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1. Enquadramento 

Por deliberação de 10.01.2019, o Conselho de Administração da Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM) decidiu iniciar um procedimento de revisão dos objetivos de 

densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços, a cumprir pelos CTT – Correios 

de Portugal (CTT), ao abrigo da Base XV das Bases da Concessão do Serviço Postal 

Universal (SPU)1.  

Nesta sede, concluiu-se que se encontrava verificado um conjunto de circunstâncias 

excecionais que justificavam a revisão dos objetivos de densidade da rede postal e de 

ofertas mínimas de serviços fixados na decisão da ANACOM de 15.09.2017 (doravante 

«Objetivos fixados em 15.09.2017»), os quais deveriam ser complementados tendo em 

vista, nomeadamente, assegurar (i) a qualidade do atendimento prestado nos postos de 

correios relativamente aos serviços postais, bem como (ii) as condições necessárias para 

garantir a inviolabilidade e o sigilo dos envios postais, a confidencialidade das informações 

transmitidas ou armazenadas e a proteção de dados pessoais e da vida privada, 

fomentando a confiança dos utilizadores nos serviços prestados e, assim, contribuindo para 

a satisfação das suas necessidades em termos de utilização dos serviços postais.  

Neste enquadramento, entendeu-se, nomeadamente, ser necessário assegurar que, em 

cada concelho, o estabelecimento postal no qual, por força do exigido nos «Objetivos 

fixados em 15.09.2017», os CTT se encontram obrigados a assegurar a prestação da 

totalidade dos serviços concessionados, seja: 

a) uma estação de correios; ou 

b) um posto de correios com características equivalentes, mediante a verificação de um 

conjunto de requisitos relativos à forma de prestação de serviços concessionados2. 

Para este efeito, deveriam os CTT apresentar uma proposta que complementasse os 

objetivos de densidade no que respeita a: (i) estabelecimentos postais e outros pontos de 

acesso à rede postal afeta à concessão e a (ii) ofertas mínimas de serviços, tendo em conta 

um quadro de referência específico estabelecido na decisão de 10.01.2019. 

                                                            
1 Vide https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1465892.  
2 Requisitos descritos no Anexo 1 da decisão de 10.01.2019. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1465892
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O quadro de referência – estabelecido no n.º 1 da decisão de 10.01.2019 – a ter em conta 

pelos CTT para apresentação da sua proposta de revisão de objetivos (cfr. n.º 8 da decisão) 

foi submetido a consulta pública, nos termos do artigo 9.º, n.º 2, alínea h) dos Estatutos da 

ANACOM3. 

O prazo para os CTT apresentarem a proposta que complementa os objetivos de 

densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços definidos na decisão de 

15.09.2017 foi fixado em 20 dias úteis, tendo os CTT sido notificados da decisão da 

ANACOM em 10.01.2019. Foi ainda fixado idêntico prazo para resposta à consulta pública, 

tendo a ANACOM feito também a publicitação da decisão no seu sítio na Internet. 

Na sequência de pedido dos CTT, a ANACOM, por deliberação de 06.02.2019, decidiu 

prorrogar, por um período adicional de 10 dias úteis, os referidos prazos4, deferindo 

parcialmente o pedido apresentado, os quais terminaram assim no dia 21.02.2019. 

Os CTT, por comunicação de 21.02.2019, apresentaram a esta Autoridade, dentro do 

prazo, uma proposta que visava complementar os «Objetivos fixados em 15.09.2017», bem 

como uma pronúncia (designação dada pelos CTT) sobre a decisão de 10.01.2019. 

Por deliberação de 24.04.2019 a ANACOM aprovou a análise e decisão sobre a proposta 

apresentada pelos CTT, tendo concluído que aquela proposta, embora tendo parcialmente 

em consideração o quadro de referência definido pela ANACOM, não lhe dá ainda inteira 

resposta. Neste enquadramento, aquela proposta não foi aceite, tendo-se dado aos CTT, 

nos termos da lei, um prazo de 30 dias úteis para que procedessem à revisão da mesma. 

Nesta sequência, os CTT, por comunicação de 14.06.2019, apresentaram à ANACOM uma 

proposta revista que complementa os objetivos de densidade da rede postal e de ofertas 

mínimas de serviços fixados na decisão de 15.09.2017, a qual visa complementar a 

proposta apresentada anteriormente no sentido de responder às necessidades dos 

utilizadores tal como enquadradas pela ANACOM. Na mesma sede, apresentaram ainda 

alguns comentários gerais relativos à forma como foi assegurado o direito dos CTT se 

pronunciarem no âmbito das decisões adotadas pela ANACOM e sobre a verificação das 

circunstâncias excecionais que justificam a revisão dos objetivos de densidade da rede 

postal e de ofertas mínimas de serviços.  

                                                            
3 Aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março. 
4 Vide https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1467538. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1467538
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Na secção seguinte do presente documento apresenta-se uma análise sucinta dos 

comentários apresentados pelos CTT, bem como uma análise da proposta revista 

apresentada pelos CTT, em particular face ao que havia sido determinado na decisão de 

24.04.2019. 

2. Análise  

2.1. Comentários gerais 

2.1.1. Posição dos CTT 

Direito dos CTT se pronunciarem sobre a matéria sujeita a consulta pública nos 

termos do ponto 4.1 da decisão de 10.01.2019 

Os CTT referem que não podem aceitar a conclusão da ANACOM, constante do ponto 

3.2.1.1 da decisão de 24.04.2019, que considerou que fora assegurado aos CTT o direito 

de se pronunciarem (em sede de audiência prévia) sobre a matéria sujeita a consulta 

pública nos termos do ponto 4.1 da decisão de 10.01.2019. Segundo os CTT, a 

circunstância de a ANACOM recorrer ao regime excecional estabelecido no n.º 2 da 

cláusula 15.ª do Contrato de Concessão e fixar um quadro de referência que não se cinge 

ao enunciado no seu n.º 3, constituem matérias que impactam, “direta e fortemente”, a sua 

esfera jurídica, pelo que não deveriam ser decididas sem a prévia pronúncia dos CTT, ao 

abrigo do artigo 122.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA).  

Segundo os CTT está em causa a necessidade de encadeamento correto de atos 

tendentes a uma decisão final, o que no entender daquela empresa não sucedeu no 

presente caso, uma vez que foi saltada, sem justificação, a primeira fase deste 

procedimento, a discussão sobre a existência, ou não, de circunstâncias excecionais que 

justificassem a reabertura de decisão de 15.09.2017. 

Envio aos CTT de todos os elementos necessários que lhes permitissem pronunciar-

se devidamente sobre a matéria em causa 

Entendem os CTT que, contrariamente ao referido no ponto 3.2.1.2 de decisão de 

24.04.2019, o procedimento adotado pela ANACOM desrespeitou o artigo 122.º do CPA, 

por a ANACOM não ter enviado aos CTT todos os elementos necessários ou todos os 

aspectos relevantes, em matéria de facto e de direito, que lhes permitissem pronunciar-se 
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devidamente sobre a matéria em causa. Defendem ainda que tal conclusão não é afastada 

pela circunstância de os CTT poderem ter já na sua posse um conjunto de elementos 

relevantes, uma vez que a obrigação que impende sobre a Administração Pública não 

prevê qualquer exceção a este respeito. 

Existência de circunstâncias excecionais 

Os CTT entendem, contrariamente ao que a ANACOM defende no ponto 3.2.1.3 da decisão 

de 24.04.2019, que não se verificaram quaisquer circunstâncias excecionais que 

justifiquem a revisão dos objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de 

serviços, referindo que o Contrato da Concessão permite aos CTT total liberdade para abrir 

e encerrar estabelecimentos postais e modificar a sua rede postal no âmbito das regras de 

densidade e de ofertas mínimas de serviços definidas pela ANACOM, não podendo os CTT 

ser penalizados (no sentido de se lhes exigirem obrigações adicionais) por fazerem aquilo 

que o Contrato de Concessão lhes permite fazer, e muito menos pelo facto de o exercício 

de tal faculdade não ser considerado “expectável”.  

Os CTT referem ainda, quanto a este aspecto, que o encerramento de estabelecimentos 

postais ou a conversão de estações em postos de correios nada tem de excecional ou de 

anormal e enquadra-se na sua margem de liberdade contratual, notando que a definição 

de objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços nunca resultou 

em diferentes condições consoante a circunscrição territorial em causa.  

Concluem indicando que a ANACOM dispõe dos meios necessários para corrigir e 

sancionar os CTT pelas desconformidades que considere verificadas, notando a este 

respeito que a amostra de ações de fiscalização não é suficiente para fundamentar a 

decisão de revisão dos objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de 

serviços, e que a afirmação segundo a qual “se poderia concluir que a continuidade da 

prestação do serviço (alínea d) do artigo 11.º da Lei Postal) não estará completamente 

assegurada nas situações de encerramento de estações de correios e/ou sua substituição 

por postos de correios” constitui uma presunção que, não tendo, segundo os CTT, sido 

objeto de verificação concreta, não poderia constituir fundamento para a revisão dos 

objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços. 
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2.1.2. Entendimento ANACOM 

Os comentários apresentados pelos CTT quanto às matérias identificadas anteriormente 

refletem, na generalidade, a posição que havia já sido veiculada pelos mesmos no âmbito 

da sua pronúncia (designação dada pelos CTT) sobre a decisão de 10.01.2019.  

Assim, e atendendo a que, de uma forma geral, não foram apresentados argumentos que 

não tenham sido já considerados no âmbito da apreciação efetuada por esta Autoridade 

no âmbito da decisão de 24.04.2019, não se identificam razões para alterar o entendimento 

expresso nessa sede quanto às matérias em causa, nomeadamente (e não dispensando 

o detalhe adicional apresentado no âmbito da decisão de 24.04.2019): 

a) No âmbito do processo em causa foi assegurado o direito de os CTT se pronunciarem 

sobre a matéria em análise, não se reconhecendo ter, em qualquer ocasião, sido posto 

em causa o direito de audiência dos CTT sobre os objetivos que no final do 

procedimento em questão sejam fixados, ou da sua participação na formação das 

decisões que lhe digam respeito; 

b) O acesso ao processo administrativo foi disponibilizado a partir de 15.01.2019, ou seja, 

3 dias (úteis) após a data da notificação da decisão, sendo esta a data que releva, nos 

termos legais, para se considerar que o processo foi disponibilizado ao interessado, 

pelo que não se aceitam os argumentos aduzidos pelos CTT sobre a alegada 

disponibilização tardia dos elementos relevantes associados ao processo e sendo 

ainda  de assinalar que a decisão de 06.02.2019 prorrogou o prazo definido na decisão 

de 10.01.2019 em 10 dias úteis; 

c) Os desenvolvimentos ocorridos após a decisão de 15.09.2017, que fixou os objetivos 

de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviço, evidenciam uma 

alteração superveniente da realidade em que assentou aquela decisão – conforme 

decorre da informação factual recolhida pela ANACOM e que serviu de base à decisão 

de 10.01.2019 – e cujos reflexos na configuração da rede de estabelecimentos postais 

afeta à prestação do serviço postal universal (SPU) e, consequentemente, na 

satisfação das necessidades dos utilizadores, não podiam ser antecipados com base 

nos elementos que então eram do conhecimento da ANACOM, pelo que se concluiu 

estar verificado um conjunto de circunstâncias excecionais que justificavam a revisão 

dos «Objetivos fixados em 15.09.2017». 
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De referir adicionalmente não ser clara a alegação dos CTT de que a definição de objetivos 

de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços nunca resultou em diferentes 

condições consoante a circunscrição territorial em causa, sendo de notar, neste âmbito, 

que os objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços atualmente 

vigentes (tal como fixados na decisão da ANACOM, de 15.09.2017) estabelecem, por 

exemplo, claramente objetivos específicos e diferenciados para áreas urbanas e para áreas 

rurais. 

2.2. Análise da proposta apresentada pelos CTT em 14.06.2019, com vista a 

complementar os «Objetivos fixados em 15.09.2017» 

Os CTT indicam, na sua comunicação de 14.06.2019, que a proposta revista de objetivos 

de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços vem complementar a 

proposta apresentada anteriormente de modo a responder às necessidades dos 

utilizadores tal como enquadradas pela ANACOM.  

Neste sentido, a decisão da ANACOM de 24.04.2019 estabeleceu que os CTT deveriam 

complementar a proposta apresentada em 21.02.2019 de modo a ter em conta, em detalhe, 

o quadro de referência definido no n.º 1 da decisão de 10.01.2019 e, especificamente, os 

requisitos relativos à forma de prestação de serviços concessionados fixados no Anexo 1 

à referida decisão de 10.01.2019 apresentados em detalhe no n.º 2 da decisão de 

24.04.2019. 

Tal como haviam referido quanto à proposta que apresentaram inicialmente, os CTT notam 

que a proposta revista assenta nos seguintes elementos essenciais: 

a) Aperfeiçoamento dos procedimentos existentes e respetiva documentação, 

especialmente na formação, garantia das condições de manutenção do sigilo e 

confidencialidade e mecanismo de avaliação de satisfação de clientes; 

b) Melhoria nas condições de acessibilidade para utilizadores de mobilidade reduzida, 

[Início de informação confidencial5]         

           [Fim de 

informação confidencial6]; e 

                                                            
5 Doravante designado por IIC. 
6 Doravante designado por FIC. 
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c) Reforço dos procedimentos de fiscalização. 

Para facilidade de avaliação da proposta revista, apresenta-se nos pontos seguintes a 

referência ao que consta do n.º 2 da decisão da ANACOM de 24.04.2019, seguida da 

proposta revista dos CTT (onde se assinala em sublinhado as principais alterações face à 

anterior proposta apresentada7) e do entendimento da ANACOM sobre a mesma. Note-se 

que, atendendo a que a proposta revista apresentada pelos CTT em 14.06.2019 visa 

complementar a proposta anteriormente apresentada e já analisada pela ANACOM no 

âmbito da decisão de 24.04.2019, a presente análise foca-se nos elementos adicionais 

com os quais os CTT complementaram a anterior proposta no sentido de aferir se estes 

permitem acomodar o disposto na decisão de 24.04.2019, mantendo-se a apreciação 

quanto aos restantes elementos da proposta dos CTT, conforme apresentado na referida 

decisão. 

2.2.1. Pontos gerais 

Decisão de 24.04.2019 

a. A proposta dos CTT deve ser clara quanto aos postos aos quais serão aplicadas as 

medidas em causa, sendo de relevar que a decisão de 10.01.2019 estabelece que estes 

deverão ser os postos de correios que, em cada concelho, prestam a totalidade dos 

serviços concessionados e funcionam em 99% dos concelhos do país todos os dias 

úteis durante um período mínimo diário de 6 horas e no restante 1% dos concelhos 

todos os dias úteis durante um período mínimo diário de 3 horas. 

b. A proposta dos CTT deve incluir um glossário dos termos e conceitos utilizados na 

generalidade dos seus procedimentos, com vista a fomentar uma interpretação clara e 

inequívoca dos mesmos. 

 

Proposta revista dos CTT 

“A presente proposta abrange os postos de correios que, em cada concelho, prestam a 

totalidade dos serviços concessionados e funcionam em 99% dos concelhos do país, todos 

                                                            
7 Não se incluem nestas as alterações de caráter essencialmente editorial. 
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os dias úteis durante um período mínimo diário de 6 horas e no restante 1% dos concelhos 

todos os dias uteis durante um período mínimo diário de 3 horas. 

GLOSSÁRIO 

APC - Ação Preventiva e Corretiva 

GEP - Gestor de Parceiros 

Loja CTT - Estação de correios 

PC - posto de correios 

RSF - resposta sem franquia - tipo de correio utilizado por clientes empresariais para 

receção de resposta dos seus clientes, ficando a cargo do expedidor (cliente empresarial) 

o custo do serviço 

Sistema NAVe - sistema informático onde se efetua o atendimento em estação de correios 

(Loja CTT) e/ou posto de correios 

Sistema Payshop - sistema informático utilizado em alguns postos manuais para a 

prestação do serviço de pagamentos, impostos, carregamento de telemóveis e pagamento 

de portagens 

SLA - Service Level Agreement.” 

Entendimento da ANACOM 

A proposta revista dos CTT esclarece que o universo de postos de correios aos quais serão 

aplicadas as medidas em causa são os previstos na decisão de 10.01.2019, incluindo ainda 

um glossário conforme determinado em 24.04.2019. Sem prejuízo de se relevar que o 

glossário poderá vir a ser complementado, em futuras ocasiões, com a introdução de 

conceitos adicionais de modo a fomentar mais transparência nos procedimentos, entende-

se que a proposta dos CTT está em conformidade com a decisão de 24.04.2019. 
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2.2.2. Formação 

Decisão de 24.04.2019 

c.  Quanto à formação, a proposta dos CTT deve: 

 i.  especificar que os destinatários da formação inicial e formação contínua serão todos 

os colaboradores do posto de correios que assegurem a prestação dos serviços 

concessionados, incluindo os que efetuam as funções de atendimento dos clientes 

daqueles serviços;  

 ii.  garantir que o acompanhamento no posto de correios é efetuado no período inicial 

de atividade do mesmo; 

 iii. referir explicitamente (pelo menos) todos os conteúdos a serem abordados no âmbito 

da formação, que são indicados na deliberação de 10.01.2019; 

 iv. referir explicitamente a existência de formação em tempo real na presença de 

serviços solicitados pelos clientes e formação em simulação de outros serviços 

concessionados; 

 v. explicitar que, no âmbito da formação contínua, deverá ocorrer formação também 

aquando da existência de reclamações sobre os procedimentos e a forma de 

prestação dos serviços no posto. 

 

Proposta revista dos CTT 

“a. De forma a robustecer e complementar a formação já hoje ministrada aos postos de 

correios, os CTT propõem o seguinte plano de formação, a aplicar a todos os 

colaboradores que asseguram a prestação dos serviços concessionados: 

 Formação inicial: 2 dias de componente teórica em Loja + 3 dias de acompanhamento 

prático em Loja + 3 dias de acompanhamento no posto de correios 

 A formação prática será ministrada em tempo real, na presença de serviços solicitados 

pelos clientes e que será dada formação em simulação de outros serviços 

concessionados. 
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 A formação inicial abrange, entre outros, os seguintes conteúdos: 

 a)  Ambientação com e conhecimento das aplicações informáticas utilizadas e 

periféricos associados a utilizar no atendimento; 

 b)  Portfólio CTT - oferta de produtos e serviços, incluindo os serviços concessionados, 

a disponibilizar no posto de correios e respetivos procedimentos operacionais; 

 c)  Normas e procedimentos no atendimento aos clientes; 

 d)  Procedimentos para assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes do quadro 

jurídico aplicável à prestação de serviços concessionados, em particular no que 

respeita aos requisitos essenciais previstos na Lei Postal; 

 e)  Formação em tempo real na presença de serviços solicitados pelos clientes e 

formação em simulação de outros serviços concessionados; 

 f)  Forma de tratamento das reclamações, incluindo procedimentos a seguir quando 

estas são apresentadas; 

 g)  Código, conduta e ética; 

 h)  Necessidade de salvaguarda do sigilo e inviolabilidade dos envios postais, bem como 

a proteção de dados e da proteção da vida privada, bem como a confidencialidade 

das informações transmitidas ou armazenadas em todos os serviços prestados; 

 i)  Formação comportamental; 

 j)  Técnicas de venda; 

 k)  Manual especifico para apoio à utilização da aplicação informática nave e do terminal 

payshop. 

 Formação contínua: 

 •  Será prestada formação, sempre que exista alteração na oferta de produtos e 

serviços, alteração de procedimentos e alterações no sistema operativo, quando os 

colaboradores do posto de correios o solicitem, quando existam reclamações sobre 
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procedimentos e forma de prestação dos serviços ou por qualquer outro motivo seja 

detetada necessidade de formação nas visitas de supervisão;  

 •  [IIC]            

            

            

      

              

   

              

            

            

            

            

            

     

              

           

              

            

      

              

            

           [FIC] 

Entendimento da ANACOM 

A proposta revista dos CTT clarifica que os destinatários da formação serão todos os 

colaboradores do posto de correios que assegurem a prestação dos serviços 

concessionados, incluindo os que efetuam as funções de atendimento dos clientes 

daqueles serviços. Adicionalmente, é também especificado que a formação será ministrada 

em tempo real, na presença de serviços solicitados pelos clientes e que será dada 
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formação em simulação de outros serviços concessionados, bem como que ocorrerá 

formação contínua sempre que, nomeadamente, existam reclamações sobre 

procedimentos e forma de prestação dos serviços. Estas clarificações vão ao encontro do 

disposto na decisão de 24.04.2019. 

No que se refere aos conteúdos a serem abordados no âmbito da formação, a proposta 

dos CTT inclui todos os tópicos identificados na decisão de 10.01.2019, incorporando 

adicionalmente tópicos propostos e que se afiguram relevantes, nomeadamente “Código, 

conduta e ética” e “Necessidade de salvaguarda do sigilo e inviolabilidade dos envios 

postais, bem como a proteção de dados e da proteção da vida privada, bem como a 

confidencialidade das informações transmitidas ou armazenadas em todos os serviços 

prestados”, pelo que também em relação a esta matéria se pode concluir que a proposta 

dos CTT permite acomodar o disposto na decisão de 24.04.2019 quanto a este ponto.  

A proposta revista dos CTT prevê 3 dias de acompanhamento no posto de correios no 

âmbito da formação inicial e, adicionalmente, que as formações possam ser 

desencadeadas na sequência de reclamações, quando os colaboradores a solicitem ou 

quando se afigure necessário na sequência das visitas de supervisão. Deste modo, 

entende-se ser possível concluir que a proposta revista permite assegurar, a nível da 

formação, as condições adequadas de prestação dos serviços postais e o 

desencadeamento de ações corretivas, se necessárias e de modo atempado, sem prejuízo 

de não ser feita uma referência explícita a que o acompanhamento no posto de correios é 

efetuado no período inicial de atividade do mesmo (pressupondo-se contudo que a 

formação inicial é ministrada no período inicial de atividade do posto de correios), tal como 

consta da decisão de 24.04.2019. 

Face ao exposto, entende-se que a proposta dos CTT está em conformidade com a decisão 

de 24.04.2019. 
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2.2.3. Infraestruturas e equipamentos 

Decisão de 24.04.2019 

d.  Quanto às infraestruturas e equipamentos, a proposta dos CTT deve: 

 i.  ser clara e concreta quanto à necessidade de o estado de conservação das 

instalações garantir o fácil acesso por parte de todos os utilizadores, incluindo os 

utilizadores com necessidades especiais; 

 ii.  garantir que em condições provisórias as condições para a adequada prestação dos 

serviços devem ser asseguradas nos postos de correios; 

 iii.  especificar a existência de sinalética externa que identifique claramente o posto de 

correios. 

 

Proposta revista dos CTT 

“a. Os equipamentos necessários à prestação dos serviços concessionados são 

disponibilizados e mantidos pelos CTT, existindo um acordo de nível de serviço 

(correntemente designado SLA "Service Level Agreement") com o prestador de serviços 

de gestão do desktop, que presta o mesmo serviço a todas as Lojas e Postos. Caso 

exista algum imprevisto e o SLA não seja cumprido, o posto de correios esta formado 

para assegurar a prestação do serviço de forma manual. 

b.  Os CTT garantirão o bom estado de conservação das instalações onde são prestados 

os serviços públicos universais. Nas situações em que exista necessidade de 

intervenção nas instalações, serão acauteladas as condições provisórias para a 

adequada prestação do serviço postal, designadamente, articulando com o posto em 

causa a identificação clara do local da prestação dos serviços concessionados e dos 

eventuais procedimentos necessários adotar, no caso concreto. 

c.  A conservação das instalações dos postos de correios deve garantir o acesso em 

condições de segurança ao local de atendimento CTT, mesmo nas situações em que o 

posto de correios se encontre numa situação de obras. 
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d.  Os CTT garantirão a promoção da acessibilidade acesso por parte dos utilizadores com 

necessidades especiais, no universo de postos de correios considerado.  

e. [IIC]            

            

            

   

             

            

            

         

             

            

            

        [FIC] 

h.  No que concerne ao controlo metrológico das balanças, já se encontra previsto no check 

list de supervisão, sendo este um dos pontos verificados pelo Gestor de Parceiros 

("GEP"). Será reforçado este procedimento de verificação, ficando o GEP incumbido de 

proceder a um pedido prévio e antecipado de aferição das balanças às entidades 

competentes, caso verifique que o prazo caducará antes da visita seguinte. A aferição 

é válida até ao final do ano seguinte em que mesma é realizada. 

i.  Os postos de correios devem informar os CTT sobre as obras que pretendam realizar 

nos postos e que impliquem alterações no local e condições de prestação do serviço. 

j.  Os CTT garantirão que todos os postos de correios são devidamente identificados com 

sinalética externa, designada por bandeirola, que pode ser de 3 tipos: Iluminada, 

metálica ou autocolante. Dependendo da tipologia ou arquitetura da fachada do edifício 

onde funciona o posto, é selecionado o tipo de bandeirola a adotar; preferencialmente 

e sempre que seja possível será colocada a bandeirola iluminada.” 
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Entendimento da ANACOM 

Na proposta revista dos CTT, estes comprometem-se a garantir o bom estado de 

conservação das instalações, informando adicionalmente que serão acauteladas as 

condições provisórias para a adequada prestação dos serviços postais nas situações em 

que exista necessidade de intervenção nas instalações, garantindo também a promoção 

da acessibilidade no acesso por parte dos utilizadores com necessidades especiais. 

Paralelamente, a proposta prevê também que o acesso ao local de atendimento deve ser 

garantido, mesmo nas situações em que o posto de correios se encontre numa situação 

de obras. 

Adicionalmente, a proposta dos CTT especifica a sinalética externa a ser adotada nos 

postos de correios de modo a garantir a sua fácil identificação. 

Neste sentido, a proposta apresentada pelos CTT vai ao encontro do determinado na 

decisão de 24.04.2019, assegurando os pontos que nessa sede foram identificados como 

relevantes de incluir na proposta a apresentar, em complemento ao que havia sido 

proposto. 

2.2.4. Desconformidades 

Decisão de 24.04.2019 

A decisão de 24.04.2019 não abordava esta matéria em específico, tendo-se indicado 

somente, quanto a este ponto, a necessidade da proposta esclarecer o universo de 

estabelecimentos em relação aos quais a proposta dos CTT se aplicaria. 

 

Proposta revista dos CTT 

“a. Todos os postos de correios terão previsto um procedimento de registo de não 

conformidades que sejam identificadas nos momentos de supervisão pelos CTT. 

b.  O procedimento instituído prevê a análise e acompanhamento das não conformidades 

e respetivo acompanhamento para verificação da resolução e avaliação da respetiva 

eficácia.” 
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Entendimento da ANACOM 

Nota-se que a proposta revista dos CTT esclareceu (no ponto 2.2.1 acima) que a presente 

proposta abrange os postos de correios que, em cada concelho, prestam a totalidade dos 

serviços concessionados e funcionam em 99% dos concelhos do país, todos os dias úteis 

durante um período mínimo diário de 6 horas e no restante 1% dos concelhos todos os 

dias uteis durante um período mínimo diário de 3 horas. Adicionalmente, a proposta 

clarifica que todos estes postos beneficiarão de um procedimento de registo de não 

conformidades que sejam identificadas nos momentos de supervisão pelos CTT, 

entendendo-se que tal medida será útil para garantir um adequado acompanhamento do 

funcionamento dos postos em questão, contribuindo para garantir as adequadas condições 

de prestação de serviços aos utilizadores. 

2.2.5. Satisfação dos utilizadores (clientes) 

Decisão de 24.04.2019 

e. Quanto à satisfação dos utilizadores (clientes), a proposta dos CTT deve: 

 i.  ser clara e concreta quanto à periodicidade da realização de métodos de aferição de 

satisfação dos clientes, sendo que a deliberação de 10.01.2019 refere explicitamente 

que tal deve ser realizado anualmente; 

 ii.  indicar a realização de ações com vista a solucionar causas de menor satisfação dos 

utilizadores; 

 iii.  ser clara e concreta quanto aos procedimentos a implementar quanto às 

reclamações. 

 

Proposta revista dos CTT 

“a. Será duplicada a amostra dos inquéritos de satisfação (em estações e postos de 

correios). São realizados semestralmente inquéritos de satisfação dos clientes em todas 

as zonas servidas por estes postos de correios. Visando ainda reforçar a relevância para 

os CTT da satisfação dos clientes, importa ainda referir a realização em 2019 de um 

estudo de mercado por uma empresa externa especialista em mediação da satisfação 

dos clientes.  
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b. [IIC]            

            

         [FIC] 

c.  Todos os postos de correios deverão seguir os procedimentos para aceitação, registo e 

encaminhamento das reclamações definidos pelo quadro legislativo e regulamentar 

aplicável e pelas normas internacionais, nos termos da Lei Postal. Tais procedimentos, 

melhor detalhados no manual de procedimentos dos CTT para os postos de correios, 

incluem a prestação de informação ao utilizador sobre os meios de reclamação 

existentes – a saber: livros de reclamações físico e eletrónico; possibilidade de 

apresentação de reclamação escrita, em papel, entregue no Posto; Provedoria dos CTT; 

Estações de correios (Lojas CTT); Mailbox: reclamacoes@ctt.pt e linha CTT: 707262626 

–, devendo o funcionário do posto disponibilizar o meio de reclamação solicitado pelo 

utilizador do serviço e dar-lhe o devido encaminhamento, conforme o procedimento 

descrito no manual. 

d.  Serão ainda reforçados os procedimentos de divulgação dos referidos procedimentos e 

respetivo acompanhamento nas visitas de supervisão.  

e. [IIC]            

            

            

             

[FIC] 

f.  De forma a completar a informação ao utilizador sobre todos os meios de registo de 

reclamações ao seu dispor, será criada e produzida uma peça (autocolante) para 

afixação nos postos de correios junto aos índices de qualidade e tarifário. 

g.  Os postos deverão responder aos pedidos de informação/averiguação dos CTT no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis.” 

Entendimento da ANACOM 

A proposta revista apresentada pelos CTT esclarece quanto à periodicidade de realização 

de inquéritos de satisfação dos clientes. Embora a decisão de 24.04.2019 releve que a 

anterior decisão da ANACOM, de 10.01.2019, estabelecia que a aferição da satisfação dos 
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clientes deveria ser realizada anualmente, a proposta dos CTT, ao prever uma 

periodicidade semestral e a abrangência de todas as zonas servidas pelos postos de 

correios em questão, permitirá um acompanhamento mais próximo e regular do serviço 

prestado aos clientes, pelo que se entende ser adequada.  

Adicionalmente, a proposta dos CTT especifica ainda os procedimentos que devem ser 

seguidos no tocante às reclamações apresentadas, em particular que deve ser prestada 

informação aos utilizadores sobre os meios de apresentação de reclamações e que deve 

ser assegurado o adequado encaminhamento das reclamações apresentadas, remetendo 

a proposta para o “manual de procedimentos dos CTT para os postos de correios” onde a 

especificação dos procedimentos é apresentada em maior detalhe. Note-se que este 

manual de procedimentos do atendimento em postos de correios8 apresenta, efetivamente, 

informação mais detalhada sobre os procedimentos a serem adotados pelos prestadores 

de serviços relativamente à receção e tratamento das reclamações recebidas, incluindo, 

nomeadamente, informação que deve ser dada aos utilizadores sobre o preenchimento do 

livro de reclamações e o encaminhamento das mesmas para as autoridades competentes 

e para os próprios CTT. Neste âmbito, entende-se que a proposta dos CTT permite 

acomodar a preocupação da ANACOM quanto à garantia de existência de um registo 

completo das reclamações e de procedimentos adequados para o seu tratamento. Quanto 

a esta matéria, será ainda de relevar o sentido provável da decisão da ANACOM de 

04.04.2019, que visou determinar a correção, pelos CTT, da informação que divulga 

relativamente a obrigações previstas no regime aplicável ao livro de reclamações, 

nomeadamente quanto à existência e disponibilização do livro de reclamações nos postos 

de correios, e que contribuirá para assegurar o adequado registo e tratamento das 

reclamações eventualmente apresentadas. 

Nota-se ainda que a proposta revista dos CTT refere claramente que [IIC]   

            

         [FIC], o que contribuirá para 

solucionar as causas dessa menor satisfação. Neste âmbito, será de notar que não seria 

necessária uma maior densificação das ações em causa, uma vez que serão, em princípio, 

específicas para abordar eventuais reclamações recebidas, pelo que uma avaliação caso 

a caso será adequada.  

                                                            
8 Versão de 13.05.2015. 
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Face ao exposto, entende-se que a proposta dos CTT quanto a esta matéria vai ao 

encontro do determinado pela ANACOM na decisão de 24.04.2019.  

2.2.6. Atendimento 

Decisão de 24.04.2019 

f.  Quanto ao atendimento, a proposta dos CTT deve: 

 i.  ser clara e concreta quanto aos procedimentos de melhoria que se propõe introduzir 

nos postos de correios; 

 ii.  ser clara e concreta quanto à forma de atendimento do utilizador de serviços postais 

(o qual deve ser efetuado de forma organizada e sequencial, obedecendo a uma 

ordem de chegada exclusivamente aplicada aos utilizadores dos serviços postais); 

 iii.  clarificar que serão assegurados o sigilo e a inviolabilidade dos envios postais, bem 

como a proteção de dados, a proteção da vida privada em todos os serviços 

prestados e a salvaguarda da confidencialidade das informações transmitidas ou 

armazenadas. 

 

Proposta revista dos CTT  

“a. [IIC]            

            

            

            

            

            

        [FIC] 

b.  Os CTT asseguram um espaço individualizado para atendimento e prestação dos 

serviços postais em todos os postos que asseguram todos os serviços concessionados 

em concelhos onde não existam estações de correios, devidamente identificados, 

organizados e arrumados. Será promovida a criação de um espaço de distanciamento 

necessário para proteger a confidencialidade das informações transmitidas ou 

armazenadas. 
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c.  [IIC]            

            

            

            

            

            

            

       [FIC] 

d.  Durante o atendimento e prestação de serviço de correio, e face à individualização do 

espaço destinado à prestação do serviço de correios, e em virtude da obrigação 

contratual (de acordo com o clausulado do contrato em vigor com cada posto de 

correios), reforçada com a formação específica relativa à ética profissional e à 

necessidade de salvaguarda do sigilo e inviolabilidade dos envios postais, bem como a 

proteção de dados e da proteção da vida privada, bem como a confidencialidade das 

informações transmitidas ou armazenadas em todos os serviços prestados, 

discriminada no ponto acima [relativo a formação]. Tal informação será também 

desenvolvida no manual de procedimentos. 

e.  O atendimento do utilizador de serviços postais deve ser efetuado de forma organizada 

e sequencial. 

f.  Nos postos de correios que não tenham forma de guardar os objetos postais (avisados) 

propomos a criação de um móvel CTT de forma a criar as condições para garantir o 

sigilo.” 

Entendimento da ANACOM 

A proposta revista apresentada pelos CTT especifica os procedimentos de melhoria que 

se propõe introduzir nos postos de correios, relevando que [IIC]     

            

            

     [FIC]  

No que se refere ao atendimento dos utilizadores de serviços postais, a proposta dos CTT 

esclarece que este deve ser efetuado de forma organizada e sequencial, indo ao encontro 

do disposto na decisão de 24.04.2019. Sem prejuízo de se considerar que a existência de 
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uma ordem de chegada exclusiva para os utilizadores de serviços postais poderia contribuir 

para uma experiência de utilização dos serviços postais mais positiva nos postos de 

correios, reconhece-se, como aliás já referido em sede anterior, que o procedimento 

atualmente aplicável nas estações de correios também não prevê claramente a existência 

de atendimento com uma ordem de chegada exclusiva para utilizadores dos serviços 

postais, embora sendo expectável, neste caso, que a maioria dos utilizadores que se 

dirigem às estações de correios procure efetivamente satisfazer as suas necessidades de 

serviços postais. Atendendo a que a adoção de uma ordem de chegada exclusiva para 

utilizadores dos serviços postais nos postos de correios representaria uma distinção face 

à prática atual das estações de correios, algo já reconhecido pela ANACOM na decisão de 

10.01.2019, e a que, conforme referido pelos CTT, a implementação desta medida 

implicaria a alteração dos termos das parcerias com os postos de correios, entende-se que 

na generalidade, a proposta dos CTT quanto a este ponto permite acomodar as 

preocupações da ANACOM relativas a esta matéria. Neste âmbito, será de relevar, em 

particular, que o tempo de espera já é acautelado na medição do respetivo indicador de 

qualidade de serviço, que é também medido nos postos de correios, o que permitirá 

acompanhar esta matéria, sendo de notar que o seu incumprimento poderá ter impacto nos 

resultados dos CTT (por via da redução da variação máxima de preços permitida para cada 

ano).  

Quanto à necessidade de assegurar o sigilo e a inviolabilidade dos envios postais, a 

proteção de dados e da vida privada e a salvaguarda da confidencialidade das informações 

transmitidas ou armazenadas, nota-se que a proposta dos CTT prevê a criação de um 

espaço de distanciamento necessário para proteger a confidencialidade das informações 

transmitidas ou armazenadas, referindo ainda a organização necessária à proteção dos 

objetos, de modo a assegurar o sigilo e confidencialidade das informações transmitidas e 

armazenadas. A proposta dos CTT prevê ainda a realização de formação específica sobre 

ética profissional e, em particular, sobre a necessidade de salvaguarda do sigilo e 

inviolabilidade dos envios postais, proteção de dados e da vida privada, bem como a 

confidencialidade das informações transmitidas ou armazenadas em todos os serviços 

prestados, propondo-se a desenvolver igualmente esta informação no manual de 

procedimentos.  

Neste sentido, entende-se que a proposta dos CTT vai ao encontro do definido na decisão 

de 24.04.2019. 
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2.2.7. Informação disponível ao público 

Decisão de 24.04.2019 

g.  Quanto à informação disponível ao público, a proposta dos CTT deve: 

 i.  indicar claramente que o fornecimento atempado dos meios de atualização da 

informação a disponibilizar ao público e o fornecimento de instruções aos postos para 

divulgarem a informação oportunamente permitirá garantir que os utilizadores 

disponham da informação relevante nos prazos definidos pela ANACOM; 

 ii.  especificar que o horário de funcionamento deverá ser afixado na porta de entrada 

do estabelecimento postal. 

 

Proposta revista dos CTT 

“a. Os CTT fornecem atempadamente os meios de atualização da informação a 

disponibilizar ao público, comunicando aos postos de correios a informação a 

disponibilizar em cada momento, com antecedência e indicação dos respetivos prazos, 

de modo a assegurar o cumprimento dos prazos impostos pela ANACOM aos CTT. 

b.  A informação a disponibilizar estará afixada em local visível, obedecendo aos requisitos 

aplicáveis; em particular, quanto aos horários, os mesmos serão colocados em local 

visível do exterior do estabelecimento, mesmo quando este se encontra fechado, 

preferencialmente na porta do posto de correios. Complementarmente, a informação é 

acessível e permanentemente atualizada no site www.ctt.pt.  

c.  [IIC]            

            

          [FIC] 

Entendimento da ANACOM 

No que se refere à informação disponível ao público, a proposta revista dos CTT esclarece 

que serão fornecidos os meios de atualização da informação a disponibilizar ao público, 

sendo também comunicada aos postos de correios a informação a disponibilizar, com a 

http://www.ctt.pt/
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antecedência necessária a assegurar o cumprimento dos prazos definidos pela ANACOM, 

indo assim ao encontro do disposto na decisão de 24.04.2019.  

Adicionalmente a proposta dos CTT clarifica que a informação quanto ao horário de 

funcionamento deve ser colocada em local visível do exterior do estabelecimento, mesmo 

quando este se encontra fechado, preferencialmente na porta do posto de correios. Note-

se que na decisão de 24.04.2019 se referia explicitamente que o horário de funcionamento 

deve ser afixado na porta de entrada do estabelecimento postal. Embora a proposta dos 

CTT não refira inequivocamente que a informação em causa é colocada na porta de 

entrada do estabelece postal assegura que é colocada em local visível do exterior do 

estabelecimento mesmo quando este se encontra fechado, permitindo assim acomodar as 

preocupações da ANACOM quanto a esta matéria. 

2.2.8. Funcionamento do posto de correios 

Decisão de 24.04.2019 

h.  Quanto ao funcionamento do posto de correios, a proposta dos CTT deve: 

 i. incluir referência clara e concreta ao atendimento dos utilizadores dos serviços 

concessionados que entrem no posto de correios antes da hora de fecho de 

funcionamento do posto de correios. 

 

Proposta revista dos CTT 

“a. Aquando das visitas de supervisão, as quais nunca são anunciadas, os GEPs fiscalizam 

também o cumprimento dos horários de funcionamento dos postos e o atendimento aos 

utilizadores durante o horário publicitado. Quaisquer alterações de horários devem ser 

previamente autorizadas pelos CTT. 

b.  Será promovido um reforço da comunicação, garantindo que são cumpridas as 

instruções através do robustecimento do modelo de supervisão. 

c.  Todos os clientes que entrem no posto de correios antes da hora de fecho de 

funcionamento serão atendidos, mesmo que seja ultrapassada a hora de fecho.” 
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Entendimento da ANACOM 

A proposta revista dos CTT clarifica que os clientes que entrem no posto de correios antes 

da hora de fecho de funcionamento do mesmo serão atendidos, indo ao encontro do 

disposto na decisão de 24.04.2019. 

2.2.9. Controlo e supervisão pelos CTT 

Decisão de 24.04.2019 

i.  Quanto ao controlo e supervisão pelos CTT, a proposta dos CTT deve:  

 i.  ser clara e concreta quanto à existência de auditorias internas; 

 ii.  explicitar que o "Gestor de Terceiros" deverá possuir, para cada posto, um registo da 

informação relevante para a atividade aí desenvolvida, conforme indicado no Anexo 

1 da decisão de 10.01.2019; 

 iii.  prever a existência de documentação da metodologia utilizada, critérios adotados e 

resultados das auditorias realizadas. 

 

Proposta revista dos CTT 

[IIC] 
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[FIC] 

Entendimento da ANACOM 

A proposta revista apresentada pelos CTT indica claramente a realização de auditorias 

internas a [IIC]        [FIC] postos de correios [IIC] 

   [FIC] (o que compreende o total do universo dos postos de correios em 

causa na presente proposta), apresentando adicionalmente informação sobre a sua 

periodicidade, fixada de modo a garantir a adequada avaliação do sistema de controlo 

interno, e sobre o objeto dessas auditorias. 

A proposta refere ainda que [IIC]    [FIC] deve manter um registo da informação 

relevante, aqui se incluindo a informação especificada no anexo 1 da decisão de 

10.01.2019, e que contribuirá para o adequado acompanhamento e supervisão do 

funcionamento dos postos de correios. 

Note-se que a decisão de 24.04.2019 estabelecia a necessidade de a proposta dos CTT 

prever também a existência de documentação da metodologia utilizada, critérios adotados 

e resultados das auditorias realizadas. Neste âmbito, embora a proposta revista não refira 
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este ponto em concreto, prevê, não obstante, [IIC]       

                [FIC], 

contribuindo para um acompanhamento mais próximo do funcionamento dos postos de 

correios.  

Face ao exposto, e atendendo a que a proposta prevê também que o GEP deve assegurar 

o registo da informação relativa aos resultados das auditorias internas realizadas aos 

postos de correios, pode-se concluir que a proposta dos CTT permite acomodar o disposto 

na decisão de 24.04.2019. 

3. Deliberação 

Tendo por base o enquadramento descrito em detalhe nas decisões de 10.01.2019 e 

24.04.2019, nomeadamente no tocante à verificação de um conjunto de circunstâncias 

excecionais que legitimam a revisão dos «Objetivos fixados em 15.09.2017», e mantendo-

se a conclusão sobre a necessidade de complementar esses objetivos tendo em vista 

assegurar que os serviços prestados nas estações e nos postos de correios obedecem a 

um padrão equivalente de qualidade, bem como que são adotadas todas as medidas 

necessárias para acautelar que, em todos os estabelecimentos postais, estão asseguradas 

as condições adequadas para garantir a inviolabilidade e o sigilo dos envios postais, a 

confidencialidade das informações transmitidas ou armazenadas e a proteção de dados 

pessoais e da vida privada, fomentando a confiança dos utilizadores nos serviços 

prestados e assim contribuindo para a satisfação das suas necessidades em termos de 

utilização dos serviços postais, e atendendo ainda a que: 

a) de acordo com a decisão de 10.01.2019, confirmada pela decisão de 24.04.2019, foi 

estabelecido, nomeadamente, que a proposta a apresentar pelos CTT deveria ter 

como quadro de referência que o estabelecimento postal que, ao abrigo dos objetivos 

de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços fixados por decisão da 

ANACOM de 15.09.2017, em cada concelho deve prestar a totalidade dos serviços 

concessionados (e funciona em 99% dos concelhos do país todos os dias úteis durante 

um período mínimo diário de 6 horas e no restante 1% dos concelhos todos os dias 

úteis durante um período mínimo diário de 3 horas) é:   

i. uma estação de correios; ou 
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ii. um posto de correios com características equivalentes, mediante a verificação 

dos requisitos relativos à forma de prestação de serviços concessionados 

fixados no Anexo 1 àquela decisão; 

b) a proposta revista apresentada pelos CTT em 14.06.2019 (que complementa a 

proposta apresentada em 21.02.2019 e que foi objeto de análise pela ANACOM no 

âmbito da decisão de 24.04.2019) permite concluir que os postos de correios onde, 

em cada concelho, os CTT se encontram obrigados a assegurar a prestação da 

totalidade dos serviços concessionados, possuem as características que se 

consideram ser adequadas para assegurar a prestação dos serviços concessionados 

em condições equivalentes aos das estações de correios que, em outros concelhos, 

cumprem as mesmas funções; 

c) de acordo com a decisão de 10.01.2019, confirmada pela decisão de 24.04.2019, a 

implementação das medidas estabelecidas na decisão definitiva que vier a ser adotada 

após o procedimento de consulta aos utilizadores no âmbito do presente sentido 

provável de decisão, deve ser assegurada no prazo de 60 dias úteis; 

d) por decisão da ANACOM de 11.07.2019, procedeu-se à consulta dos utilizadores, de 

acordo com o disposto no n.º 7 da Base XV da Concessão do serviço postal universal, 

quanto ao sentido provável de decisão sobre a proposta dos CTT que complementa 

os objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços fixados na 

decisão da ANACOM de 15.09.2017, constando os contributos recebidos e o respetivo 

entendimento da ANACOM sobre os mesmos do “Relatório da consulta aos 

utilizadores sobre o sentido provável de decisão relativo à proposta dos CTT, de 

14.06.2019, que complementa os objetivos de densidade da rede postal e de ofertas 

mínimas de serviços fixados na decisão da ANACOM de 15.09.2017”, o qual faz parte 

integrante da presente decisão, 

o Conselho de Administração da ANACOM, prosseguindo as atribuições previstas nas 

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

39/2015, de 16 de março, no exercício dos poderes conferidos pelas alíneas a), f) e o) do 

n.º 1 e pela alínea b) e h) do n.º 2, todos do artigo 9.º dos mesmos Estatutos, na 

prossecução e observância dos objetivos e princípios consagrados nas alíneas b) e c) do 

n.º 1 e nas alíneas a) a d) do n.º 2, ambos do artigo 2.º da Lei n.º 17/2012, de 26 de abril 

(Lei Postal, na sua redação em vigor), considerando que se verificou a superveniência de 
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circunstâncias excecionais que, nos termos do n.º 2 da Base XV das Bases da Concessão 

do serviço postal universal (aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 448/99, de 4 de novembro, 

republicadas, após alterações, em anexo ao Decreto-Lei n.º 160/2013, de 19 de novembro) 

e do n.º 2 da cláusula 15.ª do Contrato de Concessão do serviço postal universal, justificam 

a revisão dos objetivos de densidade da rede postal e ofertas mínimas de serviços 

estabelecidas por decisão de 15.09.2017, e tendo em vista assegurar o adequado 

cumprimento das obrigações previstas nas alíneas a) a e) e m) no n.º 1 da Base VIII e n.º 

3 da Base XXII das referidas Bases da Concessão e das alíneas a) a e) e m) do n.º 1 da 

cláusula 8.ª e do n.º 3 da cláusula 22.ª do Contrato de Concessão, bem como ao abrigo do 

n.º 7 da Base XV e do mesmo número da cláusula 15.ª, delibera: 

1. Aprovar o “Relatório da consulta aos utilizadores sobre o sentido provável de decisão 

relativo à proposta dos CTT, de 14.06.2019, que complementa os objetivos de 

densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços fixados na decisão da 

ANACOM de 15.09.2017”; 

2. Que a proposta que complementa os objetivos e regras de densidade da rede postal 

e de ofertas mínimas de serviços que se encontram em vigor, apresentada pelos CTT 

em 14.06.2019, corresponde às necessidades dos utilizadores nos termos do quadro 

legal vigente, devendo, nos termos da decisão de 10.01.2019, confirmada pela decisão 

de 24.04.2019, ser implementada pelos CTT no prazo de 60 dias úteis.  

 

Lisboa, 21 de agosto de 2019. 
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Anexo: 

Proposta que complementa os objetivos e regras de densidade da rede postal e de ofertas mínimas 

de serviços que se encontram em vigor, apresentada pelos CTT em 14.06.2019 – versão pública 














