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1 Enquadramento 

A Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, na sua redação atual (Lei Postal), estabelece o regime 

jurídico aplicável à prestação de serviços postais, em plena concorrência, no território 

nacional, bem como de serviços internacionais com origem ou destino no território nacional. 

A Lei Postal tem como objetivos (artigo 2.º, n.º 1): 

a) definir as condições de prestação de serviços postais em plena concorrência; 

b) assegurar a prestação eficiente e sustentável de um serviço postal universal (SU); e 

c) estabelecer os direitos e interesses dos utilizadores, em especial dos consumidores. 

Na prossecução destes objetivos deve ser assegurada, nomeadamente, a existência, a 

disponibilidade, a acessibilidade e a qualidade do SU, bem como a sustentabilidade e a 

viabilidade económico-financeira da sua prestação [artigo 2.º, n.º 2, alíneas a) e b)]. 

A Lei Postal caracteriza o SU como a oferta de serviços postais nela definida, com 

qualidade especificada, disponível de forma permanente em todo o território nacional, a 

preços acessíveis a todos os utilizadores, visando a satisfação das necessidades de 

comunicação da população e das atividades económicas e sociais (artigo 10.º, n.º 1).  

De acordo com o artigo 12.º da Lei Postal, o SU compreende um serviço postal, no âmbito 

nacional e internacional, de envios de correspondência, excluindo a publicidade 

endereçada, e ainda de envio de catálogos, livros, jornais e outras publicações periódicas 

até 2 kg de peso e de encomendas postais até 10 kg de peso, bem como um serviço de 

envios registados e um serviço de envios com valor declarado (artigo 12.º, n.º 1). Abrange 

igualmente a entrega no território nacional de encomendas postais recebidas de outros 

Estados-Membros da União Europeia com peso até 20 kg (artigo 12.º, n.º 3). 

Os serviços de correio expresso estão excluídos do SU (artigo 12.º, n.º 2). 
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Segundo o estabelecido no n.º 1 do artigo 11.º da Lei Postal, a prestação do SU deve 

assegurar, nomeadamente, a prestação do serviço postal a preços acessíveis a todos os 

utilizadores, em condições de igualdade e de não discriminação, devendo ser assegurada 

a evolução na prestação do serviço em função do ambiente técnico, económico e social e 

das necessidades dos utilizadores. 

Neste contexto, a Lei Postal estabelece ainda que a fixação dos preços dos serviços 

postais que integram a oferta do SU obedece aos seguintes princípios (artigo 14.º, n.º 1): 

a) acessibilidade a todos os utilizadores; 

b) orientação para os custos, devendo os preços incentivar uma prestação eficiente do 

SU; 

c) transparência e não discriminação. 

Compete à ANACOM fixar, para um período plurianual mínimo de 3 anos, os critérios a 

que deve obedecer a formação dos preços dos serviços postais que compõem o SU (artigo 

14.º, n.º 3), podendo esta Autoridade: 

a) determinar, por motivos de interesse público, devidamente fundamentados, que o 

preço do serviço postal (universal) de envios de correspondência cujo peso seja 

inferior a 50 gramas obedeça ao princípio da uniformidade tarifária, com a aplicação 

de um preço único em todo o território, sem prejuízo de o(s) prestador(es) de SU 

(PSU) celebrar(em) com os utilizadores acordos individuais em matéria de preços 

especiais [artigo 14.º, n.º 8, alínea a)]; 

b) impor mecanismos de controlo de preços, incluindo limites máximos de preços, na 

medida em que tal seja necessário para promover a concorrência ou defender os 

direitos e interesses dos utilizadores [artigo 14.º, n.º 8, alínea b)]; 

c) determinar que alguns serviços postais destinados a serem utilizados por cegos e 

amblíopes sejam prestados gratuitamente [artigo 14.º, n.º 8, alínea c)]; 

d) determinar a alteração dos preços dos serviços postais que integram a oferta do SU, 

bem como a alteração ou a eliminação das condições associadas aos preços, 

devidamente fundamentada, tendo em conta a qualidade do serviço prestado, na 
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medida em que tal seja necessário para promover a concorrência ou defender os 

direitos e interesses dos utilizadores [artigo 14.º, n.º 8, alínea d)]. 

De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 14.º da mesma lei, o(s) PSU deve(m) notificar 

anualmente a ANACOM dos preços a praticar em relação aos serviços postais que 

integram a oferta do SU, incluindo qualquer alteração aos mesmos, com a antecedência 

mínima de 30 dias (úteis) em relação à data da sua entrada em vigor. Até ao final desse 

prazo, caso a ANACOM considere que os preços apresentados não cumprem os princípios 

tarifários e critérios de fixação dos preços, deve notificar o(s) PSU, com base numa decisão 

fundamentada, para que este(s) proceda(m) à sua revisão no prazo de 15 dias (úteis) 

(artigo 14.º, n.º 5).  

Havendo lugar à referida revisão dos preços, a ANACOM avalia-os no prazo máximo de 

15 dias (úteis) desde a nova notificação pelo(s) PSU (artigo 14.º, n.º 6).  

Caso a ANACOM não se pronuncie nos prazos referidos, o(s) PSU pode(m) praticar os 

preços notificados (artigo 14.º, n.º 7). 

O n.º 2 do artigo 11.º da Lei Postal estabelece ainda que o(s) PSU se encontra(m) 

obrigado(s) a publicitar de forma adequada e a fornecer regularmente aos utilizadores e 

aos prestadores de serviços postais informações precisas e atualizadas sobre as 

características do SU oferecido, designadamente sobre as condições de acesso e 

utilização do serviço, preços e níveis de qualidade. 

De relevar ainda que, de acordo com o artigo 47.º da Lei Postal, em caso de incumprimento 

dos objetivos de desempenho associados à prestação do SU fixados pela ANACOM nos 

termos do n.º 1 do artigo 13.º, a ANACOM deve, de acordo com os princípios da 

proporcionalidade, da adequação, da não discriminação e da transparência, aplicar 

mecanismos de compensação destinados aos utilizadores do SU. 
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Por deliberação de 12.07.20181, complementada por decisão de 05.11.20182, a ANACOM 

aprovou os critérios a que obedece a formação dos preços do SU prestado pela atual 

concessionária do SU (CTT – Correios de Portugal, S.A.), para o triénio 2018-20203. 

A presente decisão tem por objetivo fixar os critérios de formação dos preços do SU, nos 

termos e ao abrigo do artigo 14.º da Lei Postal4, a ser observados pelo(s) PSU que vier(em) 

a ser designado(s) ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Postal para 

assegurar aquele serviço após o termo do contrato de concessão atualmente em vigor.  

Tem em conta os contributos recebidos em sede de consulta pública (ao abrigo do artigo 

9.º da Lei Postal) e de audição das organizações representativas dos consumidores (ao 

abrigo do artigo 43.º da mesma lei), a que foi submetido o sentido provável de decisão que 

a precedeu, aprovado por deliberação da ANACOM de 26.06.2020, os quais foram objeto 

de análise no «Relatório da consulta pública e da audição das organizações 

representativas dos consumidores a que foi submetido o sentido provável de decisão sobre 

os critérios a que obedece a formação dos preços do serviço postal universal», que faz 

parte integrante desta decisão. 

2 Situação atual 

Os critérios de formação dos preços do SU em vigor, fixados pela referida deliberação de 

12.07.2018, complementada pela deliberação de 05.11.2018, caracterizam-se 

essencialmente, para além da aplicação dos referidos princípios da transparência, da não 

discriminação, da acessibilidade e da orientação dos preços para os custos, por: 

a) definição de dois cabazes de serviços distintos, um composto pelos serviços de 

correspondência, jornais e publicações periódicas5 e encomendas, e outro composto 

                                                           

1 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456818.  
2 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1462677. 
3 Que, por via do n.º 3 do artigo 15.º desses critérios, se mantêm em vigor em 2021 «Caso os CTT se 
mantenham como empresa prestadora do serviço postal universal após 31.12.2020», (…) até à aprovação pela 
ANACOM de uma nova decisão que aos mesmos se refira, no âmbito e para os efeitos do n.º 3 do artigo 14.º 
da Lei Postal». ». Por facilidade de referência, ao longo desta decisão continuar-se-á a fazer referência aos 
critérios a vigorar em 2018-2020, embora se possam aplicar também a 2021. 
4 A presente decisão não se aplica aos preços especiais e condições associadas dos serviços postais que 
integram a oferta do SU, os quais obedecem ao regime específico definido no artigo 14.º-A da Lei Postal. 
5 Por facilidade, ao longo desta decisão utiliza-se indistintamente a menção a «jornais e publicações periódicas» 
e «correio editorial», significando o mesmo conjunto de serviços. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456818
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1462677
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pelo correio registado utilizado em procedimentos judiciais ou administrativos (cuja 

prestação se encontra reservada aos CTT até 31.12.2021); 

b) fixação de variações anuais máximas de preços para cada um dos referidos cabazes 

de serviços; 

c) fixação de uma variação anual máxima de preços aplicável a envios até 20 gramas 

de correio normal nacional pagos através de selos e franquias nos estabelecimentos 

postais, como forma de assegurar a acessibilidade de preços e a proteção dos 

utilizadores, em particular os utilizadores residenciais e pequenas e médias 

empresas. 

Variação dos preços a aplicar aos serviços de correspondências, correio editorial e 

encomendas 

Relativamente aos preços a aplicar ao referido cabaz de serviços de correspondências, 

correio editorial e encomendas, o critério de formação de preços definido (variação máxima 

de preços para o cabaz) teve como objetivo determinar uma regra de formação de preços 

que: (i) contrabalançasse as previsões de evolução dos custos unitários do cabaz no 

período 2018-20, resultante das previsões de evolução do tráfego e dos custos para esse 

período, limitando assim a margem global dos serviços objeto da regra de preços; (ii) 

incentivasse o PSU a continuar a implementar medidas de eficiência na prestação do SU; 

(iii) contribuísse para assegurar a acessibilidade global dos preços do SU. De qualquer 

forma, permitia ainda manter uma margem adicional à remuneração do capital.  

Atendendo ao grau de incerteza quanto à evolução do tráfego no período de aplicação 

daquela regra de preços, a mesma inclui um fator de correção do tráfego (FCQ) que permite 

ter em conta desvios verificados entre o tráfego previsto e o tráfego observado, e respetivo 

impacto nos custos unitários estimados para o cabaz de serviços. Entendeu-se, não 

obstante, que apenas uma parte desse desvio de tráfego deveria ser incorporado na regra 

de preços, repartindo esse risco entre os CTT e os utilizadores, e limitado a um 

determinado valor máximo admissível (1,9 pontos percentuais).  

Analogamente, a regra de fixação de preços inclui um fator de correção da inflação 

(FCIPC), com vista a incorporar na variação anual máxima de preços desvios verificados 

face à inflação inicialmente prevista para o ano anterior, sendo este fator também limitado 

superiormente (2,5 pontos percentuais). 
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Assim, e em síntese, definiu-se a seguinte regra de variação máxima para o preço médio 

do cabaz de serviços constituído pelos serviços de correspondências, correio editorial e 

encomendas, abrangidos pelo artigo 14.º da Lei Postal, no período 2019-20: 

IPC - 0,25% + FCIPC + FCQ, em 2019 e em 20206, 

em que, IPC corresponde à inflação esperada para cada ano oficialmente prevista pelo 

Governo e como tal inscrita no Relatório do Orçamento do Estado de cada ano. 

Variação dos preços do correio normal nacional até 20 gramas 

Atendendo ao princípio da acessibilidade de preços e como forma de proteção dos 

utilizadores, atendendo a que os envios de correio normal nacional com peso até 20 

gramas constituem a prestação com maior importância em termos de tráfego para o 

segmento de utilizadores residenciais, a ANACOM definiu uma variação anual máxima 

para o preço destes envios.  

Foi assim estabelecido que a variação do preço dos envios de correio normal nacional com 

peso até 20 gramas, pagos através de selos e franquias nos estabelecimentos postais, não 

poderia sofrer uma variação anual do preço, em termos médios anuais, nos anos 2019 e 

2020, superior à variação máxima de preços aplicável, em cada ano, ao cabaz de serviços 

de correspondências, correio editorial e encomendas, referida anteriormente.  

Variação dos preços a aplicar ao serviço de correio registado utilizado em 

procedimentos judiciais ou administrativos 

Relativamente aos preços a aplicar a este cabaz de serviços, cuja prestação se encontra 

reservada aos CTT até 31.12.2021, a variação máxima de preços definida tinha como 

objetivo anular a margem positiva daqueles serviços, dessa forma visando a proteção dos 

interesses dos utilizadores daquele serviço e a criação de incentivos, no quadro da 

orientação dos preços para os custos, para uma prestação eficiente do serviço.  

Assim, e tendo em conta as estimativas de evolução da inflação, tráfego e custos, fixou-se 

uma redução de preços anual, em termos nominais, de, pelo menos, IPC - 4,4%, em 2019 

e 2020. 

                                                           
6 Uma vez que esta regra foi fixada já no decorrer de 2018, a mesma teve ainda em consideração a aplicação, 
em 2018, da variação máxima de preços permitida para 2018 (4,5%). 
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Analogamente ao definido para a variação dos preços para o cabaz de serviços de 

correspondências, correio editorial e encomendas, aplica-se também neste caso um fator 

de correção da inflação (FCIPC) e um fator de correção do tráfego (FCQ), nos mesmos 

moldes.   

Assim, definiu-se a seguinte variação máxima para o preço médio do cabaz destes 

serviços: 

IPC - 4,4% + FCIPC + FCQ, em 2019 e em 2020. 

3 Consulta pública sobre a prestação do SU após o fim da atual concessão 

Por solicitação do Governo e tendo também em vista a recolha de elementos que 

contribuíssem para o exercício das suas competências, a ANACOM lançou em 26.11.2019 

uma consulta pública sobre a prestação do SU após o fim da atual concessão, da qual o 

respetivo relatório foi aprovado por decisão de 09.03.20207 (doravante relatório da consulta 

pública). 

No âmbito da referida consulta, foi especificamente questionado sobre se deveria ser 

aplicada a uniformidade tarifária a alguns serviços, se deveriam ser impostos limites de 

preços para alguns serviços ou utilizadores e se deveria ser determinada a prestação 

gratuita de alguns serviços para cegos e amblíopes. 

Uniformidade tarifária 

No que se refere à possibilidade de imposição de uniformidade tarifária (aplicação de um 

preço único em todo o território) a alguns serviços com peso inferior a 50 g, a maioria dos 

contributos recebidos foram favoráveis à sua imposição, tendo algumas respostas 

defendido a sua aplicação aos serviços de envios de correspondências em geral e outras 

apenas a determinados serviços. Três respondentes defenderam a sua aplicação 

especificamente aos utilizadores do segmento ocasional / cidadãos. 

Quanto a este ponto, conforme referido no relatório da consulta pública, a ANACOM 

entende ser adequado manter a obrigação de ser assegurada a uniformidade tarifária para 

                                                           
7 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1518541.  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1518541
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os preços dos envios de correspondência no âmbito nacional com peso inferior a 50 g, 

remetidos por utilizadores ocasionais. 

Imposição de limites de preços 

Quanto à imposição de limites de preços para alguns serviços prestados a alguns 

utilizadores específicos, ou situados em determinadas áreas geográficas, como forma de 

assegurar a acessibilidade do SU, alguns contributos foram no sentido de se imporem 

limites de preços (incluindo preços tendencialmente gratuitos) a alguns serviços de 

correspondências para utilizadores «vulneráveis» ou localizados em zonas geográficas 

desfavorecidas, ou para os envios de jornais e publicações periódicas, tendo outros 

contributos sido desfavoráveis à criação de medidas específicas que incidam sobre 

determinados serviços ou utilizadores específicos. Neste último caso, um subgrupo de 

respondentes não defende a criação deste tipo de medidas específicas por considerar que 

as medidas que sejam definidas devem abranger todos os utilizadores do SU.  

Neste âmbito, e conforme referido no relatório da consulta pública, considerando que a 

imposição de limites de preços para alguns serviços prestados a determinados utilizadores 

específicos é um dos elementos fundamentais para assegurar que se observam os 

objetivos previstos no artigo 2.º da Lei Postal, em particular na alínea c) do n.º 1 e na alínea 

a) do n.º 2 desta disposição, a ANACOM considera adequado continuar a impor limites de 

preços para serviços prestados a utilizadores específicos, em particular a utilizadores 

residenciais e pequenas e médias empresas, como forma de assegurar a acessibilidade 

do SU. 

Ofertas específicas para cegos e amblíopes 

Quanto à possibilidade de imposição de uma obrigação de prestação gratuita de alguns 

serviços postais destinados a cegos e amblíopes, a maioria dos respondentes considerou 

que a mesma deve ser imposta, tendo algumas pronúncias efetuado referência específica, 

de forma direta ou indireta, à manutenção da gratuitidade do envio de «cecogramas». 

A este respeito, no relatório da consulta pública, a ANACOM referiu ser adequada a 

prestação gratuita de alguns envios postais destinados a cegos e amblíopes 

(«cecogramas»), pelo que avaliaria se, e em que termos, seria adequada a sua imposição, 

no âmbito das suas atribuições previstas na alínea c) do n.º 8 do artigo 14.º da Lei Postal. 
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4 Definição dos critérios de formação dos preços do SU 

Como já referido, estabelecem-se nesta decisão os critérios a que deve obedecer a 

formação dos preços dos serviços postais que compõem o SU, ao abrigo do artigo 14.º da 

Lei Postal, a serem observados pelo(s) PSU que vier(em) a ser designado(s) ao abrigo da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º da mesma lei para assegurar aquelas prestações após o 

termo do contrato de concessão atualmente em vigor.  

4.1 Serviços objeto dos critérios de formação de preços 

Tendo em conta o âmbito do SU definido pelos n.ºs 1 e 3 do artigo 12.º da Lei Postal, os 

critérios a definir através da presente decisão aplicam-se aos serviços de:  

a) envios de correspondência, prioritária e não prioritária, no serviço nacional e 

internacional de saída, até 2 Kg de peso; 

b) envios de catálogos, livros, jornais e publicações periódicas, no serviço nacional e 

internacional de saída, até 2 Kg de peso; 

c) envios registados de correspondência, bem como de catálogos, livros, jornais e 

publicações periódicas, no serviço nacional e internacional de saída, até 2 Kg de 

peso; 

d) envios de encomendas postais, no serviço nacional e internacional de saída, até 10 

Kg de peso, que incluem o registo do envio;  

e) envios com valor declarado de correspondência até 2 Kg de peso e de encomendas 

postais até 10 Kg de peso, no serviço nacional e internacional de saída. 

Os envios de correspondência referidos na alínea a), incluem pacotes postais contendo 

bens de natureza comercial ou não, com peso até 2 Kg, com as características fixadas na 

Convenção da União Postal Universal e respetivos Regulamentos.  

Atendendo a que importa assegurar a disponibilidade e continuidade da prestação do SU 

em todo o território nacional como fator de coesão social e territorial, minimizando 

eventuais disrupções para os utilizadores de modo a também assegurar a acessibilidade 

ao SU, considera-se que o(s) PSU(s) que seja(m) designado(s) para prestar aquela 

prestação após o termo do atual contrato de concessão, deve(m) assegurar, pelo menos 
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durante o primeiro ano de prestação do SU, a prestação dos serviços que integram o SU 

de acordo com a estrutura tarifária disponibilizada pelo atual PSU. 

Neste sentido, como referência para os preços a praticar pelo(s) PSU deve ser considerado 

o tarifário do SU aplicado pelo atual PSU, para os seguintes serviços, nas suas 

modalidades, destinos (nacional e internacional), formatos e escalões de peso (conforme 

apêndice): 

a) serviço de envios de correspondência na modalidade prioritária, designado de 

«correio azul»; 

b) serviço de envios de correspondência na modalidade não prioritária, designado de 

«correio normal»; 

c) serviço de envios de livros e correio editorial, nas modalidades «jornais e 

publicações periódicas e livros» e «correio editorial - publicações periódicas e não 

periódicas»; 

d) serviço de envios de correspondência registada, nas modalidades «registo 

simples» (que fornece uma prova de envio e uma prova de depósito pelo 

carteiro/distribuidor no recetáculo postal do destinatário), «correio registado» (que 

fornece uma prova de envio e uma prova de entrega mediante a recolha de 

assinatura de quem recebe) e «correio registado entregue ao próprio» (que fornece 

uma prova de entrega ao próprio destinatário do envio, mediante a recolha de 

assinatura do próprio destinatário); 

e) serviço de registo de livros, jornais e publicações periódicas; 

f) serviço de envios de encomendas postais, designado de «encomenda»; 

g) serviço de envios (correspondências e encomendas) com valor declarado. 

No caso da criação ou alteração de serviços ou modalidades de serviços postais que 

integram a oferta do SU, ao longo da vigência do contrato de concessão do(s) futuro(s) 

PSU, a sua inclusão no regime fixado na presente decisão será objeto de decisão da 

ANACOM. Para este efeito, a criação ou alteração de serviços ou modalidades de serviços 

postais é antecipadamente comunicada pelo(s) PSU à ANACOM, com uma antecedência 
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mínima de 30 dias úteis (prazo mínimo coincidente com o prazo de notificação dos preços 

à ANACOM, previsto no n.º 4 do artigo 14.º da Lei Postal). 

4.2 Variações anuais dos preços  

Os critérios de formação de preços que têm vindo a ser adotados pela ANACOM têm tido 

em consideração a necessidade de contrabalançar as previsões de evolução do tráfego e 

dos custos, criando simultaneamente incentivos ao PSU para continuar a implementar 

medidas de eficiência na prestação do SU. Estes critérios têm vindo a ser aplicados ao 

mesmo PSU, os CTT, tendo em conta também a situação específica daquele. 

No âmbito de um procedimento de designação ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º 

da Lei Postal, importa prever critérios de formação de preços que sejam conhecidos dos 

potenciais concorrentes, e que, pelo menos numa fase inicial, não estejam exclusivamente 

dependentes das condições específicas de um determinado operador. 

Neste contexto, tendo presente: 

a) que, como exposto no capítulo 4.1, para assegurar a disponibilidade e continuidade 

da prestação do SU em todo o território nacional como fator de coesão social e 

territorial, e com vista a permitir estabelecer um adequado período de transição face 

ao anterior contrato de concessão de modo a também assegurar a acessibilidade 

ao SU, o(s) PSU(s) que seja(m) designado(s) para prestar aquela prestação após 

o termo do atual contrato de concessão, deve(m) assegurar, pelo menos durante o 

primeiro ano de prestação do SU, a prestação dos serviços que integram o SU de 

acordo com a estrutura tarifária disponibilizada pelo atual PSU; 

b) se estimar que continue a verificar-se uma redução do tráfego de correspondências, 

o que pode levar a um aumento dos custos unitários da prestação do SU; 

considera-se que, no primeiro ano de vigência do contrato de concessão, os preços de 

cada um dos serviços objeto da presente decisão não podem ser superiores aos preços 

que estejam em vigor à data da designação (praticados pelo atual PSU), atualizados pelo 

valor estimado da inflação para esse primeiro ano, acrescido de um ponto percentual (p.p.). 

Ou seja, no primeiro ano de vigência do contrato de concessão a celebrar após o termo do 

atualmente em vigor, a variação média anual de cada um dos preços dos serviços objeto 
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da presente decisão não pode ser superior a IPC + 1 ponto percentual (p.p.), em termos 

nominais8. Ou seja: IPC + 1%. 

Uma possível alternativa seria aplicar, no primeiro ano da concessão, os preços em vigor 

à data da designação, isto é, manter constantes aqueles preços. Contudo, tal poderia 

constituir uma obrigação demasiado onerosa, atendendo ao previsível aumento dos custos 

unitários da prestação do SU. 

A partir do segundo ano de vigência daquele contrato de concessão, inclusive, as variações 

de preços devem respeitar o princípio da orientação dos preços para os custos, não se 

submetendo a uma variação anual máxima de preços, atendendo, nomeadamente: 

a) ao atual contexto, caracterizado pela situação de pandemia associada ao COVID-

19, que torna neste momento ainda mais difícil poder antecipar como evoluirá a 

procura de serviços postais que integram o SU e os custos associados à sua 

prestação, transformando essa antecipação num exercício mais complexo e 

imprevisível do que tem sido, aquando da fixação pela ANACOM, em anos 

anteriores, dos anteriores critérios de formação de preços, incluindo os que ainda 

se encontram em vigor; 

b) a que do processo de designação de PSU, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 

17.º da Lei Postal, poder resultar a designação de um ou mais PSU, neste último 

caso para diferentes elementos do SU; 

c) a que a fixação dos preços em função do princípio da orientação para os custos 

permite, num mercado liberalizado, atribuir ao(s) PSU maior flexibilidade na fixação 

dos preços e contribui para o equilíbrio financeiro da prestação do SU.   

Na aplicação do princípio da orientação dos preços para os custos, a ANACOM atenderá: 

a) em primeiro lugar, ao cabaz de serviços do SU como um todo (isto é, analisa-se a 

orientação dos preços para os custos da totalidade do cabaz), caso exista apenas 

                                                           
8 Para o cálculo do preço médio anual em vigor no último ano do atual contrato de concessão, não se 
consideram reduções de preços que sejam implementadas nesse ano por ativação do mecanismo de 
compensação aos utilizadores por incumprimento de indicadores de qualidade de serviço no ano anterior, dado 
que tal significaria a continuidade da aplicação dessa penalização, pelo menos, no ano seguinte. 
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um PSU, ou ao cabaz de serviços prestado por cada PSU, caso sejam designados 

vários PSU;  

b) em segundo lugar, a cada serviço, tendo em conta o destino nacional ou 

internacional (isto é, por exemplo analisa-se a orientação dos preços para os custos 

ao nível do serviço de correspondências no âmbito nacional). 

A ANACOM terá como referência a margem do cabaz de serviços do SU, objeto da 

presente decisão, que tem sido verificada em média nos últimos anos9, desta forma 

continuando a limitar o valor da mesma e a assegurar que se mantém orientada para os 

custos em níveis equivalentes. 

Tendo em conta o exposto, ao nível da análise em particular das propostas específicas de 

preços, esta Autoridade entende que: 

a) se a margem do cabaz de serviços do SU10 for positiva, uma proposta de preços 

está à partida em conformidade com o princípio da orientação dos preços para os 

custos se da proposta de preços resultar uma redução da margem positiva ou, no 

limite, a manutenção da margem do cabaz; 

b) se a margem do cabaz de serviços do SU11 for negativa, uma proposta de preços 

está à partida em conformidade com o princípio da orientação dos preços para os 

custos se da proposta de preços resultar uma redução da margem negativa ou, no 

limite, a manutenção da margem do cabaz; 

c) a margem a considerar é a margem relativa (em percentagem) face aos proveitos, 

que revela também de uma forma direta qual a variação dos preços necessária 

para, tudo o resto permanecendo constante, se obter uma margem nula. 

A metodologia de análise acima indicada tem em conta, necessariamente, estimativas de 

evolução da margem dos serviços para o ano em que se aplica a proposta de preços, 

                                                           
9 Note-se que, como anteriormente referido, a ANACOM fixou variações máximas de preços procurando 
contrabalançar as previsões de evolução dos custos unitários dos serviços em causa, limitando assim a 
margem global dos serviços objeto da regra de preços e, de igual modo, procurando manter a margem global 
dos mesmos. 
10 Ou a margem do cabaz de serviços prestado por cada PSU, caso sejam designados vários PSU. 
11 Ou a margem do cabaz de serviços prestado por cada PSU, caso sejam designados vários PSU. 
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estimativas que deverão ser apresentadas pelo(s) PSU à ANACOM, devidamente 

fundamentadas, juntamente com a proposta de preços. 

A ANACOM terá em conta divergências que se verifiquem entre aquelas estimativas e os 

valores que se venham efetivamente a verificar, apurados pelo sistema de contabilidade 

analítica (SCA) do(s) PSU. Essas divergências serão tidas em conta pela ANACOM, na 

medida do considerado adequado, para assegurar o cumprimento dos princípios tarifários 

previstos na Lei Postal (em especial os princípios da orientação para os custos, incluindo 

o incentivo a uma prestação eficiente do SU, e da acessibilidade, previstos nas alíneas a) 

e b) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei Postal) e o cumprimento dos critérios de formação de 

preços definidos pela presente decisão.  

Neste contexto, as referidas divergências serão consideradas no âmbito de futuras 

propostas de preços apresentadas pelo(s) PSU ou dar origem a determinações desta 

Autoridade para alteração dos preços em vigor, ao abrigo da alínea d) do n.º 8 do artigo 

14.º da Lei Postal12. 

Sem prejuízo do exposto, ao nível da análise em detalhe das propostas específicas de 

preços, a ANACOM privilegiará uma análise de variações significativas dos preços e das 

margens de cada um dos serviços. Em particular, a ANACOM terá em consideração o 

eventual impacto de variações significativas de preços no âmbito do cumprimento do 

princípio da acessibilidade dos preços. No caso de reduções significativas de preços e/ou 

de margens, a ANACOM estará ainda atenta à eventual aplicação de preços anti-

concorrenciais que visem eliminar ou limitar a concorrência. 

Em particular, e sem prejuízo da referida análise da orientação global da proposta de 

preços para os custos, esta Autoridade considera pouco provável que, respeitando-se a 

referida regra, só por si, aumentos ou reduções de preços inferiores a 10% ou de margens 

inferiores a 10 pontos percentuais, se reflitam em preocupações em termos de orientação 

para os custos ou em termos de acessibilidade dos utilizadores aos serviços.  

                                                           
12 A alínea d) do n.º 8 do artigo 14.º prevê que a ANACOM pode “determinar a alteração dos preços dos serviços 
postais que integram a oferta do serviço universal, bem como a alteração ou eliminação das condições 
associadas aos preços, devidamente fundamentada em termos do cumprimento dos princípios [tarifários] 
previstos no n.º 1, tendo em conta a qualidade do serviço prestado, na medida em que tal seja necessário para 
promover a concorrência ou defender os direitos e interesses dos utilizadores”. 
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Em suma, no âmbito da aplicação da orientação dos preços para os custos a um nível mais 

desagregado da proposta de preços, a ANACOM avaliará a evolução de cada serviço e 

prestará especial atenção: 

- 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%); 

- 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 pontos percentuais). 

A ANACOM dará também particular atenção a propostas de variações de preços que, 

embora anualmente menos significativas, em dois anos consecutivos apresentem, em 

termos acumulados, aumentos ou reduções acima de 15%. 

No âmbito da análise das variações de preços significativas, será privilegiada a análise ao 

nível do produto elementar (e.g., preço de um envio de correspondência não prioritária com 

peso entre 50 e 100 gramas, no âmbito nacional), isto é, ao nível de cada preço. 

No âmbito das variações significativas da margem, será privilegiada a análise ao nível 

agregado do serviço / modalidade de serviço, tendo em conta o destino, nacional ou 

internacional (por exemplo, a nível global do serviço de correspondência não prioritária no 

âmbito nacional), e já não ao nível mais detalhado do produto elementar. 

No âmbito da análise destas situações, esta Autoridade terá em conta, designadamente e 

no que for aplicável: 

- as previsões de evolução do tráfego e dos custos da prestação ou prestações de 

serviço em causa; 

- o valor da margem (por exemplo, se se encontra próxima de zero) e a estimativa de 

variação da mesma (por exemplo, se a margem relativa estimada para o ano de 

aplicação dos novos preços for muito próxima da margem relativa do ano em curso); 

- a importância da prestação em causa em termos de proveitos e tráfego, no âmbito 

do SU e da proposta de preços em análise. 
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A ANACOM terá em consideração a verificação de eventos não recorrentes que possam 

ter um impacto significativo na análise da verificação do cumprimento da orientação dos 

preços para os custos, expurgando da análise esses eventos sempre que considerado 

adequado. 

No que respeita ao critério de custo a considerar na análise da orientação dos preços para 

os custos, tendo em conta: 

a) a Decisão 97/310/CE da CE e o acórdão Arcor (Caso C-55/06), ambos no âmbito do 

sector das telecomunicações, dos quais decorre que na aplicação do princípio da 

orientação para os custos: 

- os preços devem refletir apenas os custos subjacentes ao serviço; 

- na determinação da base de cálculo dos custos, devem tomar-se em 

consideração os custos reais do operador, a saber, os custos já pagos 

(suportados) pelo operador notificado e uma remuneração razoável por forma a 

permitir o desenvolvimento a longo prazo e a modernização das infraestruturas; 

b) a jurisprudência e práticas europeias em matéria de aplicação das regras da 

concorrência13, em que é possível concluir que, no caso da obrigação de prestação de 

um SU, os preços com a prestação do SU têm de suportar os custos incrementais 

específicos do serviço e parte dos custos gerais de manutenção da rede incorridos 

(custos fixos e comuns associados à rede instalada), por força da obrigação de 

prestação do SU; 

c) que a aplicação do princípio da orientação dos preços para os custos, previsto no 

artigo 14.º da Lei Postal, deve corresponder à aplicação de um preço cujo limiar 

mínimo não constitua um preço predatório no âmbito da aplicação do direito da 

concorrência; 

d) que o(s) PSU se encontra(m) obrigado(s) (artigo 15.º, n.º 1, da Lei Postal) a dispor 

de um SCA que permita a separação de contas entre cada um dos serviços e 

produtos que integram o SU e os que o não integram; 

                                                           
13 Designadamente o Caso C-62/96 (Caso AKZO), a Decisão CE 2001/354/CE (Deutsche Post I) e a 
jurisprudência Chronopost (no Caso La Poste/Chronopost). 
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e) que o SCA deve, adicionalmente, permitir a separação entre os custos associados 

às diversas operações integrantes do serviço postal (aceitação, tratamento, 

transporte e distribuição) (artigo 15.º, n.º 2, da Lei Postal); 

f) que a aplicação do sistema contabilístico deve basear-se nos princípios da 

contabilidade analítica, coerentemente aplicados e objetivamente justificáveis (artigo 

15.º, n.º 3, da Lei Postal), 

a ANACOM terá como referência a relação entre os preços de cada serviço e os custos 

totais subjacentes a cada serviço apurados de acordo com o SCA acima referido.  

Caso aquela relação seja negativa (ou seja, os custos totais do serviços sejam superiores 

aos proveitos do serviço), adicionalmente a ANACOM terá em conta a relação entre os 

preços de cada serviço e o somatório: (i) dos custos que sejam diretamente atribuíveis ao 

serviço (custos diretos); (ii) da parte dos vulgarmente designados custos conjuntos afetos 

ao serviço; e (iii) de uma remuneração razoável do(s) PSU (isto é, cobrindo a parte de custo 

de capital que seja alocada ao serviço).  

Havendo situações em que a segunda relação seja negativa, o(s) PSU deve(m) apresentar, 

juntamente com a proposta de preços, informação detalhada e circunstanciada justificativa 

dessa situação, incluindo toda e qualquer informação adicional relevante sobre custos. 

4.3 Uniformidade tarifária 

Como referido, a Lei Postal estabelece [no artigo 14.º, n.º 8, alínea a)] que a ANACOM 

pode determinar, por motivos de interesse público, devidamente fundamentados, que o 

preço do serviço postal de envios de correspondência cujo peso seja inferior a 50 gramas 

obedeça ao princípio da uniformidade tarifária, com a aplicação de um preço único em todo 

o território, sem prejuízo de o(s) PSU celebrar(em) com os utilizadores acordos individuais 

em matéria de preços especiais. 

Este princípio encontra-se também previsto na Diretiva Postal, que no segundo travessão 

do artigo 12.º, na redação que lhe foi introduzida pela Diretiva 2008/6/CE, refere que «(…) 

os preços [do serviço universal] devem ser fixados em função dos custos e dar incentivos 

para uma prestação eficiente de serviço universal. Sempre que necessário por motivos de 

interesse público, os Estados-Membros podem aplicar uma tarifa única no seu território 

nacional e/ou além-fronteiras aos serviços de tarifa avulso e a outros envios postais». 
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O considerando 38 da Diretiva 2008/6/CE refere que «num enquadramento totalmente 

competitivo, é importante, quer para o equilíbrio financeiro do serviço universal quer para 

limitar as distorções de mercado, assegurar que o princípio de que os preços refletem as 

condições comerciais normais só possa não ser aplicado a fim de proteger o interesse 

público. Este objetivo deverá ser atingido ao continuar a permitir que os Estados-Membros 

mantenham tarifas únicas para o correio de tarifa avulsa, o serviço mais utilizado pelos 

consumidores e pelas pequenas e médias empresas. (…)». 

Atendendo (i) ao exposto, (ii) aos resultados da consulta pública realizada (ver capítulo 3) 

e (iii) a que a eventual aplicação de tarifas não geograficamente uniformes para os envios 

de correspondências com peso inferior a 50 gramas, efetuados por utilizadores ocasionais 

(residenciais e pequenas e médias empresas), poderá criar uma complexidade 

desnecessária junto dos mesmos, levando até a uma menor utilização de serviços postais 

por parte destes utilizadores, com prejuízo da satisfação das suas necessidades de 

serviços postais e assim o acesso aos serviços postais que integram o SU,  considera-se 

que se justifica manter-se a imposição da obrigação de uniformidade tarifária para os 

seguintes envios de correspondência com peso inferior a 50 gramas, no serviço nacional, 

efetuados pelos utilizadores do segmento ocasional, essencialmente utilizadores 

residenciais e pequenas e médias empresas: 

a) envios de correspondência prioritária; 

b) envios de correspondência não prioritária; 

c) envios de correspondência registada; 

d) envios de correspondência com valor declarado.  

Note-se que esta obrigação não corresponde a uma obrigação de aplicação de um preço 

único, para envios com peso até 50 gramas (tenham 15 ou 45 gramas de peso, por 

exemplo). Podem aplicar-se preços distintos em função do peso (por exemplo, pode 

aplicar-se um preço para envios até 20 gramas distinto do preço aplicável a envios até 50 

gramas, como hoje sucede na oferta do atual PSU), devendo, no entanto, esse preço ser 

o mesmo independentemente da origem e destino geográfico do envio.  

No caso de ser adotado um procedimento de designação de PSU por áreas geográficas, 

o(s) PSU que venha(m) a ser designado(s) deve(m) garantir a aplicação de um preço 
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uniforme para os referidos serviços, quer na(s) área(s) geográfica(s) para a(s) qual(ais) 

foi(ram) designado(s), quer entre áreas geográficas. Nestas situações, o(s) PSU, 

anualmente, e em conjunto, devem chegar a acordo sobre a melhor forma de refletir a 

obrigação de uniformidade tarifária no respeito pelos termos e condições definidas na 

presente decisão da ANACOM. Enquanto não haja acordo entre os PSU, e com vista a dar 

cumprimento o princípio da uniformidade tarifária, aplica-se o preço vigente no ano 

imediatamente anterior. 

4.4 Princípio da acessibilidade dos preços 

Os preços dos serviços postais que integram a oferta do SU objeto desta decisão devem, 

como já referido, obedecer ao princípio da acessibilidade a todos os utilizadores [artigo 

14.º, n.º 1, alínea a)]. 

Na aplicação do princípio da acessibilidade à análise dos preços comunicados pelo(s) PSU, 

a ANACOM atenderá, nomeadamente: 

- à informação disponível sobre gastos das famílias com os serviços postais; 

- à informação recolhida pela ANACOM no âmbito de inquéritos ao consumo (de 

clientes residenciais e empresariais) de serviços postais, de satisfação com os 

serviços postais e de estudos sobre as necessidades dos utilizadores de serviços 

postais; 

- aos aumentos de preços que, sendo necessários em virtude 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 em causa é um input crítico para a atividade dos utilizadores e os 

gastos com o serviço são importantes para a sua posição financeira; 

- à necessidade de evitar que aumentos de preços se traduzam em reduções 

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

procura-preço e/ou da sua transferência para meios suportados em comunicações 

eletrónicas, com subsequente erosão do próprio tráfego postal e consequente 

aumento de custos unitários e eventual entrada num processo de causalidade 

cumulativa que possa por em risco a viabilidade económico-financeira da prestação 

do SU; 
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- a propostas de variações de preços significativas (com especial atenção a 

aumentos médios anuais de preços superiores a 10% ou a aumentos médios 

acumulados de preços em dois anos superiores a 15%). 

Em segmentos onde se verifique maior concorrência ou esta seja efetiva, o princípio da 

acessibilidade será, à partida, menos relevante, pois neste caso é de esperar que a 

concorrência funcione como elemento limitador de aumentos de preços (no respeito das 

regras da concorrência) e como elemento que incentive uma prestação mais eficiente do 

SU. 

Como forma adicional de assegurar a acessibilidade dos utilizadores residenciais e das 

pequenas e médias empresas, considera-se adequado (continuar a) definir uma variação 

anual máxima para o preço dos envios de correspondência não prioritária nacional com 

peso até 20 gramas, que constitui a prestação com maior importância em termos de tráfego 

expedido pelo segmento de utilizadores ocasionais (essencialmente utilizadores 

residenciais e pequenas e médias empresas).  

O preço atualmente em vigor para esta prestação, que na oferta do atual PSU (os CTT) 

corresponde ao preço do correio normal nacional com peso até 20 gramas pago através 

de selos e franquias nos estabelecimentos postais, é de 0,53 euros.  

Tendo em conta, por um lado, o referido objetivo de acessibilidade, e, por outro lado, a 

tendência de decréscimo do tráfego, que, tudo o resto permanecendo constante, tem como 

impacto um aumento dos custos unitários, esta Autoridade entende que a variação média 

anual do preço dos referidos envios de correspondência não prioritária nacional com peso 

até 20 gramas, utilizados pelos utilizadores ocasionais (residenciais e pequenas e médias 

empresas), não pode ser superior ao maior dos seguintes valores:  

a) ao valor da inflação estimada para cada ano, acrescida de 1 ponto percentual;  

b) um cêntimo de euro (0,01 euros). 

Ou seja: variação média anual ≤ Max [IPC + 1 p.p.; 0,01 euros]. 

Esta variação máxima de preços não se aplica no primeiro ano de vigência do contrato de 

concessão, ano em que se aplica a regra fixada no capítulo 4.2 (variação máxima de IPC 

+ 1%). 
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Em qualquer caso, nos restantes anos devem ser respeitadas quaisquer outras variações 

anuais máximas de preços que sejam fixadas e para as quais concorra a variação de 

preços daquela prestação. 

4.5 Envios para cegos e amblíopes 

Nos termos da alínea c) do n.º 8 do artigo 14º da Lei postal, a ANACOM pode determinar 

que, no âmbito dos serviços postais que integram a oferta do SU, alguns serviços postais 

destinados a serem utilizados por cegos e amblíopes sejam prestados gratuitamente. 

Até ao momento a ANACOM não impôs essa obrigação, tendo em conta que o atual PSU 

inclui na sua oferta envios gratuitos para cegos e amblíopes. 

No âmbito das obrigações que resultam de vinculação internacional do Estado português, 

o «Operador Designado» pelo Estado português para efeitos de aplicação das obrigações 

resultantes dos Atos da União Postal Universal (UPU) - atualmente os CTT -, encontra-se 

obrigado a prestar, no âmbito dos envios internacionais, envios gratuitos para cegos e 

amblíopes. Esta matéria está prevista no artigo 16.º da Convenção da UPU, referente a 

«Isenção de taxas postais», que no seu n.º 3 estabelece que: 

− «Todos os envios para os cegos enviados para ou por uma organização para 

pessoas cegas, ou enviados para ou por uma pessoa cega, estão isentos de 

qualquer taxa postal, à exceção das sobretaxas aéreas, na medida em que esses 

envios são admissíveis como tal no serviço interno do operador designado de 

origem»; 

− «o termo «pessoa cega» designa qualquer pessoa oficialmente avaliada como cega 

ou com visão reduzida em seu país ou que responde às definições da Organização 

Mundial de Saúde de uma pessoa cega ou de uma pessoa com visão reduzida»;  

− «é designada como organização para os cegos qualquer instituição ou associação 

que ajuda ou representa oficialmente as pessoas cegas»; 

− «os envios para os cegos incluem toda a correspondência, publicação, em qualquer 

formato (inclusive áudio) e todo equipamento ou material produzido ou adaptado 

para ajudar as pessoas cegas a superar os problemas derivados da sua cegueira, 

como especificados no Regulamento [da UPU]». 
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Os envios para cegos têm como limite máximo de peso 7kg (de acordo com o artigo 17.2.3 

da referida Convenção da UPU). 

A consulta pública realizada mostrou que a maioria dos respondentes considera que deve 

ser mantida ou imposta a referida gratuitidade. De destacar a resposta do atual PSU (CTT), 

que respondeu que «(…) existindo esta regra no âmbito da UPU para o correio 

internacional e tendo em consideração a não discriminação dos envios, faz sentido manter 

a gratuitidade do envio de cecogramas no âmbito nacional». 

Assim, visando assegurar a acessibilidade aos serviços postais por parte de utilizadores 

cegos e amblíopes, tendo em conta que o atual PSU oferece serviços gratuitos 

especificamente destinados a estes utilizadores e que importa que não haja uma disrupção 

na oferta a este segmento da população, independentemente de qual(ais) seja(m) o(s) 

futuro(s) PSU, e que a nível internacional a Convenção da UPU também prevê a oferta de 

envios a título gratuito para estes utilizadores, considera-se ser de impor a obrigação de 

prestação gratuita de envios especificamente destinados a cegos e amblíopes. 

Nas condições descritas, determina-se que o(s) PSU deve(m) disponibilizar, de forma 

gratuita, no serviço nacional e internacional, envios para os cegos ou amblíopes expedidos 

para ou por uma organização para pessoas cegas ou amblíopes, ou enviados para ou por 

uma pessoa cega ou amblíope, à exceção das sobretaxas aéreas e dos serviços especiais 

associados, caso existam (registo, aviso de receção, etc.). 

Para este efeito, consideram-se:  

a) os registos sonoros (áudio);  

b) o papel especial destinado unicamente ao uso de cegos;  

c) os textos em caracteres em negro ampliados de forma a possibilitar a utilização dos 

resíduos visuais com recurso a máquinas apropriadas.  

4.6 Princípios da transparência e da não discriminação 

Os preços dos serviços que integram a oferta do SU devem obedecer ao princípio da 

transparência e da não discriminação. 
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A verificação do princípio da transparência permite que os utilizadores tenham acesso a 

toda a informação pertinente para o seu processo de tomada de decisão, contribuindo para 

que possam efetuar escolhas eficientes e adequadas às suas necessidades. 

Neste âmbito, a própria Lei Postal estabelece obrigações, que impendem quer sobre o(s) 

PSU, quer sobre os prestadores de serviços postais em geral, no que se refere à 

publicitação e fornecimento regular de informações precisas e atualizadas sobre as 

características do SU oferecido, designadamente sobre as condições de acesso e 

utilização do serviço, preços e níveis de qualidade [artigo 11.º, n.º 2 e artigo 37.º, n.º 1, 

alínea c)]. 

Face ao exposto, o(s) PSU deve(m) divulgar informação sobre os preços e descontos dos 

serviços que integram a oferta do SU abrangida por esta decisão, bem como das condições 

associadas, nos termos a definir em decisão específica sobre a informação a prestar 

pelo(s) PSU aos utilizadores, a qual é também submetida a procedimento de consulta 

pública.  

De qualquer forma, e sem prejuízo dos exatos termos que venham a ser definidos, aquelas 

informações devem ser divulgadas e publicitadas num endereço específico do sítio do(s) 

PSU na Internet, devem estar disponíveis em qualquer ponto de prestação desses serviços 

(incluindo em todos os estabelecimentos postais), bem como em outros locais que o(s) 

PSU entenda adequados para uma vasta divulgação de informação, devendo ainda ser 

disponibilizadas nos serviços de atendimento/de contacto com os utilizadores, sempre que 

solicitada. As alterações de preços, descontos e respetivas condições de aplicação devem 

ainda ser divulgadas pelo(s) PSU aos utilizadores, antes da sua entrada em vigor. 

A divulgação e publicitação dos preços, descontos e demais condições associadas, nos 

termos acima referidos, contribuirá também para limitar eventuais comportamentos 

anticoncorrenciais e discriminatórios, pois serão do conhecimento dos restantes 

prestadores de serviços postais, utilizadores e regulador. 

Adicionalmente, considera-se adequado estabelecer a obrigação de o(s) PSU 

comunicarem à ANACOM o endereço específico na Internet onde se encontram publicados 

os referidos preços e condições associadas, para efeitos de a ANACOM poder criar, na 

sua página na Internet, uma hiperligação direta para aquele endereço. 
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4.7 Mecanismo de compensação por incumprimento dos níveis de qualidade 

Em caso de incumprimento dos objetivos de desempenho associados à prestação do SU, 

aplica-se o mecanismo de compensação previsto no artigo 47.º da Lei Postal, nos termos 

concretizados na decisão específica da ANACOM que, ao abrigo do n.º 1 do artigo 13.º da 

Lei Postal, fixa os parâmetros de qualidade de serviço e os objetivos de desempenho 

associados à prestação do SU, decisão que é também submetida a procedimento de 

consulta pública. 

4.8 Entrada em vigor e vigência 

Numa perspetiva de continuidade das condições de prestação de serviço, os critérios de 

formação de preços do SU que agora se definem, bem como as obrigações relacionadas, 

nomeadamente no que se refere à prestação de informação aos utilizadores e à ANACOM, 

devem ser observadas pelas entidades que sejam designadas para assegurar a prestação 

do SU após o termo da atual concessão. 

Paralelamente, e com vista a garantir estabilidade e previsibilidade quanto aos critérios de 

formação dos preços e a fomentar a confiança dos utilizadores na utilização dos serviços, 

entende-se ser adequado que estes critérios de formação de preços do SU e obrigações 

relacionadas vigorem durante todo o período de vigência do(s) contrato(s) que vier(em) a 

ser celebrado(s) entre o Estado português e o(s) PSU que vier(em) a ser designado(s).  

Sem prejuízo, a ANACOM, no quadro das suas atribuições e competências, poderá rever 

os critérios de formação de preços que agora se definem, em casos justificados.   

5 Decisão 

Tendo em conta o anteriormente exposto, e 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) e f) do 

n.º 1 do artigo 9.º, todos dos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 

16 de março, na prossecução e observância dos objetivos e princípios estabelecidos nas 

alíneas b) e c) do n.º 1 e alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 2.º da Lei Postal, e no exercício 

das competências previstas no n.º 3 do artigo 14.º da mesma lei, o Conselho de 

Administração da ANACOM, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 26.º dos Estatutos da 

ANACOM, delibera: 
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1. Aprovar os critérios, em Anexo, a que deve obedecer a formação dos preços dos 

serviços postais que compõem o SU durante o período de vigência do(s) contrato(s) 

que vier(em) a ser celebrado(s) pelo Estado português para a prestação dos serviços 

que integram o SU após a cessação da vigência da atual concessão. 

  



 

 
26 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – Critérios a que obedece a formação dos preços do serviço postal 

universal 
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CRITÉRIOS A QUE OBEDECE A FORMAÇÃO DOS PREÇOS DO SERVIÇO 

POSTAL UNIVERSAL, NO ÂMBITO E PARA OS EFEITOS DO N.º 3 DO 

ARTIGO 14.º DA LEI POSTAL 

 

Artigo 1.º 

Âmbito 

1. O presente documento fixa os critérios de formação dos preços dos serviços que 

integram o serviço postal universal, referidos no n.º1 do artigo 12.º da Lei n.º 17/2012, 

de 26 de abril, na sua redação atual (Lei Postal) e abrangidos pelo artigo 14.º da 

mesma Lei, que a(s) entidade(s) designada(s) para a prestação do serviço postal 

universal (doravante designada(s) por PSU) está(ão) obrigada(s) a cumprir.  

2. A presente decisão não se aplica aos preços especiais e condições associadas dos 

serviços postais que integram a oferta do serviço postal universal, a que alude o artigo 

14.º-A da Lei Postal, que obedecem ao regime específico fixado nessa disposição. 

Artigo 2.º 

Definições 

Para efeitos da presente decisão, aplicam-se as definições constantes da Lei Postal e do(s) 

contrato(s) de concessão celebrado(s) entre o Estado português e o(s) PSU para a 

prestação do serviço postal universal, bem como as constantes das seguintes alíneas: 

a) IPC – a média aritmética das previsões da inflação esperada para cada ano que se 

encontrem publicamente divulgadas pelas seguintes entidades: Banco de Portugal, 

Comissão Europeia, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Direção-Geral do Orçamento. 

Consideram-se as previsões mais recentemente publicadas pelas referidas entidades 

à data da apresentação pelo(s) PSU da comunicação de preços para o ano em causa. 

Quando alguma das previsões da inflação esperada corresponder a um intervalo de 

variação, é considerado o ponto médio de tal intervalo.  
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Caso se verifiquem dificuldades técnicas na obtenção do valor do IPC, nomeadamente 

em sede de interpretação, cabe à ANACOM a correspondente clarificação. 

b) Segmento ocasional – segmento de utilizadores que engloba qualquer pessoa singular 

ou coletiva que utiliza ou solicita a prestação de um serviço postal ao(s) PSU, sem que 

para o efeito formalize um contrato escrito com o PSU. 

c) Correspondência – consiste na comunicação escrita num suporte físico de qualquer 

natureza, excluindo a publicidade endereçada. Inclui os pacotes postais contendo bens 

de natureza comercial ou não, com as características fixadas na Convenção da União 

Postal Universal e respetivos Regulamentos, enviados no âmbito nacional e 

internacional de saída. 

d) Encomenda postal – constitui um volume contendo mercadorias ou objetos com ou 

sem valor comercial. O serviço de encomenda postal objeto da presente decisão 

possui garantia de valor monetário fixo contra os riscos de extravio, furto, roubo ou 

deterioração, fornecendo ainda ao remetente informação de rastreamento do envio. 

e) Envio registado – envio postal que possui garantia de valor monetário fixo contra os 

riscos de extravio, furto, roubo ou deterioração, fornecendo ao remetente, a seu 

pedido, uma prova do depósito ou da sua entrega ao destinatário. 

f) Envio com valor declarado – envio postal com garantia do valor monetário do conteúdo 

até ao montante declarado pelo remetente, em caso de extravio, furto, roubo ou 

deterioração. 

Artigo 3.º 

Serviços 

1. Consideram-se os seguintes serviços e modalidades de serviço, nos seus diversos 

formatos e escalões de peso:  

a) serviço de envios de correspondência na modalidade prioritária, no serviço 

nacional e internacional de saída, até 2 Kg de peso; 

b) serviço de envios de correspondência na modalidade não prioritária, no serviço 

nacional e internacional de saída, até 2 Kg de peso; 
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c) serviço de envios de catálogos, livros, jornais e publicações periódicas, no serviço 

nacional e internacional de saída, até 2 Kg de peso; 

d) serviço de envios registados de correspondência, de catálogos, livros, jornais e 

publicações periódicas, no serviço nacional e internacional de saída, até 2 Kg de 

peso; 

e) serviço de envios de encomendas postais, no serviço nacional e internacional de 

saída, até 10 Kg de peso; 

f) serviço de envios com valor declarado de correspondência até 2 Kg de peso e de 

encomendas postais até 10 Kg de peso, no serviço nacional e internacional de 

saída. 

2. O(s) PSU designado(s) deve(m) assegurar, pelo menos durante o primeiro ano de 

prestação do serviço universal, a manutenção dos serviços oferecidos pelo anterior 

PSU à data da designação, correspondentes aos serviços referidos no número 

anterior, nas suas modalidades, formatos e escalões de peso. Para este efeito, 

consideram-se os seguintes serviços e modalidades: 

a) serviço de envios de correspondência na modalidade prioritária, designado de 

«correio azul»; 

b) serviço de envios de correspondência na modalidade não prioritária, designado 

de «correio normal»; 

c) serviço de envios de livros e correio editorial, nas modalidades «jornais e 

publicações periódicas e livros» e «correio editorial - publicações periódicas e não 

periódicas»; 

d) serviço de envios de correspondência registada, nas modalidades «registo 

simples» (que fornece uma prova de envio e uma prova de depósito pelo 

carteiro/distribuidor no recetáculo postal do destinatário), «correio registado» (que 

fornece uma prova de envio e uma prova de entrega mediante a recolha de 

assinatura de quem recebe) e «correio registado entregue ao próprio» (que 

fornece uma prova de entrega ao próprio destinatário do envio, mediante a recolha 

de assinatura do próprio destinatário); 
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e) serviço de registo de livros, jornais e publicações periódicas; 

f) serviço de envios de encomendas postais, designado de «encomenda»; 

g) serviço de envios (correspondências e encomendas) com valor declarado. 

3. No caso da criação ou alteração de serviços ou modalidades de serviços postais, a 

sua inclusão no âmbito dos critérios de formação de preços fixados nesta decisão é 

objeto de decisão da ANACOM. Para este efeito, a criação ou alteração de serviços 

ou modalidades de serviços postais é antecipadamente comunicada pelo(s) PSU à 

ANACOM, com uma antecedência de pelo menos 30 dias úteis sobre a data da sua 

comercialização. 

Artigo 4.º 

Princípios tarifários 

1. A fixação dos preços dos serviços postais que integram a oferta do serviço postal 

universal, referidos no artigo anterior obedece aos seguintes princípios:  

a) acessibilidade a todos os utilizadores;  

b) orientação para os custos, devendo os preços incentivar uma prestação eficiente 

do serviço universal; 

c) transparência e não discriminação. 

2. Os preços dos envios de correspondência referidos nas alíneas a), b) d) e f) do n.º 1 

do artigo anterior, com peso inferior a 50 gramas, no âmbito nacional, remetidos por 

utilizadores do segmento ocasional, obedecem ao princípio da uniformidade tarifária, 

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

3. Para efeitos do número anterior, no caso de serem designados diferentes PSU para 

diferentes áreas geográficas do território nacional, os mesmos devem garantir a 

aplicação de um preço uniforme para os referidos serviços, quer na(s) área(s) 

geográfica(s) para a(s) qual(ais) foi(ram) designado(s), quer entre áreas geográficas.  
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4. Enquanto não se verificar acordo ou outra solução entre os PSU que garanta a 

aplicação de um preço uniforme para os referidos serviços, aplica-se o preço vigente 

no ano anterior. 

Artigo 5.º 

Aplicação dos preços 

1. Em conformidade com o n.º 4 do artigo 14.º da Lei Postal, o(s) PSU notifica(m) 

anualmente a ANACOM dos preços e respetivas condições a praticar, incluindo 

descontos, 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. 

2. O(s) PSU envia(m) à ANACOM, juntamente com a notificação referida no número 

anterior, documento demonstrativo de que são cumpridos os princípios tarifários e 

critérios de formação dos preços definidos na presente decisão. 

3. O documento referido no número anterior deve incluir informação previsional de 

custos, tráfego e proveitos, devidamente fundamentada, para o ano durante o qual o(s) 

PSU(s) pretende(m) que vigorem os preços notificados, com um nível de 

desagregação adequado para a verificação da aplicação dos princípios e critérios de 

formação dos preços, a qual no entanto deverá incluir pelo menos informação com 

desagregação por serviço, nas suas diversas modalidades e destinos (nacional e 

internacional) e, se aplicável, por segmentação e zonas geográficas de taxação que 

sejam aplicadas.  

4. O(s) PSU deve(m) identificar, se aplicável, a informação considerada confidencial, 

acompanhada da respetiva fundamentação. 

5. As informações a remeter pelo(s) PSU no âmbito da notificação dos preços devem vir 

acompanhadas dos respetivos ficheiros que lhes serviram de fonte, em formato de 

folha de cálculo, preferencialmente em Excel. 

6. Em conformidade com o n.º 5 do artigo 14.º da Lei Postal, até ao final do prazo de 30 

dias úteis referido no n.º 1 deste artigo, caso a ANACOM considere que os preços e 

condições apresentadas não cumprem os princípios e critérios definidos na presente 
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decisão, notifica o(s) PSU em causa, com base numa decisão fundamentada, para que 

este(s) proceda(m) à revisão dos mesmos no prazo de 15 dias úteis. 

7. Se o documento demonstrativo de que são cumpridos os princípios tarifários e critérios 

de formação dos preços, referido no n.º 2, não acompanhar a comunicação dos preços 

e respetivas condições, ou se considerar que o documento apresentado pelo(s) PSU 

não contém informação suficiente, a ANACOM solicita a informação em falta ao(s) 

PSU. Nesta situação, o referido prazo para esta Autoridade se pronunciar sobre os 

preços notificados pelo(s) PSU, suspende-se até à data de receção do documento 

demonstrativo que não apresente deficiências.  

8. Havendo lugar, nos termos do n.º 6 acima, à revisão dos preços pelo(s) PSU, a 

ANACOM avalia os novos preços e respetivas condições constantes dessa nova 

notificação no prazo máximo de 15 dias úteis a contar da data da sua receção (em 

conformidade com o artigo 14.º, n.º 6 da Lei Postal). A nova comunicação dos preços 

pelo(s) PSU deve vir acompanhada de informação adicional que demonstre que são 

cumpridos os princípios tarifários e critérios de formação dos preços. 

9. Caso a ANACOM não se pronuncie até ao final do prazo referido no n.º 6 ou no n.º 8, 

o(s) PSU pode(m) praticar os preços notificados (em conformidade com o artigo 14.º, 

n.º 7, da Lei Postal).  

10. Sem prejuízo do disposto anteriormente, se a ANACOM solicitar esclarecimentos ou 

elementos adicionais ao(s) PSU, a contagem dos prazos referidos nos n.ºs 6 e 8 

suspende-se na data de receção pelo(s) PSU do pedido de esclarecimentos e ou de 

elementos adicionais e apenas será retomada no dia seguinte ao da receção da 

resposta do(s) PSU. 

Artigo 6.º 

Princípio da orientação para os custos 

1. Na aplicação e verificação do princípio da orientação dos preços para os custos aos 

preços notificados pelo(s) PSU: 

a) a ANACOM considerará, em primeiro lugar, o cabaz dos serviços que integram o 

serviço universal prestados pelo PSU, no seu todo; 
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b) se a margem do cabaz de serviços que integram o serviço universal prestados 

pelo PSU for positiva, uma proposta de preços está à partida em conformidade 

com o princípio da orientação dos preços para os custos se da proposta de preços 

resultar uma redução da margem ou, no limite, a manutenção da margem do 

cabaz; 

c) se a margem do cabaz de serviços que integram o serviço universal prestados 

pelo PSU for negativa, uma proposta de preços está à partida em conformidade 

com o princípio da orientação dos preços para os custos se da proposta de preços 

resultar uma redução da margem negativa ou, no limite, a manutenção da margem 

do cabaz. 

2. Na aplicação e verificação do princípio da orientação dos preços para os custos aos 

preços notificados pelo(s) PSU, a ANACOM atenderá ainda, nomeadamente: 

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

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

superiores 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 pontos percentuais); 

c) a propostas de variações médias anuais de preços que, embora anualmente 

menos significativas, apresentem, em dois anos consecutivos, aumentos ou 

reduções acumuladas do preço médio anual acima de 15%. 

3. No âmbito da análise das situações referidas no número anterior, esta Autoridade terá 

em conta, designadamente e no que for aplicável: 

a) as previsões de evolução do tráfego e dos custos da prestação ou prestações em 

causa; 

b) o valor da margem (se é negativa, se é positiva, se se encontra próxima de zero) 

e a estimativa de variação da mesma); 

c) a importância da prestação em causa em termos de proveitos e tráfego, no âmbito 

do serviço postal universal prestado pelo(s) PSU. 
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4. Na avaliação das variações de preços significativas, a que aludem as alíneas a) e c) 

do n.º 2, será privilegiada a análise ao nível do produto elementar (e.g., preço de um 

envio de correspondência não prioritária com determinado peso, no serviço nacional, 

aplicável ao segmento ocasional). 

5. Na avaliação das variações significativas da margem, a que alude a alínea b) do n.º 2, 

serão privilegiadas análises ao nível de cada serviço ou modalidade de serviço, a que 

for mais desagregada, e destino (e.g., correspondência não prioritária nacional), tendo 

também em conta segmentações que sejam aplicáveis a nível de tarifário (e.g., 

segmento ocasional versus contratual ou outro). 

6. A margem a considerar é a margem relativa (em percentagem) face aos proveitos. 

7. A ANACOM terá em consideração a verificação de eventos não recorrentes que 

possam ter um impacto significativo na análise da verificação do cumprimento da 

orientação dos preços para os custos, expurgando da análise esses eventos sempre 

que considerado necessário. 

8. A proposta de preços de cada serviço / modalidade de serviço, nos seus diversos 

formatos e escalões de peso, deve refletir os custos subjacentes à sua prestação, 

produzidos e reportados pelo sistema de contabilidade analítica do(s) PSU de acordo 

com as regras de alocação dos custos que decorrem da Lei Postal, salvo se outra 

regra for definida pela ANACOM ao abrigo dos artigos 15.º e 16.º da Lei Postal. 

9. Para efeitos do número anterior, a ANACOM terá como referência a relação entre os 

preços de cada serviço / modalidade de serviço e os custos totais subjacentes ao 

serviço / modalidade de serviço, bem como a relação entre esses preços e o somatório: 

(i) dos custos que lhe sejam diretamente atribuíveis (custos diretos); (ii) da parte dos 

vulgarmente designados custos conjuntos afetos ao serviço / modalidade de serviço; 

e (iii) de uma remuneração razoável (isto é cobrir a parte de custo de capital que seja 

alocada ao serviço / modalidade de serviço). 

10. Havendo situações em que a segunda relação, referida no número anterior, seja 

negativa, o(s) PSU deve(m) apresentar, juntamente com a proposta de preços, 

informação detalhada e circunstanciada justificativa dessa situação, incluindo toda e 

qualquer informação adicional sobre custos relevante. Esta informação deve integrar 

o documento a que alude o n.º 2 do artigo 5.º. 
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11. Tendo em conta que a análise da proposta de preços para cada ano tem em conta 

estimativas de evolução da margem dos serviços para o ano em que se aplica a 

proposta de preços, estimativas que devem integrar o documento a que alude o n.º 2 

do artigo 5.º, divergências que se verifiquem entre aquelas estimativas e os valores 

que se venham efetivamente a verificar, apurados pelo sistema de contabilidade 

analítica do(s) PSU, serão tidos em conta pela ANACOM para assegurar o 

cumprimento dos princípios tarifários previstos na Lei Postal (em especial os princípios 

da orientação para os custos, incluindo o incentivo a uma prestação eficiente do SU, e 

da acessibilidade, previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei Postal) e 

o cumprimento dos critérios de formação de preços definidos pela presente decisão.  

12. Para efeitos do referido no número anterior, as referidas divergências podem ser 

consideradas pela ANACOM no âmbito de futuras propostas de preços apresentadas 

pelo(s) PSU ou dar origem a determinações da ANACOM para alteração dos preços 

em vigor, ao abrigo da alínea d) do n.º 8 do artigo 14.º da Lei Postal. 

13. O disposto neste artigo não pode prejudicar o cumprimento das regras de preços 

definidas nos artigos 8.º, 9.º e 10.º. 

Artigo 7.º 

Princípio geral da acessibilidade a todos os utilizadores 

1. Na aplicação e verificação, aos preços notificados pelo(s) PSU, do princípio geral da 

acessibilidade a todos os utilizadores, a ANACOM atenderá, nomeadamente: 

a) aos gastos das famílias com os serviços postais; 

b) à informação recolhida pela ANACOM no âmbito de inquéritos ao consumo, de 

inquéritos de satisfação dos utilizadores com os serviços postais e de estudos 

sobre as necessidades dos utilizadores de serviços postais; 

c) aos aumentos de preços que, necessários em virtude da aplicação do princípio da 

orientação dos preços para os custos, possam, designadamente, colocar em risco 

a viabilidade comercial dos utilizadores (empresariais) do serviço, nomeadamente 

porque o serviço é um input crítico para a atividade dos utilizadores (empresariais) 

e os gastos com o serviço são importantes para a sua posição financeira; 
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d) à necessidade de evitar que os aumentos de preços se traduzam em reduções 

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

preço e/ou da sua transferência para meios suportados em comunicações 

eletrónicas; 

e) a propostas de variações de preços significativas (com especial atenção a 

aumentos médios anuais de preços superiores a 10% ou a aumentos médios 

acumulados de preços em dois anos superiores a 15%). 

2. O disposto neste artigo não pode prejudicar o cumprimento das regras de preços 

definidas nos artigos 8.º, 9.º e 10.º. 

Artigo 8.º 

Variação máxima dos preços de serviços de correspondências, correio editorial e 

encomendas 

1. No primeiro ano de vigência do contrato de concessão, a variação média anual de 

cada um dos preços dos serviços objeto da presente decisão não pode ser superior a 

IPC + 1%, em termos nominais. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se os preços dos correspondentes 

serviços prestados, no ano anterior ao do primeiro ano de vigência do contrato de 

concessão, pelo então PSU. Os correspondentes serviços, são os seguintes: 

a) serviço de envios de correspondência na modalidade prioritária, designada de 

«correio azul»; 

b) serviço de envios de correspondência na modalidade não prioritária, designada 

de «correio normal»; 

c) serviço de envios de livros e correio editorial, nas modalidades «jornais e 

publicações periódicas e livros» e «correio editorial - publicações periódicas e não 

periódicas»; 

d) serviço de envios de correspondência registada, nas modalidades «registo 

simples» (que fornece uma prova de envio e uma prova de depósito pelo 

carteiro/distribuidor no recetáculo postal do destinatário), «correio registado» (que 
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fornece uma prova de envio e uma prova de entrega mediante a recolha de 

assinatura de quem recebe) e «correio registado entregue ao próprio» (que 

fornece uma prova de entrega ao próprio destinatário do envio, mediante a recolha 

de assinatura do próprio destinatário); 

e) serviço de registo de livros, jornais e publicações periódicas; 

f) serviço de envios de encomendas postais, designado de «encomenda»; 

g) serviço de envios (correspondências e encomendas) com valor declarado. 

3. No cálculo dos preços médios anuais em vigor no ano anterior ao do primeiro ano de 

vigência do contrato de concessão, não se consideram os preços que tenham vigorado 

por ativação do mecanismo de compensação aos utilizadores por incumprimento de 

indicadores de qualidade de serviço no ano anterior. 

Artigo 9.º 

Variação máxima dos preços dos envios de correspondência não prioritária com 

peso até 20 gramas 

1. A variação média anual do preço de um envio de correspondência não prioritária com 

peso até 20 gramas, no serviço nacional, remetido pelos utilizadores do segmento 

ocasional, está limitada ao maior dos seguintes valores: a) IPC + 1%; b) 0,01 euros. 

2. O disposto no número anterior não se aplica no primeiro ano de aplicação do contrato 

de concessão. 

3. No primeiro ano de vigência do contrato de concessão aplica-se a regra descrita no 

n.º 1 do artigo 8.º.  

Artigo 10.º 

Envios para cegos e amblíopes 

1. O(s) PSU disponibiliza(m), de forma gratuita, no serviço nacional e internacional, 

envios para os cegos expedidos para ou por uma organização para pessoas cegas ou 

amblíopes, ou enviados para ou por uma pessoa cega ou amblíope, à exceção das 



 

 
12 

sobretaxas aéreas e dos serviços especiais associados, caso existam (registo, aviso 

de receção, etc.). 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se os envios contendo:  

a) registos sonoros (áudio);  

b) papel especial destinado unicamente ao uso de cegos;  

c) textos em caracteres em negro ampliados de forma a possibilitar a utilização dos 

resíduos visuais com recurso a máquinas apropriadas.  

Artigo 11.º 

Divulgação e publicitação dos preços e condições associadas 

1. O(s) PSU publicita(m) os preços e respetivas condições de aplicação, incluindo 

descontos, dos serviços que integram a oferta do serviço postal universal, nos termos 

definidos em decisão autónoma desta Autoridade relativa à informação a prestar 

pelo(s) PSU aos utilizadores. 

2. O(s) PSU comunica(m) à ANACOM, no prazo máximo de 2 dias úteis após a 

divulgação aos utilizadores, o endereço específico do seu sítio na Internet onde se 

encontram publicados os preços e respetivas condições de aplicação, incluindo 

descontos. A ANACOM poderá divulgar este endereço aos utilizadores ou criar, na sua 

página na Internet, uma hiperligação direta para o mesmo.   

Artigo 12.º 

Incumprimento dos níveis de qualidade de serviço 

Em caso de incumprimento dos objetivos de desempenho associados à prestação do 

serviço universal definidos pela ANACOM ao abrigo do n.º 1 do artigo 13.º da Lei Postal, 

aplica-se o mecanismo de compensação previsto no artigo 47.º da mesma Lei, 

concretizado na decisão da ANACOM referente aos parâmetros de qualidade de serviço e 

objetivos de desempenho associados à prestação do serviço universal a aplicar  no período 

de vigência do(s) contrato(s) que vier(em) a ser celebrado(s) entre o Estado português e 
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o(s) PSU que venha(m) a ser designado(s) para assegurar o serviço postal universal após 

o termo do atual contrato de concessão. 

Artigo 13.º Vigência 

As regras estabelecidas na presente decisão aplicam-se durante todo o período de 

vigência do(s) contrato(s) que vier(em) a ser celebrado(s) entre o Estado português e o(s) 

PSU que venha(m) a ser designado(s) para assegurar o serviço postal universal após o 

termo do atual contrato de concessão. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

 

  



 
 

Serviço de envios de correspondência prioritária 

Serviço nacional 

Formatos / Escalões de peso Preços Base1 
Preços de 

quantidade2 
[Até 20g]    

[20 - 50g]   

[50 - 100g]   

[Pacotes postais até 100 g]   

[100 - 500g]    

[500 - 2000g]   

 

Serviço internacional 

Formatos / Escalões de peso Preços Base 
Preços de 
quantidade 

 
Europa 
[0 - 20g]     

[20 - 50g]     

[50 - 100g]   

[Pacotes postais até 100 g]   

[100 - 250g]     

[250 - 500g]   

[500 - 1000g]     

[1000 - 2000g]   

 
Resto do Mundo s/ EUA 
[0 - 20g]    

[20 - 50g]    

[50 - 100g]       

[Pacotes postais até 100 g]   

[100 - 250g]     

[250 - 500g]      

[500 - 1000g]     

[1000 - 2000g]     

 
Estados Unidos da América 
[0 - 20g]    

[20 - 50g]    

[50 - 100g]       

[Pacotes postais até 100 g]   

[100 - 250g]     

[250 - 500g]      

[500 - 1000g]     

[1000 - 2000g]     

 

 

 

 

                                                            
1 Preços base – preços aplicáveis: (i) a envios selados, franquiados ao balcão ou pré-pagos efetuados por 
qualquer pessoa singular ou coletiva; (ii) envios efetuados por pessoa singular ou coletiva, no âmbito de um 
contrato formalizado (excetuando máquinas de franquiar), cujo volume de faturação, no ano civil anterior, não 
atingiu o valor mínimo definido para o respetivo tipo de contrato. 
2 Preços de quantidade – preços aplicáveis a: (i) envios efetuados por pessoa singular ou coletiva, no âmbito 
de um contrato formalizado, cujo volume de faturação, no ano civil anterior, atingiu o valor mínimo definido para 
o respetivo tipo de contrato (ii) envios franquiados com máquinas de franquiar. 



 
 

Serviço de envios de correspondência não prioritária 

Serviço nacional 

Formatos / Escalões de peso Preços Base 
Preços de 
quantidade 

[0 - 20g]     

[20 - 50g]   

[50 - 100g]   

[Pacotes até 100 g]    

[100 - 500g]    

[500 - 2000g]   

 

Serviço internacional 

Formatos / Escalões de peso Preços Base 
Preços de 
quantidade 

 
Europa s/ Espanha 
[0 - 20g]   

[20 - 50g]   

[50 - 100g]   

[Pacotes postais até 100 g]   

[100 - 250g]   

[250 - 500g]   

[500 - 1000g]   

[1000 - 2000g]   

 
Espanha   
[0 - 20g]   

[20 - 50g]   

[50 - 100g]   

[Pacotes postais até 100 g]   

[100 - 250g]   

[250 - 500g]   

[500 - 1000g]   

[1000 - 2000g]   

 
Resto do Mundo s/ EUA  
[0 - 20g]   

[20 - 50g]   

[50 - 100g]   

[Pacotes postais até 100 g]   

[100 - 250g]   

[250 - 500g]   

[500 - 1000g]   

[1000 - 2000g]   

 
Estados Unidos da América 
[0 - 20g]   

[20 - 50g]   

[50 - 100g]   

[Pacotes postais até 100 g]   

[100 - 250g]   

[250 - 500g]   

[500 - 1000g]   

[1000 - 2000g]   

 
Regime Especial (Guiné-Bissau, S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste) 
[0 - 20g]   

[20 - 50g]   

[50 - 100g]   

[Pacotes postais até 100 g]   

[100 - 250g]   



 
 

[250 - 500g]   

[500 - 1000g]   

[1000 - 2000g]   

 
Correio Económico - Regime Especial (Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe) 
[0 - 20g]   

[20 - 50g]   

[50 - 100g]   

[Pacotes até 100 g]   

[100 - 250g]   

[250 - 500g]   

[500 - 1000g]   

[1000 - 2000g]   

 

 

Serviço de envios de livros e correio editorial, nas modalidades «jornais e publicações periódicas e 

livros» e «correio editorial - publicações periódicas e não periódicas» 

Serviço nacional 

Modalidade / Escalões de Peso Preços 

 
Jornais e publicações periódicas e livros (preçário bonificado) 
Até 100 g  

Mais de 100 g até 250g  

Mais de 250 g até 500g  

Mais de 500 g até 2000g  

 
Correio Editorial - Publicações Periódicas e Não Periódicas* 
Até 20g  

> 20g - 50g  

> 50g - 100g  

> 100g - 120g  

> 120g - 140g  

> 140g - 160g  

> 160g - 180g  

> 180g - 200g  

> 200g - 250g  

> 250g - 300g  

> 300g - 350g  

> 350g - 400g  

> 400g - 450g  

> 450g - 500g  

> 500g - 750g  

> 750g - 1000g  

> 1000g - 1500g  

> 1500g - 2000g  

* Preços aplicáveis às restantes publicações.  

Serviço internacional 

Escalões de Peso Preços 

 
Jornais, publicações periódicas, livros e correio editorial (Modalidade ”normal”) 

 
EUROPA 
Até 20 g  

Mais de 20 g até 100g  

Mais de 100 g até 250g  

Mais de 250 g até 500g  

Mais de 500 g até 2000g  

 



 
 

RESTO DO MUNDO  
Até 20 g  

Mais de 20 g até 100g  

Mais de 100 g até 250g  

Mais de 250 g até 500g  

Mais de 500 g até 2000g  

 
REGIME ESPECIAL (Guiné-Bissau, S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste)  
Até 20 g  

Mais de 20 g até 100g  

Mais de 100 g até 250g  

Mais de 250 g até 500g  

Mais de 500 g até 2000g  

 
Jornais, publicações periódicas, livros e correio editorial (Modalidade “Económico”) 

 
EUROPA 
Até 20 g  

Mais de 20 g até 100g  

Mais de 100 g até 250g  

Mais de 250 g até 500g  

Mais de 500 g até 2000g  

 
RESTO DO MUNDO 
Até 20 g  

Mais de 20 g até 100g  

Mais de 100 g até 250g  

Mais de 250 g até 500g  

Mais de 500 g até 2000g  

 
REGIME ESPECIAL (Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe) 
Até 100 g  

Mais de 100 g até 250g  

Mais de 250 g até 500g  

Mais de 500 g até 2000g  

 

Preço adicional pelo registo de livros, jornais e 
publicações periódicas 

Preço - Serviço nacional  Preço- Serviço internacional 

 

 

Serviço de envios de correspondência registada, nas modalidades «registo simples», «correio 

registado» e «correio registado entregue ao próprio» 

Serviço nacional 

Formatos / Escalões de peso Preços Base 
Preços de 
quantidade 

 
Modalidade Correio registado simples 
[0 - 20g]   

[20 - 50g]   

[50 - 100g]   

[Pacotes até 100 g]   

 
Modalidade Correio registado (registo) 
[0 - 20g]    

[20 - 50g]   

[50 - 100g]    

[Pacotes até 100 g]   

[100 - 500g]    

[500 - 2000g]   



 
 

 
Modalidade Correio registado com entrega ao próprio 
[0 - 20g]   

[20 - 50g]   

[50 - 100g]   

[Pacotes até 100 g]   

[100 - 500g]    

[500 - 2000g]   

 

Serviço internacional 

Formatos / Escalões de peso Preços Base Preços de quantidade 

 
Modalidade Correio Registado (registo) 

 
Europa 
[0 - 20g]   

[20 - 50g]   

[50 - 100g]   

[Pacotes postais até 100 g]   

[100 - 250g]   

[250 - 500g]   

[500 - 1000g]   

[1000 - 2000g]   

 
Resto do Mundo s/ EUA 
[0 - 20g]   

[20 - 50g]   

[50 - 100g]   

[Pacotes postais até 100 g]   

[100 - 250g]   

[250 - 500g]   

[500 - 1000g]   

[1000 - 2000g]   

 
Estados Unidos da América 
[0 - 20g]   

[20 - 50g]   

[50 - 100g]   

[Pacotes postais até 100 g]   

[100 - 250g]   

[250 - 500g]   

[500 - 1000g]   

[1000 - 2000g]   

 
Modalidade Correio Registado com Entrega ao Próprio 

 
Europa 
[0 - 20g]   

[20 - 50g]   

[50 - 100g]   

[Pacotes postais até 100 g]   

[100 - 250g]   

[250 - 500g]   

[500 - 1000g]   

[1000 - 2000g]   

 
Resto do Mundo s/ EUA 
[0 - 20g]   

[20 - 50g]   

[50 - 100g]   

[Pacotes postais até 100 g]   

[100 - 250g]   

[250 - 500g]   



 
 

[500 - 1000g]   

[1000 - 2000g]   

 
Estados Unidos da América 
[0 - 20g]   

[20 - 50g]   

[50 - 100g]   

[Pacotes postais até 100 g]   

[100 - 250g]   

[250 - 500g]   

[500 - 1000g]   

[1000 - 2000g]   

 

 

Serviço de envios de encomendas postais 

Serviço nacional 

 
Encomenda Via Superfície 

Escalões de Peso T1 T2 
Até  2 Kg   

2 Kg - 5 Kg   

5 Kg - 10 Kg   

T1, T2 – Em função do código postal de destino. 

 
Encomenda Via Aérea 

Escalões de Peso C/A/C C/M/C A/M/A A/A M/M 
Até 2 Kg      

2 Kg - 3 Kg      

3 Kg - 4 Kg      

4 Kg - 5 Kg      

5 Kg - 6 Kg      

6 Kg - 7 Kg      

7 Kg - 8 Kg      

8 Kg - 9 Kg      

9 Kg - 10 Kg      

C -Continente; A – Açores; M -Madeira. 

 



 
 

Serviço internacional 

Escalões de Peso Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 
Até 1 Kg     

1 Kg - 2 Kg     

2 Kg - 3 Kg     

3 Kg - 4 Kg     

4 Kg - 5 Kg     

5 Kg - 6 Kg     

6 Kg - 7 Kg     

7 Kg - 8 Kg     

8 Kg - 9 Kg     

9 Kg - 10 Kg     

 

 

 

 

Países Zonas 
de 

taxação 

Países Zonas 
de 

taxação 

Países Zonas 
de 

taxação 

Afeganistão 4 Falkland, Ilhas (Malvinas) 3 Nicarágua 3 

África do Sul 3 Faroé, Ilhas 2 Níger 3 

Albânia 2 Fiji 4 Nigéria 3 

Alemanha 1 Filipinas 4 Noruega 2 

Andorra 1 Finlândia 2 Nova Caledónia 4 

Angola 2 França 1 Nova Zelândia 4 

Anguila 3 Gabão 3 Omão 3 

Antígua e Barbuda 3 Gâmbia 3 Panamá, Rep. 3 

Arábia Saudita 3 Gana 3 Papua Nova-Guiné 4 

Argélia 3 Geórgia 3 Paquistão 4 

Argentina 3 Gibraltar 1 Paraguai 3 

Arménia 3 Grécia 2 Peru 3 

Aruba 3 Grenada 3 Pitcairn, Ilhas 4 

Ascensão 3 Gronelândia 3 Polinésia Francesa 4 

Austrália 4 Guadalupe 3 Polónia, Rep. 2 

Áustria 1 Guatemala 3 Qatar 3 

Azerbaijão 4 Guiana 3 Quénia 3 

Bahamas 3 Guiana Francesa 3 Quirguistão 4 

Bahrain 3 Guiné 3 Reino Unido 2 

Bangladesh 4 Guiné Equatorial 3 Reunião 3 

Barbados 3 Guiné-Bissau 2 Roménia 2 

Bélgica 1 Haiti 3 Ruanda 3 

Belize 3 Holanda 1 Rússia, Federação 3 

Benim 3 Honduras 3 Saint Martin 3 

Bermudas 3 Hong Kong, China 4 Salomão, Ilhas 4 

Bielorrússia 2 Hungria, Rep. 2 Samoa Americana 4 

Bolívia 3 Iémen 4 Samoa Ocidental 4 

Bósnia e Herzegovina 2 Índia 4 Santa Helena 3 

Botswana 3 Indonésia 4 Santa Lúcia 3 

Brasil 3 Irão, Rep. Islâmica 3 São Cristóvão e Neves 3 

Brunei Darussalam 4 Iraque 3 São Pedro e Miquelon 3 

Bulgária 2 Irlanda 2 São Tomé e Príncipe 2 

Burkina Faso 3 Islândia 2 São Vicente e Grenadinas 3 

Burundi 3 Israel 3 Seicheles 4 

Butão 4 Itália 1 Senegal 3 



 
 

Cabo Verde 2 Jamaica 3 Serra Leoa 3 

Camarões 3 Japão 4 Sérvia 2 

Cambodja 4 Jordânia 3 Singapura 4 

Canadá 3 Kiribati 4 Síria 3 

Cayman, Ilhas 3 Kosovo 2 Sri Lanka 4 

Cazaquistão 4 Kuwait 3 Suazilândia 3 

Centroafricana, Rep. 3 Laos, Rep. Dem. Pop. 4 Sudão 3 

Chade 3 Lesoto 3 Sudão do Sul 3 

Checa, Rep. 2 Letónia 2 Suécia 2 

Chile 3 Líbano 3 Suíça 1 

China, Rep. Pop. 4 Libéria 3 Suriname 3 

Chipre 2 Líbia 3 Tailândia 4 

Colômbia 3 Liechtenstein 1 Taiwan 4 

Comores 3 Lituânia 2 Tajiquistão 4 

Congo, Rep. 3 Luxemburgo 1 Tanzânia 3 

Congo, Rep. Dem. 3 Macau 4 Timor-Leste 3 

Cook, Ilhas 4 Macedónia 2 Togo 3 

Coreia, Rep. 4 Madagáscar 3 Tonga (inc. Niuafo'ou) 4 

Coreia, Rep. Dem. Pop. 4 Malásia 4 Trindade e Tobago 3 

Costa do Marfim 3 Malawi 3 Tristão da Cunha 3 

Costa Rica 3 Maldivas 4 Tunísia 3 

Croácia, Rep. 2 Mali 3 Turcas e Caicos, Ilhas 3 

Cuba 3 Malta 2 Turquemenistão 4 

Curaçao 3 Marrocos 3 Turquia 2 

Dinamarca 2 Martinica 3 Tuvalu 4 

Djibuti, Rep. 3 Maurícias 3 Ucrânia 2 

Dominica 3 Mauritânia 3 Uganda 3 

Dominicana, Rep. 3 Mayotte 3 Uruguai 3 

Egipto 3 México 3 Uzbequistão 4 

El Salvador 3 Moçambique 2 Vanuatu 4 

Emirados Árabes 
Unidos 

3 Moldávia 2 Vaticano 1 

Equador 3 Mónaco 1 Venezuela 3 

Eritreia 3 Mongólia 4 Vietname 4 

Eslováquia 2 Montenegro 2 Virgens, Ilhas 3 

Eslovénia 2 Montserrat 3 Wallis e Futuna 4 

Espanha 1 Myanmar 4 Zâmbia 3 

Estados Unidos 
América 

3 Namíbia 3 Zimbabwe 3 

Estónia 2 Nauru 4 
  

Etiópia 3 Nepal 4 
 

 

 

 

Serviço de envios (correspondências e encomendas) com valor declarado 

Serviço nacional 

Escalões de valor  Preços 

Até 500 €  

Mais de 500€ a 1000€  

Mais de 1000€ a 2500€  

Mais de 2500€ a 5000€  

 



 
 

Serviço internacional 

Escalões de valor Preços 

Até 500 €  

Mais de 500€ a 1000€  

Mais de 1000€ a 2500€  

Mais de 2500€ a 5000€  

 


