
 

Decisão relativa à prorrogação do prazo de pronúncia dos CTT ao sentido provável 

de decisão quanto à atuação decorrente da auditoria aos resultados do sistema de 

contabilidade analítica dos CTT (exercício de 2016) 

1. Em 28.02.2019, a ANACOM recebeu um pedido dos CTT – Correios de Portugal, S.A. 

(CTT) a solicitar a prorrogação do prazo para pronúncia no âmbito do sentido provável 

de decisão quanto à atuação decorrente da auditoria aos resultados do sistema de 

contabilidade analítica dos CTT (exercício de 2016) por um período adicional não 

inferior a 20 dias úteis. 

2. A empresa alega que os aspectos que a ANACOM propõe considerar para a 

reformulação dos resultados do SCA implicam uma análise cuidada e detalhada, 

necessariamente morosa, não só dos princípios, mas também da exequibilidade prática 

da implementação dos critérios propostos. Acrescenta ainda que é pressuposto da 

pronúncia a análise da disponibilidade de dados para reformulação dos resultados e, 

nos casos em que não existam, o estudo de como poderão ser estes obtidos e/ou a 

investigação de métricas alternativas. 

3. Os CTT notam também que se encontra em curso a auditoria aos resultados do SCA 

de 2017, para a qual se encontram a colaborar de forma estreita com os auditores e, 

em paralelo, os CTT devem preparar os resultados do SCA relativos ao exercício de 

2018 de modo a que os mesmos possam ser submetidos atempadamente. Estas 

diligências ocupam, segundo a empresa, a 100% a equipa afeta ao SCA dos CTT, não 

permitindo a alocação imediata de recursos para preparar a pronúncia ao SPD em 

questão. Acrescentam que a natureza de particular especialização requerida para levar 

a cabo esta pronúncia não permite alocar recursos de outras equipas.   

4. Analisados os argumentos apresentados pelos CTT e tendo em conta que: 

 A ANACOM, quando, por deliberação de 15.02.2019, aprovou o procedimento 

de audiência prévia dos CTT ao sentido provável de decisão em apreço, 

fixando um prazo de 20 dias úteis, teve em consideração a complexidade da 

matéria em análise. 



 

 Na definição do referido prazo de audiência prévia das entidades interessadas 

foi considerado o plano de trabalhos desta Autoridade, nomeadamente as 

auditorias aos resultados do SCA dos CTT de 2016 e 2017, embora uma 

prorrogação (parcial) do prazo não ponha em causa esse plano. 

 O SPD referido propõe alterar o paradigma de elaboração do sistema de 

contabilidade analítica dos CTT para efeitos regulatórios.   

 A orientação vertida no SPD em questão não terá sido totalmente inesperada 

para os CTT que acompanharam e participaram no processo de auditoria 

realizado, tendo também tido a oportunidade de conhecer e comentar o 

relatório preliminar de auditoria. 

 O período de audiência prévia relativo ao sentido provável de decisão quanto 

à atuação decorrente da auditoria aos resultados do SCA dos CTT (exercício 

de 2016), coincide, efetivamente, com outros trabalhos de natureza similar, 

admitindo-se que tal possa ser suscetível de limitar a disponibilidade das 

equipas de trabalho da empresa, o que é, no entanto, uma situação normal. 

 A especialização do tema pode, de facto, condicionar a reafectação de recursos 

de outras equipas para a pronúncia dos CTT. 

Considera-se que o pedido dos CTT deve ser parcialmente deferido, devendo o prazo da 

audiência prévia relativa ao sentido provável de decisão mencionado ser prorrogado por 

mais 15 dias úteis. 

Atentos os argumentos aduzidos, o Conselho de Administração, considerando as 

atribuições desta Autoridade nos termos do artigo 16.º da Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, 

na sua redação em vigor (Lei Postal) e ao abrigo da alínea q) do n.º 1 do artigo 26.º dos 

Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, delibera deferir 

parcialmente o pedido de prorrogação do prazo da audiência prévia ao sentido provável de 

decisão quanto à atuação decorrente da auditoria aos resultados do sistema de 

contabilidade analítica dos CTT (exercício de 2016), fixando um prazo adicional de 15 dias 

úteis. 


