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1. Introdução 

Os CTT – Correios de Portugal, S.A. (CTT) enviaram à Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM) uma proposta de preços e respetivas tabelas de descontos 

relativa a serviços que compõem o serviço postal universal, para entrada em vigor em 

01.06.20191. 

A proposta de preços enquadra-se nos critérios de formação dos preços do serviço postal 

universal para o período 2018-2020 (doravante “critérios de formação de preços”), fixados 

pela ANACOM, ao abrigo do n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 17/2012, de 26 de abril (Lei 

Postal), por deliberação de 12.07.2018, complementada por deliberação de 05.11.2018 

(esta última aprovou também a publicação da versão consolidada dos referidos critérios). 

A proposta de preços é relativa a serviços que integram o serviço postal universal, referidos 

no n.º 1 do artigo 12.º da Lei Postal e abrangidos pelo artigo 14.º da mesma Lei. São objeto 

da proposta os seguintes serviços2: 

a) no âmbito nacional: correio normal, correio azul, correio registado, correio verde, 

livros, jornais, publicações periódicas e correio editorial, encomendas, citações e 

notificações postais (serviços reservados) e envios com valor declarado;  

b) no âmbito internacional: correio normal, correio azul, correio registado, correio verde, 

correio económico – regime especial, livros, jornais, publicações periódicas e correio 

editorial, encomendas e envios com valor declarado. 

A proposta de preços dos CTT caracteriza-se, nomeadamente, pelo seguinte: 

a) para o cabaz de serviços constituído pelos envios de correspondências, 

encomendas, livros, jornais, publicações periódicas e correio editorial3, corresponde, 

em termos globais, a um aumento médio anual dos preços de 1,15%; 

                                            
1 Proposta de preços e descontos apresentada por carta de 17.04.2019, recebida na ANACOM na mesma data.  
2 Relativamente aos serviços que integram o serviço universal, a proposta dos CTT apenas não inclui o preçário 
aplicável no âmbito do regime de preços especiais, o qual está coberto pelo artigo 14.º-A da Lei Postal. 
3 Por mera facilidade de leitura, doravante “cabaz de serviços de correspondências, correio editorial e 
encomendas”. 
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b) para os serviços reservados (serviço de citações e notificações postais), corresponde 

a uma variação média anual dos preços de -3,41%. 

Em concreto, a proposta dos CTT prevê a manutenção dos preços atualmente em vigor, 

com as seguintes exceções: 

a) a redução do preço base4 do correio normal nacional com peso até 20 gr., que passa 

dos atuais € 0,53 para € 0,51 entre 01.06.2019 e 30.09.2019, repondo-se o preço de 

€ 0,53 a partir de 01.10.20195; 

b) a redução do preço base do correio azul nacional com peso entre 50 e 100 gr., que 

passa de € 1,20 para € 1,15; 

c) o aumento do preço dos envelopes de formato S de correio verde nacional, que passa 

dos atuais € 1,15 para € 1,20; 

d) o aumento dos preços do correio editorial económico do serviço internacional 

(aumento médio de 4,87%); 

e) a já referida redução dos preços dos envios de notificações e citações via postal. 

Em termos das ofertas de serviços, os CTT pretendem descontinuar a oferta de pré-pagos 

de correio azul e de correio registado, mantendo para estes serviços os restantes meios 

de franquia já atualmente disponibilizados: envios selados, envios franquiados ao balcão, 

enviados através de qualquer tipo de contrato (serviços postais a crédito, pré-ativo, 

máquinas de franquiar e pronto pagamento) e ainda, no caso do correio azul, através das 

máquinas de venda de selos. De acordo com a proposta dos CTT, os atuais stocks de pré-

pagos de correio azul e de correio registado detidos pelos clientes poderão ser utilizados 

durante um período de um ano, até 31.05.2020. 

                                            
4 Os “preços base” aplicam-se, designadamente, aos envios selados e franquiados ao balcão, ou seja, aos 
envios geralmente efetuados pelos clientes do segmento ocasional (segmento de utilizadores que engloba 
qualquer pessoa singular ou coletiva que utiliza ou solicita a prestação de um serviço postal aos CTT, sem que 
para o efeito formalize um contrato escrito com os CTT - cfr. alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º dos critérios de 
formação de preços). 
5 Alteração de preços que se aplica também ao correio económico internacional no Regime Especial (envios 
com destino a Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe). 
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2. Verificação da conformidade da proposta de preços 

2.1 Variação máxima dos preços do cabaz de serviços de correspondências, 

correio editorial e encomendas 

A variação média ponderada de preços do cabaz de serviços de correspondências, 

encomendas e correio editorial, não pode ser superior, no ano 2019, a  

IPC + FCIPC - 0,25% + FCQ, em termos médios nominais (n.º 2 do artigo 11.º dos critérios 

de formação de preços). 

Valor do IPC 

De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º dos critérios de formação de preços, o 

valor do IPC é a inflação esperada para 2019 oficialmente prevista pelo Governo e como 

tal inscrita no Relatório do Orçamento do Estado de 2019 (Relatório OE2019). Esse valor 

é igual a 1,3% (Figura 1). 

Figura 1 – Cenário Macroeconómico 2018-2019 constante do Relatório OE2019 

 
Fonte: Relatório OE2019, outubro 2018. 
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Valor do FCIPC 

Tendo em conta a alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º dos critérios de formação de preços, o 

fator de correção do IPC (FCIPC) corresponde à diferença entre o valor da inflação 

projetado no Relatório do OE2019 para 2018, que é igual a 1,3% (Figura 1), e o valor da 

inflação que tinha sido previsto para 2018 no Relatório do OE2018, que foi igual a 1,4%6. 

Assim sendo, o FCIPC é igual a -0,1% [= 1,3% - 1,4%]. 

Valor do FCQ 

O fator de correção do tráfego (FCQ) a aplicar em 2019, é um fator de correção da variação 

máxima de preços prevista que tem em conta o desvio verificado entre a variação de 

tráfego prevista para 2018 aquando da definição dos critérios de formação dos preços (que 

se previu ser igual a -6,43%) e a variação de tráfego que seja observada (a qual é igual a 

-6,95%, de acordo com a fórmula de cálculo definida na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º dos 

critérios de formação de preços). 

Sendo o referido desvio igual a -0,52 pontos percentuais [= -6,95% - (-6,43%)], o valor do 

FCQ é igual a 0,20% [= -0,375% * (-0,52)]7. 

Valor da variação máxima de preços 

Ou seja, a variação média ponderada dos preços do cabaz de serviços de 

correspondências, encomendas e correio editorial, não pode ser superior, no ano 2019, a 

1,15% [= 1,3% - 0,1% - 0,25% + 0,2%]. 

A proposta de preços apresentada pelos CTT para 2019 resulta numa variação global 

média anual de 1,15% (ou seja, igual à variação máxima permitida), cumprindo a variação 

máxima de preços aplicável. 

Na Tabela 1 apresenta-se uma síntese das variações de preços propostas pelos CTT, por 

serviço, destino e segmento. 

                                            
6 Relatório do OE2018, de outubro de 2017 (página 18, Quadro I.3.3).  
7 Por aplicação da respetiva fórmula de cálculo do FCQ, constante da mesma alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º 
dos critérios de formação de preços.  
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Tabela 1 – Resumo da proposta de variação de preços para 2019 

 
  

Variação 
pontual em 
01.06.2019 

Variação média 
anual em 
2019 (1) 

CORRESPONDÊNCIAS 

Serviço Nacional 

 Preços Base C. Normal -2,31% 0,77% 

  C. Azul -0,39% 0,75% 

  C. Registado  0,00% 1,21% 

  C. Verde 0,94% 1,87% 

 Preços de 
quantidade 

C. Normal 0,00% 1,24% 

 C. Azul 0,00% 1,35% 

 C. Registado 0,00% 1,03% 

 C. Verde 0,91% 1,67% 

S. Internacional 

 Preços Base C. Normal 0,00% 1,73% 

  C. Azul 0,00% 1,73% 

  C. Registado 0,00% 1,30% 

  C. Verde 0,00% 1,53% 

 Preços de 
quantidade 

C. Normal 0,00% 0,96% 

 C. Azul 0,00% 0,88% 

 C. Registado  0,00% 0,80% 

 C. Verde 0,00% 1,53% 

Valor Declarado 0,00% 0,83% 

ENCOMENDAS 

Serviço Nacional 0,00% 1,57% 

S. Internacional 0,00% 0,74% 

CORREIO EDITORIAL (3) 

Serviço Nacional 0,00% 1,12% 

S. Internacional 0,96% 1,05% 

VARIAÇÃO GLOBAL -0,14% 1,15% 

(1) Considerando o preço médio que vigorou em 2018 e o preço médio que vigora em 2019 resultante da proposta de 
preços em análise. 

(2) Regime Especial: Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe. 

(3) Por mera facilidade de leitura, no âmbito desta decisão “correio editorial” engloba a totalidade das ofertas dos CTT 
aplicáveis a livros, jornais, publicações periódicas e correio editorial, no âmbito do serviço postal universal. 

Fonte: Proposta de preços dos CTT, de 17.04.2019.  

De referir que, por decisão de 09.05.2019, a ANACOM determinou em sentido provável 

de decisão (SPD) que a acima referida variação máxima de preços permitida para 2019 

é deduzida em 0,085 pontos percentuais, passando assim a ser de 1,065%, em virtude 

de os CTT terem incumprido em 2018 os valores mínimos de dois indicadores de 

qualidade de serviço. 

Encontra-se a decorrer o procedimento de audiência prévia dos CTT a que foi 

submetido aquele SPD, ao abrigo dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento 

Administrativo. A converter-se o teor do SPD em decisão definitiva, após a mesma os 

CTT terão de proceder a uma redução de pelo menos alguns dos preços que estejam 
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em vigor, de modo a que seja cumprida a nova variação máxima de preços que seja 

determinada. 

2.2 Variação máxima dos preços do correio normal até 20 gr 

De acordo com o artigo 12.º dos critérios de formação de preços, a variação média anual 

do preço de um envio de correio normal com peso até 20 gramas, no serviço nacional, 

pago através de selos e franquias nos estabelecimentos postais, não pode ser superior, 

em 2019, à variação máxima dos preços do cabaz de serviços de correspondências, 

correio editorial e encomendas, a qual, conforme descrito no capítulo anterior, é de 1,15%. 

Os CTT propõem para o preço dos selos e franquias de correio normal nacional com peso 

até 20 gramas (preços base): 

a) uma redução de € 0,53 para € 0,51 no período de 01.06.2019 a 30.09.2019; 

b) a reposição do preço atualmente em vigor (€ 0,53) a partir de 01.10.2019. 

A aplicação destes preços em 2019 representa, face a 2018, uma variação média anual 

dos preços de 0,16%, cumprindo a variação máxima de preços fixada (Tabela 2). 

Tabela 2 – Variação média anual dos envios de correio normal com peso até 20 gramas, no serviço 

nacional, pago através de selos e franquias nos estabelecimentos postais (preços base) 

Preço médio 2018 Preço médio 2019 
Variação média anual 

2019 

Variação máxima 
permitida para 2019 

€ 0,5225 (a) €  0,5233 (b) 0,16% 1,15% 

(a) Tendo em conta o preço de € 0,50 que vigorou de 01.01.2018 a 31.03.2018 e o preço de € 0,53 euros que vigorou a 
partir de 01.04.2018. 

(b) Tendo em conta o preço de € 0,53 euros que vigora de 01.01.2019 a 31.05.2019, o preço de € 0,51 euros a vigorar de 
01.06.2019 a 30.09.2019 e o preço de € 0,53 euros a partir de 01.10.2019. 

Assume-se que a procura é constante ao longo do ano, ponderando-se assim cada preço pelo período de tempo que vigora 
ao longo do ano, 

Fonte: ANACOM e CTT. 

2.3 Redução mínima dos preços dos serviços reservados 

A redução mínima dos preços dos serviços reservados (serviços de citações e notificações 

postais) não pode ser superior, em 2019, a IPC + FCIPC – 4,4% + FCQ, em termos 

nominais (n.º 1 do artigo 13.º dos critérios de formação de preços). 

O IPC e o FCIPC correspondem, respetivamente, a 1,3% e -0,1% (conforme análise já 

realizada, no capítulo 2.1). 
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Valor do FCQ 

O fator de correção do tráfego (FCQ) dos serviços reservados a aplicar em 2019, é um 

fator de correção da variação máxima de preços prevista que tem em conta o desvio 

verificado entre a variação de tráfego dos serviços reservados prevista para 2018 aquando 

da definição dos critérios de formação dos preços (que se previu ser igual a -12,5%) e a 

variação de tráfego que seja observada (a qual é igual a -11,95%, de acordo com a fórmula 

de cálculo definida na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º dos critérios de formação de preços). 

Sendo o referido desvio igual a 0,55 pontos percentuais [= -11,95% - (-12,5%)], o valor do 

FCQ é igual a -0,21% (= -0,375% * 0,55)8. 

Valor da redução mínima dos preços 

Ou seja, a redução mínima dos preços dos serviços postais reservados em 2019 deve ser 

igual a -3,41% [= 1,3% - 0,1% - 4,4% - 0,21%]. 

A proposta apresentada pelos CTT para 2019 resulta numa variação global média anual 

dos preços dos serviços reservados de -3,41%, cumprindo a redução mínima de preços 

aplicável (Tabela 3). 

Tabela 3 – Resumo da proposta de variação de preços dos serviços reservados para 2019 

Modalidade de serviço 
Variação pontual em 

01.06.2019 
Variação média anual em 

2019 (1) 

Notificação via postal simples -5,60% -3,36% 

Notificação/citação via postal  -5,88% -3,43% 

VARIAÇÃO GLOBAL -5,82% -3,41% 

(1) Considerando o preço médio que vigorou em 2018 e o preço médio que vigora em 2019 resultante da proposta de preços 
em análise. 

Fonte: CTT e ANACOM.  

2.4 Princípio da uniformidade tarifária 

De acordo com o n.º 2 do artigo 6.º dos critérios de formação de preços, os preços dos 

envios de correspondência no âmbito nacional com peso inferior a 50 gramas, remetidos 

                                            
8 Por aplicação da respetiva fórmula de cálculo do FCQ, constante da mesma alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º 
dos critérios de formação de preços.  
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por utilizadores do segmento ocasional9, obedecem ao princípio da uniformidade tarifária, 

com a aplicação de um preço único em todo o território. 

Para efeitos de aplicação desta obrigação, consideram-se os seguintes serviços, nas suas 

diversas modalidades, formatos e escalões de peso (n.º 3 do mesmo artigo 6.º): 

a) serviço de correio azul; 

b) serviço de correios normal; 

c) serviço de correio verde; 

d) serviço de envios registados; 

e) serviço de envios registados com valor declarado. 

Obedecem também ao princípio da uniformidade tarifária, de acordo com o mesmo n.º 2 

do artigo 6.º, os envios de correspondência do serviço registado de citações e notificações 

postais com peso inferior a 50 gramas, também no âmbito nacional.  

Analisada a proposta de preços apresentada pelos CTT, conclui-se que a mesma está em 

conformidade com a referida obrigação de uniformidade tarifária. 

2.5 Princípio geral da orientação dos preços para os custos 

Os preços dos serviços postais que integram a oferta do serviço universal obedecem ao 

princípio da orientação para os custos, devendo incentivar uma prestação eficiente do 

serviço universal [alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º dos critérios de formação de preços].  

Em particular, estima-se que entre 2018 e 2019 (Tabela 4): 

a) a margem do cabaz de serviços de correspondências, correio editorial e encomendas 

se reduza em 3,1 pontos percentuais (p.p.), passando de uma margem estimada de 

[IIC]10       [FIC]11% em 2018 para [IIC]        [FIC]% em 2019; 

                                            
9 Segmento de utilizadores que engloba qualquer pessoa singular ou coletiva que utiliza ou solicita a prestação 
de um serviço postal aos CTT, sem que para o efeito formalize um contrato escrito com os CTT [cfr. alínea d) 
do n.º 1 do artigo 5.º dos critérios de formação de preços]. 
10 IIC – Início de informação confidencial. 
11 FIC – Fim de informação confidencial. 
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b) a margem do cabaz dos serviços reservados se reduza em 15,2 p.p., passando de 

uma margem estimada de [IIC]        [FIC]% em 2018 para [IIC]        [FIC]% em 2019. 

O n.º 1 do artigo 9.º dos critérios de formação de preços estabelece que na aplicação e 

verificação do princípio geral da orientação dos preços para os custos, a ANACOM 

atenderá, nomeadamente: 

a) A propostas de variações médias anuais de preços significativas (com especial 

atenção a aumentos de preços superiores a 10% ou reduções de preços superiores 

a 10%). 

Da análise da proposta de preços apresentada pelos CTT, conclui-se que a mesma 

não apresenta variações médias anuais de preços superiores a 10% ou inferiores a 

-10%. 

b) A propostas de preços de que resultem estimativas de variações da margem 

significativas (com especial atenção a aumentos ou reduções do valor da margem 

relativa superiores a 10 p.p.)12. 

De acordo com a informação disponível, consubstanciada nas estimativas e 

previsões de evolução dos custos, tráfego e rendimentos apresentadas pelos CTT 

para 2018 e 2019, estima-se que da proposta de preços apresentada pelos CTT não 

resultem variações da margem significativas, em particular aumentos ou reduções do 

valor da margem relativa superiores a 10 p.p., com exceção da já referida variação 

da margem dos serviços reservados, a qual resulta da redução mínima de preços 

que os CTT se encontram obrigados a implementar ao cabaz de serviços reservados 

(redução mínima de 3,41%, analisada anteriormente) e cujo cumprimento não pode 

ser prejudicado por via da aplicação de outras regras (conforme prevê, por exemplo, 

o n.º 10 do artigo 9.º dos critérios de formação de preços).  

Pelo exposto, de acordo com a metodologia de análise seguida e a informação disponível, 

consubstanciada nas estimativas e previsões de evolução dos custos, tráfego e 

                                            
12 De acordo com o n.º 4 do mesmo artigo 9.º, na avaliação das variações significativas da margem serão 
privilegiadas análises ao nível de cada serviço e destino (e.g., correio normal nacional) e ao nível das 
modalidades de serviço e destino (e.g., correio editorial bonificado nacional), tendo também em conta 
segmentações que sejam aplicáveis a nível de tarifário (e.g., segmento ocasional versus contratual). 
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rendimentos apresentadas pelos CTT para 2018 e 201913, não se identificam situações de 

não conformidade com o princípio da orientação dos preços para os custos. 

Tabela 4 - Margens por serviço 

   2018 (e) 2019 (p) 

CORRESPONDÊNCIAS  [IIC]     

S. Nacional     

  C. Normal   

  C. Azul   

  C. Registado    

  C. Verde   

S. Internacional   

  C. Normal   

  C. Azul   

  C. Registado   

  C. Verde   

Valor Declarado   

ENCOMENDAS    

S. Nacional   

S. Internacional   

CORREIO EDITORIAL    

S. Nacional   

S. Internacional   

TOTAL   
   

SERVIÇOS RESERVADOS   

Notificação via postal simples   

Notificação/citação via postal   [FIC] 

(e) Estimativas. (p) Previsões. 

Fonte: Carta dos CTT, de 17.04.2019; alocação de custos de acordo com o critério utilizado em 2015, 
incluindo gastos não recorrentes. 

2.6 Princípio geral da acessibilidade a todos os utilizadores 

Os preços dos serviços postais que integram a oferta do serviço universal obedecem ao 

princípio da acessibilidade a todos os utilizadores [alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º dos 

critérios de formação de preços].  

Sem prejuízo do cumprimento das regras específicas previstas nos artigos 11.º, 12.º e 13.º 

dos critérios de formação de preços, já analisadas, na aplicação e verificação do princípio 

geral da acessibilidade a todos os utilizadores a ANACOM tem em conta, nomeadamente 

(artigo 10.º dos critérios de formação de preços): 

a) os gastos das famílias com os serviços postais; 

                                            
13 Valores apresentados pelos CTT na sua carta de 17.04.2019. 
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b) a informação recolhida pela ANACOM no âmbito de inquéritos ao consumo e de 

satisfação (por exemplo de clientes residenciais e empresariais) com os serviços 

postais, bem como de estudos sobre as necessidades dos utilizadores de serviços 

postais; 

c) os aumentos de preços que, necessários no âmbito da aplicação do princípio da 

orientação dos preços para os custos, possam colocar em risco a viabilidade 

comercial dos utilizadores (empresas) do serviço, nomeadamente porque o serviço 

é um input crítico para a atividade dos utilizadores e os gastos com o serviço são 

importantes para a sua posição financeira; 

d) a necessidade de evitar que os aumentos de preços se traduzam em reduções 

drásticas de tráfego por efeito, nomeadamente, da própria elasticidade da procura 

e/ou da sua transferência para meios suportados em comunicações eletrónicas, com 

subsequente aumento de custos evitáveis e entrada num processo de espiral que 

possa por em risco a viabilidade económico-financeira da prestação do serviço 

universal. 

Segundo dados disponíveis, referentes ao Inquérito às Despesas das Famílias 2015/2016 

do Instituto Nacional de Estatística (INE), os serviços postais têm um peso negligenciável 

no cabaz de compras das famílias portuguesas (em média 3 euros num total de 23 635 

euros por ano, ou seja, representam, em média, 0,013% das despesas totais efetuadas no 

ano)14.  

Segundo o inquérito ao consumo dos serviços postais da população residencial realizado 

pela ANACOM entre novembro de 2016 e janeiro de 201715, verifica-se que, em média, a 

despesa média mensal dos inquiridos que utilizaram serviços postais foi cerca de 1,79 

euros. Note-se que apenas 29% dos inquiridos (389 de 1340 inquiridos) deste estudo 

afirmaram utilizar serviços postais nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista. 

Este último resultado está em linha com o estudo sobre as necessidades dos consumidores 

de serviços postais, de maio de 2017, realizado pelo Instituto de Marketing Research (IMR) 

                                            
14 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=277098526&P
UBLICACOESmodo=2 
15 https://www.anacom.pt/streaming/SPinquerito2016.pdf?contentId=1404153&field=ATTACHED_FILE  

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=277098526&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=277098526&PUBLICACOESmodo=2
https://www.anacom.pt/streaming/SPinquerito2016.pdf?contentId=1404153&field=ATTACHED_FILE
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para a ANACOM16, de onde se conclui que, nos últimos 12 meses que antecederam a 

entrevista, 31% dos inquiridos da população residencial enviou correspondências. O 

estudo da IMR conclui também que os utilizadores residenciais estão satisfeitos com o 

preço da correspondência postal. 

Do exposto nesta análise e tendo também em conta a aplicação global dos critérios de 

formação dos preços (nomeadamente as variações máximas de preços definidas e a 

aplicação do princípio da orientação dos preços para os custos), entende-se que, na sua 

globalidade, a proposta de preços apresentada pelos CTT cumpre o princípio da 

acessibilidade a todos os utilizadores.  

2.7 Princípios da transparência e da não discriminação  

Os critérios de formação de preços estipulam que os preços do serviço universal devem 

obedecer aos princípios da transparência e não discriminação [alínea c) do n.º 1 do artigo 

6.º dos critérios de formação de preços], estando os CTT obrigados a publicitar de forma 

adequada e a fornecer regularmente aos utilizadores e aos prestadores de serviços postais 

informações precisas e atualizadas sobre os preços, descontos e condições associadas 

dos serviços que integram a oferta do serviço universal (n.º 1 do artigo 7.º dos critérios de 

formação de preços). 

A publicitação deve ser efetuada em linguagem clara que permita que qualquer utilizador 

possa compreender e calcular o preço a pagar pelos envios, qualquer que seja o serviço e 

modalidades de envio disponíveis, devendo ser efetuada, no mínimo, num endereço 

específico do sítio dos CTT na Internet, o qual deve estar permanentemente atualizado, 

para além de estar disponível em qualquer ponto de prestação desses serviços (incluindo 

em qualquer estação de correio ou posto de correio). As alterações de preços, descontos 

e respetivas condições, devem ser divulgadas pelos CTT aos utilizadores antecipadamente 

à sua entrada em vigor (leitura conjunta dos n.ºs 2, 3, 6 e 7 do referido artigo 7.º). 

A ANACOM pode determinar um período mínimo de divulgação antecipada das alterações 

de preços, bem como os termos dessa divulgação (n.º 8 do mesmo artigo 7.º). 

Os CTT comunicam também à ANACOM o referido endereço na Internet, podendo a 

ANACOM criar, na sua página, uma hiperligação direta para aquele endereço. Note-se que, 

                                            
16 Estudo disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1411505.  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1411505
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atualmente, já existe no sítio da ANACOM na Internet uma hiperligação para o endereço 

do sítio dos CTT na Internet onde se encontra o tarifário do serviço postal universal. 

Entende-se que a divulgação e publicitação dos preços, descontos e demais condições 

associadas, nos termos acima referidos, contribuirá para o cumprimento do princípio da 

transparência, bem como para limitar eventuais comportamentos anti concorrenciais e 

discriminatórios, pois, à partida, os preços e demais condições praticados são conhecidos 

pelos concorrentes e pelo regulador. 

A ANACOM irá continuar a monitorizar o cumprimento pelos CTT das obrigações de 

divulgação e publicitação constantes do artigo 7.º dos critérios de formação de preços. 

2.8 Descontinuação da oferta de pré-pagos de correio azul e correio registado  

Os CTT pretendem descontinuar a oferta de pré-pagos de correio azul e de correio 

registado, tanto no serviço nacional como no serviço internacional, mantendo para estes 

serviços os restantes meios de franquia já atualmente disponibilizados: envios selados, 

envios franquiados ao balcão, enviados através de qualquer tipo de contrato (serviços 

postais a crédito, pré-ativo, máquinas de franquiar e pronto pagamento) e ainda, no caso 

do correio azul, através das máquinas de venda de selos. 

De acordo com a proposta dos CTT, os atuais stocks de pré-pagos de correio azul e de 

correio registado detidos pelos clientes poderão ser utilizados durante um período de um 

ano, até 31.05.2020. 

Tendo em conta que: 

a) os serviços de correio azul (nacional e internacional) e de correio registado (nacional 

e internacional) continuam a ser prestados pelos CTT, mantendo-se os restantes 

meios de franquia que são atualmente disponibilizados (acima referidos); e 

b) os atuais stocks de pré-pagos de correio azul e de correio registado detidos pelos 

clientes podem continuar a ser utilizados até 31.05.2020,  

conclui-se que a descontinuação das ofertas de pré-pagos de correio azul e de correio 

registado não coloca em causa a acessibilidade àqueles serviços. 
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2.9 Entrada em vigor dos preços 

De acordo com o n.º 1 do artigo 8.º dos critérios de formação de preços, os CTT notificam 

anualmente a ANACOM dos preços (incluindo descontos) e respetivas condições a praticar 

em relação aos serviços postais que integram a oferta do serviço universal, incluindo 

qualquer alteração aos mesmos ou às respetivas condições, com a antecedência mínima 

de 30 dias úteis em relação à data da sua entrada em vigor. 

Tendo em conta que a proposta de preços em análise deu entrada na ANACOM em 

17.04.2019, para que seja cumprido o prazo de notificação prévia de 30 dias úteis a mesma 

pode entrar em vigor apenas a partir de 04.06.2019. 

Tendo em conta o interesse e a proteção dos utilizadores, na prossecução e observância 

dos objetivos e princípios estabelecidos na alínea c) do n.º 1 e na alínea d) do n.º 2 do 

artigo 2.º da Lei Postal, a ANACOM, ao abrigo das atribuições que lhe são facultadas pelo 

n.º 8 do artigo 7.º dos critérios de formação de preços, entende ser de todo o interesse a 

definição de um período mínimo de divulgação antecipada das alterações de preços, de 

cinco dias úteis. Note-se que, já no passado recente, designadamente nas decisões 

relativas às propostas de preços relativas aos últimos quatro anos (anos de 2015 a 2018), 

esta Autoridade definiu o prazo de cinco dias úteis como período mínimo de divulgação 

antecipada das alterações no tarifário. 

3. Decisão 

Pelo exposto, considerando que: 

a) a variação média ponderada dos preços do cabaz de serviços de correspondências, 

encomendas e correio editorial, cumpre a variação máxima de preços aplicável 

(variação média anual de 1,15%); 

b) a variação média ponderada dos preços do cabaz de serviços reservados cumpre a 

variação máxima de preços aplicável (variação média anual de -3,41%); 

c) a variação média anual do preço de um envio de correio normal com peso até 20 

gramas, no serviço nacional, pago através de selos e franquias nos estabelecimentos 

postais, cumpre a variação máxima aplicável de 1,15%; 
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d) é cumprida a regra segundo a qual o preço dos envios de correspondência nacional 

com peso inferior a 50 gramas, remetidos por utilizadores do segmento ocasional, 

obedece ao princípio da uniformidade tarifária; 

e) é cumprida a regra segundo a qual o preço dos envios de correspondência do serviço 

registado de citações e notificações postais, com peso inferior a 50 gramas, obedece 

ao princípio da uniformidade tarifária;  

f) não se identificam situações de não conformidade com o princípio da orientação dos 

preços para os custos; 

g) a descontinuação das ofertas de pré-pagos de correio azul e de correio registado não 

coloca em causa a acessibilidade aos serviços de correio azul e de correio registado, 

tendo em conta que os CTT mantêm os restantes meios de franquia que são 

atualmente disponibilizados e os atuais stocks de pré-pagos de correio azul e de 

correio registado detidos pelos clientes podem continuar a ser utilizados até 

31.05.2020;  

h) na sua globalidade, a proposta de preços apresentada pelos CTT cumpre o princípio 

da acessibilidade a todos os utilizadores; 

i) não se identificam situações de não conformidade com o princípio da transparência 

e da não discriminação; 

j) por aplicação do n.º 1 do artigo 8.º dos critérios de formação de preços, que prevê 

que a notificação dos preços à ANACOM ocorre com a antecedência mínima de 30 

dias úteis em relação à data da sua entrada em vigor, os preços em análise apenas 

podem entrar em vigor a partir de 04.06.2019;  

k) tendo em conta o interesse e a proteção dos utilizadores, importa definir, ao abrigo 

da faculdade permitida pelo n.º 8 do artigo 7.º dos critérios de formação de preços, 

um período mínimo de divulgação antecipada das alterações de preços, 

o Conselho de Administração da ANACOM, no exercício das atribuições e poderes 

conferidos à ANACOM pelas alíneas h) e i) do n.º 1 do artigo 8.º e pelas alíneas a), g), h), 

n) e o) do n.º 1 do artigo 9.º, todos dos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

39/2015, de 16 de março, bem como pelo n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 17/2012, de 26 de 
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abril (na sua redação em vigor), no exercício das competências que lhe são conferidas pela 

alínea b) do n.º 1 do artigo 26.º dos seus Estatutos, e ao abrigo do n.º 6 do artigo 8.º dos 

critérios dos critérios de formação dos preços do serviço postal universal para o período 

2018-2020, fixados por deliberação da ANACOM de 12.07.2018, complementada por 

deliberação de 05.11.2018, delibera que: 

1. a proposta de preços dos serviços que integram o serviço universal, apresentada pelos 

CTT por carta de 17.04.2019, cumpre os critérios de formação dos preços dos serviços 

postais que compõem o serviço universal, aplicáveis ao ano de 2019; 

2. a aplicação dos preços referidos no ponto anterior apenas pode iniciar-se, ao abrigo e 

de acordo com o prazo previsto no n.º 1 do artigo 8.º dos critérios de formação de 

preços, a partir de 04.06.2019, inclusive;     

3. a divulgação e publicitação dos novos preços, incluindo descontos e condições de 

aplicação, ao abrigo do artigo 7.º dos referidos critérios de formação de preços, deve 

ocorrer com pelo menos cinco dias úteis de antecedência em relação à data da sua 

entrada em vigor. 
























































