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DETERMINAÇÃO PARA CORREÇÃO DA INFORMAÇÃO DIVULGADA PELOS 

CTT – CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. (CTT) RESPEITANTE À OBRIGAÇÃO DE 

DISPONIBILIZAÇÃO DO LIVRO DE RECLAMAÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS 

 

I. FACTOS  

A. DOS FACTOS APURADOS NA SEQUÊNCIA DE RECLAMAÇÕES APRESENTADAS 

 

1. Em 23.11.2015, na sequência de uma situação de não disponibilização do livro de 

reclamações ocorrida em 19.11.2015, entre as 16h00m e as 16h10m, no posto de correios 

de Corga (Lobão)1, sito na Rua Vasco da Gama, n.º 819, Lobão, Santa Maria da Feira2, 

foram enviados à ANACOM, pelo referido posto de correios, os seguintes documentos: 

a) Uma folha branca, com uma nota e uma rúbrica, contendo a seguinte mensagem: 

“Tenho a informar que a encomenda não foi entregue por este Posto; a reclamação 

não devia sequer ser feita aqui. Anexo cópia a comprovar modo de proceder, que 

cliente não quis saber”; 

b) O original de uma folha de reclamação, com o n.º 4473457, preenchida por Diana 

Ferreira Cardoso de Almeida, no dia 19.11.2015, às 16h30m, referindo que nesse dia 

tinha recebido uma encomenda que ia danificada (apesar de ir devidamente isolada e 

preparada para que tal não acontecesse) e que a responsabilidade tinha que ser 

atribuída a alguém; e 

c) Uma folha com o timbre dos CTT e o título “Postos de Correios”, 

“FOLHA INFORMATIVA 23 – Livro De Reclamações”3, na qual se pode ler4: 

                                                           
1 Situação reportada à ANACOM através do ofício do Posto Territorial de Lourosa da GNR, com a ref. 
4833/15, de 16.12.2015, em anexo ao qual foi remetido a esta Autoridade o Auto de Notícia por 
Contraordenação com o n.º 842/2015.    
2 Local onde, à data dos factos, funcionava apenas um posto de correios, da responsabilidade de 
Norvinda Conceição Duarte.  
3 Destaques nossos. 
4 Os destaques constantes das transcrições que se seguem são também nossos. 
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 “As reclamações sobre outros Serviços Postais, não prestados no Posto (ex. 

serviço de Distribuição dos CTT), não devem ser registados no Livro de 

Reclamações da Entidade/Estabelecimento onde funciona o Posto de 

Correios, pelo que o Cliente deve antecipadamente ser inquirido pelo Prestador 

sobre a atividade a reclamar”.  

 “Compete ao prestador encaminhar para a entidade reguladora da sua actividade, 

as reclamações nele registadas, ainda que respeitantes à sua actividade como 

Posto de Correios, nos prazos definidos na legislação em vigor. 

 “Os originais [das folhas de reclamação] devem ser remetidos à entidade 

reguladora do sector com a maior brevidade possível”. 

 “No sentido de possibilitar a todos os clientes a apresentação de eventuais 

reclamações sobre outros serviços fora do âmbito dos serviços postais 

prestados pelo Posto, como é p. ex. o caso dos serviços de distribuição, 

devem os Postos indicar, sem esta informação estar afixada no Posto, os meios 

alternativos que os clientes/população em geral dispõem para apresentar este 

tipo de reclamação nomeadamente: 

  Lojas CTT 

  Mailbox reclamações@ctt 

 Linha CTT: 707 262 626”. 

2. Em diligência realizada por agentes de fiscalização da ANACOM, em 21.09.2016, às 

12:38, no posto de correios de Vila Cova à Coelheira, concelho de Seia, foi também 

fotografada uma “folha informativa distribuida pelos CTT (…) em alguns postos de correios 

(…)”. 

Analisado o referido documento, constatou-se que consiste numa folha com o timbre dos 

CTT e o título “Postos de Correios”, “FOLHA INFORMATIVA 23 – Livro De 

Reclamações.Doc”5, em que se pode ler:6  

 “As reclamações sobre outros Serviços Postais, não prestados no Posto (ex. 

serviço de Distribuição dos CTT), não devem ser registados no Livro de 

                                                           
5 Destaques nossos. 
6 Os destaques constantes das transcrições que se seguem são também nossos. 
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Reclamações da Entidade/Estabelecimento onde funciona o Posto de 

Correios, pelo que o Cliente deve antecipadamente ser inquirido pelo Prestador 

sobre a atividade a reclamar”.  

 “Compete ao prestador encaminhar para a entidade reguladora da sua actividade, 

as reclamações nele registadas, ainda que respeitantes à sua actividade como 

Posto de Correios, nos prazos definidos na legislação em vigor. 

 “Os originais [das folhas de reclamação] devem ser remetidos à entidade 

reguladora do sector com a maior brevidade possível”. 

 “No sentido de possibilitar a todos os clientes a apresentação de eventuais 

reclamações sobre outros serviços fora do âmbito dos serviços postais 

prestados pelo Posto, como é p. ex. o caso dos serviços de distribuição, 

devem os Postos indicar, sem esta informação estar afixada no Posto, os meios 

alternativos que os clientes/população em geral dispõem para apresentar este 

tipo de reclamação nomeadamente: 

  Lojas CTT 

  Mailbox reclamações@ctt 

 Linha CTT: 707 262 626”. 

3. Em 20.10.2016, pelas 15h40m, na sequência de uma situação de não disponibilização do 

livro de reclamações ocorrida em 19.08.2016, pelas 17h00m, no posto de correios Jardim 

da Radial (Ramada)7, sito na Av. Amália Rodrigues, n.º 10, Loja A, Ramada, Odivelas8, 

agentes de fiscalização da ANACOM deslocaram-se ao referido posto de correios, tendo 

constatado, quanto aos mecanismos de reclamação aí existentes – e conforme dão conta 

no auto de diligência então lavrado –, que:    

a) Estava afixado, em local bem visível, um letreiro, conforme modelo definido na 

Portaria n.º 1288/2005, de 15 de dezembro, alterada pela Portaria n.º 896/2008, de 

18 de agosto, que indicava, nos campos destinados à identificação e morada da 

entidade junto da qual o utente deveria apresentar a reclamação, respetivamente, o 

                                                           
7 Situação de que a ANACOM teve conhecimento através do envio do original da folha de reclamação 
com o n.º 20611335, preenchida por Gonçalo Manuel Vaz Esteves, no dia 19.08.2016, pelas 17h30m, 
na estação de correios dos CTT de Odivelas.  
8 Local onde, à data da fiscalização, funcionava uma papelaria e um posto de correios, da 
responsabilidade de Anabela Machado Alves Ferreira Damil. 
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seguinte: “ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica” e “Av. Conde de 

Valbom, n.º 98, 1050-070 Lisboa”; 

b) O estabelecimento dispunha de um livro de reclamações em uso, no modelo definido 

naquela Portaria, adquirido em 21.12.2012, constituído por impressos para 

reclamação numerados sequencialmente de 16819576 a 168196009, sem que se 

encontrasse preenchida qualquer folha de reclamação; 

c) A responsável do estabelecimento informou que “normalmente não disponibiliza o 

livro de reclamações quando o tema é relacionado com os serviços dos CTT, 

maioritariamente sobre o serviço de distribuição postal (registos), e encaminha 

as pessoas para a loja CTT de Odivelas ou informa o cliente de que pode apresentar 

reclamação por escrito por email ou carta”10. 

4. Em 16.01.2018, pelas 14h45m, na sequência de uma situação de inexistência do livro de 

reclamações ocorrida em 04.08.2017 pelas 09h48m, no posto de correios de Sobreda11, 

sito na Rua do Vale Linhoso, 6-A, Sobreda12, agentes de fiscalização da ANACOM 

deslocaram-se ao referido posto de correios, tendo constatado, quanto aos mecanismos 

de reclamação aí existentes – e de acordo com o que relatam no auto de diligência então 

lavrado –, que:    

a) Estava afixado, em local visível, um letreiro a informar que o estabelecimento 

dispunha de um livro de reclamações – o livro de reclamações aplicável às autarquias 

locais (livro azul); 

b) O estabelecimento dispunha de um livro de reclamações aplicável às autarquias 

locais, constituído por impressos para reclamação numerados sequencialmente de 

0212001-0212025, encontrando-se preenchido até ao impresso n.º 0212022, no dia 

02.11.2017; 

                                                           
9 No auto de notícia foi indicado o número 1689600 em vez do número 16819600, mas admite-se que 
a falta do dígito “1” se terá ficado a dever a lapso.  
10 Destaque nosso. 
11 Situação reportada à ANACOM através de reclamação enviada a esta Autoridade, via e-mail, no dia 
04.08.2017, pelas 12h17m, e de participação do GSEI, datada de 15.09.2017.   
12 Local onde, à data da fiscalização, funcionavam os serviços administrativos da União das Freguesias 
da Charneca de Caparica e Sobreda e um posto de correios.  
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c) A funcionária presente na diligência13 informou que: 

“O livro de reclamações é disponibilizado ao utente sempre que este queira 

apresentar uma queixa respeitante à prestação de serviço efetuada pelo posto de 

correio, como, por exemplo, questões relacionadas com o atendimento presencial, 

demora no atendimento, horários, entre outras. 

(…) No caso de reclamações relacionadas com outros serviços CTT fora do 

âmbito dos serviços postais prestados pelos postos de correio, 

nomeadamente distribuição postal, não é disponibilizado ao utente o referido 

livro de reclamações existente no estabelecimento, sendo o cliente informado 

sobre os canais disponíveis para o efeito, designadamente lojas CTT, carta, 

provedoria dos CTT, endereço eletrónico e linha telefónica de apoio ao cliente de 

Odivelas ou informa o cliente de que pode apresentar reclamação por escrito por 

email ou carta” (destaque nosso). 

d) A funcionária esclareceu ainda que os procedimentos descritos foram instituídos pelos 

CTT, tendo disponibilizado cópia de documento distribuído pelos CTT, respeitante a 

“Procedimentos relativos a Reclamações feitas nos Postos de Correios”, extraída do 

“Manual de Procedimentos Operacionais de Postos de Correios”, edição 5, com 

data de aprovação em 08.03.2017 (destaques nosso).  

Em anexo ao mencionado auto de diligência foi junta uma folha do documento (com o 

timbre dos CTT) intitulado “Manual de Procedimentos Operacionais de Postos de 

Correios” (na versão correspondente à edição e data de aprovação indicadas por aquela 

funcionária). 

O referido documento integra um ponto/capítulo com o número 7., intitulado: 

“Procedimentos relativos a Reclamações feitas nos Postos de Correios”, em que se pode 

ler14: 

i. No ponto “7.1. Livro de Reclamações”: “O Livro de Reclamações deve ser 

disponibilizado a Clientes que pretendam apresentar reclamação respeitante à 

prestação de Serviço efetuada pelo[s] Postos de Correios”; “As Reclamações 

                                                           
13 Funcionária Mónica Alexandra Louro Figueiredo, que declarou ser assistente técnica da União das 
Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreda e exercer funções no posto de correios desde 1999. 
14 Os destaques constantes das transcrições que se seguem são nossos. 
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sobre outros Serviços (ex: serviço de Distribuição dos CTT), não devem ser 

registadas no Livro de reclamações da Entidade/Estabelecimento onde funciona o 

Posto de Correios”; 

ii. No ponto “7.2. Outros Canais disponíveis”: “No entanto, e no sentido de possibilitar a 

todos os clientes a apresentação de eventuais reclamações ou informações sobre 

outros serviços CTT fora do âmbito dos serviços postais prestados pelo Posto, como 

é por exemplo o caso de serviços de distribuição dos CTT, devem os Postos indicar 

os meios alternativos que os Clientes dispõem para apresentar este tipo de 

reclamação ou pedidos de informação, nomeadamente: 

Carta; 

Provedoria dos CTT; Site dos CTT (www.ctt.pt); 

Lojas CTT; 

Mailbox – reclamações@ctt.pt; 

Linha CTT – 707 26 26 26 (…)”. 

 

 

B.  DOS FACTOS APURADOS NA SEQUÊNCIA DE DILIGÊNCIAS DA INICIATIVA DA 

ANACOM  

 

1. Em 15.03.2019, através do ofício com a ref.ª ANACOM-S004601/2019, a ANACOM 

notificou os CTT para enviarem, no prazo de 2 dias úteis, a versão atualmente em vigor 

do Manual de Procedimentos do Atendimento, do Manual de Procedimentos do 

Atendimento em Postos de Correio e do Manual de Procedimentos Operacionais de 

Postos de Correio. 

Por carta recebida nesta Autoridade em 19.03.2019 veio aquela empresa, 

tempestivamente, remeter os manuais de procedimentos solicitados, em formato digital 

(CD), num total de 5 anexos, com a seguinte descrição: 

 Anexo I:        Manual de Procedimentos do Atendimento – Lojas CTT, Edição n.º 19, de 

janeiro de 2018. 

http://www.ctt.pt/
mailto:reclamações@ctt.pt
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Anexo I.a:        Procedimento de tratamento de reclamações revisto em setembro de 2018, 

que altera o Manual de Atendimento, na parte respeitante ao tratamento de 

reclamações e pedidos de informação. 

Anexo II:         Manual de Procedimentos do Atendimento em Postos de Correio para Gestor 

de Parceiro, Edição n.º 7, de janeiro de 2019. 

Anexo III:        Manual de Procedimentos Operacionais de Postos de Correio, Edição n.º 

6, de março de 2017. 

Anexo III.a:    Procedimento de tratamento de reclamações revisto em janeiro de 2019, que 

altera o Manual de Procedimentos Operacionais, na parte respeitante ao 

tratamento de reclamações e pedidos de informação. 

Analisada a informação constante dos referidos Manuais – na parte relativa ao livro de 

reclamações – verificaram-se também, em relação a estes, as incorreções que 

seguidamente se indicam. 

2. A versão do “Manual de Procedimentos Operacionais de Postos de Correio”, de 

08.03.2017, remetida pelos CTT como Anexo III (na edição 5 – e não “6” como, certamente 

por lapso, foi indicado naquela carta), corresponde à versão desse Manual mencionada 

no ponto I.A.4. supra, que foi recolhida por agentes de fiscalização da ANACOM, em 

16.01.2018, no posto de correios de Sobreda – pelo que, no seu ponto 7.1., intitulado “Livro 

de Reclamações”, pode igualmente ler-se que “O Livro de Reclamações deve ser 

disponibilizado a Clientes que pretendam apresentar reclamação respeitante à prestação 

de Serviço efetuada pelo[s] Postos de Correios” e que “As Reclamações sobre outros 

Serviços (ex: serviço de Distribuição dos CTT), não devem ser registadas no Livro de 

reclamações da Entidade/Estabelecimento onde funciona o Posto de Correios”. 

A alteração sofrida pelo referido Manual em janeiro de 2019, na parte respeitante ao 

tratamento de reclamações e pedidos de informação, remetida por aquela empresa como 

Anexo III.a, corresponde a um documento que se inicia com a indicação de se tratar do 

“Novo Procedimento das Reclamações dos Postos, a incluir na Edição n.º 7 do Manual de 

Procedimentos Operacionais dos Postos e que deve ser seguido pelos prestadores de 

imediato”. 
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O referido documento, sob o título: “Tratamento de reclamações / pedidos de informação”, 

refere, no ponto “1. Livro de Reclamações”, o seguinte: “Só devem ser registadas no Livro 

de Reclamações do Posto, as reclamações sobre os serviços postais prestados pelo 

Posto, sendo que o Cliente deve antecipadamente ser inquirido pelo Prestador sobre a 

atividade a reclamar (por exemplo: reclamações sobre o serviço de Distribuição dos CTT 

não devem ser registadas no Livro de reclamações do Posto)”15.  

A referida informação é seguida da seguinte indicação: “Alerta-se, no entanto, que caso 

ocorra insistência por parte do cliente não deverá ocorrer recusa na disponibilização do 

Livro de reclamações do Posto”16. 

E acrescenta-se17: “Compete ao prestador encaminhar para a entidade reguladora da sua 

atividade, as reclamações nele registadas, ainda que respeitantes à sua atividade como 

Posto de Correio, nos prazos definidos na legislação em vigor (à exceção das Juntas de 

Freguesia que têm regras específicas conforme descrito no ponto 3 infra), cumprindo o 

seguinte: 

 Os Originais (Cor Vermelha) devem ser remetidos à entidade reguladora do setor 

com a maior brevidade possível; 

 Os Duplicados (Cor Azul) são entregues aos clientes; 

 Os Triplicados (Cor Laranja) ficam no Livro.” 

Por sua vez, no respetivo ponto 2., intitulado “Reclamações relativas a outros serviços 

postais não prestados pelo Posto”, pode ler-se que, “No sentido de possibilitar a todos os 

clientes a apresentação de eventuais reclamações sobre outros serviços fora do âmbito 

dos serviços postais prestados pelo Posto, como é p. ex. o caso de serviços de 

distribuição, devem os Postos indicar, sem esta informação estar afixada no Posto, os 

meios alternativos que os clientes / população em geral dispõem para apresentar este tipo 

de reclamação (…)”18. 

3. No que concerne à alteração do “Manual de Procedimentos Operacionais de Postos de 

Correio” relativa ao “Tratamento de reclamações / pedidos de informação” agora remetida 

                                                           
15 Sublinhado nosso. 
16 Sublinhado nosso. 
17 Sublinhados nossos; destaques no original. 
18 Sublinhado nosso. 
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pelos CTT, verifica-se que no seu ponto 4., respeitante à “Aceitação de reclamações nos 

Postos de Correios instalados na RIAC (Açores)”, se refere que “A Rede Integrada de 

Apoio ao Cidadão (RIAC) que tenha Postos de Correios em funcionamento, disponibilizará 

o Livro de Reclamações da Administração Pública (Livro Amarelo) para registar todas as 

reclamações relativas aos serviços de Correio Prestados nesse Posto”19. 

Ora, a Rede Integrada de Apoio ao Cidadão (RIAC) – estrutura criada pelo Governo 

Regional dos Açores para facilitar o acesso do cidadão à Administração Pública, 

abrangendo, entre outros meios de interação com o cidadão, postos de atendimento ao 

cidadão – deu origem à Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão 

(com a designação RIAC)20, entidade que reveste natureza de instituto público e exerce a 

sua atividade sob a tutela do membro do Governo Regional que tiver a seu cargo a 

administração pública regional.   

Por outro lado,  no seu ponto 3., relativo a “Postos de Correios em Juntas de Freguesia”, 

a referida alteração do “Manual de Procedimentos Operacionais de Postos de Correio”, na 

parte referente ao “Tratamento de reclamações / pedidos de informação” (agora trazida 

pelos CTT) menciona que “A fotocópia das reclamações aceites no Livro de Reclamações 

das Juntas de Freguesia, deve ser enviada para a Loja Centralizadora, junto com a 

prestação de contas diária e acompanhado de documento explicativo sobre a situação e 

que originou a reclamação”21. 

 

4. A versão do “Manual de Procedimentos do Atendimento em Postos de Correio para Gestor 

de Parceiro”, remetida pelos CTT como Anexo II (na edição 7, de 08.01.2019), apresenta 

um ponto “VII.”, intitulado “Tratamento de reclamações /pedidos de informação”, cujo 

conteúdo corresponde integralmente ao da alteração introduzida no “Manual de 

Procedimentos Operacionais de Postos de Correio” em janeiro de 2019, na parte 

respeitante ao tratamento de reclamações e pedidos de informação (enviada por aquela 

empresa como Anexo III.a).  

 

                                                           
19 Sublinhado nosso. 
20 Por força do Decreto Legislativo Regional n.º 42/2006/A, de 31 de outubro. 
21 Sublinhado nosso. 
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II. ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

O Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro22, consagra a obrigatoriedade de 

existência e disponibilização do livro de reclamações em todos os estabelecimentos 

de fornecimento de bens ou prestação de serviços, designadamente, os referentes a 

serviços postais que, cumulativamente: i) se encontrem instalados, com carácter fixo ou 

permanente, e neles seja exercida, exclusiva ou principalmente, de modo habitual e 

profissional, a atividade e ii) tenham contacto com o público, designadamente através 

de serviços de atendimento ao público destinados à oferta de produtos e serviços ou de 

manutenção das relações de clientela23. 

Quanto à respetiva disponibilização, estabelece a alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do referido 

diploma, que o fornecedor de bens ou prestador de serviços é obrigado a facultar 

imediatamente e gratuitamente ao consumidor ou utente o livro de reclamações 

sempre que por este tal seja solicitado, sem prejuízo de serem observadas as regras da 

ordem de atendimento previstas no estabelecimento comercial, com respeito pelo regime do 

atendimento prioritário. 

Assim sendo, face ao regime previsto no Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, os 

estabelecimentos de prestação de serviços postais, estão sujeitos à obrigação de existência 

e disponibilização, de forma imediata, do livro de reclamações. 

E, existindo uma obrigação de disponibilização do livro de reclamações relativamente a 

determinado serviço – no caso, o serviço postal –, a obrigação estende-se a qualquer 

questão relacionada com a prestação desse serviço de que o consumidor ou utente 

pretenda reclamar.  

No caso de entidades subcontratadas pelo prestador de serviços postais (que, no presente 

caso, é o prestador do serviço postal universal), tal significa que estas entidades terceiras 

estão obrigadas a disponibilizar o livro de reclamações a qualquer consumidor ou utente que 

se dirija ao estabelecimento postal e pretenda reclamar do serviço postal, independentemente 

                                                           
22 Com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n. º s 371/2007, de 6 de novembro, 118/2009, de 
19 de maio, 317/2009, de 30 de outubro, 242/2012, de 7 de novembro, e 74/2017, de 21 de junho. 
23 Nos termos do n.º 2 do artigo 1.º, e das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 
156/2005, de 15 de setembro, conjugado com a alínea e) do n.º 10 do seu Anexo único. 
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de a reclamação lhes dizer diretamente respeito ou não, ou seja, independentemente de se 

referir a serviços postais prestados nesse concreto posto, ou não. 

Acresce que, com as alterações introduzidas ao Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, 

pelo Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 de junho, passou a prever-se, no n.º 7 do respetivo artigo 

2.º, que “(…) compete aos fornecedores de bens e aos prestadores de serviços cuja atividade 

esteja sujeita a regulação por entidade reguladora do setor ou entidade de controlo de 

mercado competente assegurar o cumprimento das obrigações previstas no presente 

decreto-lei nos casos em que os fornecimentos de bens e as prestações de serviços sejam 

efetuados, ainda que de forma não exclusiva ou principal, nos locais dos serviços e 

organismos da Administração Pública que tenham contacto com o público”24. 

Por outro lado, na versão do diploma anterior à publicação (e entrada em vigor) do 

Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 de junho, previa-se, no respetivo artigo 5.º, n.ºs 1 e 3, que 

após o preenchimento da folha de reclamação, o fornecedor do bem, o prestador de serviços 

ou o funcionário do estabelecimento tinha a obrigação de destacar do livro de reclamações o 

original que, no prazo de 10 dias úteis, deveria ser remetido à entidade de controlo de 

mercado competente ou à entidade reguladora do sector – podendo o referido original ser 

acompanhado das alegações que o fornecedor de bens ou o prestador de serviço 

entendessem dever prestar, bem como dos esclarecimentos dispensados ao reclamante em 

virtude da reclamação. 

Com a nova redação dada ao citado artigo 5.º (na sequência das modificações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 de junho), após o preenchimento da folha de reclamação, 

o fornecedor do bem, o prestador de serviços ou o funcionário do estabelecimento, passou a 

estar obrigado a remeter o original da folha do livro de reclamações (à entidade de controlo 

de mercado competente, à entidade reguladora do sector ou a qualquer outra das entidades 

previstas naquele preceito legal, consoante o caso) no prazo de 15 dias úteis (salvo se for 

estabelecido prazo distinto em lei especial), bem como a enviar a resposta já remetida ao 

consumidor ou utente em virtude da reclamação formulada – podendo ainda apresentar os 

esclarecimentos sobre a situação objeto de reclamação, incluindo informação sobre o 

seguimento que lhe tenha sido dado. 

                                                           
24 Sublinhados nossos. 
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III. ANÁLISE DOS FACTOS  

A. ANÁLISE DOS FACTOS APURADOS NA SEQUÊNCIA DE RECLAMAÇÕES 

APRESENTADAS (PONTO I.A. SUPRA) 

O exercício de uma atividade por parte de qualquer entidade (principalmente, se exercida 

com carácter profissional) pressupõe que os seus responsáveis se inteirem das regras que a 

regulam e do seu exato alcance, designadamente no que concerne às obrigações que a ficam 

sujeitos. 

Mas, nos casos em que a oferta de serviços postais nos postos de correio é levada a cabo 

por entidades terceiras que os CTT subcontratam para os prestar, tais entidades terceiras 

atuam seguindo instruções muito específicas que são dadas por aquela empresa 

relativamente aos vários aspetos da prestação do serviço, o que faz com que qualquer 

orientação dada pela referida empresa, designadamente quanto à disponibilização do livro 

de reclamações, tenda a ser entendida como de cumprimento obrigatório.  

Como tal, embora a obrigação de disponibilização do livro de reclamações nos 

estabelecimentos de prestação de serviços postais se estenda a qualquer questão 

relacionada com esses serviços, admite-se que os responsáveis dos postos de correios, 

mesmo conhecendo a obrigação de facultar imediatamente aquele livro – o que, de resto, é 

frisado pelos CTT –, possam ficar convencidos, face à informação dada por aquela empresa, 

de que não têm que disponibilizar o livro de reclamações nas situações em estejam em causa 

serviços postais não prestados naqueles estabelecimentos. 

E ainda que os CTT, ao mencionarem (nas Folhas informativas e no “Manual de 

Procedimentos Operacionais de Postos de Correios”, edição 5, aprovado em 08.03.2017 – 

referidos no ponto I.A. supra) “outros serviços postais, não prestados no posto”, pretendam 

referir-se apenas a serviços que nunca são prestados nos postos – possibilidade que se 

equaciona pelo facto de ter sido dado como exemplo o “serviço de Distribuição dos CTT” 

(ainda que tais serviços não se encontrem efetivamente excluídos da obrigação de 

disponibilização do livro de reclamações) –, a verdade é que não é evidente que assim seja, 

muito menos para entidades que não têm certamente um conhecimento abrangente dos 

serviços prestados pelos CTT e se estes podem ser prestados nos postos ou não.  
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Conforme resulta do que ficou acima exposto, a informação constante da folha com o timbre 

dos CTT e o título “Postos de Correios”, “FOLHA INFORMATIVA 23 – Livro De 

Reclamações”, segundo a qual “As reclamações sobre outros Serviços Postais, não 

prestados no Posto (ex. serviço de Distribuição dos CTT), não devem ser registados no Livro 

de Reclamações da Entidade/Estabelecimento onde funciona o Posto de Correios, pelo que 

o Cliente deve antecipadamente ser inquirido pelo Prestador sobre a atividade a reclamar”, 

não faz uma correta interpretação da obrigação prevista alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro.  

O mesmo se passa com a informação constante da folha do “Manual de Procedimentos 

Operacionais de Postos de Correios” (edição 5, com data de aprovação em 08.03.2017), uma 

vez que prevê: 

 que “O Livro de Reclamações deve ser disponibilizado a Clientes que pretendam 

apresentar reclamação respeitante à prestação de Serviço efetuada pelo[s] Postos de 

Correios” e que “As Reclamações sobre outros Serviços (ex: serviço de Distribuição 

dos CTT), não devem ser registadas no Livro de reclamações da 

Entidade/Estabelecimento onde funciona o Posto de Correios” (cfr. o seu ponto “7.1. 

Livro de Reclamações”); e 

 que, “(…) no sentido de possibilitar a todos os clientes a apresentação de eventuais 

reclamações ou informações sobre outros serviços CTT fora do âmbito dos serviços 

postais prestados pelo Posto, como é por exemplo o caso de serviços de distribuição 

dos CTT, devem os Postos indicar os meios alternativos que os Clientes dispõem para 

apresentar este tipo de reclamação ou pedidos de informação (…)” (cfr. o respetivo 

ponto “7.2. Outros Canais disponíveis”). 

Acrescente-se que, mesmo em relação às situações em que sejam apresentadas 

reclamações no Livro de Reclamações previsto no Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de 

setembro, as Folhas Informativas acima mencionadas são pouco claras – podendo induzir 

em erro as entidades que explorem os postos de correio – quanto ao prazo de que tais 

entidades dispõem para envio do original das folhas de reclamação à entidade reguladora 

competente, uma vez que, apesar de começarem por referir que aquelas devem ser enviadas 

“nos prazos definidos na legislação em vigor” (sem que indiquem o prazo concreto legalmente 
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previsto), referem também (na mesma página) que tal envio deve ocorrer “com a maior 

brevidade possível”. 

 

B. ANÁLISE DOS FACTOS APURADOS NA SEQUÊNCIA DE DILIGÊNCIAS DA INICIATIVA DA 

ANACOM (PONTO I.B. SUPRA) 

Conforme já referido, a obrigação legal de disponibilização do livro de reclamações pelos 

prestadores de serviços estende-se a toda e qualquer questão relacionada com a prestação 

de um dado serviço, devendo eventuais parceiros do prestador desse serviço (ou entidades 

subcontratadas para o prestar, ainda que de forma parcial) facultar o livro de reclamações 

existente no seu estabelecimento a todos os consumidores ou utentes que aí se dirijam para 

reclamar do serviço em questão, independentemente de a reclamação lhes dizer diretamente 

respeito ou não.  

Significa isto que, no caso dos postos de correio a funcionar em estabelecimentos de 

entidades terceiras que os CTT subcontratam para prestar os seus serviços, tais entidades 

estão obrigadas a disponibilizar o livro de reclamações obrigatoriamente existente no 

estabelecimento onde funciona o posto de correios (quer essa atividade – de prestação de 

serviços postais – seja exercida de forma exclusiva, ou não, e ainda que no estabelecimento 

a atividade exercida a título principal seja outra) para registo de qualquer reclamação 

relacionada com os serviços postais, ainda que seja sobre um serviço não prestado nesse 

posto (seja por não o ter sido no caso concreto, seja por se tratar de um tipo de serviço que 

não é prestado naquele posto ou nos postos em geral).  

Assim, a informação constante da versão atualizada do “Manual de Procedimentos 

Operacionais de Postos de Correio”, decorrente da alteração introduzida em janeiro de 

201925, em que no documento “Novo Procedimento das Reclamações dos Postos, a incluir 

na Edição n.º 7 do Manual de Procedimentos Operacionais dos Postos e que deve ser 

seguido pelos prestadores de imediato”, com o título “Tratamento de reclamações / pedidos 

de informação” se pode ler: 

 no seu ponto 1. intitulado “Livro de Reclamações”, que “Só devem ser registadas no 

Livro de Reclamações do Posto, as reclamações sobre os serviços postais prestados 

                                                           
25 Anexo III.a remetido pelos CTT. 
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pelo Posto, sendo que o Cliente deve antecipadamente ser inquirido pelo Prestador 

sobre a atividade a reclamar (por exemplo: reclamações sobre o serviço de Distribuição 

dos CTT não devem ser registadas no Livro de reclamações do Posto)”26, continua a 

não fazer uma correta interpretação da obrigação prevista alínea b) do n.º 1 do artigo 

3.º do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro; e 

 no seu ponto 2., intitulado “Reclamações relativas a outros serviços postais não 

prestados pelo Posto”, que, “No sentido de possibilitar a todos os clientes a 

apresentação de eventuais reclamações sobre outros serviços fora do âmbito dos 

serviços postais prestados pelo Posto, como é p. ex. o caso de serviços de distribuição, 

devem os Postos indicar, sem esta informação estar afixada no Posto, os meios 

alternativos que os clientes / população em geral dispõem para apresentar este tipo de 

reclamação (…)”27. 

ainda que tenha sofrido alterações de redação (face à versão anterior), continua a não fazer 

uma correta interpretação da obrigação prevista alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto Lei 

n.º 156/2005, de 15 de setembro. 

Sendo certo que o facto de a primeira daquelas informações ser seguida da indicação 

“Alerta-se, no entanto, que caso ocorra insistência por parte do cliente não deverá ocorrer 

recusa na disponibilização do Livro de reclamações do Posto”28, conclui-se que este 

esclarecimento adicional em nada altera a incorreção da informação que é transmitida por 

aquela empresa, uma vez que o cumprimento da obrigação de disponibilização do livro de 

reclamações implica que essa disponibilização seja imediata, ou seja, que o livro de 

reclamações deve ser disponibilizado logo que o cliente o solicita e não em momento posterior 

(não podendo ficar dependente de o reclamante insistir pela respetiva apresentação). 

Após as alterações ao regime do livro de reclamações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 74/2017, de 21 de junho, compete aos fornecedores de bens e aos prestadores de 

serviços cuja atividade esteja sujeita a regulação por entidade reguladora do sector ou 

entidade de controlo de mercado competente, assegurar o cumprimento das obrigações 

                                                           
26 Sublinhado nosso. 
27 Sublinhado nosso. 
28 Sublinhado nosso. 
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previstas naquele Decreto-Lei, nos casos em que os fornecimentos de bens e as prestações 

de serviços sejam efetuados, ainda que de forma não exclusiva ou principal, nos locais dos 

serviços e organismos da Administração Pública que tenham contacto com o público.  

Como tal, no caso de postos de correio instalados na RIAC (acima explicitados), estando em 

causa a prestação de serviços postais (atividade que se encontra sujeita a regulação pela 

ANACOM, enquanto entidade reguladora do sector das comunicações) em locais de serviços 

da Administração Pública (Regional) que têm contacto com o público, compete aos CTT, 

enquanto entidade prestadora daqueles serviços, assegurar a existência do livro de 

reclamações. Livro esse que não poderá deixar de ser o livro de reclamações a que se refere 

o Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, e não o Livro de Reclamações da 

Administração Pública, como se verificava antes da alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 

74/2017, de 21 de junho. 

Assim, a informação constante do “Manual de Procedimentos Operacionais de Postos de 

Correio” relativa ao “Tratamento de reclamações / pedidos de informação” agora trazida pelos 

CTT – em cujo ponto 4. intitulado “Aceitação de reclamações nos Postos de Correios 

instalados na RIAC (Açores)”, se pode ler que “A Rede Integrada de Apoio ao Cidadão (RIAC) 

que tenha Postos de Correios em funcionamento, disponibilizará o Livro de Reclamações da 

Administração Pública (Livro Amarelo) para registar todas as reclamações relativas aos 

serviços de Correio Prestados nesse Posto” – também não faz uma correta interpretação da 

obrigação prevista no n.º 7 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro. 

Tal como se referiu a propósito dos postos de correios instalados na RIAC, também no caso 

dos postos de correios instalados nas Juntas de Freguesia, decorre do atual regime do livro 

de reclamações que sejam os CTT, enquanto entidade prestadora daqueles serviços, a 

assegurar a existência do livro de reclamações relativo à prestação dos serviços postais aí 

efetuada. Livro que, mais uma vez, não poderá deixar de ser o livro de reclamações a que se 

refere o Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, e não o Livro de Reclamações da 

Administração Pública habitualmente disponibilizado nas Juntas de Freguesia, como se 

verificava antes da alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 de junho. 

Note-se que, tal como resulta da letra do n.º 7 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 156/2005, 

de 15 de setembro, nos casos em que os serviços postais sejam prestados em locais dos 
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serviços e organismos da Administração Pública que tenham contacto com o público, os CTT 

têm que assegurar o cumprimento de todas as obrigações estabelecidas naquele diploma 

legal – o que envolve, não apenas a existência e disponibilização do Livro de reclamações 

previsto no diploma, como as restantes regras que dele decorrem. 

Ora, conforme ficou acima referido, no texto do documento que contém as alterações ao 

“Manual de Procedimentos Operacionais de Postos de Correio” introduzidas em janeiro de 

2019 (Anexo III.a remetido pelos CTT), refere-se: 

 no ponto 1.: que “Compete ao prestador encaminhar para a entidade reguladora da 

sua atividade, as reclamações nele registadas, ainda que respeitantes à sua atividade 

como Posto de Correio, nos prazos definidos na legislação em vigor (à exceção das 

Juntas de Freguesia que têm regras específicas conforme descrito no ponto 3 infra), 

cumprindo o seguinte: 

 Os Originais (Cor Vermelha) devem ser remetidos à entidade reguladora do 

setor com a maior brevidade possível; 

 Os Duplicados (Cor Azul) são entregues aos clientes; 

 Os Triplicados (Cor Laranja) ficam no Livro.” 

 no ponto 3.: que “A fotocópia das reclamações aceites no Livro de Reclamações das 

Juntas de Freguesia, deve ser enviada para a Loja Centralizadora, junto com a 

prestação de contas diária e acompanhado de documento explicativo sobre a 

situação e que originou a reclamação”. 

Assim, a informação que consta daquele documento relativamente aos postos de correio 

instalados em Juntas de Freguesia faz também uma interpretação incorreta da obrigação 

prevista no n.º 7 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, não só porque 

o livro a disponibilizar para apresentação de reclamações relativas a serviços postais tem que 

ser o livro previsto neste diploma (e não o “Livro de Reclamações das Juntas de Freguesia”), 

mas também porque nestes casos têm que ser seguidas as regras respeitantes ao destino a 

dar aos originais, duplicados e triplicados das folhas de reclamação previstas naquele diploma 

legal.  
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Acresce que as referências ao prazo para cumprimento da obrigação de envio dos originais 

das folhas de reclamação constantes do Manual em apreço, sendo efetuadas em moldes 

distintos e sem a indicação do concreto prazo a cumprir, não são suficientemente elucidativas, 

podendo gerar confusão nas entidades que exploram os postos de correios. 

Quanto à versão do “Manual de Procedimentos do Atendimento em Postos de Correio para 

Gestor de Parceiro”, remetida pelos CTT como Anexo II (na edição 7, de 08.01.2019), uma 

vez que esta apresenta um ponto “VII. Tratamento de reclamações /pedidos de informação” 

cujo conteúdo corresponde integralmente ao da alteração introduzida, em janeiro de 2019, 

no “Manual de Procedimentos Operacionais de Postos de Correio”, na parte respeitante ao 

tratamento de reclamações e pedidos de informação (remetida por aquela empresa como 

Anexo III.a), dão-se aqui por integralmente reproduzidas as considerações feitas 

relativamente àquele Manual.  

 

IV. PROCEDIMENTO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA 

Por deliberação de 4 de abril de 2019, o Conselho de Administração da ANACOM aprovou o 

sentido provável de decisão (adiante, “SPD”) relativo à determinação para correção da 

informação divulgada pelos CTT, respeitante à obrigação de disponibilização do livro de 

reclamações nos estabelecimentos de prestação de serviços postais. 

Através do ofício com a ref. ANACOM-S006394/2019, de 5 de abril, os CTT foram notificados 

para se pronunciarem sobre o referido SPD, nos termos e para os efeitos previstos nos 

artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo.  

Os CTT pronunciaram-se, tempestivamente, a 23 de abril de 2019, assumindo-se, na 

generalidade, contra o SPD aprovado através da referida deliberação.  

Os argumentos expendidos pelos CTT, na sua pronúncia, são analisados no correspondente 

relatório de audiência prévia, que constitui parte integrante da presente decisão.  

Face aos argumentos apresentados pelos CTT, a ANACOM entendeu não se verificarem 

motivos para alterar o sentido da decisão projetada, com exceção do que se refere ao prazo 

para implementação das determinações previstas no ponto 1. da respetiva parte decisória, 
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que entendeu (com os fundamentos que constam daquele relatório) dever ser alterado para 

45 dias úteis. 

 

V.DECISÃO 

Nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 8.º dos Estatutos da ANACOM, aprovados pelo 

Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, uma das atribuições desta Autoridade, enquanto 

Autoridade Reguladora, consiste na proteção dos direitos e interesses dos consumidores e 

demais utilizadores finais. 

A alínea k) do n.º 1 do artigo 9.º dos referidos Estatutos estabelece que, na prossecução das 

suas atribuições, cabe a esta Autoridade, nomeadamente, apreciar as queixas ou 

reclamações dos consumidores e demais utilizadores finais de que tome conhecimento no 

exercício das suas funções e, nos casos em que esteja em causa o incumprimento de 

disposições cuja observância lhe caiba supervisionar, emitir recomendações ou 

determinar a adoção de medidas corretivas. 

E a alínea b) do n.º 2 do mesmo dispositivo prevê que a ANACOM, no exercício dos seus 

poderes, emita ordens, instruções e determinações e formule recomendações. 

No âmbito do procedimento administrativo conducente à emissão de uma determinação pela 

ANACOM, os interessados têm o direito ser ouvidos em sede de audiência prévia sobre o 

sentido provável de decisão que esta Autoridade projete adotar, ao abrigo do disposto no 

artigo 121.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA), devendo para tal ser 

notificados para se pronunciarem, em prazo não inferior a dez dias úteis, nos termos do artigo 

122.º do mesmo Código.  

 

Assim sendo, considerando que: 

a) as entidades subcontratadas pelos CTT para a prestação de serviços postais nos 

postos de correio estão vinculadas ao cumprimento da obrigação de disponibilização 

imediata do livro de reclamações prevista na línea b) do n.º 1 do artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro; 
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b) essa obrigação implica que o livro de reclamações necessariamente existente no 

estabelecimento seja disponibilizado a qualquer consumidor ou utente que o solicite 

para efetuar uma reclamação relativa à prestação de serviços postais, 

independentemente de respeitar a um serviço prestado nesse posto ou não; 

c) o exercício da atividade de serviços postais nos postos de correio se processa em 

moldes muito particulares, em que as entidades subcontratadas pelos CTT para os 

prestar atuam de acordo com instruções muito específicas que são dadas por aquela 

empresa relativamente aos vários aspetos da prestação do serviço; 

d) nessas circunstâncias, qualquer orientação dada pelos CTT, designadamente quanto 

à disponibilização do livro de reclamações, é especialmente valorada pelos 

responsáveis daqueles estabelecimentos e tendencialmente seguida na sua atuação 

como prestadores de serviços postais; 

e) os CTT disponibilizam uma Folha Informativa aos postos de correio com informação 

sobre os procedimentos a adotar pelos prestadores de serviços em matéria de livro 

de reclamações, que inclui a indicação de que as reclamações sobre serviços não 

prestados no posto não devem ser registadas no livro de reclamações existente no 

estabelecimento onde este funciona; 

f) o seu Manual de Procedimentos Operacionais de Postos de Correios (versão de 

08.03.2017) contém essa mesma informação e ainda a indicação (prévia) de que o 

livro de reclamações (apenas) deve ser disponibilizado a clientes que pretendam 

apresentar uma reclamação respeitante à prestação de serviço efetuada pelo posto 

de correios;  

g) o Manual de Procedimentos referido na alínea anterior contém também a indicação 

de que, para a apresentação de eventuais reclamações sobre outros serviços CTT 

fora do âmbito dos serviços postais prestados pelo posto – como é o caso dos serviços 

de distribuição dos CTT –, devem os postos indicar os meios alternativos de que os 

clientes dispõem para apresentar este tipo de reclamação; 

h) a versão do “Manual de Procedimentos Operacionais de Postos de Correio” 

modificada em janeiro de 2019, na parte relativa ao “Tratamento de reclamações / 
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pedidos de informação”, contém o mesmo tipo de indicações (embora com algumas 

alterações de redação, que em nada alteram o seu sentido); 

i) essas informações não fazem uma interpretação correta da obrigação prevista na 

alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, e 

podem conduzir a situações de incumprimento da referida disposição legal por parte 

das entidades responsáveis pelos estabelecimentos onde funcionam os postos de 

correio; 

j) os CTT estão obrigados a dar cumprimento à obrigação prevista no n.º 7 do artigo 2.º 

do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, introduzida pelo Decreto-Lei 

n.º 74/2017, de 21 de junho;  

k) essa obrigação implica que, nos casos de prestação de serviços postais em serviços 

e organismos da Administração Pública que tenham contacto com o público, os CTT 

assegurem o cumprimento das obrigações previstas no Decreto-Lei n.º 156/2005, 

de 15 de setembro – designadamente, quanto à existência do livro de reclamações 

previsto naquele diploma e ao destino a dar aos originais, duplicados e triplicados das 

folhas de reclamação – nos postos de correio que ali funcionem; 

l) a versão do Manual de Procedimentos Operacionais de Postos de Correio alterada 

em janeiro de 2019 contém a indicação de que a RIAC que tenha postos de correios 

em funcionamento, disponibilizará o Livro de Reclamações da Administração Pública 

para registar todas as reclamações relativas aos serviços de correio aí prestados; 

m) sendo a RIAC um serviço da Administração Pública (Regional) que têm contacto com 

o público, essa informação não faz uma interpretação correta da obrigação prevista 

no citado n.º 7 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro; 

n) a versão do Manual de Procedimentos Operacionais de Postos de Correio de janeiro 

de 2019, no seu ponto 1., exceciona os postos que funcionem nas Juntas de 

Freguesia do cumprimento das regras relativas ao destino dos originais, duplicados e 

triplicados das folhas de reclamação e, no seu ponto 3., alude a reclamações aceites 

no Livro de Reclamações das Juntas de Freguesia – o que traduz uma incorreta 

interpretação da obrigação estabelecida no n.º 7 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

156/2005, de 15 de setembro; 
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o) o Manual de Procedimentos do Atendimento em Postos de Correio para Gestor de 

Parceiro (versão de 08.01.2019), apresenta um ponto relativo a tratamento de 

reclamações /pedidos de informação cujo conteúdo corresponde integralmente ao da 

versão do Manual de Procedimentos Operacionais de Postos de Correio de 2019, 

suscitando as mesmas preocupações;  

p) nas Notas Informativas e nos Manuais de Procedimentos mencionados no presente 

documento, as referências ao prazo para cumprimento da obrigação de envio dos 

originais das folhas de reclamação, sendo efetuadas em moldes distintos e sem a 

indicação do concreto prazo a cumprir, não são suficientemente elucidativas, podendo 

gerar confusão nas entidades que exploram os postos de correios; 

E verificando-se que importa pôr termo à divulgação, por parte dos CTT, de informação 

incorreta ou pouco clara relativa às obrigações estabelecidas no regime aplicável ao livro de 

reclamações, designadamente junto das entidades que subcontrata para prestar os serviços 

de postos de correio – e que pode conduzir a situações de incumprimento do disposto no n.º 

7 do artigo 2.º, na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º e no artigo 5.º, todos do Decreto-Lei n.º 

156/2005, de 15 de setembro; 

Ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 8.º, nas alínea k) do n.º 1 e b) do 

n.º 2, ambos do artigo 9.º, e na alínea b) do n.º 1 do artigo 26.º, todos dos Estatutos da 

ANACOM, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, bem como na alínea 

j) do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro29, conjugado 

com a alínea e) do n.º 10 do seu Anexo único, e na alínea f) do n.º 1 do artigo 37.º, no 

n.º 1 do artigo 41.º e na alínea a) do n.º 3 do artigo 45.º, todos da Lei n.º 17/2012, de 26 

de abril30, o Conselho de Administração delibera: 

1. Determinar aos CTT – Correios de Portugal, S.A. que, no prazo de 45 dias úteis a contar 

da data da notificação da decisão final, procedam à correção das informações em causa, 

adequando-as ao exato alcance do disposto no Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de 

                                                           
29 Com as alterações introduzidas pelos Decretos Lei n.ºs 371/2007, de 6 de novembro, 118/2009, de 
19 de maio, 317/2009, de 30 de outubro, 242/2012, de 7 de novembro, e 74/2017, de 21 de junho. 
30 Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 160/2013, de 19 de novembro e pela Lei n.º 
16/2014, de 4 de abril. 
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setembro (na sua redação atual), em todos os suportes através dos quais é disponibilizada, 

designadamente, na Folha Informativa distribuída aos postos de correio, no Manual de 

Procedimentos Operacionais de Postos de Correios e no Manual de Procedimentos do 

Atendimento em Postos de Correio para Gestor de Parceiro, passando a esclarecer, 

naqueles suportes informativos, que: 

 

i. sempre que os clientes se desloquem aos postos de correios e pretendam 

apresentar reclamações respeitantes a serviços postais, quer estes sejam prestados 

nesse estabelecimento ou não, deve ser disponibilizado, pelo posto, o livro de 

reclamações aí existente; 

 

ii. nos casos em que a prestação de serviços postais seja efetuada, ainda que de forma 

não exclusiva ou principal, nos locais dos serviços e organismos da Administração 

Pública que tenham contacto com o público, os CTT devem assegurar a existência 

do livro de reclamações previsto no Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, 

bem como das demais obrigações nele estabelecidas. 

 

2. Determinar aos CTT – Correios de Portugal, S.A. que, no prazo de 5 dias úteis a contar do 

termo do prazo referido no ponto que antecede, procedam ao envio, à ANACOM, dos 

elementos que comprovem que a informação em questão foi corrigida, nos termos 

definidos naquele ponto.  

 

3. Recomendar que, nos suportes referidos no ponto 1. supra, seja especificado o prazo para 

envio dos originais das folhas de reclamação. 

 

 

 

Lisboa, 25 de julho de 2019. 

 


