolução a’ 1 178/X111, de 7 de dezembro de 2017, que
recomenda ao Governo que promova uma avaliação das
responsabilidades contratuais subjacentes à concessão em vigor entre o
Estado e os CTr, e na qual é referido, entre o mais: “O país constata

que o serviço postal universal se degradou ao longo da wência da
concessão. Essa degradação é confirmada pelo regulador, que já
sinalizou, junto da empresa, os universos frágeis de operaçffo. (..)
Neste miii wrsó, sendo os CRI’ uma empresa cotada e com in,licações em diversos
mamtrsos financeiros, devem os poderes públicos assinalar que não
permitirão o não cumprimento dos contratos e que não deixarão dc
encontrar os mecanismos jurídicos e operacionais necessários para
um bom serviço postal”

Ia

hrrpJ

86R774d5-46S14c7i67774c33647O(,2ód6c7S6 I574e7(l59R527fl646d4ú7;i4cl 684;i35

pirl 17R-XIITd,w&Inlincrnic. A referida proposta de resolução Ficou
materializada na Resolução da Assembleia da República n.° 17/2018, que

Recomenda ao Governo a promoção de uma avaliação das responsabilidades

71/71
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contratuais suyacetdes à conce.rsào em z’zgor entre o Estado e os Correios de Portugal

(01).”

W.28. O documento não impede sequer o acesso a informação comercial sensível de
hipotéticos concorrentes, que acedam à rede, pelas áreas de negócio dos CTT associadas a
clientes finais

• O acesso a informação comercial sensível de concorrentes por parte de

uma empresa verticalmente integrada (os 01) implica o aumento do

risco de utilização dessa informação por parte da empresa verticalmenre

integrada, no sentido em que os OT têm o incentivo para passarem essa

informação para as suas atividades a jusante do acesso à rede postal,

podendo dessa forma Limitar a concorrência nos mercados a jusante.

• O documento proposto não aborda este tema, nem sequer apresenta

medidas que impeçam a utilização da informação associada ao acesso à

rede por operadores concorrentes (inter afia, identificação de clientes,

Os CYr não apresentam envios em quantidade, envios em valor e custos incortidos) pelas áreas

mecanismos que de negócio / direções dos CTT que atuam no mercado dos clientes

impeçam o acesso a retalhistas finais, incluindo empresariais.
informações comerciais
sensíveis relativas às • Isto quando, para impedir a utilização de informação comercial sensível

atividades a jusante dos dos operadores postais concorrentes, mediante estratégias comerciais em

seus concorrentes prejuízo dos operadores postais concorrentes, uma oferta de acesso (que

não a atual) deveria, no mínimo, prever ao nível de direções comerciais

dos CrI’: (i) a separação dos espaços de trabalho das direções comerciais

nas instalações dos crr referentes a qualquer oferta de acesso grossista e

oferta retalhista; (ii) a proibição de acesso e informação comercialmente

sensível dos operadores postais que viessem a fazer uso de uma efetiva

oferta grossista (incluindo identificação de clientes finais, ïnformaçào

agregada ou desagregada sobre volumes e quantidades por cliente final,

ente o mais) pelo departamento comercial da irea retalhista dos CTr; e

(iii) autenticação e registo para acesso à informação associada a

operadores concorrentes, clientes da oferta grossista.

72/7S
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V. Notas finais

104. A micro-oferta de acesso à rede postal constante do documento truncado dos CTr, pelo acima

eNposro, n5o permite assegurar aos operadores postais concorrentes a possibilidade de concorrer

com os CYr nos mercados a jusante e apresentar quaisquer ofertas de serviços competitivas aos

seus clientes.

105. Nas palavras do Tribunal de Primeira lnstància, no processo Microsoft Çr-201/04, § 561 et seq, com

acórdão de 17 de setembro de 2007:

561. As e4ressões «risco de eliminação da conconina’a» e rruscepthh/ de eliminar toda e qualquer concorrenua»

são, com efeito, indistintamente ,uiliadas pelo juiz comunitário para reJkctir a mesma ideia, a de que o anço

82. ° CE não é apenas aplicável a partir do momento em que/á não existe, ou quase/á não existe, ronco rrincia no

mercado. Se a Comissão tivesse de esperar que os concorrentes fosse,,, eliminados do mercado, ou que essa eliminação

estiz ‘esse suficientemente iminente antes de poder mIem ‘ir ao ahngo dessa disposição, isso contrariada manjkstwuente

o se: objectivo de presem ‘ar nma concorrência não faLtada no mercado comum, nomeadamente, de proteser a

concorrência ainda existente no mercado em causa.

562. No caço em apreço, a Comirsão teve lada a razão em aplicar o arngo 82.° CF antes que a eliminação da

concorrência no mercado dos si,çtemas operatiz’os para servidores de sroP de trabalho se tivesse totalmente

ruaterialiçf;do, tanto mais que esse mercado se caracteriza por efeitos de rede significativos e

que essa eliminaçffo seria, consequentemente, &fidilmente reversível (z’. considerandos 515 a

522 e 533 da decisão imp:(gnadaf

563. Há que acrescentar que não é necessário demonstrar a eliminação toda a concorré,:da no mercado. O que

importa, com efeito, para ç/itos de demonstrar a ;iolaçio do an%o 82. °CE, é que a recusa em

causa crie o risco, ou seja susceptível de, eliminar toda e qualquer concorrência efectiva no

mercado. Há que esclarecer, a este respeito, que o facto de os concorrentes da empresa em

posição dominante permanecerem de forma margina) em certos «nichos» de mercado não

é suficiente para conciuirpeia existência de tal concorrência”

106. Os cri’ pretendem, entre o mais, por via do documento, truncado, livremente apresentado à

AdC, que mantém o atentado à criação de um ler’elplajhzgfield no acesso à rede postal e respetivos

mercadns a jusante, fazer tábua raça de realidades objetivas e aferíveis que confirmam a sua

73/7K
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resolução ilícita e consciente de abuso dc posição dominante, de monopolização da rede e dos

consumidores e de evicção, com notável sucesso, de um potencial entrante no mercado

desde o ano de 2012, e de destruição de dais operadores nascentes que não conseguiram

aceder à rede postal e que tentaram desenvolver a atividade de correio (a WIDECARE e a

CITYPOST, ambas declaradas insolventes, a primeira em 2017 e a segunda no inicio de

janeiro de 2018), em notória e manifesta desconformidade com o artigo ii.” da Lei da

Concorrência, com o artigo 102.° do TFUE, com o artigo 38.° da Lei Postal e com a Base IX do

Contrato de Concessão

107. A aceitar-se tal cínico proposto documento, armadilhado de opacidades, ambiguidades e equívocos

conscientes, que continua a coartar e limitar de forma injusúficada o acesso à rede posta] e aos

mercados a jusante, seria a primeira vez que a AdC aceitaria encerrar um processo a uma empresa

monopoLista cujos comportamentos ilícitos se mantêm, assim como os respedvos efeitos danosos

anticoncorrenciais dos abusos.

108. Como é sabido, o artigo 23.”, n.° 1, ex ri artigo 28°, ambos da LdC, só pcrmitc à MC aceitar

compromissos propostos que sejam inequívocos e de aplicação direta e capazes de

eliminar os efeitos sobre a concorrência das práticas abusivas em causa dos CTT,

conforme, aliás, densificadas na Nota de Ilicitude. Por outras palavras, as normas em causa

não permitem que sejam aceites os lacunares compromissos unilateralmente propostos pelos CYr

no documento que configuram um cheque em branco a favor do incumbente: polvilhados de ressalvas

não especificadas e de restrições geográficas e quantitativas e de recusas de fornecimento,

incluindo para cada um dos potenciais clientes do operador postal concorrente, incluindo

PMEs, e que ficam inclusive a /euas do tentativamente previsto pela ANACOM em 2017 em sede

de pontos de acesso à rede postal pelos operadores postais concorrentes, em concreto com acesso

à rede postal em 46 (quarenta e seis) Centros de Distribuição Postal, incluindo nos grandes centros

urbanos de Lisboa, Porto e Maia. A proposta apresentada pelos crr, sujeita a consulta, não

permite sequer o acesso às Lojas dc Destino (Estações de Correio) nas referidas áreas urbanas de

Lisboa, Porto e Maia, responsáveis por mais de 45% de todo o tráfego postal. E o acesso aos

Centros de Distribuição Postal fica também vedado à correspondência não prioritária até 50

gramas que representa seguramente mais dc 85% de todo o tráfego postal em Portugal. De igual

passo, os custos evitáveis não são identificados no documento, sequer por rubricas, numa ótica de



Moitjs LEITÃO, GALVÃO TELES, SOARES DA SILVA

AS SI >C IA 31 3.5

SOCIEDADE DE
AI) VOGA 1)0

comprimir no futuro qualquer suposta oferta de acesso alegando os Cl’!’, como já consta, do

processo, que tais custos evitáveis são, entre o mais, de “csnssão im/et’an/e”.

109. Os microcompromissos apresentados são, pelo acima exposto e por tudo o que já foi trazido aos

autos e que se dá aqui por integralmente reproduzido, manifestamente insuficientes, inábeis e

inaptos a suprir os graves entraves artificialmente criados pelos Cl’!’ a uma concorr&ncia efetiva

(ou sequer débil), nos serviços de correio em Pomial.

110. Acresce que para que se justificasse a aceitação dos compromissos, e aberta que está a fase de

instrução desde 2016, s sanhos para apmssecnção do interesse prilSico de díesa da concorrência tem//antes da

eliminaçffo imediata da prática devem ser substanciais e sítperar claramente os bentfkios de uma

decisão condenatójia”— in Comentário Conimbricense à UC, MIGUEI. MOUR\ E SIlVA, p. 316.

111. Isto quando estamos perante a ausência de compromissos que vão ao encontro das inúmeras

preocupações jusconcorrenciais tratadas e densificadas na Nota de Iliciwde pela AdC, a qual

considera nomeadamente que uma oferta licita de acesso à rede postal dos Cli’ implica a

entrega pelos operadores concorrentes da correspondencia nos Centros de Distribuição

Postal (e nunca a montante em Estações de Correio, designadas como Lojas de Destino no

truncado documento apresentado por livre e unilateral iniciativa dos CV!’ à AdC), Para mais, em

ponto algum da Nota de Ilicitude a AdC valida a criação de restrições geográficas em Lisboa,

Porto, Maia e Matosinhos e/ou quantitativas diárias, quer mínimas, quer máximas, e/ou mensais

na utilização dos pontos de acesso à rede, tendo como critério ad-hoc o correio do cliente do

operador concorrente (e aio o correio do operador postal qua tak). Nem vaLida a AdC a

descondnuaçào de qualquer micro-oferta de acesso à rede volvidos 3 (três) meses após a respetiva

implementação, muito menos com base em dados não auditáveis dos Cli’.

112. Os pseudo compromissos apresentados pelos Cli’, caso fossem aceites pela AdC, qnod non, teriam

consequências devastadoras para o futuro bom funcionamento do mercado do correio tradicional

em Portugal, mantendo e reforçando flue die a singularidade monopolïsta dos Di’ e impedindo a

criação de quaisquer beneficios no plano do bem estar económico e social e o papel ue a

concorrência pode desempenhar no sentido de garantir preços mais baixos, maior qualidade e

diversidade de serviços e maior inovação, dependentes de uma rede postal aberta e transparente,

universal e não discriminatória que estimule a concorrência.
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113. A Vasp aqui consigna que não faria utilização da micro-ofcrta dc acesso proposta pelos

CTT à AdC, que mantém o encerramento total do mercado, nem desenvolveria a sua

atividade com tal pseudo oferta, sob pena de ter um desfecho em tudo idêntico ao da

Crfl’POST e da WIDECARE, passando a integrar as estatísticas nacionais de empresas

insolventes e em liquidação, com todas as perdas associadas: o documento proposto mantém o

impedimento à criação de uma concorrência efetiva nos mercados a jusante da rede postal.

114. Os compromissos apresentados pelos crr são uma catdstmJè e vão ao arrepio da evolução

pretendida desde 2012 e assentam numa rede postal fechada, não transparente e discriminatória

para todos os operadores não-Crr (como é ci caso da Vasp). Concorrendo para o reforço e

manutenção sistémica de uma enorme perda em termos de bem estar económico e social, cujo

dano, cm rendas excessivas, excede tentativamente na presenta data os 380.000.000€ (trezentos e

oitenta milhões de euras), mas é o que resulta dos compromissos apresentados em que o poder

dc monopólio dos CTT continuaria a ser abusivamence exercido de forma fácil, instantânea e com

sucesso garantido na rede postal, com efeitos negativos previsíveis, imediatos e substanciais nos

mercados a jusante.

115. Termos em que, pata efeitos do disposto no artigo 23°, n.° 1, ex vi artigo 28.°, ambos da LdC, os

micro e restritivos compromissos apresentados pelos CTU não podem, data lena!, ser aceites pela

AdC dado que são notodamente insuscedveis de eliminar ou sequer mitigar para o futuro os

efeitos negativos sobre a concorrência decorrentes das reitendas práticas abusivas do operador

monopolista, com gravosas consequências económicas e sociais. Note-se, aliás, que nem a

aplicação da coima máxima de 10’Vi permite sequer à AdC reverter de forma integral o beneficio

do ilícito para o infrator, já superior a 38ft000.000€ (trezentos e oitenta milhões de curos).

116. Os lacunares compromissos apresentados também não aderem minimamente ao proposto pela

Presidente do Conselho da Autoridade da Concorrência”, que pretende uma 1n/ot*/ade de

exdinc&i: Com resultados pani os consumidores; obwr maior qualidade dos bens e

serviços e/ou menorpreço, em funçio de uma maior concorrência.
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Lisboa, aos 26 de janeiro de 2018
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Documento assinado electronicamente. Esta asaLnatura
elecuónlca substitui a assinatura autógrata,
Drta} Anabela Mafllrs

zo

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte
Juízo de Comércio de Vila Franca de Nira - Juiz 4

Av. Or. António Carvalho Figuciredo NY 1
2670306 Lourcu

TcIcf: 2198252001219838430 Faz: 263093589 Mau: víxim.cutncrcio(uitribuitais.orgpI

ANÚNCIO
Processo: 3370/17,8T8VFX
Insolvência pessoa coletiva (Requerida)
Referencia: 135425559
Data: 08-11-2017

No Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, Juízo de Comércio de Vila Franca de Xira - Juiz 4,
no dia 06-11-2017. às 15h10, foi proferida sentenca de declaração de insolvência do devedor:

\Videcare, Sociedade Unipessoal, Lda. NIF - 509305156, Endereço: Quinta das Areias, Areias de
Baixo, Polígono dos Alamos, Lote34-35, 2600-660 Castanheira do Ribatejo, com sede na morada
indicada.

É administrador do devedor:
João Bernardo Catarino dos Santos Carriço, residente em Quinta das Areias., Areias de Baixo,
Poligono dos Alamos, Lote34-35, 2600-660 Castanheira do Ribatejo, a quem é fixado domicílio na
morada indicada.

Para Administrador da Insolvência é nomeada a pessoa adiante identificada.
Joaquim Dinis de Almeida, Endereço: Rua Sousa Trêpa, 70, 1.0, Santo Tirso. 4780-554 Santo Tirso; E
mail: joaquim.d.almeida:aj.caaj.pt

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações a que estejam obrigados, deverão
ser feitas ao administrador da insolvência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comunicar de imediato ao administrador da
insolvência a existência de quaisquer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com carácter pleno (alinea ido an° 36 e
1 87° —C1RE)

Para citaçilo dos credores e demais interessados
correm éditos de 5 dias.

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação dc créditos foi fixado em _30_ dias.

O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou remetido por via postal registada
ao administrador da insolvência nomeado, para o domicilio constante do presente edital (n°2 art° 128°
do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por decisão definitiva, não está dispensado
de o reclamar no processo de insolvência (n° 3 do Art° 128° do CIRE).

Do requerimento dc reclamação dc créditos dcve constar (n°1, ad° 128° do CIRE):
A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante dc capital e de juros;



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte
Juízo de Comércio de Vila Franca de Xira - Juiz 4

Av. Dr. António Carvalho Figuiredo 1V 1
2670406 Lourcs

Tclcf: 219825200/21983N430 Fax: 263th935H9 Mau: vftim,coi,wrcio@lriIu,,aisorgpi

• As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como resolutivas;
• A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida, e, neste último caso, os

bens ou direitos objeto da garantia e respetivos dados de identificação registral, se
aplicável;

• A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação dos garantes;
• A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 04-01-2018. pelas 13:45 horas, para a realização da reunião de assembleia de
credores de apreciação do relatório (Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte - Juízo de
Comércio - Juiz 4, sito na Avu 1h° António Carvalho Fi2ueiredo, n.’ 1 2670-406 Loures
podendo fazer-se representar por mandatário com poderes especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da Comissão de Trabalhadores ou, na falta desta, de
até três representantes dos trabalhadores por estes designados (n° 6 do Art° 72 do CIRE).

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de 15 dias (art 42° do C1RE), e/ou
deduzidos embargos, no prazo de 5 dias (art° 40” e 42 do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios de prova de que o embargante
disponha, ficando obrigado a apresentar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os
limites previstos no artigo 511” do Código de Processo Civil (n°2 do art° 25” do CIRE).

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e reclamação de créditos começam a
correr finda a dilação e que esta se conta da data da publicação do anúncio no portal Citius.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais (n° 1 do art° 9” do CIRE).

Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu termo para o
primeiro dia útil seguinte.

Informação
Plano de Insolvência

Pode ser aprovado Plano dc Insolvência, com vista ao pagamento dos créditos sobre a insolvência, a
liquidação da massa e a sua repartição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (art° 192 do
ORE).

Podem apresentar proposta de Plano de Insolvência o administrador da insolvência, o devedor,
qualquer pessoa responsável pelas dividas da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que
represcntem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos na sentença de graduação
de créditos ou, na falta desta, na estimativa do Sr. Juiz ( aft° 193” do CIRE).

O Juiz de Direijo,
Dr(a). Anabela Martins

O Oficial de Justiça,
Joaquim Rito
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Ccn,rkaçâ, cli lia:

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte Elabondoe,n:O8-ll-3011

Juízo de Comércio de Vila Franca de Xira - Juiz 4
Av. Dr. Antônio Carvalho Fiueirdo N)’ 1

2670-4(16 Loures

Tclcf: 21982520012i9838430 Faz: 263093589 Mau: vfxira.comcrcio6i:tdbunais.org.pt

INFORMAÇÃO
(Ad° 38° n° 6 b) do GIRE)

Processa: 3370/17.8T8VFX
Referência: 135427586
insolvente: Widecare, Lda, NIF - 509305156, Endereço: Quinta das Areias,, Areias de Baixo, Poligono dos Alamos,
Lote34-35, 2600-660 Castanheira do Ribatejo

Administrador da Insolvência: Joaquim Dinis de Almeida, Endereço: Rua Sousa Trépa, 70, 1°, Santa Tirso, 4780-554 Santo
Tirso

Publicidade de sentença
nos autos de Insolvência acima identificados

No Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, Juizo de Comércio de Vila Franca de Xira - Juiz 4, no dia 06-11-2017, ás
15h10, foi profehda sentença de declaração de insolvència do devedor
Widecaro, Lda, NIF - 509305156, Endereço: Quinta das Areias,, Areias de Baixo, Pohgono dos Ajamos, Lote34-35, 2600-660
Castanheira do Ribatejo, com sede na morada indicada.

Para Administrador da insolvência é nomeado(a): Joaquim Dinis de Almeida, Endereço: Rua Sousa Trépa, 70, 1.0, Santo Tirso,
4780-554 Santo Tirso

O prazo para a rectamação de créditos foi fixado em _30_ dias.
Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais (n° 1 do ali0 90 do GIRE). Terminando o prazo em dia
que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.
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LICENÇA n.° ANACOM-1/2016-SP

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) decidiu, nos termos previstos e para efeitos

do disposto na alínea c) do n.° 2 do artigo 8,0 e dos artigos 27.° e 28°, todos da Lei n.° 17/2012,

de 26 de abril, alterada pelo Decreto-Lei n.0 160/2013, de 19 de novembro, e pela Lei n.° 16/2014,

de 4 de abril (Lei Postal), atribuir à Widecare, Sociedade Unipessoal. Lda. (doravante

abreviadamente designada por «WIDECARE») a licença individual para a prestação de serviços

postais n.°ANACOM-112016-SP, nos seguintes termos:

l.° 1. Pelo presente título Fica a WIDECARE, matriculada sob o número 509 305 156, com sede

em Parque Industrial Solvay, Marinhas de D. Ana, Armazém 6,2625090 Póvoa de Santa

Iria, licenciada como prestador de serviços postais.

2. Para eteitos do disposto no número anterior, fica a WIDECARE habilitada à prestação

dos seguintes serviços posta!s:

a) Um serviço postal, no âmbito nacional, de envio de correspondência até 2 kg de

peso;

b) Um serviço postal, no âmbito nacional, de envio de catálogos, livros, jornais e

outras publicações periódicas até 2 kg de peso;

c) Um serviço postal, no âmbito nacional e internacional, de envio de encomendas

postais até 10kg de peso; e

‘1) Um serviço postal de entrega no território nacional de encomendas postais

recebidas de outros Estados membros da União Europeia com peso até 20 kg:

2.° A presente licença rege-se pelo disposto na Lei Postal, bem como pela demais legislação

aplicável ao setor postal.

3.° Os serviços postais objeto da presente licença são prestados em todo o território nacional,

suportando-se, para tal, a WIDECARE em rede postal própria e subcontratada de terceiros.

4.° É vedada à WIDECARE a prestação dos serviços e atividades que, por razões de ordem e

segurança pública, bem como de interesse geral, estão reservados à concessionária do

serviço postal universal, nos termos da alínea b) do n.° 2 do artigo 3.° e do n.° 3 do artigo

lÁ
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57.° da Lei Postal, bem como os serviços que lhe sejam reservados nos termos das Bases

da Concessão do Serviço Postal Universal.

5.° 1. No exercício da atividade licenciada pode a WIDECARE celebrar contratos com terceiros

para efetuar operações que integrem os serviços postaïs que presta;

2. O disposto no número anterior não prejudica a responsabilidade da WIDECARE pelo

cumprimento integral e pontual das obrigações previstas na Lei Postal, e na presente

licença.

6.° No desenvolvimento da atividade licenciada, constituem direitos da WIDECARE:

a) Desenvolver a atividade de prestação de serviços postais nos termos da lei e da

presente licença;

b) Estabelecer, gerir e explorar uma rede postal, tal como definida no n.° 2 do artigo 4.° da

Lei Postal;

c) Acederá rede do serviço universal em condições transparentes e não discriminatórias,

mediante acordos a estabelecer com os prestadores de serviço universal ou nos termos

determinados pela ANACOM, de acordo com o previsto no artigo 38.° da Lei Postal;

d) Negociar e acordar com outros prestadores de serviços postais as modalidades técnicas

e comerciais de acesso às respetivas redes, bem como aceder às suas redes nos termos

e condições determinados pela ANACOM, de acordo com o previsto no artigo 38.° da

Lei Postal;

e) Negociar com outros prestadores de serviços postais o acesso aos respetivos elementos

da infraestrutura postal ou a serviços por estes prestados e aceder aos mesmos, nos

termos do artigo 39.° da Lei Postal;

f) Fixar livremente os preços dos serviços prestados, incluindo os preços do acesso às

redes postais e aos elementos da infraestrutura postal.

7.° No âmbito da atividade licenciada, fica a WIDECARE sujeita, de entre outras que decorram

da legislação aplicável, às seguintes obrigações:

2
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a) Cumprir as normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade, bem como as

determinações da ANACOM;

b) Exercer a atividade em conformidade com a presente licença;

c) Assegurar a inviolabilidade e o sigilo dos envios postais, com os limites e exceções

fixados na lei penal e demais legislação aplicável;

d) Garantir a segurança da rede postal, nomeadamente em matéria de transporte de

substâncias perigosas;

e)
Garantir a confidencialidade das informações transmitidas ou armazenadas;

f) Assegurar a proteção de dados pessoais e da vida privada;

g) Exercer a atividade respeitando a proteção do ordenamento do território e do ambiente;

h) Respeitaras termos e as condições laborais, bem como os regimes de segurança social

estabelecidos por lei, por regulamentação, por disposições administrativas e por

instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho;

1) Publicitar de forma adequada, nomeadamente no seu sítio na lnternet, e fornecer

regularmente aos utilizadores informações atualizadas e precisas sobre as

características dos serviços prestados, designadamente sobre as condições gerais de

acesso e utilização dos serviços, preços e níveis de qualidade praticados;

j) Publicitar de forma adequada, nomeadamente no seu sitio na lnternet, e com a

antecedência mínima de 30 dias, a extinção, total ou parcial, dos serviços prestados em

território nacional;

1) Anunciar de forma adequada, nomeadamente no seu sítio na lnternet, e com a

antecedência mínima de 10 dias, a suspensão, total ou parcial, dos serviços prestados

em território nacional, salvo caso fortuito ou de força maior;

m) Assegurar o tratamento das reclamações dos utilizadores nos termos previstos no artigo

41.0 da Lei Postal;

n) Disponibilizar aos outros prestadores de serviços postais o acesso à rede e a elementos

da sua infraestrutura postal ou a serviços por si prestados, nos termos previstos nos

artigos 38.° e 39.° da Lei Postal;

1
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o) Comparticipar financeiramente para o fundo de compensação dos custos do serviço

universal, nos termos do regime aplicável;

p) Dispor de um sistema de contabilidade analítica que permita a separação de contas entre

os serviços abrangidos pelo âmbito do serviço universal para os quais está licenciada e

os demais serviços compreendidos na sua atividade, quando comparticipe

financeiramente para o fundo de compensação dos custos do serviço universal nos

termos previstos na alínea anterior;

q) Proceder à medição e publicitação dos níveis de qualidade de serviço efetivamente

oferecidos, de acordo com os parãmetros e regras definidos pela ANACOM, sempre que

esta obrigação seja imposta pela ANACOM nos termos da alínea c) do n.° 2 do artigo

37.° da Lei Postal;

r) Identificar em cada envio postal a sua denominação enquanto preslador de serviços

postais.

8.° A WIDECARE fica especialmente obrigada perante a ANACOM a:

a) Comunicar quaisquer alterações relativas aos elementos constantes da sua inscrição no

registo dos prestadores de serviços postais, no prazo máximo de 30 dias a contar da sua

verificação. Caso estas alterações consubstanciem um pedido de alteração à licença, é

aplicável o disposto no n.° 10.0 da presente licença;

c) Prestar todas as informações que lhe sejam solicitadas nos termos do artigo 45.° da Lei

Postal;

d) Facultar o acesso às suas instalações, equipamentos e documentação para verificação

e fiscalização das obrigações a que está sujeita, no quadro de competências da

ANACOM.

90 A WIDECARE fica obrigada ao pagamento das taxas previstas no artigo 44.° da Lei Postal,

no montante e de acordo com o previsto em podaria do membro do Governo responsável

pela área das comunicações.

10.° A presente licença pode ser alterada nos termos do artigo 31.° da Lei Postal, a pedido da

WIDECASE, devidamente fundamentado, quando pretenda alterar os serviços objeto da

4
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licença, a zona geográfica de atuação ou o prazo para início de atividade, ficando sujeita a

autorização da ANACOM.

11.0 A presente licença pode igualmente ser alterada por iniciativa da ANACOM, na sequência da

publicação de normas que venham a ser aprovadas e que consagrem exigências e condições

não previstas à presenle data, de acordo com os princípios do interesse público e da

proporcionalidade! nos lermos da alínea a) do n.° 2 do artigo 31.° da Lei Postal.

12.° A presente licença é transmissível mediante autorização prévia da ANACONI, concedida nos

mesmos termos da atribuição de licenças, com as necessárias adaptações, devendo o

transmissário obedecer aos requisilos constantes da Lei Postal, assumindo todos os direitos

e obrigações inerentes à licença.

13.° Sem prejuízo de outras sanções que se mostrem aplicáveis nos termos da Lei Postal, o

incumprimento do disposto na presente licença constitui fundamento da sua revogação por

decisão da ANACOM, nos termos do artigo 48.° desta Lei.

14.° A presente licença é válida até 2$” novembro de 2026, sendo renovável automaticamente

por períodos sucessivos de 10 anos, sem prejuízo da sua alteração, revogação ou

caducidade, nos termos dos artigos 30.° e 33.° da Lei Postal.

Lisboa, 2. novembro de 2016

Professor Doutor João Manuel Lourenço Confraria Jorge e Silva

Vogal do Conselho de Administração

Ao abrigo das disposições coniugadas da ai,nea c) do n ° 1 do artigo 90, da alínea q) do n.° 1 do

artigo 26.0 e dos n.°’ 1 e 2 do artigo 27°, todos dos Estatutos da ANAOOM, aprovados pelo Decreto-

Lei n.° 39/2015, de 16 de março, e no uso da competência delegada pelo conselho de

Administração da ANAcOM, nos termos previstos na alínea ,) do n.° 3 da Deliberação n.°

1856/2015, de 24 de setembro, publicada no OR,, 2.’ série, n.° 195, de 6 de outubro de 2015

5
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Assinada eletronicamente. Esta assina lura substllulaasalnatura mitógrafa.
- Orla). Emilia Palma

-

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste
Juízo de Comércio dc Sintra - Juiz 1

Palácio da Justiça - Av. General Mário Fionino Miguel. n.” 2
2714-556 Sintrn

Tclet: 219100500 Fax: 211545157 MaU: sintrn.coTT,crciujtrihunais.orgpl

ANÚNCIO
Processo: 103/1 8.5T8SNT
Insolvência pessoa coletiva (Apresentação)
Referencia: 110697396
Data: 05-01-2018

Publicidade de sentença e citação de credores e outros interessados

nos autos de Insolvência acima identificados

No Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, Juízo de Comércio de Sintra - Juiz 1, no dia 04-01-2018,
pelas 16:19 horas, foi profedda sentença de declaração de insolvência da devedora:
Citypost, S.A., NIF -502768932, com sede na Rua Alfredo da Silva, N.° 8a l.°a, Edificio SIem, Alfragide, 2610-
016 Amadora

São administradores da devedora:
lan Michaci Glass, NIF estrangeiro -271767677, Endereço: O 12 Calmount Park, Ballymout, Dublin
Sydney Herbert Olass, NIF estrangeiro -271768525, Endereço: G 12 Calmount Park, Ballymout, Dublin

Para Administrador da Insolvência é nomeada a pessoa adiante identificada, indicando-se o respetivo domicílio.
Sr. Dr. António Manuel Mufloz Balha e MeIo, com domicílio profissional Rua dos Morangos, 219, 2890-555
Alcochete, email: anionio.m.melo(ii’ai.caai.nt, telefone: 962473585.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações a que estejam obrigados, deverão ser feitas oo
administrador da insolvência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comunïcar de imediato ao administrador da
insolvência a existência de quaisquer garantias reais de que beneficiem.
Para citação dos credores e demais interessados correm éditos de 5 dias.

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.

O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou remetido por via postal registada ao
administrador da insolvência nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n” 2 art° 128 do CIRE),
acompanhado dos documentos probatórios deque disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por decisão definitiva, não está dispensado de o
reclamar no processo de insolvência (n” 3 do An° 128 do ORE).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (nI, art° 128’ do ORE):
• A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante de capital e dejuros;
• As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como resolutivas;
• A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida, e, neste último caso, os bens ou

direitos objeto da garantia e respetivos dados de identificação registral, se aplicável:
• A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação dos garantes;
• A taxa de juros moratórios aplicável.

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de IS dias (mi” 42 do CIRE), e/ou deduzidos
embargos, no prazo de 5 dias (art°40° e42 do CIRE).



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste
Juízo de Comércio dc Sinira - Juiz 1

Palácio da Justiça - Av, General Mário Firmino Miguel. nY 2
2714-556 Sintra

Tecer 2191005(X) Fas: 211545157 Mail: siittraxoinercio(ãtrihunais.org.pt

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios de prova de que o embargante disponha,
ficando obrigado a apresenlar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limites previstos no
artigo SI 1° do Código de Processo Civil (n° 2 do art° 25° do CIRE).

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e reclamação de créditos começam a correr finda a
dilação e que esta se conta da data da publicação do anúncio no portal Citius.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais (n° 1 do art° 9° do CIRE).

Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu termo para o primeiro dia
útil seguinte.

Informação
Plano de Insolvência

Pode ser aprovado Plano de Insolvência, com vista ao pagamento dos créditos sobre a insolvência, a liquidação
da massa e a sua repartição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (art° 192 do CIRE).

Podem apresentar proposta de Plano de Insolvência o administrador da insolvência, o devedor, qualquer pessoa
responsável pelas dívidas da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que representem um quinto do
total dos créditos não subordinados reconhecidos nu sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na
estimativa do Sr. Juiz ( art° 193° do CIRE).

A Juiz de Direito,
Sr.’ Dr. Emilia Palma

O Oficial de Justiça
Pedro MiguL’l Rodrigues Cardoso
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Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste
Juízo de Comércio de Sintra - Juiz 1

Palácio da Justiça - Av. Genemi Mário Finuino Miguel, o.’ 2
2714-556 Sintm

‘reler: 219100500 Fax: 211545157 Mau: sinIn.co:ncrciolribunais.org.pt

INFORMAÇÃO
(Art° 38° n° 6 b) do URE)

Processo: 103/1S.5TSSNT
Referência: 110697413
Insolvente: Citypost, S.A., NIF - 502768932, com sede na Rua Alfredo da Silva, N.° 8a 1.°a, Edifício
Stern, Alfragide, 2610-016 Amadora

Administrador da insolvência: Sr. Dr. António Manuel Muiloz Balha e Meio, com domicílio profissional
Rua dos Morangos, 219, 2890-555 Alcochete, emaii: antonio.m.melo@aj.caaj.pt, telefone:
962473585.

Publicidade de sentença e citação de credores e outros Interessados

nos autos de Insolvência acima identificados

No Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, Juízo de Comércio de Sintra - Juiz 1, no dia 04-01-2018,
pelas 16:19 horas, foi proferida sentenca de declaracão de insolvência da devedora:
Citypost, S.A., NIF - 502768932, com sede na Rua Alfredo da Silva, N.° Sa 1.°a, Edificio Stern, Alíragide, 2610-
016 Amadora

São administradores da devedora:
lan Michaei Glass, NIF estrangeiro -271767677, Endereço: G 12 Calmount Park, Oailymout, Dublin
Sydney Herbert Glass, NIF estrangeiro -271768525, Endereço: G 12 Caimount Park, Ballymout, Dublin

Para Administrador da Insolvência é nomeada a pessoa adiante identificada, indicando-se o respetivo domicílio.
Sr. Dr. António Manuel Mu6oz Balha e Meio, com domicilio profissional Rua dos Morangos, 219, 2890-555
Alcochete, emaii: antonio.m.meio@aj.caaj.pt, telefone: 962473585.

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
Os prazos são continuos, não se suspendendo durante as férias judiciais (n° 1 do art° 90 do CIRE). Terminando
o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil
seguinte.
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ACORDO DE CORREIO EDITORIAL NACIONAL E INTERNACIONAL /

Entre:

SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINIST OS,
pessoa coletiva de direito público com o n.° 600 014 690, com sede na Rua /
Professor Gomes Teixeira, n° 2, em Lisboa, adiante designada por “SGPCM”, neste
ato representada pelo Dr. José Maria Sousa Rego na qualidade de Secretário-Geral,
com poderes para o ato,

ASSOCIAÇÂO PORTUGUESA DE IMPRENSA, pessoa coletiva de direito privado
com o n.° 500 920 192, com sede na Rua Joaquim António de Aguiar, n° 43 — 2°
Esq°, em Lisboa, adiante designada por API”, neste ato representada pelos Dr
João Maria Pinheiro de Moraes Palmeiro e Sr. Vitor Manuel de Almeida Brás na
qualidade respetivamente de Presidente e Vice-Presidente, com poderes para o ato,

e

CU CORREIOS DE PORTUGAL, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Av. D.
João II, no 13, em Lisboa, com o número único de matricula na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa e de pessoa coletiva 500 077 568, com o capital social
de € 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de euros), adiante designados por
tU”, neste ato representados pelo Dr. Francisco José Queiroz de Barros de
Lacerda e Ora Dionisia Maria Ribeiro Farinha Ferreira na qualidade respetivamente
de Presidente e vogal do Conselho de Administração, com poderes para o ato

Conjuntamente designados por Partes, é celebrado o presente Acordo, que se rege
pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.°
Objeto

1. O presente Acordo tem por objeto estabelecer, ainda que de forma
indicativa, o sistema de preços a vigorar na prestação pelos CTT de serviços
de correio editorial de ãmbiLo nacional e internacional, os quais incluem a
aceitação, transporte e distribuição de Livros, Jomais e Publicações
Periódicas, adiante designados por “JPP” (assim caracterizados e definidos
pela Norma Complementar n.° 40 ao Regulamento do Serviço Público de
Correios, legitimada pelo n.° 2 do Artigo 13.° deste mesmo Regulamento).

2. Os preços e respetivas condições comerciais constantes deste Acordo são
aplicáveis a qualquer interessado, seja ou não associado da API.

3. As Partes manifestam interesse em continuar a estabelecer este tipo de
acordo de parceria, impulsionador do tráfego postal e, consequentemente,
da expansão da atividade editorial e da divulgação da cultura e da identidade
portuguesas no âmbito do regime juridico de incentivo à leitura e ao acesso á
informação aprovado pelo Decreto-Lei n° 98/2007, de 2 de abril, alterado
pelo Decreto-Lei n° 22/2015, de 6 de fevereiro.



T
Cláusula 2?

Preços
1. As Partes acordam que o Tarifário Nacional e o Tarifário Internaci na

anexos ao presente Acordo (Anexo 1) aplicam-se exclusivamente ao J P tal
como referidos na Cláusula 1°.

2. Os preços negociados para os anos 2016, 2017 e 2018 são mer mentê
indicativos e sugehdos pelas Partes, estando sujeitos a aprovação p r 9a’rte
da entidade reguladora do setor postal e a confirmação das Partes ntes do
inicio de cada ano de vigência do presente Acordo.

3. Por solicitação da AH, os Cfl mediante análise casuistica, disponibilizarão
exclusivamente aos Editores um SeMço Azul JPP de âmbito nacional, o
qual consiste no envio de JPP na Linha de Correio Azul, devendo, para o
efeito, os respetivos invôlucros apresentar a impressão da etiqueta
identificadora de Correio Azul, com a mancha gráfica estabelecida pelos
CU.

4. As Partes acordam que o preço a praticar no âmbito do ‘Serviço Azul JPP”
se consubstancia nas seguintes condições:

Acréscimo de 10% sobre o Tarifário Nacional constante no Anexo 1, para as
publicações diárias e semanais;
Acréscimo de 20% sobre o Tarifário Nacional constante no Anexo 1, para as
publicações quinzenais, mensais e trimestrais.

5. No âmbito do “Serviço Azul JPP, os CU atribuirão a cada cliente um
número de contrato especifico que será utilizado exclusivamente para este
tipo de envios e cujo acréscimo ao tarifário constante do Anexo 1 não é
comparticipado pelo Estado ao abrigo do Decreto-Lei n° 98/2007, de 2 de
abril, alterado pelo Decreto-Lei n°22/2015, de 6 de fevereiro.

Cláusula 3?
Qualidade de Serviço

1. Os padrões de serviço aplicáveis aos serviços de correio editorial são os
seguintes:

- Publicações diárias e semanais: D÷1 para o Continente
D+2 para as Regiões Autónomas

- Publicações com outras periodicidades: até D÷3

2. A nivel internacional, as Partes aceitam que a observação do padrão médio
de serviço fica dependente das Administrações Postais de destino.

3. Os CU propõem-se manter, no âmbito nacional e com a colaboração da
API, um sistema de controlo de qualidade de serviço relativo à distribuição
de JPP.

Cláusula 4?
Iniciativas das Partes

Os CTT comprometem-se a realizar, durante a vigência deste Acordo,
campanhas de sensibilização, quer internas quer externas, sobre a
importância da distribuição dos JPP.

.7
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T
2. No serviço de correio editorial de âmbito nacional, os CU disponibilizam-se

ainda a desenvolver junto dos árgãos de comunicação social regional, açõe
de comunicação de inauguração ou remodelação das suas lojas e e /1
edições especiais de aniversário a partir de 10 anos e múltiplos e 5, /
estando ainda aqui contempladas outras ações promocionais sempre qu
meio de comunicação em causa se revele adequado à estrat’ ia
comunicacional dos CTT.

3. Não serão desenvolvidas quaisquer ações com Editores que tenh m
pagamentos por regularizar junto dos CTT.

Cláusula 5

Campanhas de Angariação/Renovação Assinaturas
Os CU e a API estão interessados em manter as medidas de apoio relativas
a campanhas de angariação e/ou renovação de assinantes promovidas pelos
Editores, com o objetivo de dinamizar o segmento editorial, nomeadamente o
canal de venda por assinatura.

2. No âmbito destas campanhas, os CTT comprometem-se a manter um apoio
de 70% e 75% aos Editores aderentes (consoante se trate de correio
editorial nacional ou internacional respetivamente) sobre os portes dos
envios das publicações a expedir exclusivamente para potenciais assinantes
ou no âmbito da renovação de assinaturas.

3. As publicações a expedir nos termas das campanhas de angariação /
renovação de assinaturas não poderão exceder 25% do total de envios
registado pelos CU no ano anterior àquele em que for apresentada e
aprovada a candidatura, com um limite máximo por titulo e por ano (Nacional
e Internacional) de 60.000 envios (2016, 2017 e 2018).

4. Os Editores candidatar-se-ão às medidas de apoio mencionadas no número
anterior em formulário próprio junto da API.

5. Os Editores poderão utilizar o referido apoio durante os anos de 2016, 2017
e 2018, em conformidade com os preços em vigor para cada ano de vigência
deste Acordo.

6. Relativamente a cada candidatura efetuada pelos Editores nos termos do
número 4 supra, os CT atribuirão um número de contrato especifico que
deve ser exclusivamente utilizado para este tipo de envios, reservando os
CU, desde já, o direito de controlar e fiscalizar os respetivos envios.

7. Os CU reservam o direito de não conceder o apoio mencionado no número
2 da presente cláusula ou proceder ao seu cancelamento, relativamente aos
Editores que tenham pagamentos por regularizar, incluindo aqueles que
tenham adquirido um determinado titulo cuja propriedade era anteriormente
de outra entidade mas com dividas por liquidar.

8. A API, no final de cada ano de vigência deste Acordo, comunicará aos CU o
resultado das campanhas de angariação / renovação de assinantes
efetuadas pelos Editores ao abrigo da presente cláusula.

9. Os custos de expedição postal resultantes da aplicação da presente cláusula
são excluidos da comparticipação atribuida pelo Estado ao abrigo do

J



Decreto-Lei n° 98/2007, de 2 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n° 22/20 1
,

de 6 de fevereiro.

Cláusula 6?
Pack Editorial

1. As Partes acordam que os Editores aderentes ao programa de apoi /
angariação/renovação de assinaturas, previsto na Cláusula 5? anter
poderão utilizar uma oferta integrada de produtos e serviços disponibilizados
pelos CU, designada por Pack Editorial,

2. O Pack Editorial é composto pelos seguintes produtos e serviços:

- Base de Dados Segmentadas
r Sampling Dfrect
r Correio Não Endereçado

3. Ao referido Pack Editorial aplicam-se as condições especiais de preços e
descontos constantes do Anexo II ao presente Acordo, o qual faz parte
integrante do mesmo.

4. A falta de acordo confere às partes o direito de denúncia do contrato sem
qualquer penalização.

Cláusula 7?
Revisão do Acordo

A API dispõe-se, em conjunto com os CTT, a desenvolver todas as diligências no
sentido de, no último trimestre de 2018, iniciar um processo negocial tendo em vista
definir um quadro de referência de evolução de preços e outras variáveis.

Cláusula s.a
Boas Práticas

As Partes comprometem-se a desenvolver todos os esforços para a manutenção do
espírito do presente Acordo e integral cumprimento das obrigações decorrentes do
mesmo, nomeadamente no que concerne a boas práticas de tesouraria.

Cláusula 9?
No âmbito deste Acordo e para o serviço nacional, dar-se-á continuidade à
Comissão de Acompanhamento constituída por representantes das Partes, as quais
reunirão mediante solicitação prévia e escrita da outra.

Cláusula 10?
Vigência

O presente Acordo entrará em vigor após aprovação do Tarifário pelo ICP
ANACOM, em data a comunicar pelos CYr à API, previsivelmente no dia 01 de
fevereiro de 2016, e vigorará até 31 de dezembro de 2018.

4
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Lisboa, 27 de janeiro de 2016

DO CONSELHO DE MINISTROS

ESA.E IMPRENSA

CU CORREIOS DE PORTUGAL, SA., Sociedade Aberta

‘Ó24c)vL tecca(c.
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ANEXO 1

TARIFÁRIOS NACIONAL E INTERNACIONAL

(1) Tarifário Nacional

LIVROS, JORNAIS E PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

Até 100 g

> 100 g até 250 g

> 250 g até 500 g

> 500 g até 2.000 g

Escalões de Peso 2016

Até 100

Escalões de Peso

9

> 100 g até 250 g

> 250 g até 500 g

> 500 g até 2.000 g

2017

€ 0,2171obj. + € 0,8201Kg

€ 0,l4OIobj. + € 1,5721Kg

€ 0,lO2iobj. + € 1,9731Kg

€ 1,110!obj. + € 0,4591Kg

€ 0,228/obj. + € 0,8611Kg

€ 0,l47Iobj. + € 1,6511Kg

€ 0,lO7lobj. + € 2,0721Kg

€ 1,166Iobj. + € 0,4821Kg

Escalões de Peso 2018

Até 100 g € 0,2391obj. + € 0,9041Kg

> 100 g até 2509 € 0,lS4Iobj. + € 1,7341Kg

> 250 g até SOOg € 0,ll2Iobj. + € 2,1761Kg

> 500 g até 2.000g € 1,2241obj. + € 0,5061Kg

6



(II) Tarifário Internacional

LIVROS, JORNAIS. PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS E CORREIO EDITORIAL

A) Normal

.4

Escalões de Peso

1 Europa

> O g até 20 g
> 20 g até 100 g
> 100 g até 250 g
> 250 g até 500 g
> 500 g atê 2.000 g

2016

€ OS3TIobj. + € 0,0001Kg
€ 1,lOOIobj. + € 0,6381Kg
E 0,963Iobj. + € 5,6851Kg
E 1,878/014 + € 3,697/Kg
E 3,888/obj. + € 2,8211Kg

s

Escalões de Peso

Resto do Mundo

> O g até 20 g
> 209 até 1009
> 100 g até 250 g
> 250 g até 500 g
> 500 g até 2.000 g

2016

€ 0,674Iobj. + € 0,0001Kg
E 1,46slobj. + € 1,3811Kg
E 1,841Iobj. + € 7,7321Kg
€ 3,786!obj. + € 5,8871Kg
E 4,637/obj. + € 8,3571Kg

Reqime Esoecial

Escalões de Peso 2016

> O g até 20 g € 0,4421obj. + € 0,0001Kg
>20g até 1009 € 0,Sl9Iobj. + € 1,7981Kg
> 100g até 2509 € 1,29Oíobj. + € 5,4091Kg
> 2509 até 5009 € 2,6531obj. + € 4,1201Kg
> 5009 até 2.0009 € Z9841ob1. + € 6,1681Kg

7



B) Económico

Escalões

Escalões de Peso

Europa
1

> 0 g até 20 g
> 20 g até 100 g
> 100 g até 250 g
> 250 g até 500 g
> 500 g até 2.000 g

2016 /

E 0,4311obj. + € 0,000/Kg
E 0,7431obj. + € 0,4301Kg
€ 0,650Iobj. + € 3,837/Kg
E 1,2671obj. + € 2,4951Kg
€ 2,624/obj. + € 1,9041Kg

Resta do Mundo

de Peso

> O g até 20 g
> 20 g até 100 g
> 100 g até 250 g
> 290 g até 500 g
> 500 g até 1000 g

2016

E 0,4381obj. + € 0,000/Kg
E 0,806/obj. + € 0,7601Kg
E 1,012/obj. + E 4,2521Kg
E 2,OB3Iobj. + € 3,2371Kg
E 2,SSOIobj. + € 4,5971Kg

RealmeEsDecial

Escalões de Peso 2016

> O g até 100 g E 0,l73iobj. + E 0,6551Kg
> 100 g até 2509 € 0,ll2Iobj. + € 1,256I(g
> 250 g até 5009 E 0,083Iobj. + € 1,5771Kg
> 500 g até 2.000 g € 0,8881obj. + E 0,3651Kg

8



LIVROS, JORNAIS, PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS E CORREIO EDITORIAL
7V

A) Normal

Europa / /7/1

Escalões de Peso 2017

> O g até 20 g € 0,5481obj. + € 0,0001Kg
>209 até 100 g € 1,1221obj. + € 0,6511Kg
> 100 g até 250 g € 0,982Iobj. + € 5,7991Kg
>2509 até 5009 € 1916!obj. + € 3,7711Kg
> 500 g até 2.000 g € 3,S66Iobj. + € 2,8771Kg

Resto do Mundo

Reaime ESDeCTaI

Escalões de Peso 2017

> O g até 20 g € 0,4SOlobj. + € 0,0001Kg
> 209 até 1009 € 0,S34Iobj. + € 1,8301Kg
> 100 g até 250 g € 1,314Iobj. + € 5,5061Kg
> 250 g até 5009 € 2,7OlIobj. + € 4,1 941Kg
> 500 g até 2.000 g € 3,O38Iobj. + € 6,2791Kg

Escalões de Peso

> O g até 20 g
> 20 g até 100 g
> 100 g até 2509
> 250 g até 500 g
> 500 9 até 2.000 g

2017

€ 0,6871obj. + € 0,0001Kg
€ 1,494!obj. + € 1,4091Kg
€ 1,8781obj. + € 7,8871Kg
€ 3,862!obj. + € 6,0051Kg
€ 4,73OIobj. + € 8,5241Kg
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B) Económico

Escalões de Peso

t Europa

Escalões de Peso 2017

> 0 g até 20 g € 0,440!obj. + € 0,000/Kg
> 20 g até 100 g € 0758!obj. + € 0,4391Kg
> 100 g até 250 g € 0,663lobj. + € 3,9141Kg
> 250 g até 500 g € 1,2921obj. + € 2,5451Kg
> 500 g até 2.0009 € 2,6761obj. + € 1,9421Kg

Resto dD Mundo

> O g até 20 g
> 20 g até 100 g
> 100 9 até 250 g
> 250 g até 500 g
> 500 g até 2.000 g

Reqime Especial

Escalões de Peso 2017

> 0 g até 1009 E 0,l76Iobj. + € 0,668/Kg
> 100 g até 2509 € 0,ll4Iobj. +€ 1,2811Kg
> 250 g até 500 g € 0,085lobj. + € 1,6091Kg
> 500 9 até 2.000 g € 0,9O6Iobj. + € 0,3721Kg

K

2017

E 0,447lobj. + € 0,000/Kg
€ 0,8221obj. + € 0,775/Kg
E 1,0321obj. + E 4,337/Kg
€ 2,125,’obj. + € 3,3021Kg
€ 2,601i’obj. + € 4,6891Kg

1
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LIVROS, JORNAIS, PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS E CORREIO EDITOR

A) Normal //
Europa

Escalões de Peso 2018

> O g atê 20 9 € 0,959/obj. + € 0,0001Kg
>209 até 1009 € 1,l44Iabj. + € 0,664/Kg
> 1009 até 2509 € 1,OO2Iobj. + € 5,9151Kg
> 2509 até 5009 € 1,9S4Iobj. + € 3,8461Kg
> 500 9 até 2.000 9 € 4,0451obj. + € 2, 9351Kg

4
3.

Resto do Mundo

Escalões de Peso

> O g até 20 g
> 20 g até 100 g
> 100 g até 250 9
> 250 g até 500 9
> 500 g até 2.000 g

2018

€ 0,7OlIobj. + € 0,0001Kg
€ 1,524IoI. + € 1,4371Kg
€ 1,Ol6Iobj. + € 8,0451Kg
E 3,9391obj. + € 6,1251Kg
€ 4,8251obj. + € 8,6941Kg

Regime Especial

Escalões de Peso 2018

> O g até 20 g € 0,4591obj. + € 0,0001Kg
> 20g até 100g € 0,8511obj. + € 1,8671Kg
> 1009 até 2509 € 1,3401obj. + € 5,6161Kg
> 250 g até 500 g € 2,7551obj. + € 4,2781Kg
> soo g até 2.000 g E 3,0991obj. + € 6,4051Kg

II
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B) Econômico

1 Eurooa

Escalões de Peso

> 0 g até 20 g
> 20 g até 100 g
> 100 g atë 250 9
> 250 g até 500 g
> 500 g até 2.000 g

2018

€ 0,44SIobj. + € 0,0001Kg
€ 0,fl3lobj. + € 0,4481Kg
€ O,6761cbj. + € 3,9921Kg
€ 1,3lSIobj. + € 2,5961Kg
€ 2,7301obj. + € 1,9811Kg

4
Escalões de Peso

Resto do Mundo

2018

> O g até 20 g
> 20 g até 100 g
> 100 9 até 250 g
> 250 9 até 500 g
> 500 g até 2.000 g

€ 0,4S6lobj. + € 0,0001Kg
€ 0,838/obj. + € 0,7911Kg
€ 1,0531obj. + € 4,4241Kg
€ 2,l6BIobj. + € 3,3681Kg
€ 2,6531obj. + € 4,7831Kg

1 Reqime Especial

Escalões de Peso 2018

> Og até 1009 € 0,l8OIobj. + € 0,6811Kg
> 1009 até 2509 € 0,ll6Iobj. + € 1,3071Kg
> 2509 até 5009 € 0,O87iobj. + € 1,6411Kg
> 500 g até 2.000 g € 0,9241obj. + € 0,3791Kg

1

12
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ANEXO II

PACK EDITORIAL

O Pack Editorial constante da cláusula 6. do presente Acordo é compost
oferta integrada dos seguintes produtos e serviços:

A. BASES DE DADOS SEGMENTADAS
B. SAMPL!NG DIRECT
O. CORREIO NÃO ENDEREÇADO

A. BASES DE DADOS SEGMENTADAS

Serviço de Aluguer de Base de Dados de Particulares com público-alvo adequado à
sua publicação.

A partir de uma base de dados que cobre cerca de 20% a 30% dos lares
portugueses ê possivel selecionar as pessoas com maior predisposição para efetuar
uma assinatura da sua revista/jornal (de acordo com 1 5 indicadores
sóciodemográficos, 80 de estilo de vida e cerca de 1.000 de hábitos de consumo).

Condições comerciais:

- Os orçamentos são feitos caso a caso face às múltiplas variàveis inerentes:
número de segmentações, quantidade, entre outras
- 20% de desconto sobre o preço de tabela
- Isenção de custos de extração e produção
- Aos preços indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.

8. SAMPLING DIRECT

Serviço de entrega de objetos publicitários ou informativos através da Rede de Lojas
OH.

O Sampling Direct é um meio publicitário seletivo, que permite atingir eficazmente
zonas de influência das lojas afetas a este serviço e que possibilita medir com
precisão os resultados obtidas.

Modalidades de Entrega Admitidas:

Entrega ao Balcão Geral: os objetos serão entregues pelo atendedor a todos os
clientes que se dirijam ao balcão da Loja OU;

Entrega Segmentada ao Balcão as objetos serão entregues de acordo com um ou
mais critérios escolhidos pelo cliente, de entre os colocados à sua disposição pelos
OU;

Entrega ao Balcão Plus: modalidade que inclui para além da entrega de um objeto,
a receção de um suporte de resposta pelo atendedor da Loja OU (ex: nota de
encomenda, questionário, pedido de informação, subscrição de assinatura, etc) e o

4cL
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seu envio para um destino pré-acordado com o cliente anunciante (ex: a o
e/ou ainda, a contra entrega de um brinde por cada suporte de respos re ebido).
Condiçães comerciais:

/
- Aos preços em vigor será aplicado um desconto de 5% para campanhas q e
apresentem um mínimo de 500 objetos

/

- Aos preços indicados acresce IVA à taxa legal em vigor. /

C. CORREIO NÃO ENDEREÇADO

Serviço que permite divulgar ou vender produtos ou serviços através da entrega de
folhetos ou amostras (sem endereço) nas caixas de correio (‘Correio Contacto”).

As correspondências ‘Correio Contacto” são apresentadas no correio, sem
endereço do destinatário, para serem distribuidas por todos os domicilios, com
exceção daquelas onde haja oposição dos residentes.

Condições comerciais:

- Aos preços em vigor será aplicado um desconto de 5%.
- Aos preços indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.

14
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Caldas da Rainha?

6 Como se explica que as pessoas estejam vários dias seguldos sem
receber o correio (de acordo com inümeros testemunhos que te-
‘nos tido) quando antes a distribuição era diária?

7 Sendo público que os CjT pretendem fechar 22 lojas e desvedr
800 trabalhadores do que ionna é que estas medidas nao vSo
obrar ainda mais o serviço prestado às populações?

8. HJ a expectativa de que o seMco postal uni vereol teMia a se
regularizado?

IV Lile WIIWIISC, Sie Ufl UIfl CII 0W U1O. Ii UIWIDWe0 aos

sb.dos á relia sempn quto velame de corse4o éelevado (como
por natnplo na ápoca do natal) ml quando se vatilam pmtrn
bações na organização (greves, reuniões de trabalhadora, au
sáncias Inesperadas, entre octros). Nessas sltuaç6es os CII re
forçam a capacidade de distribuição com recurso ao iludo de
forma a não penalizar os clientes e para garantir de temia eficaz
• nuega das cornslsondkdas e encomendas.

a
Os Cfl tal como já tinha Sido tomado público eflei%otm.mte,cow. t
firmam o pleno e. ed.qa.çao a. sasa ,.ú •VOIoWeTito .flnfl

pontos da aceno Insetieca u.ss mai, a. 1 SI)o .a5tavfla. a

n’ande 4.000 sota.. V.aee. q’a ‘aflain. ansa. .*n..nt.a

Das 19h00 para as 16h3Q
4140 acn mji pais sem aito-estzadas i de velhas e ic o

correio em transportado em carrtnhas dos C1T para as estações onde em

barcava nos comboios-correiC que durflea noite ouzavam opai levan

iS) a bordo haiorsMos dos Correios mie 9paravxn a conespondências.

As ambuiáncias-postt. como eram dgnadas recebiam e expedan em

cada estaçáo onde o comboio parwte zaos com otijedos postas jitove

Os Serv
Sanean
ttm regi
meigo

explicam
Cawas, A
sadossãn
a que si

Já no qui
SewiçosM
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pelo
rios

foi’

co,

ter
Is
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rija

nientes e destinados aquela zona
flsé tempo era possivel pôr uma cana no correio às 19h00 em qualquer

! fldop&seaseçeteguertdiasei,fle.

Hoje, com o pais que tem mas auto-rs& da Europa, com código postaL

com tecnologia de ponta que as direcções das cartas e distnbui automatimente, com nccknms sistemas de ct.,,aÀ.çau que

pemltemagestaodefrotaseentregaos,odtitetemcnIimeasl6h3Oparap&wnacaflanocorreio. ICE,

1k
GRANDE

NOITE DE FADOS à
(Fvstas cm Honra de S, Brás)
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