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1. Introdução 

Por deliberação da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), de 28.08.2014, 

foram fixados [ao abrigo da base XV das Bases da concessão do serviço postal universal 

(Bases da concessão), na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 160/2013, de 

19 de novembro, que procedeu à respetiva republicação], os objetivos de densidade da 

rede postal e de ofertas mínimas de serviços, em vigor no período de 01.10.2014 a 

30.09.2017. 

Competindo aos CTT – Correios de Portugal, S.A. (CTT), enquanto empresa 

concessionária do serviço postal universal, a comunicação dos referidos objetivos [de 

acordo com o n.º 1 da referida base XV], a ANACOM, por fax de 17.02.20171, solicitou aos 

CTT a apresentação de uma proposta de objetivos de densidade da rede postal e de ofertas 

mínimas de serviços, para vigorar de 01.10.2017 a 30.09.2020. 

Os CTT, através da carta n.º 51028, de 09.03.2017, comunicaram à ANACOM a sua 

proposta para os referidos objetivos. 

Por deliberação de 05.06.2017, a ANACOM considerou que os objetivos e regras de 

densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços, apresentados pelos CTT em 

09.03.2017, não correspondiam, em alguns casos, às necessidades dos utilizadores nos 

termos do quadro legal existente. 

Nesta sequência, através da carta n.º 53099, de 18.07.2017, dentro do prazo previsto para 

o efeito, os CTT comunicaram à ANACOM uma proposta revista para os objetivos de 

densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços. 

Por deliberação de 27.07.2017, o Conselho de Administração da ANACOM aprovou o 

Sentido Provável de Decisão sobre os objetivos de densidade da rede postal e de ofertas 

mínimas de serviços (SPD), nos termos do qual se deliberou: 

1. que os objetivos e regras de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de 

serviços, apresentados pelos CTT por carta de 18.07.2017, nos termos e ao abrigo do 

n.º 5 da base XV da Concessão do serviço postal universal, não correspondem ainda 

às necessidades dos utilizadores nos termos do quadro legal vigente, no que respeita 

                                                           

1 Com a referência ANACOM-S004967/2017. 
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a indicadores e objetivos relativos a horários de funcionamento de estabelecimentos 

postais; 

2. fixar os objetivos e regras de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de 

serviços, constantes do Anexo 2 ao SPD; 

3. submeter o ponto 2 a audiência prévia dos CTT (de acordo com o disposto no n.º 6 da 

base XV da Concessão e nos artigos 121.º e seguintes do Código de Procedimento 

Administrativo) e a consulta dos utilizadores (de acordo com o disposto no n.º 6 da 

base XV da Concessão), pelo prazo de 20 dias úteis. 

Os contributos recebidos foram objeto de análise no “Relatório da audiência prévia dos 

CTT e da consulta aos utilizadores relativo ao Sentido Provável de Decisão sobre os 

objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços”, que faz parte 

integrante da presente decisão. 

2. Enquadramento regulamentar 

A base XV das Bases da concessão estabelece que: 

a) Compete à concessionária comunicar à ANACOM [n.º 1]: 

 Os objetivos de densidade no que respeita a estabelecimentos postais e outros 

pontos de acesso à rede postal afeta à concessão. 

 Os objetivos de ofertas mínimas de serviços, incluindo regras sobre períodos 

mínimos de funcionamento dos estabelecimentos postais. 

b) Os objetivos e regras são fixados para períodos de três anos, podendo ser revistos 

antes do termo de cada período de vigência, se circunstâncias excecionais assim o 

justificarem [n.º 2]. 

c) A concessionária deve ter em conta, nomeadamente, os seguintes fatores [n.º 3]: 

 Distribuição da população no território nacional. 

 Distância entre os pontos de acesso. 

 Natureza urbana ou rural das zonas abrangidas. 
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 Evolução do tráfego e da procura. 

d) Na fixação dos objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços 

devem ser tidos em consideração os princípios constantes da Lei n.º 17/2012, de 26 

de abril2 (Lei Postal), nomeadamente aqueles a que se referem as alíneas a) e b) do 

n.º 2 do artigo 2.º da referida lei, no sentido de assegurar a existência, disponibilidade, 

acessibilidade e qualidade da prestação do serviço universal, bem como a sua 

sustentabilidade e viabilidade económico-financeira [n.º 8]. 

e) Caso a ANACOM considere que os objetivos e regras apresentados pela 

concessionária não correspondem às necessidades dos utilizadores, notifica a 

concessionária, fundamentadamente, no prazo de 60 dias úteis, para que esta proceda 

à revisão dos mesmos no prazo de 30 dias úteis [n.º 5]. 

f) Se, após a revisão a que se refere o parágrafo anterior, a ANACOM considerar que os 

objetivos e regras apresentados pela concessionária não correspondem ainda às 

necessidades dos utilizadores, emite uma deliberação, ouvidos os utilizadores e a 

concessionária, no prazo de 60 dias úteis, na qual fixa os referidos objetivos e regras, 

com base nos fatores indicados no n.º 3 da base XV [n.º 6]. 

g) Se a ANACOM considerar que os objetivos e regras apresentados pela concessionária 

são adequados às necessidades dos utilizadores, emite uma decisão de aprovação 

dos referidos objetivos, ouvidos os utilizadores, no prazo de 50 dias úteis [n.º 7]. 

3. Período de vigência dos objetivos 

Proposta [inicial] dos CTT, de 09.03.2017: 

Na sua proposta inicial, os CTT propuseram que os indicadores e respetivos objetivos 

vigorassem durante um período de três anos, de 01.10.2017 (inclusive) até 30.09.2020 

(inclusive), sendo assegurados pela concessionária (CTT) em todos os dias de vigência 

dos mesmos, salvo em situações não imputáveis à concessionária. 

                                                           
2 Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, a qual foi objeto de alteração 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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Decisão da ANACOM de 05.06.2017: 

A ANACOM concordou com o período de vigência apresentado pelos CTT, que 

corresponde ao período de duração (três anos) previsto no n.º 2 da base XV das Bases da 

concessão. 

Não aceitou, no entanto, que os objetivos previstos fossem assegurados “salvo em 

situações não imputáveis à concessionária”. Referiu a ANACOM que, verificando-se a 

existência de situações de não cumprimento dos objetivos de densidade que venham a ser 

definidos, apurar-se-á, caso-a-caso e em linha com o previsto nas Bases da concessão se 

a responsabilidade pela ação ou omissão conducente a tais situações é, ou não, imputável 

aos CTT, sendo esse juízo realizado no quadro dos poderes de fiscalização previstos no 

contrato de concessão, essencial ao apuramento de responsabilidade nesse âmbito.  

Proposta [revista] dos CTT, de 18.07.2017: 

Os CTT continuam a propor que os indicadores e respetivos objetivos vigorem durante um 

período de três anos, de 01.10.2017 (inclusive) até 30.09.2020, sendo assegurados pela 

concessionária em todos os dias de vigência dos mesmos. 

Relativamente à sua comunicação inicial, os CTT eliminaram da sua proposta a condição 

segundo a qual os objetivos seriam assegurados pela concessionária salvo em situações 

a si não imputáveis. 

Esclarecem os CTT que a sua inclusão na proposta inicial visava apenas salvaguardar a 

possibilidade de existência de situações de não cumprimento dos objetivos devido à 

ocorrência de situações de força maior ou de fenómenos externos à capacidade de controlo 

dos CTT, sem prejuízo de uma análise caso-a-caso de cada ocorrência, acrescentando 

que as próprias Bases da concessão preveem (na sua base XXX) que em casos de força 

maior haverá lugar à suspensão, pelo período correspondente à duração da situação de 

força maior, das obrigações resultantes do contrato de concessão, limitando-se a proposta 

inicial dos CTT a refletir aquele princípio geral do quadro jurídico aplicável. 
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Entendimento da ANACOM: 

A ANACOM mantém a sua concordância com o período de vigência apresentado pelos 

CTT, que corresponde ao período de duração (três anos) previsto no n.º 2 da base XV das 

Bases da concessão. 

Relativamente à eliminação pelos CTT da condição “salvo em situações não imputáveis à 

concessionária”, a ANACOM salienta que a mesma vai ao encontro da decisão desta 

Autoridade, de 05.06.2017, relevando ainda não haver qualquer necessidade nem  

qualquer benefício o refletir, nas regras específicas relativas aos objetivos de densidade 

da rede postal e de ofertas mínimas de serviços, princípios gerais relativos a situações de 

força maior já previstos no contrato de concessão, ao abrigo do qual são fixados os 

objetivos em apreço.  

4. Objetivos comunicados pelos CTT 

Os CTT propõem objetivos relativos a: 

a) Densidade da rede no que respeita a estabelecimentos postais, isto é, no que respeita 

aos locais onde são prestados serviços postais concessionados, nomeadamente 

estações de correio e postos de correio. 

Para estes, os CTT propõem a manutenção dos atuais indicadores de densidade da 

rede postal e dos respetivos valores objetivo3.  

b) Densidade da rede no que respeita a marcos e caixas de correio, isto é, no que respeita 

a infraestruturas à disposição do público, onde os utilizadores podem depositar os 

envios de correspondência na rede postal. 

Nesta comunicação de 18.07.2017, os CTT propõem a manutenção dos indicadores e 

objetivos de densidade de marcos ou caixas de correio, complementando-os no que 

respeita ao acesso, em cada freguesia, a marcos ou caixas de correio para depósito 

de envios de correio normal nacional.  

                                                           
3 Definidos na decisão da ANACOM de 28.08.2014 - https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1323392. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1323392
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c) Ofertas mínimas de serviços, relacionados com os serviços prestados nos 

estabelecimentos postais, incluindo também objetivos quanto a períodos mínimos de 

funcionamento dos estabelecimentos postais. 

Os CTT propõem a manutenção dos indicadores e respetivos objetivos de ofertas 

mínimas de serviços atualmente em vigor, com a exceção dos indicadores referentes 

aos horários de funcionamento de estabelecimentos postais, que propõem rever. 

Os CTT propõem ainda algumas alterações metodológicas para efeitos de quantificação 

dos indicadores, que serão analisadas aquando da análise específica dos vários 

indicadores e objetivos. 

É de destacar que, em linha com a decisão da ANACOM de 05.06.2017, os CTT eliminaram 

da sua proposta a intenção de: 

a) criação de um período de remédio de três meses para a resolução de ocorrências com 

postos de correio, por motivos que não sejam imputáveis aos CTT; 

b) criação de um período de remédio de 10 dias úteis para esclarecerem eventuais 

situações pontuais de divergências entre a informação sobre os horários de 

funcionamento dos postos de correio reportada pelos CTT e a verificada no terreno pela 

ANACOM. 

Estes aspectos não serão, assim, objeto de qualquer análise adicional nesta decisão. 

4.1. Densidade dos estabelecimentos postais 

Situação atual 

Apresentam-se, na Tabela 1, os indicadores e objetivos de densidade dos 

estabelecimentos postais, em vigor até 30.09.2017. 
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Tabela 1. Indicadores e objetivos de densidade dos estabelecimentos postais 

1. A nível nacional, a concessionária assegura que o número médio de habitantes por 
estabelecimento postal é inferior ou igual a 4600 habitantes. 

2. A nível nacional, a concessionária assegura um estabelecimento postal a uma distância máxima 
de 6000 metros do local de residência para 95% da população. 

3. A nível das áreas urbanas, que inclui as áreas predominantemente urbana e mediamente 
urbana, a concessionária assegura um estabelecimento postal a uma distância máxima de 4000 
metros do local de residência para 95% da população. 

4. A nível de área rural, que inclui a área predominantemente rural, a concessionária assegura um 
estabelecimento postal a uma distância máxima de 11 000 metros do local de residência para 
95% da população. 

5. Em freguesias com mais de 20 000 habitantes, a concessionária assegura pelo menos um 
estabelecimento postal que preste a totalidade dos serviços concessionados e um 
estabelecimento postal adicional,  com idêntica prestação de serviços, por cada acréscimo de 
20 000 habitantes. 

6. Em freguesias com população residente superior a 10 000 habitantes e igual ou inferior a 20 000 
habitantes, a concessionária assegura pelo menos um estabelecimento postal que preste a 
totalidade dos serviços concessionados. 

Fonte: Decisão ANACOM de 28.08.2014. 

Proposta [inicial] dos CTT, de 09.03.2017: 

Os CTT propuseram a manutenção do atual conjunto de indicadores de densidade dos 

estabelecimentos postais e respetivos objetivos. 

Os CTT propuseram também uma alteração metodológica para efeitos da quantificação 

dos indicadores de distância máxima de acessibilidade a serviços. Esta alteração consiste 

na utilização das tipologias de áreas urbanas definidas pelo INE em 20144 (TIPAU 2014), 

em substituição das tipologias de áreas urbanas atualmente utilizada, que corresponde às 

definidas pelo INE em 20095. Esta proposta dos CTT releva para efeitos de cálculo dos 

indicadores 3 e 4 constantes da Tabela 1. 

Adicionalmente, os CTT propuseram alterar a metodologia de cálculo dos indicadores de 

distância máxima de acessibilidade a serviço (indicadores 2 a 4). Atualmente, o cálculo 

destes indicadores é efetuado pela ANACOM. Da proposta dos CTT resultava que o cálculo 

destes indicadores passaria a ser efetuado “… pelos CTT e pela ANACOM, sendo utilizada, 

                                                           
4 Conforme Deliberação do INE n.º 1494/2014, DR n.º 144, 2ª série, de 29.07.2014, denominada TIPAU 2014, 
considerando a Carta Administrativa Oficial de Portugal que decorre da implementação da Reorganização 
Administrativa Territorial Autárquica (CAOP 2013). 
5 Com adaptação à reorganização administrativa do território das freguesias em 2013 (versão de 2013 da Carta 
Administrativa Oficial de Portugal - CAOP), considerando para todo o território da nova freguesia a tipologia 
atribuída em 2009 à antiga sede de freguesia. 
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para a definição das áreas de influência de cada estabelecimento postal, base de dados 

da rede viária de Portugal adquiridas por cada uma destas entidades”. 

Decisão da ANACOM de 05.06.2017: 

A ANACOM considerou adequada: 

a) a manutenção do atual conjunto de indicadores de densidade dos estabelecimentos 

postais e respetivos objetivos; 

b) a utilização das tipologias de áreas urbanas definidas pelo INE em 2014, por serem 

mais recentes do que as que atualmente são consideradas. 

A ANACOM não aceitou a alteração, proposta pelos CTT, segundo a qual o cálculo dos 

indicadores 2, 3 e 4 seria efetuado quer pelos CTT quer pela ANACOM. Para além de ter 

considerado que a proposta dos CTT não estava fundamentada, esta Autoridade 

considerou que tal alteração contribuiria para a obtenção de resultados distintos, com o 

risco de se estabelecer confusão no mercado e não haver referências inequívocas para 

avaliação do cumprimento destes objetivos. Assim, sem prejuízo do reporte pelos CTT dos 

valores verificados por aqueles indicadores (2, 3 e 4), esta Autoridade considerou que o 

cálculo relevante para a verificação do cumprimento dos correspondentes objetivos deveria 

continuar a caber à ANACOM, utilizando para o efeito uma base de dados atualizada da 

rede viária.  

Proposta [revista] dos CTT, de 18.07.2017: 

Os CTT esclarecem que não tinham como intenção que para a verificação dos valores 

obtidos para os indicadores 2 a 4 fossem considerados os cálculos efetuados por ambas 

as entidades, CTT e ANACOM, pretendo apenas descrever o modo como o cálculo dos 

indicadores é efetuado por cada uma das entidades, com recurso a bases de dados da 

rede viária, notando ainda sobre este aspecto desconhecerem se a ANACOM pretende 

manter a base de dados da rede viária atualmente utilizada e o seu período de atualização. 

Neste contexto, a redação agora apresentada pelos CTT mantém-se igual à atualmente 

em vigor, ao abrigo da decisão da ANACOM de agosto de 2014. 
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Quanto aos restantes aspectos, os CTT mantêm a sua proposta inicial, nomeadamente: 

a) manter o atual conjunto de indicadores de densidade dos estabelecimentos postais e 

respetivos objetivos; 

b) utilizar as tipologias de áreas urbanas definidas pelo INE em 2014 (TIPAU 2014), para 

efeitos da quantificação dos indicadores de distância máxima de acessibilidade a 

serviços. 

Entendimento da ANACOM: 

A ANACOM reitera concordar com a utilização das tipologias de áreas urbanas definidas 

pelo INE em 2014 (TIPAU 2014), para efeitos da quantificação dos indicadores de distância 

máxima de acessibilidade a serviços, dado ser mais recente. 

Relativamente ao cálculo dos indicadores 2, 3 e 4, considera-se que, tal como resulta da 

atual proposta dos CTT, deve o mesmo continuar a ser efetuado pela ANACOM, utilizando 

para o efeito uma base de dados da rede viária atualizada. 

Quanto à base de dados da rede viária a utilizar pela ANACOM, a redação apresentada 

pelos CTT em 09.03.2017 tinha a vantagem de não efetuar referência a uma oferta 

comercial específica, o que a ANACOM considera vantajoso, pelo que se considera que se 

deve adotar aquela redação, com as necessárias adaptações, em detrimento da agora 

apresentada pelos CTT. 

Neste caso, a ANACOM comunicará aos CTT a base de dados viária que utilizará e sempre 

que haja alguma alteração da mesma. Neste caso, se da utilização de uma base de dados 

distinta resultarem alterações significativas nos valores de realização dos indicadores, tal 

relevará para efeitos de verificação do cumprimento dos objetivos e ou para efeitos de 

revisão dos mesmos, na exata medida que resulte da adoção de uma diferente base de 

dados. 

A este respeito, a ANACOM informa desde já que pretende usar uma outra base de dados 

da rede viária, com informação devidamente atualizada, para o cálculo dos referidos 

indicadores de distância máxima de acessibilidade a serviços. 

A Tabela 2 apresenta uma comparação entre os valores atingidos no final de 2016, com a 

atual metodologia (utilizando a atual base de dados da rede viária e as atuais tipologias de 
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áreas urbanas), e com a metodologia que considera a base de dados da rede viária que a 

ANACOM irá utilizar e a nova tipologia de área urbanas TIPAU 2014.  

Conforme se pode observar, o impacto global (que incorpora ambas as alterações) é pouco 

significativo, variando entre -0,2 pontos percentuais (p.p.) e +0,2 p.p., daí não decorrendo 

a necessidade de alteração dos valores dos objetivos relativos aos indicadores em causa. 

Tabela 2 – Objetivos relativos a distâncias de acessibilidade: comparação entre valores obtidos com 

metodologia atual e com nova metodologia 

Objetivo 

Valor no 4º trimestre 
de 2016 (cfr. 

metodologia de 
cálculo aplicável) 

Valor no 4º trimestre 
de 2016 (com 

utilização de TIPAU 
2014 e nova base de 
dados da rede viária) 

Diferença 
(p.p.) 

Pelo menos um estabelecimento postal a 
uma distância máxima de 6000 metros 
do local de residência para 95% da 
população, a nível nacional. 

96,80% 96,80% 0 p.p. 

Pelo menos um estabelecimento postal a 
uma distância máxima de 4000 metros 
do local de residência para 95% da 
população, a nível das áreas urbanas. 

95,90% 95,90% 0 p.p. 

Pelo menos um estabelecimento postal a 
uma distância máxima de 11 000 metros 
do local de residência para 95% da 
população, a nível de área rural. 

97,00% 97,20% + 0,2 p.p. 

A distância máxima a um 
estabelecimento postal que ofereça a 
totalidade dos serviços concessionados 
destinados ao segmento ocasional é de 
8500 metros para 97,5% da população, a 
nível nacional. (a) 

97,90% 97,80% - 0,1 p.p. 

A distância máxima a um 
estabelecimento postal que ofereça a 
totalidade dos serviços concessionados 
destinados ao segmento ocasional é de 
5500 metros para 97,5% da população, a 
nível das áreas urbanas. (a) 

98% 97,80% - 0,2 p.p. 

A distância máxima a um 
estabelecimento postal que ofereça a 
totalidade dos serviços concessionados 
destinados ao segmento ocasional é de 
15 000 metros para 97,5% da população, 
a nível das áreas rurais. (a) 

98,40% 98,30% - 0,1 p.p. 

Fonte: ANACOM. 

(a) Objetivos de ofertas mínimas de serviços, que serão objeto de análise no Capítulo 4.3. 
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Relativamente à proposta de manter o atual conjunto de indicadores de densidade dos 

estabelecimentos postais e respetivos objetivos, a ANACOM reitera a sua concordância, 

expressa na decisão de 05.06.2014, reiterando também os motivos que a fundamentam, 

expressos na mesma decisão e que aqui se reproduzem na íntegra: 

a) Manutenção do objetivo “a nível nacional, a concessionária assegura que o número de 

habitantes por estabelecimento postal é inferior ou igual a 4600 habitantes” 

A proposta dos CTT permitirá manter, no período 2017-2020, um nível de densidade de 

estabelecimentos postais semelhante ao existente atualmente.  

O valor do objetivo é constante ao longo do período, dado que se utilizam valores da 

população constante, correspondentes aos apurados no Censos 2011. No final de 2016 

o valor (realizado) deste indicador era de 4516 habitantes por estabelecimento postal, 

tendo em conta a existência de 2339 estabelecimentos postais. 

Figura 1 - Número médio de habitantes por estabelecimento postal 

 
Fonte: Informação reportada pelos CTT à ANACOM 

Face à situação verificada no final de 2016 e ao objetivo estabelecido, no período de 

2017 a 2020 os CTT têm flexibilidade para fazer algum ajustamento no número de 

estabelecimentos postais. Assim, entre 2017 e 2020, o número mínimo possível de 

estabelecimentos postais será igual a 2296, como até hoje. 
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Figura 2 - Evolução do número de estabelecimentos postais (2000-2020) e valor mínimo subjacente 

à proposta CTT (2017-2020) 

 
Fonte: Informação reportada pelos CTT à ANACOM 

Tendo em conta os dados disponíveis na União Postal Universal (UPU) sobre a rede de 

estabelecimentos postais fixos dos prestadores de serviço universal nos Estados-

Membros da União Europeia (UE), referentes a 2015, a situação em Portugal, face à 

média da UE (excluindo Portugal), é ligeiramente desfavorável em termos de número 

de habitantes e área coberta (em km2) por estabelecimento postal (ver figuras 3 e 4). 

Figura 3 - Densidade de estabelecimentos postais fixos nos Estados-Membros da União Europeia 

em 2015 (população, em milhares, por estabelecimento postal) 

 
Fonte: UPU, exceto BE (Relatórios & contas bpost de 2014) e FR (Registration Document 2015 - Annual 
financial report – La Poste). Média UE sem Portugal. PT (4T2016), sendo que entre os parêntesis faz 
referência ao respetivo ano considerado. O valor da população considerado é referente a 2015. 
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Figura 4 - Cobertura de estabelecimentos postais fixos nos Estados-Membros da UE em 2015 (km2 

por estabelecimento postal) 

 
Fonte: UPU, exceto BE (Relatórios & contas bpost de 2014) e FR (Registration Document 2015 - Annual 
financial report – La Poste). Média UE sem Portugal. PT (4T2016), sendo que entre os parêntesis faz 
referência ao respetivo ano considerado. 

Segundo o Inquérito ao Consumo de Serviços Postais – 20166 (ICSP 2016), o grau de 

satisfação dos utilizadores com o número de estabelecimentos postais atingiu uma 

média de 8,3 numa escala de 1 a 10 (1 – nada satisfeito; 10 – Muito satisfeito). 

De acordo com um estudo sobre as necessidades dos utilizadores quanto ao acesso a 

estabelecimentos postais e outros pontos de acesso à rede postal, de maio de 2017, 

realizado pelo IMR para a ANACOM7, a maioria dos utilizadores (77,5% dos residenciais 

e 85,1% dos empresariais) estão satisfeitos com as características da rede postal atual 

e consideram (84% dos utilizadores residenciais e 81% dos empresariais) não ser 

                                                           
6 https://www.anacom.pt/streaming/SPinquerito2016.pdf?contentId=1404153&field=ATTACHED_FILE. 

Nota metodológica: O universo definido para o inquérito ao consumo dos serviços postais é constituído pelos 
Indivíduos com 15 ou mais anos residentes em alojamentos familiares clássicos ocupados enquanto residência 
habitual localizados em Portugal Continental ou Regiões Autónomas (Açores e Madeira). A amostra foi 
constituída por 1340 entrevistas estratificada por Região NUTII. A recolha de informação foi feita através de 
entrevistas telefónicas assistidas por computador (CATI – Computer Assisted Telephone Interview), tendo sido 
utilizado um questionário desenvolvido pela ANACOM. O trabalho de campo decorreu entre 2 e 15 de novembro 
de 2016 e foi realizado pela Nielsen. A unidade de observação foi o individuo. Os resultados foram recalibrados 
de forma a garantir a estrutura sociodemográfica da população portuguesa com 15 ou mais anos, de acordo 
com os resultados do Censos 2011 do INE. O erro máximo dos resultados de primeiro nível de um inquérito 
com uma amostra aleatória de 1340 entrevistas é de +/- 2,7 pontos percentuais para um grau de confiança de 
95%. 
7 Estudo disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1411504. Este estudo foi objeto de 
apresentação num seminário realizado no dia 14.07.2017, a qual está disponível em 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1413480.  
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necessário fazer alterações na configuração da densidade e características da rede 

atual, rejeitando uma redução do número de estações ou postos de correio. 

O mesmo estudo conclui também que 77,5% dos clientes residenciais e 91,4% dos 

clientes empresariais frequentaram estabelecimentos postais e/ou outros pontos de 

acesso nos últimos 12 meses (com predominância para a utilização de estações e 

postos de correio), sendo que cerca de metade dos clientes empresariais utilizam pelo 

menos uma vez por semana os estabelecimentos postais e outros pontos de acesso e 

metade dos clientes residenciais utilizam-nos pelo menos uma vez por mês, o que 

representa uma utilização ainda significativa dos mesmos. 

Face ao exposto, esta Autoridade considera que o objetivo proposto pelos CTT tem em 

conta as necessidades dos utilizadores. 

b) Manutenção dos indicadores e objetivos relativos à distância da população ao 

estabelecimento postal mais próximo 

Os CTT propõem a manutenção dos três indicadores relativos à distância da população 

residente para atingir o estabelecimento postal mais próximo. Estes indicadores são: 

 A nível nacional, a concessionária deve assegurar um ponto de acesso a uma 

distância máxima de 6000 metros do local de residência para 95% da população. 

 A nível de áreas urbanas, que inclui as áreas predominantemente urbana e 

medianamente urbana, a concessionária deve assegurar um ponto de acesso a 

uma distância máxima de 4000 metros do local de residência para 95% da 

população. 

 A nível de áreas rurais, que incluem as áreas predominantemente rurais, a 

concessionária deve assegurar um ponto de acesso a uma distância máxima de  

11 000 metros do local de residência para 95% da população.  

Relativamente a estes indicadores e respetivos objetivos propostos, e tendo também 

em conta: 

 os resultados acima citados do recente estudo sobre as necessidades dos 

utilizadores quanto ao acesso a estabelecimentos postais e outros pontos de acesso 

à rede postal; 
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 bem como que, de acordo com o mesmo estudo, um eventual aumento da distância 

aos estabelecimentos postais provocaria uma reação negativa por parte dos 

utilizadores8, 

os mesmos não suscitam reservas. Tal permitirá que os utilizadores, no geral, 

mantenham, no período 2017-2020, o mesmo nível de acessibilidade aos 

estabelecimentos postais e serviços que integram o serviço postal universal.  

Entre 2014 e 2016, o valor realizado destes indicadores apresentou uma evolução 

positiva (ver Tabela 3). 

Tabela 3 - Indicadores e objetivos relativos à distância da população ao estabelecimento postal mais 

próximo 

 
2014 2015 2016 

A nível nacional, a concessionária deve assegurar um ponto de acesso a 
uma distância máxima de 6000 metros do local de residência para 95% 
da população 

96,7% 96,8% 96,8% 

A nível de áreas urbanas, que inclui as áreas predominantemente urbana 
e mediamente urbana, a concessionária deve assegurar um ponto de 
acesso a uma distância máxima de 4000 metros do local de residência 
para 95% da população.  

95,8% 95,9% 95,9% 

A nível de áreas rurais, que incluem as áreas predominantemente rurais, 
a concessionária deve assegurar um ponto de acesso a uma distância 
máxima de 11 000 metros do local de residência para 95% da população.  

96,8% 97,0% 97,0% 

Fonte: Cálculos ANACOM. 

Note-se que, segundo o referido ICSP 2016, o grau de satisfação dos utilizadores (que 

recorrem a estabelecimentos postais) com a localização dos estabelecimentos postais 

atingiu uma média de 8,4 numa escala de 1 a 10 (1 – nada satisfeito; 10 – Muito 

satisfeito). 

Conforme já referido, de acordo com o estudo realizado em 2017 pelo IMR para a 

ANACOM, 77,5% dos clientes residenciais e 85,1% dos empresariais evidenciam um 

estádio de satisfação elevada face aos pontos de acesso à rede postal. 

                                                           
8 De acordo com o estudo, um aumento da distância de 5Km relativamente à atual distância, para aceder ao 
estabelecimento postal através de carro, provocaria uma reação negativa em 70,6% dos clientes residenciais 
e em 57% dos clientes empresariais (que adotariam outras soluções, por exemplo digitais, ou reduziriam o nível 
de envios atual). 
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c) Manutenção dos indicadores e objetivos relativos a zonas mais densamente povoadas 

Os CTT propõem manter que, em freguesias: 

 com mais de 20 000 habitantes, a concessionária deve assegurar pelo menos um 

estabelecimento postal que preste a totalidade dos serviços concessionados e um 

estabelecimento postal adicional, com idêntica prestação de serviços, por cada 

acréscimo de 20 000 habitantes;  

 com população residente superior a 10 000 habitantes e igual ou inferior a 20 000 

habitantes a concessionária assegura pelo menos um estabelecimento postal que 

preste a totalidade dos serviços concessionados. 

Tendo em conta que esta proposta visa manter o nível de cobertura atualmente 

observado nas freguesias com mais de 10 000 habitantes, e em face dos resultados já 

referidos do estudo sobre as necessidades dos utilizadores quanto ao acesso a 

estabelecimentos postais e outros pontos de acesso à rede postal, os objetivos 

propostos pelos CTT não suscitam reservas. 

4.2. Densidade dos marcos e caixas de correio 

Situação atual 

Os atuais objetivos de densidade de marcos e caixas de correio correspondem são os 

apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4. Objetivos de densidade dos marcos e caixas de correio 

1. A nível nacional, a concessionária assegura que o número de habitantes por ponto 
geográfico de acesso a marco ou caixa de correio é inferior ou igual a 1100. 

2. a) O número de habitantes por ponto de acesso a marco ou caixa de correio é inferior ou 
igual, em áreas predominantemente urbanas, a 1767 habitantes por marco ou caixa de 
correio. 

2. b) O número de habitantes por ponto de acesso a marco ou caixa de correio é inferior ou 
igual, em áreas mediamente urbanas, a 881 habitantes por marco ou caixa de correio. 

2. c) O número de habitantes por ponto de acesso a marco ou caixa de correio é inferior ou 
igual, em áreas rurais, a 492 habitantes por marco ou caixa de correio. 

3.  A nível nacional, a percentagem de freguesias com pelo menos um marco ou uma caixa 
de correio é, no mínimo, de 100%. 

Fonte: Decisão ANACOM de 28.08.2014. 



 

 

  18 

 

Proposta [inicial] dos CTT, de 09.03.2017: 

Os CTT propuseram manter os atuais indicadores de densidade de marcos e caixas de 

correio, revendo, no entanto, os respetivos objetivos para os indicadores 1 e 2 (descritos 

na Tabela 4), propondo: (i) objetivos menos exigentes para a densidade dos marcos e 

caixas de correio a nível nacional e nas áreas predominantemente urbanas; e (ii) objetivos 

mais exigentes para a densidade nas áreas mediamente urbana e predominantemente 

rural. 

Adicionalmente, os CTT propuseram que, para efeito de quantificação dos indicadores, 

fossem considerados os pontos de acesso com um período de funcionamento mínimo de 

nove horas, entre as 8h00 e as 22h00 (atualmente apenas se consideram os que 

funcionam, igualmente durante pelo menos 9 horas, mas no período entre as 8h00 e as 

18h00), alegando que o alargamento deste horário tem em conta a extensão de locais de 

instalação de marcos e caixas de correio, os quais apresentam horários de funcionamento 

cada vez mais diversificados. 

Os CTT propuseram também, para este conjunto de indicadores, passar a utilizar a 

tipologia urbana das freguesias com a classificação definida pelo INE, em 2014 (TIPAU 

2014). 

Decisão da ANACOM de 05.06.2017: 

A ANACOM concordou com as propostas apresentadas pelos CTT, com exceção dos 

objetivos propostos para a densidade de marcos e caixas de correio nas áreas 

predominantemente urbanas e a nível nacional. 

Considerou ainda a ANACOM que o objetivo de assegurar um marco ou caixa de correio 

em cada freguesia, atualmente em vigor e que os CTT propuseram manter, deveria ser 

complementado com a obrigação de assegurar em cada freguesia pelo menos um ponto 

de acesso a marcos ou caixas de correio para depósito de envios de correio normal 

nacional (o serviço mais utilizado pelos utilizadores). 
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Proposta [revista] dos CTT, de 18.07.2017: 

Relativamente à sua proposta inicial, os CTT: 

a) Complementam o objetivo de assegurar um marco ou caixa de correio em cada 

freguesia, com a obrigação de assegurar, também em cada freguesia, pelo menos um 

ponto de acesso a marcos ou caixas de correio para depósito de envios de correio 

normal nacional, em linha com a referida decisão da ANACOM de 05.06.2017. 

b) Alteram a sua proposta de objetivos para os indicadores de densidade de marcos e 

caixas de correio, propondo agora manter os objetivos atualmente em vigor. 

Em relação a este último aspecto, os CTT referem que, não obstante a evolução 

recente da procura postal, na sua opinião caracterizada por: 

i. “A cada vez mais reduzida utilização de marcos e caixas de correio para o depósito 

de correspondência, que está associada à crescente quebra do tráfego postal, 

observada de forma mais acentuada no correio selado, que é o tipo de correio 

depositado…” nos marcos e caixas de correio; 

ii. “No período 2013/2016, o tráfego selado (e pré-pago) com origem no segmento 

ocasional, que é o principal utilizador dos marcos e caixas de correio, observou 

uma quebra da ordem dos -24,5%, cerca do dobro do decréscimo verificado no 

tráfego endereçado total…”; 

iii. “A relativa fraca utilização dos marcos e caixas de correio9, tal como é referido na 

Decisão da ANACOM (pág. 21/41), conforme dados do estudo [pela ANACOM] 

sobre as necessidades dos utilizadores quanto ao acesso a estabelecimentos 

postais e outros pontos de acesso à rede postal, de maio de 2017”, 

admitem manter os objetivos de densidade de marcos e caixas de correio atualmente 

em vigor, quer a nível nacional quer a nível das diversas tipologias de áreas 

(predominantemente urbana, mediamente urbana e predominantemente rural). 

                                                           
9 “Dos clientes que utilizaram a rede postal nos últimos 12 meses, cerca de 7% dos utilizadores residenciais e 
12% dos utilizadores empresariais (micro, pequenas e médias empresas) referem ter utilizado marcos e caixas 
de correio, valor que é de 17,5% no caso das pequenas empresas”. 
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c) Mantêm os restantes elementos da sua proposta inicial. 

Entendimento da ANACOM: 

a) Adoção da tipologia de áreas urbanas TIPAU 2014 

Tal como já anteriormente referido, concorda-se com a utilização da tipologia de áreas 

urbanas mais recente e definida pelo INE, correspondente ao designado TIPAU 2014. 

A título informativo, apresentam-se na Tabela 5 os valores que se obteriam no final de 

2016 com a aplicação da tipologia TIPAU 2014 no cálculo dos indicadores relativos ao 

número médio de habitantes por marco ou caixa de correio, por tipologia de área, sendo 

de referir que os valores obtidos permitiriam cumprir os objetivos de densidade 

aplicáveis no final de 2016.  

Tabela 5 - Número médio de habitantes por marco ou caixa de correio (ponto geográfico) – final de 

2016 

 

Valores atingidos no 
final de 2016, com 
tipologia de áreas 

atualmente aplicável 

Valores que seriam 
atingidos no final de 
2016, com tipologia 

TIPAU 2014 

Objetivo de 
densidade em 

vigor 

APU 1638 1628 ≤ 1767 

AMU 834 801 ≤ 881 

APR 458 461 ≤ 492 

Fonte: Cálculos ANACOM, tendo em conta a rede de marcos e caixas de correio no final de 2016. 

APU – Área predominantemente urbana; AMU – Área mediamente urbana; APR – Área predominantemente 
rural. 

b) Marcos e caixas de correio a considerar 

Os CTT mantêm a sua proposta para que, para efeitos de quantificação dos indicadores 

sobre a densidade de marcos ou caixas de correio, sejam apenas considerados os 

pontos [de acesso] com um período de funcionamento mínimo diário de nove horas, 

entre as 8h00 e as 22h00. 

A ANACOM não identifica qualquer inconveniente no que é proposto pelos CTT, tal 

como já o expressou na decisão de 05.06.2017, salientando que a proposta dos CTT 

permitirá considerar também pontos de acesso a marcos e caixas de correio que já 

estejam, ou que possam vir a estar, acessíveis aos utilizadores por um período mínimo 
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diário de 9 horas (por exemplo das 13 às 22 horas) e que hoje não relevam para efeitos 

dos indicadores. 

c) Indicadores de densidade de marcos e caixas de correio, e respetivos valores objetivo 

Os CTT propõem manter os atuais indicadores de densidade de marcos e caixas de 

correio, propondo agora também manter os valores objetivo dos mesmos. 

A Figura 5 mostra o valor mínimo de marcos ou caixas de correio, a cumprir de 

01.10.2017 a 30.09.2020, resultante da atual proposta dos CTT. 

Figura 5 - Evolução do número de marcos e caixas de correio (ponto geográfico): até 2016 (real); 

2017-2020 (valor mínimo resultante da proposta CTT) 

 
Fonte: Informação reportada pelos CTT e cálculos ANACOM. 

Relativamente à fundamentação apresentada, como referem os próprios CTT estima-

se que o tráfego selado com origem no segmento ocasional tenha apresentado uma 

quebra na ordem dos -24,5% no período 2013-201610. 

Quanto à utilização dos marcos ou caixas de correio, segundo o já referido ICSP 2016, 

publicado pela ANACOM em janeiro de 2017, dos utilizadores residenciais que 

utilizaram pelo menos um serviço de correspondência nos últimos 12 meses aquando 

                                                           
10 Considerando os dados mais recentes disponíveis para a evolução do tráfego dos serviços de correio normal, 
correio azul e correio verde, no período 2013-2016, no segmento ocasional (estimativas dos CTT para 2013 
reportadas à ANACOM no âmbito da proposta de preços para o ano 2014; dados do sistema de contabilidade 
analítica dos CTT para o ano 2016, recebidos no final de junho de 2017). 
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da data da entrevista, 18,4% afirmaram depositar objetos postais em marcos de correio 

(ver Tabela 6). 

Tabela 6 - Locais de depósito da correspondência postal, por parte dos utilizadores residenciais 

 % de 
inquiridos * 

Sim, apenas nas estações/postos de correio 81,2 

Sim, tanto em marcos na via pública como nas estações/postos de 
correio 

15,9 

Sim, apenas marcos de correio na via pública 2,5 

Não sabe/Não responde 0,3 

Carteiro 0 

Em outro local 0 

* Respostas à questão: Quando enviou correspondência (correio normal, azul, verde ou registado), 
depositou-a em marcos de correio na via pública ou nas estações/postos de correio? 
Fonte: ICSP 2016 

De acordo com o estudo sobre as necessidades dos utilizadores quanto ao acesso a 

estabelecimentos postais e outros pontos de acesso à rede postal, de maio de 2017, 

dos clientes que utilizaram a rede postal nos últimos 12 meses, cerca de 7% dos 

utilizadores residenciais e 12% dos utilizadores empresariais (micro, pequenas e médias 

empresas) referem ter utilizado marcos ou caixas de correio, valor que é de 17,5% no 

caso das pequenas empresas. Embora aqueles não sejam valores significativos 

(quando comparados com a utilização de estabelecimentos postais), é de salientar que, 

de acordo com o mesmo estudo, de entre os utilizadores que referem utilizar marcos de 

correio, 42,4% dos utilizadores residenciais e 90,5% dos utilizadores empresariais refere 

utilizá-los pelo menos uma vez por mês11. 

De acordo com o mesmo estudo, os marcos ou caixas de correio são mais utilizados 

nas zonas urbanas: 

 os marcos de correio são utilizados por 9% dos utilizadores residentes em áreas 

predominantemente urbanas que usaram a rede nos últimos 12 meses, por 5,1% nas 

zonas predominantemente rurais e por 3,4% nas zonas mediamente urbanas; por 

13,2% das empresas localizadas nas zonas predominantemente urbanas, por 7,1% 

nas mediamente urbanas e por 6,7% nas zonas predominantemente rurais; 

                                                           
11 Sendo que 59,6% dos utilizadores empresariais refere utilizá-los pelo menos uma vez por semana. 
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 as caixas de correio localizadas no exterior de estações de correio são utilizadas por 

7,5% dos utilizadores residentes nas zonas predominantemente urbanas, por 3,9% 

nas mediamente urbanas e por 3,3% nas predominantemente rurais; por 13,2% das 

empresas localizadas nas zonas predominantemente urbanas, por 7,1% nas 

mediamente urbanas e 6,7% nas zonas predominantemente rurais. 

Ainda de acordo com o mesmo estudo, a deslocação a marcos de correio implica, em 

média, deslocações maiores nas zonas rurais e mediamente urbanas face às 

predominantemente urbanas.  

Assim, face ao exposto, a proposta dos CTT para manter os valores objetivo de 

densidade de pontos de acesso a marcos ou caixas de correio contribui para manter a 

acessibilidade àqueles pontos de acesso e, assim, os atuais níveis de qualidade do 

serviço prestado, considerando-se a proposta dos CTT como adequada aos interesses 

dos utilizadores, num contexto de redução do tráfego de correspondências e tendo em 

conta que a percentagem de utilizadores residenciais e empresariais que utilizam 

marcos e caixas de correio é pouco significativa, quando comparada com a utilização 

que é feita de estabelecimentos postais, sendo no entanto de relevar que quem utiliza 

os marcos tem uma frequência significativa de recurso aos mesmos, em especial os 

utilizadores empresariais (como acima foi evidenciado). 

De salientar que Portugal é dos países da UE que apresenta uma maior redução de 

marcos ou caixas de correio (comparando o ano 2015 com o ano 2008, o número de 

marcos e caixas de correio diminuiu 39,6% em Portugal – ver Figura 6), sendo que a 

tendência de redução foi interrompida, e invertida, em 2014, com a definição dos 

objetivos de densidade atualmente em vigor. Ainda assim, Portugal compara 

desfavoravelmente com a média dos países analisados12 (ver Figura 7). 

                                                           
12 Média sem Portugal.  



 

 

  24 

 

Figura 6 - Variação do número de marcos e caixas de correio entre 2008 e 2015 

 
Fonte: Dados do European Regulators Group for Postal Services. 

Figura 7 - Número de habitantes por marco e caixa de correio 

 

Fonte: Dados do European Regulators Group for Postal Services (relativos a 2015) e cálculos ANACOM 
para Portugal (para 2016 e período 2017-20). 

A realidade em cada país analisado reflete também as obrigações em termos de acesso 

a marcos e caixas de correio definidas em cada país. Em Anexo 1 apresenta-se uma 

compilação das diversas obrigações, quer no que respeita a densidade de marcos e 

caixas de correio quer no que respeita densidade de estabelecimentos postais e 

horários de funcionamento. 
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d) Marcos ou caixas de correio por freguesia 

Conforme já referido os CTT propõem manter o objetivo de assegurar um marco ou 

caixa de correio em cada freguesia, complementando-o com a obrigação de assegurar 

em cada freguesia pelo menos um ponto de acesso a marcos ou caixas de correio para 

depósito de envios de correio normal nacional. 

Esta proposta vai de encontro à decisão da ANACOM de 05.06.2017, considerando-se 

que contribui para a acessibilidade dos utilizadores aos serviços postais. 

4.3. Ofertas mínimas de serviços 

Situação atual 

Os objetivos de ofertas mínimas de serviços atualmente em vigor encontram-se 

apresentados na Tabela 7. 

Tabela 7. Objetivos de ofertas mínimas de serviços 

1. Prestação de um serviço de envio para cegos. 

2. Prestação da totalidade dos serviços concessionados por um estabelecimento postal, no mínimo, em 
cada concelho. 

3. A percentagem de estabelecimentos postais que prestam a totalidade dos serviços concessionados 
destinados ao segmento ocasional* face à totalidade de estabelecimentos postais, é no mínimo de 75%. 

4. a) A distância máxima a um estabelecimento postal que ofereça a totalidade dos serviços concessionados 
destinados ao segmento ocasional* é 8500 metros para 97,5% da população, a nível nacional. 

4. b) A distância máxima a um estabelecimento postal que ofereça a totalidade dos serviços concessionados 
destinados ao segmento ocasional* é 5500 metros para 97,5% da população, a nível das áreas urbanas. 

4. c) A distância máxima a um estabelecimento postal que ofereça a totalidade dos serviços concessionados 
destinados ao segmento ocasional* é 15 000 metros para 97,5% da população, a nível das áreas rurais. 

5. A distância máxima a um estabelecimento postal que ofereça a totalidade dos serviços concessionados 
destinados ao segmento ocasional* é no máximo de 30 000 metros, para a totalidade da população. 

6. Nas zonas rurais, para a população que se encontre a uma distância superior a 10 000 metros do 
estabelecimento postal mais próximo, os carteiros executam também operações de atendimento 
ambulante, que compreendem, designadamente, a venda de selos e envelopes pré-franquiados, a 
aceitação de correspondência não registada e registada e o pagamento de vales ao domicílio. 

7. A percentagem de estabelecimentos postais que prestam o serviço de citações e notificações postais 
face à totalidade dos estabelecimentos postais, é no mínimo de 50%.  

8. a) O número de estabelecimentos postais com abertura ao público por um período inferior a 5 dias úteis 
e/ou a 15 horas semanais não é superior a 1,5% da totalidade de estabelecimentos postais. 

8. b) O número de estabelecimentos postais com abertura ao público por um período inferior a 5 dias úteis 
e/ou 15 horas semanais não é superior a 20% dos estabelecimentos postais em cada concelho. 

* Consideram-se estabelecimentos postais que prestam a totalidade dos serviços concessionados destinados 
ao segmento ocasional, os estabelecimentos postais que prestam o cabaz de serviços habitualmente mais 
utilizado pelo segmento ocasional de utilizadores, o que inclui os seguintes serviços: correio normal, correio 
azul, correio verde, correio registado, valor declarado, livros e encomendas, serviço de vales postais (emissão 
e pagamento) e cobranças. 

Fonte: Decisão ANACOM de 28.08.2014. 
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Proposta [inicial] dos CTT, de 09.03.2017: 

Os CTT propuseram: 

a) rever os (dois) indicadores relativos a horários limitados/reduzidos de postos de correio 

(ver indicadores 8a e 8b, na Tabela 7), tendo em conta, segundo os CTT, as 

dificuldades crescentes na instalação destes estabelecimentos postais em pequenos 

aglomerados populacionais; 

b) manter os restantes indicadores e respetivos objetivos. 

Em concreto, os CTT propuseram as seguintes alterações nos indicadores relativos a 

horários limitados: 

“Em razão da existência de horários mais limitados de alguns postos de correio em 

funcionamento em pequenos aglomerados populacionais e sem possibilidade de 

funcionamento em local alternativo, admite-se o funcionamento de estabelecimentos 

postais em horário reduzido. A este respeito, define-se o seguinte: 

a) O número de estabelecimentos postais com abertura ao público por um período inferior 

a 5 dias úteis e/ou a 15 horas semanais não é superior a 1,5% da totalidade de 

estabelecimentos postais; 

b) O número de estabelecimentos postais com abertura ao público por um período inferior 

a 5 dias úteis e/ou a 15 horas semanais não édeverá ser superior a 20% dos 

estabelecimentos postais emde cada concelho ou a um estabelecimento postal no 

caso de concelhos com menos de cinco estabelecimentos”. 

Destaca-se desta proposta a necessidade de se verificarem duas condições, 

simultaneamente, para que um estabelecimento postal fosse considerado como estando a 

funcionar em horário reduzido: 

a) abertura ao público por um período inferior a 5 dias úteis; e 

b) funcionamento em menos que 15 horas por semana. 

De acordo com a redação atual deste indicador, é suficiente verificar-se uma das condições 

acima mencionadas para que um estabelecimento postal seja considerado como de horário 

reduzido, o que torna o indicador atual mais exigente do que o que foi proposto pelos CTT.  
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Os CTT propuseram também a alteração da metodologia de aferição da tipologia urbana 

das freguesias, passando a considerar-se a TIPAU 2014. Conforme já referido, esta foi 

aceite pela ANACOM, pelo que não será mais referida neste ponto específico. 

Decisão da ANACOM de 05.06.2017: 

A ANACOM considerou que a proposta apresentada pelos CTT para os indicadores 

relativos a horários reduzidos não garantia a acessibilidade e qualidade na prestação do 

serviço postal universal, não tendo também em conta as necessidades dos utilizadores.  

Entendeu a ANACOM que a proposta dos CTT deveria ser revista, no sentido de: 

a) considerar que um estabelecimento postal só será considerado como não13 tendo um 

horário reduzido se respeitar, simultaneamente, um critério de abertura em todos os dias 

úteis da semana (ou, em alternativa, em pelo menos cinco dias da semana de 

calendário14) e um critério de número mínimo de horas de funcionamento em cada um 

desses dias da semana, perfazendo um número mínimo de horas de funcionamento 

semanal; e 

b) mantendo simultaneamente um valor objetivo máximo para o conjunto de situações de 

estabelecimentos postais considerados como tendo horário reduzido, que não implique 

uma deterioração das atuais condições de acessibilidade. 

Relativamente à limitação de estabelecimentos postais com horário reduzido por concelho, 

a ANACOM considerou que a proposta dos CTT permitiria que nos concelhos com apenas 

um estabelecimento postal, este poderia ter um horário reduzido, situação que, no entender 

desta Autoridade, poderia não garantir a disponibilidade e acessibilidade à prestação do 

serviço universal, nesses concelhos, dado o limitado período de tempo para acesso ao 

serviço. 

                                                           
13 Por lapso, na decisão da ANACOM está o contrário, isto é, que um estabelecimento postal só será 
considerado como tendo um horário reduzido se respeitar os referidos critérios, o que é um erro manifesto, 
como facilmente se depreende da argumentação apresentada na referida decisão. 
14 Por exemplo, com a atual redação dos indicadores de horários de estabelecimentos postais, permite-se que 
sejam considerados como estabelecimentos postais de horário reduzido, estabelecimentos que estejam em 
funcionamento mais de 3 horas por dia ao longo da semana durante 5 ou mais dias de calendário por semana, 
caso encerrem em pelo menos um dos dias úteis (como é o caso dos postos de correio da Ponte Nova e 
Gulpilhares).  



 

 

  28 

 

Assim, esta Autoridade entendeu que: 

a) a proposta apresentada pelos CTT deveria ser revista, no sentido de salvaguardar que, 

nos concelhos em que só exista um estabelecimento postal, este não tenha horário 

reduzido; 

b) adicionalmente, que contribuiria para uma melhor acessibilidade ao serviço universal 

e para melhor satisfazer as necessidades dos utilizadores, se em todos os concelhos, 

para além de necessariamente existir um estabelecimento postal que preste todos os 

serviços concessionados (objetivo atualmente em vigor e que os CTT propunham 

manter), esse estabelecimento postal funcionasse (pelo menos) em todos os dias úteis 

da semana e durante um número mínimo de seis horas diárias. 

Quanto à proposta dos CTT de manutenção dos restantes indicadores e objetivos de 

ofertas mínimas de serviços, a ANACOM entendeu que contribuiria para assegurar a 

disponibilidade e acessibilidade aos serviços que integram o serviço postal universal. 

Proposta [revista] dos CTT, de 18.07.2017: 

Nesta sequência, os CTT: 

a) apresentam uma nova proposta de revisão para os indicadores relativos a horários 

limitados de postos de correio (indicadores 8a e 8b); 

b) continuam a propor manter os restantes indicadores e respetivos objetivos. 

A proposta dos CTT, no que respeita aos indicadores relativos a horários limitados, é a 

seguinte: 

“Em razão da existência de horários mais limitados de alguns postos de correio em 

funcionamento em pequenos aglomerados populacionais e sem possibilidade de 

funcionamento em local alternativo, admite-se o funcionamento de estabelecimentos 

postais em horário reduzido.  

Considera-se que funcionam em horário reduzido os estabelecimentos postais com 

abertura ao público por um período inferior a 5 dias úteis ou a 15 horas semanais, 

dos quais se excluem os que estejam abertos ao público por um período, no mínimo, 

de 5 dias de calendário e 20 ou mais horas semanais. 
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A este respeito, define-se o seguinte: 

a) O número de estabelecimentos postais com horário reduzido abertura ao público 

por um período inferior a 5 dias úteis e/ou a 15 horas semanais não é superior a 

1,5% da totalidade de estabelecimentos postais; 

b) O número de estabelecimentos postais com horário reduzido abertura ao público 

por um período inferior a 5 dias úteis e/ou a 15 horas semanais não é superior a 

20% dos estabelecimentos postais em de cada concelho ou a um estabelecimento 

postal no caso de concelhos com menos de cinco estabelecimentos. No caso de 

concelhos em que só existe um estabelecimento postal, este não pode funcionar 

em horário reduzido e deve funcionar todos os dias úteis, com um período de 

funcionamento semanal mínimo de 15 horas”. 

Entendimento da ANACOM: 

Em linha com o entendimento da ANACOM, expresso na decisão de 05.06.2017, os CTT 

alteram a sua proposta quanto aos estabelecimentos com horário reduzido, no sentido de 

considerar que um estabelecimento postal só não será considerado como tal se respeitar, 

simultaneamente: 

a) um critério de abertura num número mínimo de dias úteis, ou de calendário, da semana; 

b) um critério de número mínimo de horas de funcionamento semanal. 

Assim, os CTT propõem manter os atuais critérios de abertura mínima em 5 dias úteis da 

semana e 15 horas de funcionamento na semana. 

Propõem também que estabelecimentos postais que não estejam abertos todos os dias úteis 

da semana, mas que estejam abertos ao fim de semana, possam também não ser 

considerados como de horário reduzido, desde que estejam abertos pelo menos 5 dias de 

calendário e durante pelo menos 20 horas na semana, atendendo, segundo os CTT, ao 

serviço de conveniência e proximidade que prestam à população, permitindo uma maior 

acessibilidade aos serviços postais. 

Esta proposta revista dos CTT está em linha com o entendimento da ANACOM, pois permite 

que na identificação dos estabelecimentos postais com horário reduzido se tenha também 

em consideração a acessibilidade aos serviços postais em dias de fim-de-semana, dada a 
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conveniência que este acesso permite a grupos de utilizadores, designadamente a 

utilizadores residenciais, que durante os dias úteis poderão ter maiores dificuldades em 

aceder aos serviços postais pelo facto de se encontrarem nos seus locais de trabalho. 

Os CTT não propõem definir, no entanto, um número mínimo de horas de funcionamento em 

cada um dos dias da semana (sejam dias úteis, sejam dias de fim-de-semana), para os 

estabelecimentos postais considerados como não tendo horário reduzido.  

Entendem os CTT que, para a consideração de um estabelecimento postal como não tendo 

horário reduzido, é suficiente a definição de um critério de funcionamento em termos de 

número mínimo de dias e de horas de funcionamento semanal, uma vez que: 

a) este critério já garante um funcionamento regular do estabelecimento postal de acordo 

com as necessidades locais e assegura a acessibilidade aos serviços postais; 

b) face aos constrangimentos quanto à instalação de postos de correio em pequenos 

aglomerados populacionais, a introdução de um número mínimo de horas de 

funcionamento diário introduziria fortes limitações ao funcionamento destes 

estabelecimentos postais, sem benefícios para a população em termos de 

acessibilidade e qualidade na prestação do serviço, uma vez que poderia conduzir a 

situações em que o estabelecimento melhor apetrechado para a prestação do serviço 

postal fosse desconsiderado por não cumprir num dia de funcionamento um 

determinado horário mínimo ou levando à não abertura de um estabelecimento postal 

numa determinada localidade devido ao facto de o único estabelecimento apto para o 

efeito não verificar num dia da semana um número mínimo de horas. 

Importa esclarecer que do entendimento da ANACOM não resultava a intenção de se definir 

um período mínimo de funcionamento diário que implicasse a necessidade de aumento dos 

atuais horários de funcionamento de estabelecimentos postais considerados como tendo 

horário reduzido.  

O que importa garantir, e como também os CTT referem, é o funcionamento regular mínimo 

de estabelecimentos postais, permitindo o acesso aos mesmos pelos utilizadores, ao longo 

da semana.  

Neste contexto, considera-se que a proposta dos CTT quanto aos períodos de 

funcionamento (semanal) de estabelecimentos postais com horário reduzido, conjugada com 
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a manutenção do limite de situações possíveis de horário reduzido a nível nacional15, 

continua a garantir o acesso dos utilizadores, empresariais e residenciais, aos 

estabelecimentos postais ao longo da semana. 

No que diz respeito ao limite de estabelecimentos postais com horário reduzido por concelho, 

a proposta dos CTT vai ao encontro do entendimento da ANACOM, ou seja: 

a) o número de estabelecimentos postais com horário reduzido não é superior a 20% dos 

estabelecimentos de cada concelho ou a um estabelecimento postal no caso de 

concelhos com menos de cinco estabelecimentos; 

b) nos concelhos em que só exista um estabelecimento postal, este não pode funcionar 

em horário reduzido. 

Como acima referido, a ANACOM, na sua decisão de 05.06.2017, considerou também que 

contribuiria para uma melhor acessibilidade ao serviço universal e para melhor satisfazer 

as necessidades dos utilizadores, se, em todos os concelhos, para além de 

necessariamente existir um estabelecimento postal que preste todos os serviços 

concessionados (objetivo que os CTT se propõem que continue a vigorar), esse 

estabelecimento postal funcionar (pelo menos) em todos os dias úteis da semana e durante 

um número mínimo de horas diárias, igual ou superior a seis horas diárias. 

Sobre este objetivo, os CTT propõem que o estabelecimento postal em causa funcione 

todos os dias úteis, com um período de funcionamento semanal mínimo de 15 horas.  

Os CTT informaram que, atualmente, existem 63 concelhos onde funciona apenas um 

estabelecimento postal que efetua todos os serviços concessionados, dos quais apenas 

uma estação de correio (loja), na Ilha do Corvo, funciona menos de 6 horas por dia 

(funciona 3h30mn por dia), sendo que o seu horário se encontra em funcionamento desde 

novembro de 2010 e a sua definição teve em consideração a respetiva atividade e a 

procura média diária da estação de correio, variáveis que, segundo os CTT, também são 

tidas em conta na definição dos horários dos restantes estabelecimentos postais. 

                                                           
15 Releva-se, como atrás referido, que o entendimento da ANACOM, expresso na sua decisão de 05.06.2017, 
era também o de se manter um valor objetivo máximo para o conjunto de situações de estabelecimentos postais 
considerados como tendo horário reduzido, que não implique uma deterioração das atuais condições de 
acessibilidade. 
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Os CTT entendem que, dado que os horários são definidos para melhor satisfazer as 

necessidades postais da população servida tendo em conta a respetiva procura local, a 

salvaguarda que propõem, de que nos concelhos em que só exista um estabelecimento 

postal, este não pode ter horário reduzido, é suficiente para garantir a disponibilidade e 

acessibilidade à prestação do serviço universal nesses concelhos. 

Tendo em conta: 

a) que o objetivo pretendido pela ANACOM com a definição de um período mínimo de 

funcionamento diário, para um estabelecimento postal por concelho que preste todos 

os serviços concessionados, é o de assegurar a acessibilidade dos utilizadores 

(residenciais e empresariais16) aos serviços concessionados em todos os dias úteis da 

semana, em cada concelho; 

b) que menores horários de funcionamento implicarão, ceteris paribus, uma menor 

acessibilidade; 

c) que a proposta apresentada pelos CTT, salvaguarda o acesso durante um período 

mínimo semanal aos estabelecimentos postais quando estes são os únicos no 

concelho onde se localizam (e que, pelo facto de serem únicos nesse concelho, se 

encontram já obrigados a prestar todos os serviços concessionados), mas não 

salvaguarda, no entanto, nos restantes concelhos em que haja mais do que um 

estabelecimento postal, um período mínimo de acesso a pelo menos um 

estabelecimento postal que preste todos os serviços concessionados; 

d) que se considera adequado salvaguardar um período mínimo diário de acesso, em 

todos os dias úteis da semana, a pelo menos um estabelecimento postal que em cada 

concelho preste todos os serviços concessionados, quer nesse concelho exista só um 

ou existam mais estabelecimentos postais, garantia que hoje não existe nos atuais 

objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços; 

e) que, de acordo com o estudo sobre as necessidades dos utilizadores quanto ao acesso 

a estabelecimentos postais e outros pontos de acesso à rede postal, de maio de 2017, 

para além da proximidade, o horário de funcionamento dos estabelecimentos postais 

                                                           
16 Que de acordo com o já citado estudo sobre as necessidades dos utilizadores quanto ao acesso aos 
estabelecimentos postais, são os principais utilizadores de estabelecimentos postais. 
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é dos principais critérios valorizados pelos utilizadores (residenciais e empresariais) 

na escolha do estabelecimento postal a utilizar. O mesmo estudo conclui também que 

a maioria dos utilizadores (quer residenciais, quer empresariais) estão satisfeitos com 

as características da rede postal atual, havendo grande resistência à sua degradação 

[só cerca de 20% dos utilizadores – residenciais e empresariais – poderiam aceitar a 

redução do horário de funcionamento dos estabelecimentos postais (passando a 

funcionamento exclusivo no período da manhã ou da tarde)]; 

f) o ICSP 2016 revela também que o horário de funcionamento é um dos aspectos 

importantes para a qualidade geral do serviço postal prestado17, estando aqueles 

utilizadores satisfeitos com o horário de funcionamento18; 

g) que, de acordo com dados disponíveis relativos ao final de março de 2017, apenas em 

dois concelhos do país não se encontra pelo menos um estabelecimento postal, que 

presta todos os serviços concessionados, com um horário de funcionamento diário 

inferior a 6 horas, um dos quais é o referido pelos CTT, na Ilha do Corvo, 

a ANACOM considera que, como medida de salvaguarda e de garantia de acessibilidade 

regular aos serviços concessionados prestados em cada concelho, para além de existir em 

cada concelho (pelo menos) um estabelecimento postal que preste todos os serviços 

concessionados (objetivo que hoje já existe e que os CTT propõem que continue a vigorar), 

esse estabelecimento deve funcionar em todos os dias úteis e durante um período mínimo 

de 6 horas diárias, o que corresponde a um mínimo de 30 horas por semana.  

Considera ainda a ANACOM que, contudo, há que ter em conta situações pontuais 

específicas em que, já atualmente, o horário de estabelecimentos postais é inferior àquele 

período de 6 horas diárias. 

Face ao acima exposto, a ANACOM entende que os indicadores 8b) e 2 da proposta dos 

CTT devem ser alterados, passando a ter a seguinte redação: 

“2. Em cada concelho, pelo menos um estabelecimento postal presta a totalidade dos 

serviços concessionados e funciona: 

                                                           
17 Com um nível de importância atribuído acima de 9,2 pontos, numa escala de 1 (nada importante) a 10 (muito 
importante). 
18 Com um nível de satisfação acima de 8,4 pontos, numa escala de 1 (insatisfeito) a 10 (satisfeito). 
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a) em 99% dos casos, todos os dias úteis durante um período mínimo diário de 6 horas; 

b) nos restantes casos, todos os dias úteis durante um período mínimo diário de 3 horas.” 

“8. Em razão da existência de horários mais limitados de alguns postos de correio em 

funcionamento em pequenos aglomerados populacionais e sem possibilidade de 

funcionamento em local alternativo, admite-se o funcionamento de estabelecimentos 

postais em horário reduzido. 

Considera-se que funcionam em horário reduzido os estabelecimentos postais com 

abertura ao público por um período inferior a 5 dias úteis ou a 15 horas semanais, dos 

quais se excluem os que estejam abertos ao público por um período, no mínimo, de 5 dias 

de calendário e 20 ou mais horas semanais. 

A este respeito, define-se o seguinte: 

a) A nível nacional, o número de estabelecimentos postais com horário reduzido não é 

superior a 1,5% da totalidade de estabelecimentos postais; 

b) Em cada concelho, o número de estabelecimentos postais com horário reduzido não 

é superior a 20% dos estabelecimentos postais de cada concelho ou a um 

estabelecimento postal no caso de concelhos com menos de cinco estabelecimentos 

postais.” 

A ANACOM concorda com a manutenção dos restantes indicadores de ofertas mínimas de 

serviços (indicadores 1, 3, 4, 5, 6 e 7 – ver Tabela 7 acima), bem como dos respetivos 

valores objetivo, tendo em conta que, de acordo com o estudo sobre as necessidades dos 

utilizadores quanto ao acesso a estabelecimentos postais e outros pontos de acesso à rede 

postal, de maio de 2017, a maioria dos utilizadores (quer residenciais, quer empresariais) 

estão satisfeitos com as características da rede postal, considerando esta Autoridade que 

aqueles indicadores e objetivos contribuem para assegurar a disponibilidade e 

acessibilidade aos serviços que integram o serviço postal universal. 

5. Reporte à ANACOM 

Relativamente ao reporte de informação, a proposta dos CTT segue o que hoje se encontra 

definido e as sugestões da ANACOM, efetuadas na referida decisão de 05.06.2017, no 

sentido de o reporte trimestral passar a incluir também: 
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a) a atribuição a cada marco ou caixa de correio, de um código unívoco associado ao ponto 

de acesso correspondente; 

b) as datas de efetivação das alterações efetuadas pelos CTT no parque de marcos ou 

caixas de correio. 

A ANACOM propõe apenas algumas alterações editoriais na proposta de texto apresentada 

pelos CTT, no sentido de separar, de modo a ficar mais claro, o que se reporta relativamente 

aos marcos de correio e o que se reporta relativamente aos estabelecimentos postais. 

Adicionalmente, é de referir que os CTT propõem passar a reportar, juntamente com as 

coordenadas geográficas de localização dos estabelecimentos postais e dos marcos de 

correio, a indicação da precisão dessas coordenadas geográficas, “quando se justifique”, 

sem indicarem as situações em que tal se justifica ou não. 

A ANACOM considera benéfico que os CTT reportem aquela informação, o que aliás já hoje 

fazem, sendo que o seu reporte deverá ser sempre efetuado e não “quando se justifique”. 

6. Deliberação 

Considerando: 

a) a proposta de objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços, 

apresentada pelos CTT em 18.07.2017, ao abrigo do n.º 5 da base XV da Concessão 

do serviço postal universal; 

b) a análise da referida proposta, efetuada nos capítulos anteriores; 

c) que, por deliberação de 27.07.2017, o Conselho de Administração da ANACOM 

aprovou o Sentido Provável de Decisão sobre os referidos objetivos de densidade da 

rede postal e de ofertas mínimas de serviços, o qual foi submetido a audiência prévia 

dos CTT (de acordo com o disposto no n.º 6 da base XV da Concessão e nos artigos 

121.º e seguintes do Código de Procedimento Administrativo) e a consulta dos 

utilizadores (de acordo com o referido n.º 6 da base XV da Concessão); 

d) os contributos recebidos no quadro dos referidos procedimentos de audiência prévia 

dos CTT e de consulta dos utilizadores, cuja análise consta do “Relatório da audiência 
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prévia dos CTT e da consulta aos utilizadores relativo ao Sentido Provável de Decisão 

sobre os objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços”, 

o Conselho de Administração da ANACOM, no exercício das atribuições previstas nas 

alíneas h) e i) do n.º 1 do artigo 8.º dos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

39/2015, de 16 de março, e dos poderes conferidos pelas alíneas a), f) e o) do n.º 1 do 

artigo 9.º dos mesmos Estatutos, bem como pelo n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 17/2012, de 

26 de abril (alterada pelo Decreto-Lei n.º 160/2013, de 19 de novembro, e pela Lei n.º 

16/2014, de 4 de abril), na prossecução e observância dos objetivos e princípios 

estabelecidos nas alíneas a), b) e d) do n.º 2 do artigo 2º da referida Lei e ao abrigo do n.º 

6 da base XV das Bases da concessão do serviço postal universal, aprovadas pelo 

Decreto-Lei n.º 448/99, de 4 de novembro, republicadas, após alterações, em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 160/2013, de 19 de novembro, delibera: 

1. Aprovar o ““Relatório da audiência prévia dos CTT e da consulta aos utilizadores 

relativo ao Sentido Provável de Decisão sobre os objetivos de densidade da rede 

postal e de ofertas mínimas de serviços”, o qual faz parte integrante da presente 

decisão; 

2. Que os objetivos e regras de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de 

serviços, apresentados pelos CTT por carta de 18.07.2017, nos termos e ao abrigo do 

n.º 5 da base XV da Concessão do serviço postal universal, não correspondem ainda 

às necessidades dos utilizadores nos termos do quadro legal vigente, no que respeita 

a indicadores e objetivos relativos a horários de funcionamento de estabelecimentos 

postais; 

3. Fixar os objetivos e regras de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de 

serviços, em Anexo 2. 
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Anexo 1 - Experiências europeias 

Vários países europeus definiram obrigações quanto à acessibilidade a estabelecimentos 

postais e a marcos de correio, isto é, a pontos de acesso à rede do prestador de serviço 

universal19. 

Estabelecimentos postais20: 

País Critério 

Áustria O número mínimo de estabelecimentos postais é 1650. Em localidades com 
mais de 10 000 residentes e em todas as capitais de distrito tem de haver 
um estabelecimento postal a uma distância máxima de 2000 metros. Em 
todas as restantes áreas, a distância máxima a um estabelecimento postal 
é de 10 000 metros. 

Bélgica O número mínimo de estabelecimentos postais é 1300, dos quais pelo 
menos 650 devem ser estações de correio. Deve existir uma estação de 
correio em cada município. Pelo menos 95% da população deve distar no 
máximo 5000 metros (por estrada) de um estabelecimento postal que 
ofereça os serviços básicos e 98% da população deve distar, no máximo, 
10 000 metros (por estrada) de um estabelecimento postal que ofereça os 
serviços básicos. 

Bulgária Um estabelecimento postal em cada localidade com mais de 800 
habitantes. Em localidades com menos de 800 habitantes, os 
estabelecimentos postais podem fechar ou mudar de localização, devendo 
a Autoridade Reguladora Nacional ser notificada, incluindo com informação 
sobre a forma de garantir a prestação do serviço postal universal. 

Chipre O regulador garante que a densidade de estabelecimentos postais é 
adequada à necessidade dos utilizadores. 

Rep. Checa No mínimo 3200 estabelecimentos postais. Os estabelecimentos devem 
estar localizados: (i) em cada município com mais de 2500 habitantes; (ii) 
em cada município com menos de 2500 habitantes, onde existam escolas 
com pelo menos 9 anos de escolaridade, ou edifícios municipais com 
autoridade administrativa ou relacionados com registos (nascimentos, 
óbitos); (iii) no máximo a 10 000 metros, por estrada, de qualquer ponto no 
território; (iv) no máximo a 2000 metros, em linha reta, de cada ponto 
residencial em municípios com mais de 2500 habitantes. 

Estónia Um estabelecimento postal por cidade e por freguesia. Em cidades com 
mais de 20 000 habitantes deve existir um estabelecimento postal adicional 

                                                           
19 Na Suécia e no Luxemburgo a lei estabelece que a densidade dos pontos de acesso e de contacto devem 
ter em conta as necessidades dos utilizadores, sendo que no caso do Luxemburgo a distribuição geográfica 
deve ser objeto de um plano previamente aprovado pelo regulador. 
20 Irlanda: Não definido. 
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para cada 20 000 habitantes. Em cada freguesia com mais de 2500 
habitantes deve existir um estabelecimento postal adicional. Em áreas 
rurais, se um utilizador estiver a mais de 5000 metros do estabelecimento 
postal mais próximo, o PSU deve prestar serviços ao domicílio sem que 
seja cobrado mais por isso. 

Finlândia Um estabelecimento postal por município. 82% da população deve estar, 
no máximo, a 3 km do estabelecimento postal mais próximo. A distância 
máxima até um estabelecimento postal só pode exceder os 10 km para 3% 
da população. Os pontos de acesso devem estar localizados de forma a 
que estejam a uma distância razoável dos utilizadores. 

Alemanha Devem existir, pelo menos, 12 000 estabelecimentos postais fixos. Cada 
município com mais de 2000 habitantes deve ter um estabelecimento postal 
e cada “distrito administrativo” deve ter um estabelecimento postal por 80 
km2. Em áreas urbanas com mais de 4000 habitantes, um estabelecimento 
postal deve estar, no máximo, a 2000 metros em linha reta. 

Croácia Um estabelecimento postal por 80 km2
 ou por 6000 habitantes. A rede de 

estabelecimentos postais deve conter, pelo menos, 700 estações de 
correio. Em zonas habitacionais, a distância máxima entre pontos de 
acesso (inclui estabelecimentos postais, marcos de correio, centros de 
tratamento, etc.) é de 5000 metros. 

Letónia Em cidades – um estabelecimento postal para 20 000 residentes; Em zonas 
rurais – 1 em cada freguesia. 

Lituânia Em áreas residenciais rurais deve existir pelo menos um estabelecimento 
postal fixo num território de maior índice de envelhecimento. Em zonas 
urbanas, deve existir pelo menos um estabelecimento postal a uma 
distância máxima de 3 km dos utilizadores. 

Malta O PSU deve garantir não menos que 59 estabelecimentos postais que 
prestem os serviços básicos. O PSU deve prestar os serviços básicos em 
cada localidade em Malta e Gozo e o mais perto possível do centro das 
localidades. 

Holanda A distribuição dos estabelecimentos postais deve resultar num ponto de 
acesso: (i) com uma completa oferta de serviços a, no máximo, 5000 metros 
de 95% da população; (ii) com uma completa oferta de serviços, fora das 
áreas residenciais com mais de 5000 habitantes para, pelo menos, 85% 
dos habitantes. 

Polónia Um ponto de acesso permanente: (i) para cada 6000 habitantes em áreas 
urbanas e urbano-rurais; (ii) por cada 85 km2, em áreas rurais; (iii) por cada 
“comunidade”; (iv) a localização dos pontos de acesso deve ter em conta a 
procura numa determinada área. 

Roménia Para cada localidade deve haver no mínimo um estabelecimento postal. 

Sérvia 1400 estabelecimentos postais. Em localidades com entre 3000 e 12 000 
famílias, o PSU deve criar um estabelecimento postal por cada 3000 se 
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distância a outro estabelecimento postal é superior a 2 Km. Em localidades 
com entre 12 000 e 36 000 famílias, um estabelecimento postal por cada 
4000 e distância superior a 1,5 Km.  Em localidades com entre 36 000 e 
100 000 famílias, um estabelecimento postal por cada 6000 e distância 
superior a 1,25 Km. Em localidades com mais de 100 000 famílias, um 
estabelecimento postal por cada 7500 e distância superior a 1 Km. 

Eslovénia O prestador do serviço postal universal deve garantir um estabelecimento 
postal em cada município. 95% da população deve distar da estação de 
correio mais próximo, 4,5 km, por linha reta. 

Eslováquia Um estabelecimento postal em cada área residencial que tenha: (i) mais de 
2500 habitantes, (ii) tenha menos de 2500 habitantes e que ao mesmo 
tempo a sub-região tenha mais de 3500 habitantes. Em zonas com mais de 
20 000 habitantes, é garantido um estabelecimento postal por cada 20 000 
habitantes. Cada local com pelo menos 25 habitantes não pode estar a uma 
distância superior a 10 Km do estabelecimento postal mais próximo. 

Reino Unido A distribuição dos estabelecimentos postais deve ser tal que: (i) 95% da 
população esteja, no máximo, a 5 km do estabelecimento postal mais 
próximo; (ii) em todas as áreas de códigos postais, 95% da população deve 
estar, no máximo, a 10 km do estabelecimento postal mais próximo. 

Fonte: Questionário remetido pela ANACOM ao ERGP 

 

 

 

 

Horário de funcionamento de pontos de acesso e serviços prestados: 

País Critério 

Áustria Os estabelecimentos postais devem funcionar diariamente em pelo menos 5 
dias úteis e não devem funcionar em menos que 20 horas semanais, com 
exceção de estabelecimentos postais geridos por um município, que devem 
funcionar pelo menos 15 horas semanais e três dias úteis por semana. 

Podem existir postos de correio, os quais podem ter um horário de 
funcionamento menor e não prestar todos os serviços relevantes. O número 
máximo de postos de correio não pode ultrapassar os 165. 

Bélgica Em todos os postos de correio o PSU tem de prestar os serviços básicos, 
enquanto nas estações de correio deve ser prestado todo o cabaz de serviços. 

As estações de correio devem funcionar algumas horas por semana fora do 
horário normal de trabalho (ao final o dia ou ao fim de semana). Existem 
também obrigações relativas a utilizadores que tenham algum tipo de 
limitação física e obrigações relativas a tempos de espera e interação com o 
cliente. 
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Croácia O PSU deve garantir: (i) horas de funcionamento alargadas (7h-24h), todos 
os dias da semana, para um dos estabelecimentos postais da capital croata; 
(ii) por regra, horários de funcionamento das 8h-20h nas cidades; (iii) os 
estabelecimentos postais podem funcionar em horário contínuo (ex.: 8h-15h 
ou 10h-17h); ou em diversos períodos ao longo do dia (ex: 8h-12h ou 16h-
19h); ou com horário reduzido (e.g. 8h-12h) para todos os restantes 
estabelecimentos postais. 

Chipre Prestação de serviços ininterrupta e contínua, pelo menos 5 dias por semana. 

Estónia Os estabelecimentos postais devem funcionar 5 dias por semana, pelo menos 
2 horas por dia entre as 8h e as 18h.  

Letónia Os estabelecimentos postais devem funcionar, pelo menos, 5 dias por 
semana. 

Lituânia Os estabelecimentos postais devem funcionar todos os dias úteis e não 
menos do que 5 dias por semana. 

Malta Os serviços básicos a prestar nos estabelecimentos postais são: (i) venda de 
selos, (ii) aceitação e recolha de correio em quantidade, (iii) envios postais 
incluindo encomendas, (iv) um serviço registado e de valor declarado; e (v) 
qualquer outro serviço que o regulador ache pertinente que seja prestado, 
desde que antes seja consultado o PSU. 

Os estabelecimentos postais devem funcionar entre as 7h30 e as 13h00 de 
segunda a sábado, sendo que os estabelecimentos postais “principais” devem 
funcionar entre as 8h00 e as 20h00. “Sub-estabelecimentos postais” devem 
funcionar das 7h00 às 12h00 e das 16h00 às 17h00 de segunda a sexta e das 
7h00 às 12h00 aos sábados. 

O PSU deve, quando tiver intenção de mudar o horário ou dias de 
funcionamento, submeter um pedido ao regulador 20 dias antes da proposta 
de implementação da alteração. A comunicação deve ser devidamente 
justificada. O regulador, depois de receber tal pedido, deve emitir uma decisão 
no prazo de 5 dias úteis, informando o PSU e publicando a sua decisão no 
sítio da internet. 

Sérvia O prestador do serviço postal universal deve assegurar a recolha de envios 
postais em estações de correio durante o dia, todos os dias úteis, não inferior 
a cinco dias por semana, salvo em caso de feriados nacionais e religiosos, 
força maior e razões de doença e segurança dos trabalhadores. 

O prestador do serviço postal universal também pode designar quais as 
estações de correios que estarão abertas aos sábados, domingos e feriados. 

Estações de correio permanentes devem funcionar pelo menos 2 (duas) horas 
por dia.  

Eslováquia Nas estações de correio em unidades residenciais, está definido: 

 menos de 3000 habitantes, ou em área da sub-região, com menos de 
5000 habitantes: o horário de funcionamento nos dias úteis é no período 
da manhã e/ou da tarde e não inferior a 3 horas por dia útil. Deve 
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funcionar pelo menos 1 vez por semana na parte da tarde, ou pelo menos 
um dia por semana até às 17:00h; 

 3001 a 5000 habitantes: o horário de funcionamento nos dias úteis é, no 
mínimo, das 8:30h às 15:00h, incluindo interrupções tecnológicas e 
operacionais ou intervalos de almoço e pelo menos em um dia útil até às 
17:00h; 

 5001 a 10 000 habitantes: o horário de funcionamento em dias úteis das 
8:30h às 16:00h, incluindo interrupções tecnológicas e operacionais ou 
intervalos de almoço e pelo menos em um dia útil até às 17:00h; 

 10 001 a 50 000 habitantes: o horário de funcionamento nos dias úteis é 
das 8:00h às 17:00h; 

 mais de 50 000 habitantes: o horário de funcionamento nos dias úteis é 
das 8:00h às 18:00h; em algumas estações de correio a partir das 7:00h. 

Eslovénia  Em cinco dias úteis, pelo menos duas horas consecutivas.  

Fonte: Questionário remetido pela ANACOM ao ERGP 

 

 

Marcos de correio: 

País Critério 

Áustria Em áreas residenciais populosas a distância para um marco de correio não pode 
exceder 1 km. 

Bélgica Tem que haver no mínimo um marco de correio por município. A última recolha 
deve ser feita às 17h, ou 19h, em municípios que se justifique. 

Bulgária Em localidades: (i) até 2000 habitantes deve existir pelo menos uma caixa de 
correio; (ii) entre 2000 e 10 000 habitantes deve haver uma caixa de correio por 
cada 2000 habitantes; (iii) entre 10 000 e 50 000 habitantes deve haver uma 
caixa de correio por cada 3000 habitantes; (iv) com mais de 50 000 habitantes 
deve haver uma caixa de correio por cada 5000 habitantes  

Chipre O prestador do serviço postal universal deve assegurar a colocação de um 
marco de correio, no mínimo, por 1000 habitantes para recolha de 
correspondências e, no mínimo, um marco de correio por localidade com menos 
de 1000 habitantes. 

Rep. 
Checa 

Em municípios com menos de 10 000 habitantes deve existir um marco de 
correio por cada 1000 habitantes. Nos municípios com mais de 10 000 
habitantes deve existir um marco de correio, no máximo, a 1 km. Os marcos de 
correio devem estar colocados em locais frequentados pelos habitantes (centros 
comerciais, paragens de transportes públicos, etc.). 

Estónia Todas as cidades ou freguesias devem ter pelo menos dois marcos de correio. 
Nas cidades a distância máxima é 0,5 km e em localidades mais pequenas, 2 
km. 
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Alemanha Os utilizadores em áreas urbanas não devem, em regra, distar mais que 1 km 
de uma caixa de correio, em linha reta. 

Croácia O PSU deve garantir o número e distribuição de caixas de correio de forma a 
assegurar a acessibilidade em termos de tempo e localização, em locais que 
não tenham outro ponto da rede disponível.  

Irlanda Devem existir caixas de correio, no máximo, a 1 km, em cidades e, no máximo, 
a 3 km, nas áreas rurais. 

Letónia Uma caixa de correio por 3000 habitantes, em cidades, e uma caixa de correio 
por 2000 habitantes em áreas rurais. 

Lituânia Em áreas urbanas, os marcos ou caixas de correio não podem distar mais que 
2 km em linha reta. Em áreas rurais com mais que 200 endereços, deve haver 
pelo menos um marco ou caixa de correio. 

Malta Deve haver uma caixa de correio o mais perto possível do centro de cada 
localidade, de onde é feita a recolha de objetos postais 6 dias por semana 
(segunda a sábado, excluindo dias feriados). Em localidades onde a densidade 
populacional seja superior à média nacional, 98% por cento dos utilizadores 
devem distar, no máximo, 400 metros de uma caixa de correio. Em localidades 
que a densidade populacional seja inferior à média nacional, 98% dos 
utilizadores não devem distar mais do que 800 metros de uma caixa de correio. 

Holanda Nos centros residenciais com mais de 5000 habitantes, o prestador do serviço 
postal universal deve disponibilizar um marco ou caixa de correio dentro de um 
raio de 1 km para o depósito dos envios postais. Nas restantes áreas, o 
prestador do serviço postal universal deve disponibilizar um marco ou caixa de 
correio dentro de um raio de 2,5 km. 

Polónia O número de marcos e caixas de correio instaladas pelo operador postal, em 
uma determinada área postal deve ser ajustado às necessidades da 
comunidade local. 

A percentagem de caixas de correio instaladas (nomeadamente nos 
estabelecimentos postais) de forma a garantir a acessibilidade de pessoas em 
cadeira de rodas, não pode ser inferior a 95%, em cada área postal. 

Roménia Pelo menos um ponto de acesso por localidade. Adicionalmente, deve existir 
uma caixa de correio por 3000 habitantes, em áreas urbanas e uma caixa de 
correio por 20 000 habitantes em Bucareste.  

Sérvia Pelo menos uma caixa de correio em zonas rurais com mais de 1000 habitantes. 
Em zonas rurais com menos de 1000 habitantes podem ser instaladas caixas 
de correio se, pelo menos, 5 objetos postais, em média, sejam lá colocados num 
dia. Em zonas com até 200 000 habitantes, deve existir uma caixa de correio 
por 5000 habitantes. Em zonas com mais de 200 000 habitantes deve existir 
uma caixa de correio por 10 000 pessoas. 

Eslovénia Um marco de correio: em cidades com menos de 5000 habitantes por cada 400 
habitantes, em cidades entre 5001 e 25 000 habitantes por cada 700 habitantes, 
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em cidades entre 25 001 e 80 000 habitantes por cada 1000 habitantes, em 
cidades entre 80 001 e 250 000 habitantes por cada 1300 habitantes e em 
cidades com mais de 250 000 habitantes por cada 1500 habitantes. 

Eslováquia Em zonas residenciais com 500 a 1000 habitantes deve existir uma caixa de 
correio se a caixa de correio mais próxima distar mais que 5000 metros. Em 
zonas com 1001 a 3000 habitantes deve existir uma caixa de correio. Em locais 
com 3001 a 30 000 habitantes deve ser colocada uma caixa de correio por cada 
3000 habitantes. Nos locais com mais de 30 000 habitantes deve existir uma 
caixa de correio por cada 5000 habitantes após a meta dos 30 000. 

Reino 
Unido 

No mínimo, 11 500 (os localizados nos estabelecimentos postais). Deve ser 
garantida uma caixa de correio, no máximo, a 0,5 milhas, para 98% da 
população. Nos casos em que os utilizadores não têm qualquer ponto de acesso 
num raio de 0,5 milhas, o PSU deve garantir o acesso ao serviço universal de 
forma a garantir as necessidades desses utilizadores. A nível nacional, os 
pontos de acesso para objetos de maior dimensão e envios registados devem 
distar, no máximo 5 km para 95% da população. Em cada área de código postal, 
não menos que 95% da população deve distar, no máximo, 10 km de caixas de 
correio e todos os pontos de acesso devem estar disponíveis de acordo com 
horários convenientemente publicados. O PSU deve garantir que pessoas com 
necessidades especiais têm possibilidade de depositar objetos postais na rede 
postal sem “custos adicionais”. 

Fonte: Questionário remetido pela ANACOM ao ERGP 

 

 

  



 

 

  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 - Objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de 

serviços 
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Objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços 

(ao abrigo da Base XV da Concessão do Serviço Postal Universal) 

 

I. Âmbito 

1. O presente documento define: 

a) Os objetivos de densidade no que respeita a estabelecimentos postais e outros 

pontos de acesso à rede postal afeta à concessão; 

b) Os objetivos e ofertas mínimas de serviços, incluindo regras sobre períodos mínimos 

de funcionamento dos estabelecimentos postais. 

2. Os objetivos e regras constantes no número anterior são fixados para o período de três 

anos, vigorando entre 01.10.2017 e 30.09.2020, sendo assegurados pela 

concessionária (os CTT – Correios de Portugal, S.A.) em todos e cada um dos dias de 

vigência. 

3. Os objetivos e regras constantes do n.º 1 podem ser revistos antes do termo da sua 

vigência, se circunstâncias excecionais assim o justificarem. O pedido de revisão pode 

ser solicitado tanto pela ANACOM como pela concessionária. 

4. Para efeitos do disposto no n.º 1, entende-se por: 

a) Estabelecimentos postais - locais onde são prestados serviços postais 

concessionados e podem ser comercializados outros serviços e produtos da 

concessionária e de terceiros, nomeadamente estações de correio e postos de 

correios, sendo: 

i. Estações de correio - estabelecimentos da concessionária, também designados 

por Lojas CTT, onde são prestados serviços postais concessionados e onde 

podem também ser comercializados outros serviços e produtos da 

concessionária e de terceiros, de acordo com os objetivos da concessionária; 
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ii. Postos de correios - estabelecimentos de entidades públicas ou particulares 

onde, conjuntamente com outras atividades, são prestados serviços postais 

concessionados, mediantes contrato ou outro instrumento jurídico celebrado 

com a concessionária. 

b) Outros pontos de acesso à rede, os marcos e caixas de correio, sendo: 

i. Marcos de correio - infraestruturas à disposição do público, localizadas na via 

pública, onde os utilizadores podem depositar os envios de correspondência na 

rede postal; 

ii. Caixas de correio - infraestruturas à disposição do público, localizadas na via 

pública ou em locais de acesso público, onde os utilizadores podem depositar os 

envios de correspondência na rede postal. 

II. Densidade dos estabelecimentos postais 

Os objetivos de densidade da rede no que respeita aos locais onde são prestados os 

serviços concessionados são fixados a nível de estabelecimentos postais. 

O critério de distribuição dos estabelecimentos postais é constituído:  

a) pela densidade dos estabelecimentos postais, definida como o número de habitantes 

por estabelecimento postal; 

b) pela distância máxima de acessibilidade ao serviço, expressa em metros percorridos 

pela população residente para atingir o estabelecimento postal mais próximo. 

1. A nível nacional, a concessionária assegura que o número médio de habitantes por 

estabelecimento postal é inferior ou igual a 4600 habitantes.  

2. A nível nacional, a concessionária assegura um estabelecimento postal a uma distância 

máxima de 6000 metros do local de residência para 95% da população.  
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3. A nível de áreas urbanas, que inclui as áreas predominantemente urbana e mediamente 

urbana1, a concessionária assegura um estabelecimento postal a uma distância máxima 

de 4000 metros do local de residência para 95% da população.  

4. A nível de área rural, que inclui a área predominantemente rural2, a concessionária 

assegura um estabelecimento postal a uma distância máxima de 11 000 metros do local 

de residência para 95% da população.  

5. Em freguesias com mais de 20 000 habitantes, a concessionária assegura pelo menos 

um estabelecimento postal que preste a totalidade dos serviços concessionados e um 

estabelecimento postal adicional, com idêntica prestação de serviços, por cada 

acréscimo de 20 000 habitantes. 

6. Em freguesias com população residente superior a 10 000 habitantes e igual ou inferior 

a 20 000 habitantes, a concessionária assegura pelo menos um estabelecimento postal 

que preste a totalidade dos serviços concessionados. 

Notas metodológicas: 

a) Apenas são considerados os estabelecimentos postais aos quais o público em geral 

tem acesso, sendo excluídos os que disponibilizam acesso apenas a clientes 

contratuais ou empresas. 

b) A quantificação do indicador 1 tem subjacente os dados disponibilizados pelo INE 

sobre a população residente no país, segundo os Censos 2011; 

c) Na quantificação dos indicadores 2, 3 e 4: 

i. Tem-se em consideração a distribuição da população a nível nacional, tendo em 

conta a natureza urbana ou rural das zonas onde reside, de acordo com a tipologia 

de áreas urbanas definidas pelo INE em 2014 (TIPAU 2014), considerando a Carta 

Administrativa Oficial de Portugal que decorre da implementação da Reorganização 

Administrativa Territorial Autárquica (CAOP 2013); 

                                                           
1 De acordo com a tipologia de áreas urbanas definida pelo INE (deliberação n.º 1494/2014, DR n.º 144, 2ª 
Série, de 29.07.2014 – 39ª deliberação da Secção Permanente de Coordenação Estatística relativa à tipologia 
de áreas urbanas - 2014), denominada TIPAU 2014, considerando a Carta Administrativa Oficial de Portugal 
que decorre da implementação da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica (CAOP 2013). 
2 Idem. 
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ii. A localização da população residente tem por base os dados do recenseamento 

geral da população de 2011, a nível da Subseção Estatística; 

iii. Não se tem em consideração: os estabelecimentos postais móveis; o posto de 

correio situado nas Ilhas Selvagens (Região Autónoma da Madeira);  

iv. No cálculo das áreas de influência dos estabelecimentos postais não se tem em 

conta as estradas destinadas a autoridades, os sentidos de tráfego e as rotas com 

necessidade de pagamento de portagens; 

v. No cálculo da população que se encontra a uma determinada distância máxima de 

um estabelecimento postal, considera-se a população das subsecções estatísticas 

cujo centróide se encontra dentro da referida distância máxima. Assim, se apenas 

uma parte de uma determinada subsecção estatística se encontrar dentro da 

referida distância máxima, se o centróide dessa subsecção se encontrar dentro 

dessa distância máxima, considera-se que toda a subsecção, e assim toda a 

população nela residente, se encontra dentro da referida distância máxima. Pelo 

contrário, se o centróide dessa subsecção se encontrar a uma distância superior, 

considera-se que toda a subsecção, e assim toda a população nela residente, se 

encontra a uma distância superior; 

d) Sem prejuízo do reporte pelos CTT dos valores dos indicadores, conforme capítulo V 

a seguir, o cálculo dos indicadores 2, 3 e 4 é efetuado pela ANACOM utilizando, para 

a definição das áreas de influência de cada estabelecimento postal, uma base de 

dados da rede viária de Portugal de cada ano, anualmente atualizada, sendo este o 

cálculo relevante para a verificação do cumprimento dos objetivos fixados. 

e) Para efeitos de verificação do cumprimento dos indicadores referentes a 

percentagens, o valor realizado pelos CTT é arredondado à décima. Para os restantes 

indicadores, o valor realizado é arredondado à unidade. 

III. Densidade dos marcos e caixas de correio 

Os objetivos de densidade da rede no que respeita a estes equipamentos são definidos a 

nível de pontos geográficos onde se encontram localizados os marcos e caixas de correio, 

isto é, os locais onde existam mais do que um devem contar apenas como um. 
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O critério de distribuição dos marcos e caixas de correio é constituído pela densidade dos 

marcos e caixas de correio, definida como o número de habitantes por ponto de acesso a 

marco ou caixa de correio, localizados na via pública ou em locais de acesso público. 

1. A nível nacional, a concessionária assegura que o número de habitantes por ponto 

geográfico de acesso a marco ou caixa de correio é inferior ou igual a 1100 habitantes. 

2. Tendo em conta a natureza urbana ou rural das zonas abrangidas, a concessionária 

assegura que o número de habitantes por ponto de acesso a marco ou caixa de correio 

é inferior ou igual a: 

a) Área predominantemente urbana: 1767 habitantes por marco ou caixa de correio; 

b) Área mediamente urbana: 881 habitantes por marco ou caixa de correio; 

c) Área predominantemente rural: 492 habitantes por marco ou caixa de correio. 

3. A concessionária assegura a existência de pelo menos um marco ou uma caixa de 

correio por freguesia, garantindo em cada uma, pelo menos, um ponto de acesso a 

marco ou caixa de correio para depósito de envios de correio normal nacional. 

Notas metodológicas: 

a) Não se consideram os marcos e caixas de correio que apresentem restrições de 

utilização ao público em geral. 

b) São excluídos os marcos e caixas de correio que não estão acessíveis durante um 

período mínimo de horas diário. Para efeito de quantificação dos indicadores, são 

apenas considerados os pontos com um período de funcionamento mínimo diário de 9 

horas, entre as 8:00h e as 22:00h. 

c) A quantificação dos indicadores 1 e 2 tem subjacente os dados disponibilizados pelo 

INE sobre a população residente no país, segundo os Censos 2011; 

d) Na quantificação dos indicadores 2 tem-se em consideração a tipologia de áreas 

urbanas definidas pelo INE em 2014 (TIPAU 2014), considerando a Carta Administrativa 

Oficial de Portugal que decorre da implementação da Reorganização Administrativa 

Territorial Autárquica (CAOP 2013). 
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e) Para efeitos de verificação do cumprimento dos indicadores referentes a percentagens, 

o valor realizado pelos CTT é arredondado à décima. Para os restantes indicadores, o 

valor realizado é arredondado à unidade. 

IV. Ofertas mínimas de serviços 

1. A concessionária deve assegurar a prestação de um serviço de envio para cegos. 

2. Em cada concelho, pelo menos um estabelecimento postal presta a totalidade dos 

serviços concessionados e funciona: 

a) em 99% dos casos, todos os dias úteis durante um período mínimo diário de 6 horas; 

b) nos restantes casos, todos os dias úteis durante um período mínimo diário de 3 

horas.” 

3. A percentagem de estabelecimentos postais que prestam a totalidade dos serviços 

concessionados destinados ao segmento ocasional face à totalidade de 

estabelecimentos postais, é no mínimo de 75%. 

Para este efeito, consideram-se estabelecimentos postais que prestam a totalidade dos 

serviços concessionados destinados ao segmento ocasional, os estabelecimentos 

postais que prestam o cabaz de serviços habitualmente mais utilizado pelo segmento 

ocasional de utilizadores, o que inclui os seguintes serviços: correio normal, correio azul, 

correio verde, correio registado, valor declarado, livros e encomendas, serviço de vales 

postais (emissão e pagamento) e cobranças. 

4. A distância máxima a um estabelecimento postal que ofereça a totalidade dos serviços 

concessionados destinados ao segmento ocasional é: 

a) A nível nacional: 8500 metros para 97,5% da população; 

b) A nível das áreas urbanas3: 5500 metros para 97,5% da população; 

c) A nível da área rural: 15 000 metros para 97,5% da população. 

                                                           
3 Área predominantemente urbana e área mediamente urbana. 
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5. A distância máxima a um estabelecimento postal que ofereça a totalidade dos serviços 

concessionados destinados ao segmento ocasional é no máximo de 30 000 metros, 

para a totalidade da população. 

6. Nas zonas rurais, para a população que se encontre a uma distância superior a 10 000 

metros do estabelecimento postal mais próximo, os carteiros executam também 

operações de atendimento ambulante, que compreendem, designadamente, a venda de 

selos e envelopes pré-pagos, a aceitação de correspondência não registada e registada 

e o pagamento de vales ao domicílio. 

7. A percentagem de estabelecimentos postais que prestam o serviço de citações e 

notificações postais face à totalidade dos estabelecimentos postais, é no mínimo de 

50%. 

8. Em razão da existência de horários mais limitados de alguns postos de correio em 

funcionamento em pequenos aglomerados populacionais e sem possibilidade de 

funcionamento em local alternativo, admite-se o funcionamento de estabelecimentos 

postais em horário reduzido. 

Considera-se que funcionam em horário reduzido os estabelecimentos postais com 

abertura ao público por um período inferior a 5 dias úteis ou a 15 horas semanais, dos 

quais se excluem os que estejam abertos ao público por um período, no mínimo, de 5 

dias de calendário e 20 ou mais horas semanais. 

A este respeito, define-se o seguinte: 

a) A nível nacional, o número de estabelecimentos postais com horário reduzido não é 

superior a 1,5% da totalidade de estabelecimentos postais; 

b) Em cada concelho, o número de estabelecimentos postais com horário reduzido não 

é superior a 20% dos estabelecimentos postais de cada concelho ou a um 

estabelecimento postal no caso de concelhos com menos de cinco estabelecimentos 

postais. 
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Notas metodológicas: 

a) Apenas são considerados os estabelecimentos postais aos quais o público em geral tem 

acesso, sendo excluídos os que disponibilizam acesso apenas a clientes contratuais ou 

empresas. 

b) Na quantificação dos indicadores 4, 5 e 6: 

i. Tem-se em consideração a distribuição da população a nível nacional, tendo em 

conta a natureza urbana ou rural das zonas onde reside, de acordo com a tipologia 

de áreas urbanas definidas pelo INE em 2014 (TIPAU 2014), considerando a Carta 

Administrativa Oficial de Portugal que decorre da implementação da 

Reorganização Administrativa Territorial Autárquica (CAOP 2013); 

ii. A localização da população residente tem por base os dados do recenseamento 

geral da população de 2011, a nível da Subseção Estatística; 

iii. Não se tem em consideração: os estabelecimentos postais móveis; o posto de 

correio situado nas Ilhas Selvagens (Região Autónoma da Madeira); 

iv. No cálculo das áreas de influência dos estabelecimentos postais não se tem em 

conta as estradas destinadas a autoridades, os sentidos de tráfego e as rotas com 

necessidade de pagamento de portagens; 

v. No cálculo da população que se encontra a uma determinada distância máxima 

de um estabelecimento postal, considera-se a população das subsecções 

estatísticas cujo centróide se encontra dentro da referida distância máxima. Assim, 

se apenas uma parte de uma determinada subsecção estatística se encontrar 

dentro da referida distância máxima, se o centróide dessa subsecção se encontrar 

dentro dessa distância máxima, considera-se que toda a subsecção, e assim toda 

a população nela residente, se encontra dentro da referida distância máxima. Pelo 

contrário, se o centróide dessa subsecção se encontrar a uma distância superior, 

considera-se que toda a subsecção, e assim toda a população nela residente, se 

encontra a uma distância superior; 

c) Sem prejuízo do reporte pelos CTT dos valores dos indicadores, conforme capítulo V a 

seguir, o cálculo dos indicadores 4 e 5 é efetuado pela ANACOM utilizando, para a 
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definição das áreas de influência de cada estabelecimento postal, uma base de dados 

da rede viária de Portugal de cada ano, anualmente atualizada, sendo este o cálculo 

relevante para a verificação do cumprimento dos objetivos fixados. 

d) Para efeitos de verificação do cumprimento dos indicadores referentes a percentagens, 

o valor realizado pelos CTT é arredondado à décima. Para os restantes indicadores, o 

valor realizado é arredondado à unidade. 

V. Reporte à ANACOM 

A concessionária envia à ANACOM, trimestralmente, até ao dia 15 do segundo mês 

subsequente ao trimestre (civil) a que respeita, a seguinte informação: 

a) Informação sobre os níveis de desempenho (valores verificados) para cada 

indicador definido; 

b) Informação sobre os estabelecimentos postais e marcos e caixas de correio em 

funcionamento no final de cada período de reporte. 

b.1) Para cada estabelecimento postal, é remetida a seguinte informação: 

a. código unívoco do estabelecimento;  

b. tipo (ex.: estação de correio, posto de correio); 

c. designação; 

d. morada; 

e. designação do distrito, concelho e freguesia onde se localiza; 

f. código da freguesia onde se localiza; 

g. coordenadas geográficas de localização, de preferência no sistema de 

referenciação WGS84, com indicação da precisão das coordenadas 

geográficas; 
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h. horário de funcionamento4; 

i. serviços prestados. 

b.2) Para cada marco ou caixa de correio, é remetida a seguinte informação: 

a. código unívoco do marco ou caixa e respetivo ponto de acesso a que está 

associado; 

b. tipo (marco ou caixa); 

c. morada; 

d. designação do distrito, concelho e freguesia onde se localiza; 

e. código da freguesia onde se localiza; 

f. coordenadas geográficas de localização, de preferência no sistema de 

referenciação WGS84, com indicação da precisão das coordenadas 

geográficas;  

g. horário da última recolha. 

c) Informação sobre as alterações ocorridas, em cada período, no parque de 

estabelecimentos postais, bem como nos respetivos períodos de funcionamento, 

incluindo a data da alteração e respetivo motivo. 

d) Informação sobre as alterações ocorridas, em cada período, no parque de marcos 

e caixas de correio, incluindo a data da alteração e respetivo motivo. 

A informação referida em b), c) e d) deve ser remetida em formato eletrónico (Excel). 

Os CTT devem identificar, se aplicável, a informação considerada confidencial, 

acompanhada da respetiva fundamentação. 

                                                           
4 No caso dos postos de correio, o horário reportado corresponde ao horário que está afixado como sendo o 
horário de funcionamento do posto de correio, o qual poderá ser diferente do horário que está afixado para o 
funcionamento do estabelecimento onde o posto de correio se localiza. 


