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1 Objetivos da consulta 

Os CTT – Correios de Portugal, S.A. (CTT) são a entidade prestadora do serviço postal 

universal (SU), em território nacional, até 31.12.20201. 

O Contrato de concessão do serviço postal universal2, celebrado entre o Estado português 

e os CTT – doravante Contrato de Concessão –, vigora também até 31.12.2020 e abrange 

a prestação dos serviços que integram o SU, bem como a prestação de outros serviços e 

atividades. 

De acordo com a Lei Postal, a partir daquela data a prestação do SU pode ser assegurada 

através dos seguintes mecanismos:  

a) Funcionamento eficiente do mercado, sob o regime de licença individual. 

b) Designação de um ou mais prestadores de serviços postais para a prestação de 

diferentes elementos do SU ou para a cobertura de diferentes partes do território 

nacional. Neste caso, a designação reveste a forma de contrato de concessão, 

aplicando-se os procedimentos previstos no Código dos Contratos Públicos (CCP). 

Estabelece ainda a Lei Postal que os mecanismos adotados devem ser os mais adequados 

e eficientes para assegurar a disponibilidade do SU em todo o território nacional, bem como 

respeitar os princípios da transparência, da não discriminação e da proporcionalidade, 

garantindo a continuidade da prestação do SU como fator de coesão social e territorial. 

Por despacho do Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, de 03.10.2019, 

transmitido por ofício de 04.10.2019, foi solicitado à ANACOM que promovesse o 

lançamento de uma consulta pública sobre o SU, conforme havia sido sugerido por esta 

                                                           

1 Cf. disposto no n.º 1 do artigo 57.º da Lei Postal (Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, alterada pelo Decreto-Lei n.º 
160/2013, de 19 de novembro, e pela Lei n.º 16/2014, de 4 de abril), disponível em 
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=331843&tab=&a=346251&b=&c=. 
2 Contrato celebrado em 01.09.2000, no seguimento da aprovação das Bases da concessão do serviço postal 
universal pelo Decreto-Lei n.º 448/99, de 4 de novembro, alterado sucessivamente em 01.10.2001, 09.09.2003, 
26.07.2006 e 31.12.2013, no seguimento das alterações efetuadas às Bases da concessão, respetivamente 
pelos Decretos-Lei n.º 150/2001, de 7 de maio, n.º 116/2003, de 12 de junho, n.º 112/2006, de 9 de junho, e 
n.º 160/2013, de 19 de novembro.  

Documentos disponíveis em https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=331843.   
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Autoridade3. Por comunicação de 22.11.2019, foi transmitido o acordo do Secretário de 

Estado Adjunto e das Comunicações ao projeto de documento de consulta pública 

apresentado pela ANACOM4, tendo também sido solicitada a sua publicação e a realização 

pela ANACOM, após a referida consulta, do relatório final com o resumo das posições que 

sejam recebidas.   

Assim, no âmbito das suas atribuições enquanto autoridade reguladora e de coadjuvação 

ao Governo, a ANACOM pretende com esta consulta pública recolher contributos por parte 

do sector e da sociedade em geral, nomeadamente sobre os termos e condições que 

devem estar associados à prestação do SU, sobre as especificações do mesmo, sobre a 

necessidade de proceder à designação de prestador de serviço universal (PSU) nas suas 

várias componentes e sobre o interesse dos prestadores de serviços postais em assegurar 

a prestação daquele SU, constituindo um importante auxílio para uma reflexão quanto às 

opções a tomar. 

Atenta a distribuição de competências definida no ordenamento jurídico nacional, a 

presente consulta pública integra matérias da competência do Governo (como por 

exemplo, a necessidade de designar PSU e respetivo procedimento de designação) e da 

ANACOM (como por exemplo, a especificação de obrigações de qualidade de serviço e de 

critérios de formação de preços), razão pela qual se trata de uma consulta pública conjunta. 

Nesta medida, apresenta-se nas secções seguintes informação que se considera ser 

relevante sobre o enquadramento regulamentar comunitário e nacional e sobre a situação 

nacional, sendo apresentadas questões sobre as quais se solicitam contributos. 

Os resultados da presente consulta não determinam a vinculação do Governo ou da 

ANACOM relativamente às decisões que no futuro adotem sobre as matérias abordadas 

ao longo do documento. 

                                                           
3 Pelo oficio ANACOM-S015150/2019, de 22.08.2019. 
4 Através do ofício ANACOM-S019670/2019, de 04.11.2019. 
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2 Enquadramento regulamentar 

2.1 Enquadramento regulamentar da União Europeia 

A Diretiva Postal5, relativa às regras comuns para o desenvolvimento do mercado interno 

dos serviços postais comunitários e a melhoria da qualidade de serviço, é, a nível da União 

Europeia (UE), a referência a atender no quadro da prestação do SU. A Diretiva Postal 

estabelece regras comuns relativas, designadamente: 

a) à prestação de um SU no espaço da UE; 

b) ao financiamento do SU em condições que garantam a prestação permanente 

desses serviços; 

c) aos princípios tarifários e à transparência das contas para a prestação do SU; 

d) ao estabelecimento de normas de qualidade para a prestação do SU e à 

instauração de um sistema destinado a garantir o cumprimento dessas normas. 

No âmbito da Diretiva Postal e no que respeita à necessidade de assegurar a oferta de um 

SU num ambiente de liberalização plena do sector postal, é definido o direito de os 

utilizadores usufruírem de um conjunto mínimo de serviços postais com qualidade 

especificada, prestados em todos os pontos do território, a preços acessíveis a todos os 

utilizadores6. 

Deste modo, a Diretiva Postal estabelece que7: 

a) a densidade dos pontos de contacto e dos pontos de acesso deve corresponder às 

necessidades dos utilizadores; 

                                                           
5 Diretiva n.º 97/67/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15.12.1997, alterada pela Diretiva n.º 
2002/39/CE, de 10.06.2002, e pela Diretiva n.º 2008/6/CE, de 20.02.2008, cuja versão consolidada pode ser 
consultada em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:01997L0067-20080227. 
6 Cf. disposto no n.º 1 do artigo 3.º. 
7 Cf. disposto nos n.ºs 2 a 7 do artigo 3.º. 
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b) o SU seja prestado pelo menos cinco dias úteis por semana, salvo em 

circunstâncias ou condições geográficas consideradas excecionais, e que inclua, 

no mínimo: 

i. uma recolha; 

ii. uma distribuição ao domicílio de cada pessoa singular ou coletiva ou, por 

derrogação, em condições a determinar pela autoridade reguladora nacional 

(ARN), uma distribuição a instalações apropriadas; 

c) o SU inclua, no mínimo, as seguintes prestações: 

i. recolha, triagem, transporte e distribuição dos envios postais até 2 kg; 

ii. recolha, triagem, transporte e distribuição das encomendas postais até 10 kg; 

iii. serviços de envios registados e de envios com valor declarado; 

d) não obstante o limite de peso da cobertura do SU para as encomendas postais 

que seja estabelecido por um determinado Estado-Membro (EM), cada EM deve 

garantir que as encomendas postais recebidas de outros EM com peso até 20 

kg sejam entregues no respetivo território; 

e) o SU inclui tanto os serviços nacionais como os serviços transfronteiriços. 

A Diretiva Postal reconhece aos EM o direito para determinarem o mecanismo mais 

adequado e eficiente para assegurar a disponibilidade do SU, respeitando em simultâneo 

os princípios da objetividade, da transparência, da não discriminação, da proporcionalidade 

e da mínima distorção do mercado, necessários para assegurar a livre prestação de 

serviços postais no mercado interno8. 

Neste âmbito, os EM podem designar uma ou mais empresas como PSU, por forma a que 

todo o território nacional seja abrangido. Podem também designar diferentes empresas 

para a prestação de diferentes elementos do SU e/ou para a cobertura de diferentes partes 

                                                           
8 Cf. considerando 23 da Diretiva 2008/6/CE e artigo 4.º da Diretiva Postal. 
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do território9. Podem também não designar qualquer PSU, em parte ou na totalidade do 

SU, se considerarem que a prestação do SU pode ser assegurada pelas forças do 

mercado. 

A designação de um PSU deve ser revista periodicamente e analisada à luz das condições 

e princípios acima referidos, sem prejuízo de ter uma duração suficiente para a 

rentabilização dos investimentos. 

A Diretiva Postal reconhece também o direito ao financiamento da prestação do SU, na 

medida em que tal seja necessário e devidamente justificado, deixando ao critério dos EM 

a escolha dos mecanismos de financiamento a utilizar10. Entre estas alternativas estão a 

utilização de procedimentos de contratos públicos, previstos nas diretivas sobre contratos 

públicos, e, sempre que as obrigações do SU impliquem custos líquidos de serviço 

universal (CLSU) e representem um encargo não razoável (EFNR) para o PSU, a 

compensação por fundos públicos e a partilha dos custos entre os prestadores de serviços 

e/ou os utilizadores, de forma transparente, através de contribuições para um fundo de 

compensação. Podem ainda ser utilizados outros meios de financiamento autorizados pelo 

direito da UE. 

Nos casos em que esteja previsto um fundo de compensação, a Diretiva Postal prevê que 

os prestadores dos serviços postais podem ter de contribuir para o financiamento do SU. 

A fim de determinar as empresas às quais se pode exigir que contribuam para um fundo 

de compensação, os EM devem considerar se os serviços prestados por essas empresas 

podem, do ponto de vista do utilizador, ser considerados serviços abrangidos pelo âmbito 

do SU por demonstrarem permutabilidade em grau suficiente com o SU, tendo em conta 

as características dos serviços, designadamente o valor acrescentado, bem como a 

utilização a que se destinam e as tarifas aplicáveis. Estes serviços não têm de cobrir 

necessariamente todas as características do SU, como, por exemplo, a entrega diária da 

correspondência ou a cobertura de todo o território nacional11.  

                                                           
9 Cf. n.º 2 do artigo 4.º da Diretiva Postal. 
10 Artigo 7.º da Diretiva Postal. 
11 Considerando 27 da Diretiva 2008/6/CE. 
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Na criação do fundo de compensação e na fixação do nível das contribuições financeiras 

devem ser respeitados os princípios da transparência, não discriminação e 

proporcionalidade e qualquer decisão neste domínio deverá basear-se em critérios 

transparentes, objetivos e verificáveis. 

No quadro da prestação do SU após 31.12.2020, importa também ter em conta os 

desenvolvimentos que se venham a verificar a nível do quadro legal europeu. A este 

respeito, importa notar que a última alteração efetuada à Diretiva Postal data de há mais 

de 10 anos e que a Comissão Europeia (CE) tem vindo recentemente a promover a 

realização de estudos sobre o sector e o Grupo de Reguladores Europeus para os Serviços 

Postais (ERGP) tem vindo a desenvolver trabalhos específicos sobre o futuro da regulação 

postal12, perspetivando-se que a CE possa apresentar, no curto a médio prazo, alterações 

ao quadro regulamentar para o sector postal. Não é de excluir que a implementação do 

que venha a ser definido a nível europeu possa ocorrer durante o período da próxima 

designação de PSU (se esta for a opção), impactando-a. 

2.2 Enquadramento regulamentar nacional 

A 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 e transpõe para a ordem jurídica interna a referida Diretiva 

2008/6/CE13. 

                                                           
12 Por exemplo, no dia 28.06.2019 o ERGP aprovou a Opinião deste organismo sobre a revisão do quadro 
regulatório europeu dos serviços postais. Na Opinião aprovada, o ERGP defende uma perspetiva para o quadro 
regulatório virada para o futuro, tendo em conta os desenvolvimentos tecnológicos e as alterações que já se 
fazem sentir ao nível da procura, e que se acentuarão no futuro. O ERGP defende que o novo quadro apenas 
deverá admitir intervenções regulatórias em caso de falhas de mercado, atuais ou potenciais. O grande objetivo 
da regulação deverá ser assegurar um bom funcionamento dos mercados, com vista à concorrência, bem como 
a prestação de um serviço universal que garanta a disponibilidade de um conjunto mínimo de serviços postais 
com um nível de qualidade determinado e a preço acessível. O ERGP releva ainda a importância do novo 
quadro regulamentar proporcionar aos EM e aos reguladores nacionais flexibilidade para poderem endereçar 
problemas específicos dos respetivos mercados nacionais (ver 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1475050). 
13 Que altera a Diretiva n.º 97/67/CE no respeitante à plena realização do mercado interno dos serviços postais 
da Comunidade. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1475050
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A Lei Postal tem como objetivos14: 

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

b) assegurar a prestação eficiente e sustentável do SU; e 

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

consumidores. 

Na prossecução destes objetivos devem ser observados, entre outros, os seguintes 

princípios15: 

a) assegurar a existência, disponibilidade, acessibilidade e a qualidade do SU; 

b) assegurar a sustentabilidade e viabilidade económico-financeira da prestação do 

SU. 

Com a entrada em vigor da Lei Postal, em 27.04.2012, os serviços postais, em Portugal, 

passaram a ser prestados em regime de plena concorrência. Tal não prejudica, contudo, 

as atividades e serviços que, por razões de ordem e segurança pública ou de interesse 

geral, podem ficar reservados a determinados prestadores de serviços postais, tais como16: 

a) a colocação de marcos e caixas de correio na via pública destinados à aceitação 

de envios postais; 

b) a emissão e venda de selos postais com a menção Portugal; 

c) o serviço de correio registado utilizado em procedimentos judiciais ou 

administrativos. 

A prestação destes serviços e atividades encontra-se atualmente reservada aos CTT, até 

31.12.202017. 

                                                           
14 Cf. n.º 1 do artigo 2.º. 
15 Cf. n.º 2 do artigo 2.º da Lei Postal. 
16 Cf. alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º da Lei Postal. A possibilidade de reserva destes serviços e atividades 
decorre do artigo 8.º da Diretiva Postal. 
17 Cf. n.º 3 do artigo 57.º da Lei Postal. 
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A Lei Postal contém um capítulo especialmente dirigido ao SU (Capítulo III), entendido 

como a oferta de serviços postais definida na Lei, 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, para esse efeito competindo ao Estado providenciar para 

que a densidade dos pontos de acesso corresponda às necessidades dos utilizadores18.  

É nesse Capítulo III que o legislador define o conceito e âmbito do SU, estipula a obrigação 

de oferta de padrões adequados de qualidade de serviço, estipula os princípios de fixação 

de preços, incluindo a obrigação de acessibilidade de preços, e apresenta disposições 

relativas ao mecanismo de designação do(s) PSU e ao financiamento do SU.  

É também nesse Capítulo que o legislador estabelece que a prestação do SU deve 

assegurar a evolução da prestação do serviço em função do ambiente técnico, económico 

e social e das necessidades dos utilizadores, bem como o cumprimento de obrigações 

inerentes à prestação do SU que resultem de vinculação internacional do Estado 

português. 

No quadro da Lei Postal, o conjunto de prestações que deve estar disponível no âmbito do 

SU é o seguinte19: 

a) 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 e de encomendas 

postais até 10 kg de peso, bem como um serviço de envios registados20 e um 

serviço de envios com valor declarado21;  

                                                           
18 Cf. n.ºs 1 e 2 do artigo 10.º. O n.º 4 do artigo 3.º define por utilizador uma pessoa singular ou coletiva 
beneficiária de uma prestação de serviço postal, enquanto remetente ou destinatária. 
19 Cf. artigo 12.º da Lei Postal. 
20 O envio postal registado 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 
(cf. n.º 3 do artigo 5.º da Lei Postal). 
21 Envio postal com garantia do valor monetário do conteúdo até o montante declarado pelo remetente, em 
caso de extravio, furto, roubo ou deterioração (cf. n.º 4 do artigo 5.º da Lei Postal). 
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b) a entrega no território nacional de encomendas postais recebidas de outros EM da 

UE com peso até 20 kg. 

Decorre do exposto que o SU compreende vários serviços: 

a) correspondências não registadas; 

b) livros, catálogos, jornais e publicações periódicas; 

c) encomendas postais; 

d) envios registados; 

e) envios com valor declarado. 

Em termos geográficos, os serviços prestados podem ter origem e destinos variados 

envolvendo: 

a) envios intranacionais (ou seja, domésticos); 

b) envios internacionais com origem em Portugal e destino fora de Portugal; 

c) envios internacionais com destino em Portugal e origem fora de Portugal. 

Os envios internacionais podem ainda ser segmentados por envios transfronteiriços 

intracomunitários e envios transfronteiriços com países extracomunitários. 

A Lei Postal22 exclui do âmbito do SU os serviços de correio expresso, entendendo-se como 

tais os serviços de valor acrescentado, caracterizados pela aceitação, tratamento, 

transporte e distribuição, com celeridade acrescida, de envios postais, diferenciando-se 

dos respetivos serviços postais de base por um conjunto de características suplementares, 

tais como:  

a) prazos de entrega predefinidos;  

b) registo de envios;  

                                                           
22 No seu artigo 12.º, n.º 2. 
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c) garantia de responsabilidade do prestador, mediante seguro pelo qual o remetente 

conheça previamente a fórmula de ressarcimento dos prejuízos causados;  

d) controlo do percurso dos envios pelo circuito operacional do prestador, permitindo 

a identificação do estado dos envios e informação ao cliente. 

Os PSU devem assegurar uma recolha e uma distribuição dos envios postais abrangidos 

no âmbito do SU pelo menos uma vez por dia, em todos os dias úteis, salvo em 

circunstâncias ou condições geográficas excecionais previamente definidas pela 

ANACOM23. A distribuição é feita no domicílio do destinatário ou, nos casos e condições 

previamente definidas pela ANACOM, em instalações apropriadas24. 

A atual designação dos CTT enquanto PSU abrange todos os serviços que integram o SU 

e todos os referidos âmbitos geográficos. O Contrato de Concessão, celebrado entre o 

Estado português e os CTT, abrange ainda a prestação de outros serviços e atividades 

que não integram o SU, alguns dos quais diretamente associados com a atividade de 

serviços postais (cf. Tabela 1)25. 

                                                           
23 Cf. n.º 4 do artigo 12.º da Lei Postal. A ANACOM não exerceu, à data, esta competência. 
24 Cf. n.º 5 do artigo 12.º da Lei Postal. A ANACOM não exerceu, à data, esta competência. 
25 Para além dos serviços concessionados, que incluem o SU, o atual Contrato de Concessão dos CTT prevê 
também (na cl.ª 7.ª) que a concessionária possa ser incumbida da prestação de serviços de interesse público 
ou de interesse geral, mediante condições a acordar com o Estado. A nível europeu, outros EM incumbiram os 
respetivos PSU de outras obrigações de serviço público, para além das obrigações de SU. Estas obrigações 
estão relacionadas, por exemplo, com (i) a distribuição de jornais (de que são exemplo a Bélgica e a França), 
(ii) envios gratuitos ou tarifas reduzidas para determinados envios efetuados por determinados utilizadores 
(como por exemplo envios relacionados com eleições em Itália, Bélgica e Espanha, envios efetuados por 
determinadas associações sem fins lucrativos na Bélgica e envios para cegos na Suécia), (iii) obrigações de 
cobertura da rede postal (para além das obrigações de SU) para a prestação de determinados serviços públicos 
ou de interesse geral, incluindo determinados serviços financeiros e bancários destinados a determinados 
grupos de beneficiários (de que são exemplo a França e o Reino Unido), (iv) obrigações associadas ao “papel 
social” do carteiro, como a prestação de determinados serviços a utilizadores idosos em zonas geográficas 
dispersas e menos populosas (de que é exemplo a Suécia).   
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Tabela 1 – Serviços abrangidos atualmente pelo Contrato de Concessão 

Serviços SU  Serviços e atividades não SU1 
   

Envio nacional e internacional de: 

• Correspondências não registadas até 2 kg 

• Livros, catálogos, jornais e publicações periódicas 
até 2 kg 

• Encomendas postais até 10 kg 

• Serviços registados, incluindo correio registado 
utilizado em procedimentos judiciais ou 
administrativos 

• Serviços com valor declarado. 

Entrega no território nacional de: 

• Encomendas postais recebidas de outros EM da UE 
com peso até 20 kg 

 • Emissão e venda de selos, de bilhetes-postais 
estampilhados e de outras formas estampilhadas 
com a menção “Portugal” 

• Colocação de marcos e caixas de correio na via 
pública 

• Emissão e pagamento de vales postais 

• Prestação do serviço público de caixa postal 
eletrónica 

1 Em relação aos serviços não SU apresentados na tabela, é de notar que os três primeiros são atualmente serviços prestados em 
exclusivo pelos CTT, os dois primeiros até 31.12.2020.  

A partir do fim da atual designação, ou seja, a partir de 01.01.2021, inclusive26: 

a) a prestação do SU pode ser assegurada através dos seguintes mecanismos:  

i. funcionamento eficiente do mercado, sob o regime de licença individual;  

ii. designação de um ou mais prestadores de serviços postais para a prestação 

de diferentes elementos do SU ou para a cobertura de diferentes partes do 

território nacional; 

b) os mecanismos adotados devem ser os mais adequados e eficientes para 

assegurar a disponibilidade do SU em todo o território nacional, bem como respeitar 

os princípios da transparência, da não discriminação e da proporcionalidade, 

garantindo a continuidade da prestação do SU como fator de coesão social e 

territorial; 

c) em caso de designação de PSU: 

i. a designação reveste a forma de Contrato de Concessão, aplicando-se os 

procedimentos previstos no CCP; 

                                                           
26 Cf. artigo 17.º da Lei Postal. 



 

12 

 

ii. caso seja designado mais do que um PSU, deve ser garantido que não há 

sobreposição de obrigações de SU; 

iii. a designação deve ter uma duração suficiente para assegurar a rentabilização 

dos investimentos necessários, sendo revista periodicamente (e analisada à 

luz das condições e dos princípios referidos na alínea b) acima). 

Do exposto e a fim de garantir a continuação da prestação dos serviços atualmente 

integrados no âmbito do SU, caberá ao Governo decidir sobre a aplicação dos mecanismos 

estabelecidos na Lei Postal para assegurar a prestação do SU – não designação de PSU 

por existir um funcionamento eficiente do mercado e/ou designação de PSU.  

O primeiro deverá ser a opção a seguir caso se considere que os objetivos que o SU visa 

alcançar são atingidos pelo normal funcionamento do mercado.  

Caso o Governo decida pelo mecanismo de designação de PSU, então haverá um conjunto 

de elementos adicionais ainda a definir, designadamente:  

a) se se pretende designar uma ou mais empresas para a prestação do SU ou de 

diferentes elementos do SU e/ou para cobrir partes distintas do território nacional;  

b) período de designação; 

c) critérios de adjudicação (aplicável apenas no procedimento de concurso);  

d) preço base27 a fixar (aplicável apenas no procedimento de concurso). 

                                                           
27 O preço base é o montante máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas 
as prestações que constituem o objeto do contrato a celebrar (Fonte: CCP). 



 

13 

 

Na tomada de decisão do Governo, as competências da ANACOM que se encontram 

estabelecidas na Lei Postal deverão ser observadas, salientando-se, em particular, as que 

se referem a: 

a) definição das especificações inerentes à prestação do serviço, nomeadamente as 

relativas a qualidade de serviço28 e regras de formação de preços29;  

b) (eventual) definição das circunstâncias ou condições geográficas excecionais em 

que a recolha e/ou a distribuição dos envios postais abrangidos no âmbito do SU 

não tenha que ser efetuada pelo menos uma vez por dia, em todos os dias úteis; 

c) (eventual) definição dos casos e condições em que a distribuição possa ser 

efetuada em instalações apropriadas e não no domicílio do destinatário; 

d) definição do conceito de EFNR30; 

e) definição da metodologia de cálculo dos CLSU31. 

3 A prestação do SU em Portugal  

3.1 Serviços que integram a oferta de SU 

Apresentam-se na Tabela 2, de forma simplificada e sintética, os serviços atualmente 

prestados pelos CTT no âmbito da oferta de SU, bem como a sua correspondência com as 

categorias de serviços definidas na Lei Postal. 

                                                           
28 Cf. n.º 1 do artigo 13.º da Lei Postal. 
29 Cf. n.º 3 do artigo 14.º da Lei Postal. 
30 Cf. n.º 2 do artigo 18.º da Lei Postal. 
31 Cf. n.º 2 do artigo 19.º da Lei Postal. 
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Tabela 2 – SU prestado pelos CTT 

Tipo de serviço Serviço CTT 

Correspondências 
 

 Correio azul 

 Correio verde 

 Correio normal 

Livros, jornais e publicações periódicas  Jornais, livros, publicações e correio editorial 

Encomenda postal  Encomenda  

Envio registado 
 
 
 

Utilizado no âmbito de procedimentos judiciais ou administrativos 

 Registo simples* 

 Registado 

 Registado com entrega ao próprio 

 Notificação via postal simples* 

 Notificação/citação via postal* 

Envio com valor declarado.  Valor declarado 

* Apenas no serviço nacional. 

3.2 Densidade dos pontos de acesso e ofertas mínimas de serviços 

No que respeita à densidade dos pontos de acesso ao SU, o PSU tem a obrigação de 

manter em funcionamento pelo menos 2296 estabelecimentos postais (estações e postos 

de correios), dispersos pelo país tendo em conta diversos critérios, nomeadamente a 

população residente por concelho e por freguesia e distâncias da população aos mesmos. 

O PSU encontra-se também especificamente obrigado a assegurar a acessibilidade dos 

utilizadores a determinados serviços postais, bem como a cumprir regras mínimas em 

matéria de horários de funcionamento dos estabelecimentos postais. 

Estão também fixados requisitos mínimos de densidade para marcos e caixas de correio, 

onde os remetentes podem depositar os seus envios postais, bem como a obrigação de o 

PSU prestar um serviço para cegos e amblíopes. 

Estas obrigações de densidade dos pontos de acesso e de ofertas mínimas de serviços, 

apresentadas em maior detalhe nas tabelas 3 a 5, foram fixadas por decisão da ANACOM 

de 15.09.2017 32, complementada por decisão de 21.08.201933, ao abrigo da cl.ª 15.ª do 

Contrato de Concessão. 

                                                           
32 Decisão disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1417181.  
33 Decisão disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1479782. 



 

15 

 

Tabela 3 – Objetivos de densidade dos estabelecimentos postais  

OBJETIVO 

1. O número médio de habitantes por estabelecimento postal é inferior ou igual a 4600 habitantes, a nível nacional. 

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

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

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

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

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

Fonte: ANACOM (decisão de 15.09.2017). 
Nota: apenas são considerados os estabelecimentos postais aos quais o público em geral tem acesso, sendo excluídos os que disponibilizam 
acesso apenas a clientes contratuais ou empresas. 

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

OBJETIVO 

1. O número de habitantes por ponto geográfico de acesso a marco ou caixa de correio é inferior ou igual a 1100, a 
nível nacional. 

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

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

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

3.  Pelo menos um marco ou uma caixa de correio por freguesia. 

 Pelo menos um marco ou uma caixa de correio por freguesia, para depósito de envios de correio normal nacional34. 

Fonte: ANACOM (decisão de 15.09.2017). 
Nota: Não se consideram os marcos e caixas de correio que apresentem restrições de utilização ao público em geral. São também excluídos 
os marcos e caixas de correio que não estão acessíveis durante um período mínimo de horas diário – para este efeito, são apenas considerados 
os pontos com um período de funcionamento mínimo diário de 9 horas, entre as 8:00h e as 22:00h. 

                                                           
34 Para efeitos de verificação deste indicador, consideraram-se as seguintes categorias de marcos/caixas de 
correio: “MV-Marco Vermelho”, “CV-Caixa Vermelha”, “CC-Caixa Loja”, “MR-Marco Reabastecimento”, “ME-
Marco Especial/Quiosque” e “CE-Caixa Embutida”. 
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Tabela 5 – Objetivos de ofertas mínimas de serviços 

OBJETIVO 

1. Prestação de um serviço de envio para cegos. 

2. Em cada concelho, pelo menos um estabelecimento postal presta a totalidade dos serviços concessionados, e 
funciona: 

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

 b) no restante 1% dos concelhos, todos os dias úteis durante um período mínimo diário de 3 horas. 

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

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

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

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

5. A distância máxima a um estabelecimento postal que ofereça a totalidade dos serviços concessionados destinados ao 
segmento ocasional* é no máximo de 30000 metros, para a totalidade da população. 

6. Nas zonas rurais, para a população que se encontre a uma distância superior a 10000 metros do estabelecimento 
postal mais próximo, os carteiros executam também operações de atendimento ambulante, que compreendem, 
designadamente, a venda de selos e envelopes pré-pagos, a aceitação de correspondência não registada e registada 
e o pagamento de vales ao domicílio. 

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

8. a) A nível nacional, o número de estabelecimentos postais com horário reduzido** não é superior a 1,5% da totalidade de 
estabelecimentos postais. 

8. b) Em cada concelho, o número de estabelecimentos postais com horário reduzido não é superior a 20% dos 
estabelecimentos postais de cada concelho ou a um estabelecimento postal no caso de concelhos com menos de 
cinco estabelecimentos postais. 

Fonte: ANACOM (decisão de 15.09.2017). 
* Consideram-se estabelecimentos postais que prestam a totalidade dos serviços concessionados destinados ao segmento ocasional, os 

estabelecimentos postais que prestam o cabaz de serviços habitualmente mais utilizado pelo segmento ocasional de utilizadores, o que 
inclui os seguintes serviços: correio normal, correio azul, correio verde, correio registado, valor declarado, livros e encomendas, serviço de 
vales postais (emissão e pagamento) e cobranças. 

** Considera-se que funcionam em horário reduzido os estabelecimentos postais com abertura ao público por um período inferior a 5 dias úteis 
ou a 15 horas semanais, dos quais se excluem o que estejam abertos ao público por um período, no mínimo, de 5 dias de calendário e 20 
ou mais horas semanais. 

Nota: apenas são considerados os estabelecimentos postais aos quais o público em geral tem acesso, sendo excluídos os que disponibilizam 
acesso apenas a clientes contratuais ou empresas. 

De referir que, no âmbito do Contrato de Concessão, os CTT podem subcontratar terceiros 

para efetuar trabalhos e ou prestar serviços que constituam ou se relacionem com as 

obrigações assumidas ao abrigo do contrato, mantendo, em qualquer caso, as obrigações 

que assumem enquanto PSU35.  

É o caso dos postos de correios, estabelecimentos de entidades públicas ou particulares 

onde, conjuntamente com outras atividades, são prestados serviços postais 

                                                           
35 Cf. cl.ª 22.ª do Contrato de Concessão. 
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concessionados [aos CTT], mediante contrato ou outro instrumento jurídico celebrado com 

os CTT36. 

Os acima referidos objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços 

aplicam-se aos estabelecimentos postais, ou seja, globalmente a estações e postos de 

correios.  

Pela referida decisão de 21.08.2019, aqueles objetivos foram complementados no sentido 

de que, em cada concelho, o estabelecimento postal no qual os CTT se encontram 

obrigados a assegurar a prestação da totalidade dos serviços concessionados, seja (i) uma 

estação de correios ou (ii) um posto de correios com características equivalentes às das 

estações de correios, visando assegurar a prestação dos serviços concessionados em 

condições equivalentes às das estações de correios que, em outros concelhos, cumprem 

as mesmas funções. Para este efeito, estes postos de correio devem observar um conjunto 

de fatores relacionados com: 

a) a formação dos colaboradores que no posto de correios efetuam funções de 

atendimento aos clientes dos serviços postais; 

b) a garantia de fácil acesso por parte dos utilizadores em geral e por parte dos 

utilizadores com necessidades especiais em particular; 

c) a clara identificação dos espaços de atendimento e a divulgação de informação 

relevante ao público relativamente aos serviços postais prestados; 

d) o estabelecimento de procedimentos de atendimento que minimizem os tempos de 

espera; 

e) a adoção de procedimentos que contribuam para garantir a confidencialidade, 

sigilo, inviolabilidade dos envios postais e proteção da vida privada; 

f) o cumprimento regular dos horários estabelecidos; 

                                                           
36 Cf. alínea j) do n.º 1 da cl.ª 1.ª do Contrato de Concessão. 
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g) o estabelecimento de procedimentos com vista a avaliar a satisfação dos 

utilizadores e permitir a realização de ações corretivas, se necessário, bem como 

permitir o tratamento adequado de reclamações; 

h) o estabelecimento de procedimento para registo de não conformidades; 

i) a manutenção e funcionamento das infraestruturas e equipamentos de molde a 

contribuir para a prestação de um serviço de qualidade. 

3.3 Qualidade de serviço do SU 

Em matéria de qualidade de serviço, o PSU encontra-se obrigado a assegurar objetivos de 

desempenho em termos de demoras de encaminhamento de envios postais e em termos 

de tempo em fila de espera nos estabelecimentos postais (Tabela 6), objetivos que foram 

fixados pela ANACOM37.  

Por exemplo, em cada ano o PSU está obrigado a distribuir pelo menos 96,3% dos envios 

de correio normal, de encomenda normal e de jornais e publicações periódicas com 

periodicidade superior à semanal (por exemplo, mensais) no prazo de até 3 dias úteis após 

o seu depósito num ponto de receção do correio38, e 99,7% dos mesmos no prazo de até 

5 dias úteis. No caso dos envios de correio azul, de correio registado e de jornais e 

publicações periódicas com periodicidade igual ou inferior à semanal (por exemplo, 

diários), o PSU está obrigado a distribuir pelo menos 94,5% dos envios com origem e 

destino no Continente no prazo de 1 dia útil (e 99,9% no prazo de até 3 dias úteis) e 90% 

no prazo de 2 dias úteis no caso dos envios com origem ou destino em qualquer uma das 

Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores (e 99,9% no prazo de até 4 dias úteis). 

No que respeita ao tempo em fila de espera em cada ano, em 90% das situações o tempo 

de espera deve ser inferior a 10 minutos e em 99,5% das situações inferior a 30 minutos. 

                                                           
37 Por decisão de 12.07.2018 (disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456816), ao abrigo 
do artigo 13.º da Lei Postal, segundo o qual compete à ANACOM fixar, para um período plurianual mínimo de 
três anos, os parâmetros de qualidade de serviço e os objetivos de desempenho associados à prestação do 
serviço universal.  
38 É de notar que, no caso da encomenda normal, a demora de encaminhamento é medida até ao momento 
em que a encomenda atinge o estabelecimento postal de destino. 
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Tabela 6 – Parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho  

Indicadores de qualidade de serviço Objetivo 

Demora de encaminhamento no correio normal – nacional (D+3) 96,3% até D+3 

Demora de encaminhamento no correio normal (D+5) 99,7% até D+5 

Demora de encaminhamento no correio azul – Continente (D+1) 94,5% até D+1 

Demora de encaminhamento no correio azul – CAM (D+2) 90,0% até D+2 

Demora de encaminhamento no correio azul – Continente (D+3) 99,9% até D+3 

Demora de encaminhamento no correio azul – CAM (D+4) 99,9% até D+4 

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas com periodicidade igual ou inferior 
à semanal – Continente (D+1) 

94,5% até D+1 

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas com periodicidade igual ou inferior 
à semanal – Continente (D+3) 

99,9% até D+3 

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas com periodicidade igual ou inferior 
à semanal – CAM (D+2) 

90,0% até D+2 

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas com periodicidade igual ou inferior 
à semanal – CAM (D+4) 

99,9% até D+4 

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas com periodicidade superior à 
semanal (D+3) 

96,3% até D+3 

Demora de encaminhamento de jornais e publicações periódicas com periodicidade superior à 
semanal (D+5) 

99,7% até D+5 

Demora de encaminhamento na encomenda normal (D+3) 96,3% até D+3 

Demora de encaminhamento na encomenda normal (D+5) 99,7% até D+5 

Demora de encaminhamento no correio registado – Continente (D+1) 94,5% até D+1 

Demora de encaminhamento no correio registado – CAM (D+2) 90,0% até D+2 

Demora de encaminhamento no correio registado – Continente (D+3) 99,9% até D+3 

Demora de encaminhamento no correio registado – CAM (D+4) 99,9% até D+4 

Demora de encaminhamento no correio normal em quantidade (D+3) 96,3% até D+3 

Demora de encaminhamento no correio normal em quantidade (D+5) 99,7% até D+5 

Demora de encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário (D+3) 88,0% até D+3 

Demora de encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário (D+5) 97,0% até D+5 

Tempo em fila de espera (% de eventos < 10 mn) 90,0% 

Tempo em fila de espera (% de eventos < 30 mn) 99,5% 

Fonte: ANACOM (decisão de 12.07.2018). 
Nota: D+X, significa entrega até X dia(s) úteis após depósito dos envios no ponto de receção de correio. 

O PSU encontra-se obrigado a efetuar a medição dos níveis de qualidade realizados em 

cada ano, através do recurso a uma entidade externa independente. A ANACOM assegura, 

de forma independente, a realização de auditorias ou de outros mecanismos de controlo, 

a fim de garantir a exatidão e a comparabilidade dos dados. 
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3.4 Preços do SU 

Em matéria de preços, o PSU está obrigado a praticar um tarifário que obedece aos 

seguintes princípios39: 

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. 

Compete à ANACOM: 

a) fixar os critérios de formação dos preços dos serviços que compõem o SU40, para 

um período plurianual mínimo de três anos; 

b) determinar, quando considere necessário, por motivos de interesse público, 

devidamente fundamentados, que o preço do serviço postal de envios de 

correspondência cujo peso seja inferior a 50 g obedeça ao princípio da uniformidade 

tarifária, com a aplicação de um preço único em todo o território, sem prejuízo do 

direito de os PSU celebrarem com os utilizadores acordos individuais em matéria 

de preços especiais.  

Neste âmbito, está estabelecido que41: 

a) a variação média anual dos preços do cabaz formado pelos serviços de 

correspondências, encomendas e jornais e publicações periódicas, não pode ser 

                                                           
39 Cf. n.º 1 do artigo 14.º da Lei Postal. 
40 Com exceção das regras de formação dos preços especiais que integram a oferta do SU, que obedecem a 
um regime próprio especificado no artigo 14.º-A da Lei Postal, que será abordado mais à frente neste 
documento. 
41 Cf. «Critérios de formação dos preços do SU para o período 2018-2020», fixados por decisão da ANACOM 
de 12.07.2018, complementada por decisão de 05.11.2018 (esta última aprovou também a publicação da 
versão consolidada dos referidos critérios, a qual se encontra disponível em 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1462677). 
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superior, em termos nominais, ao valor da inflação previsto para o ano42 deduzido 

de 0,25 pontos percentuais (ou seja, IPC – 0,25%). Verificando-se desvios face à 

inflação prevista no Orçamento de Estado e face às estimativas de tráfego 

previstas, estas são incorporadas na variação máxima de preços do ano seguinte, 

dentro de certos limites e de acordo com fatores de correção que se encontram 

definidos nas próprias regras; 

b) a mesma variação máxima aplica-se, atendendo ao princípio da acessibilidade de 

preços e como forma de proteção dos utilizadores, ao preço de um envio de correio 

não prioritário/normal com peso até 20 g, no serviço nacional, pago através de selos 

e franquias nos estabelecimentos postais; 

c) a variação média anual do preço dos serviços postais reservados (serviço de 

citações e notificações postais), não pode ser superior, em termos nominais, ao 

valor da inflação prevista no Orçamento de Estado deduzida de 4,4 pontos 

percentuais (ou seja, IPC – 4,4%). Também neste caso se incorporam, na variação 

máxima de preços do ano seguinte, desvios verificados face à inflação e estimativas 

de tráfego previstas, dentro de certos limites e de acordo com fatores de correção 

que se encontram definidos nas próprias regras; 

d) os preços dos envios de correspondência no âmbito nacional com peso inferior a 

50 g, remetidos por utilizadores do segmento ocasional43, bem como os preços dos 

envios de correspondência do serviço registado de citações e notificações postais 

com peso inferior a 50 g, também no âmbito nacional, obedecem ao princípio da 

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

                                                           
42 A inflação esperada para cada ano corresponde à que for oficialmente prevista pelo Governo e como tal 
inscrita no Relatório do Orçamento do Estado de cada ano, geralmente publicado em outubro do ano anterior 
à da aplicação dos preços. Se à data de apresentação da proposta de preços por parte dos CTT, o referido 
Relatório do Orçamento do Estado não estiver disponível, o IPC corresponderá à inflação prevista pelo Banco 
de Portugal e que constar do respetivo Boletim Económico publicado mais recentemente àquela data. Para 
este efeito, consideram-se os Boletins Económicos publicados em dezembro ou junho do ano anterior ao da 
aplicação dos preços. Quando a inflação esperada corresponder a um intervalo de variação, é considerado o 
ponto médio de tal intervalo. Caso se verifiquem dificuldades técnicas na obtenção do valor do IPC, 
nomeadamente em sede de interpretação, cabe à ANACOM a correspondente clarificação. 
43 Segmento de utilizadores que engloba qualquer pessoa singular ou coletiva que utiliza ou solicita a prestação 
de um serviço postal aos CTT, sem que para o efeito formalize um contrato escrito com os CTT. 



 

22 

 

Compete também à ANACOM determinar, quando considere necessário, que alguns 

serviços postais destinados a cegos e amblíopes sejam prestados gratuitamente. O atual 

PSU inclui na sua oferta envios gratuitos para cegos e amblíopes. 

Os critérios e regras de formação de preços acima referidos não se aplicam aos preços 

especiais dos serviços postais que integram a oferta do SU, aplicados pelo PSU, 

nomeadamente para serviços às empresas, a remetentes de envios em quantidade ou a 

intermediários responsáveis pelo agrupamento de envios de vários utilizadores. Estes 

preços, e condições associadas, estão cobertos pelo artigo 14.º- A da Lei Postal, que 

estabelece um regime específico para os mesmos.  

Integra-se neste âmbito a oferta do PSU de correio normal em quantidade (denominada 

pelo PSU de “Preços de Quantidade Especiais”), em que a expedição dos envios pelos 

remetentes obedece a determinados requisitos, relacionados com quantidades mínimas de 

envios mensais, entrega obrigatória nos centros de correio empresarial e pré-tratamento 

(como por exemplo, separação por código postal, escalão de peso e formato)44.  

Estes preços especiais devem obedecer aos princípios da transparência e não 

discriminação, tendo também em conta os custos evitados em relação ao serviço 

normalizado que oferece as quatro operações45 integradas no serviço postal. Os preços 

especiais e respetivas condições devem ainda ser aplicados de igual modo, 

independentemente do tipo de beneficiário e ser aplicados a utilizadores que efetuem 

envios em condições similares, em especial os utilizadores individuais e as pequenas e 

médias empresas. 

Compete à ANACOM verificar a correta aplicação destes preços, ex-post. Após a entrada 

em vigor destes preços, a ANACOM pode determinar a alteração dos mesmos, bem como 

a alteração ou eliminação das condições associadas aos preços, devidamente 

fundamentadas em termos do cumprimento dos princípios referidos no parágrafo anterior, 

                                                           
44 De notar a estes envios aplicam-se os indicadores de qualidade de serviço designados de “Demora de 
encaminhamento no correio normal em quantidade”, constantes da Tabela 6 acima.  
45 Aceitação, tratamento, transporte e distribuição. 
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tendo em conta a qualidade do serviço prestado, na medida em que tal seja necessário 

para promover a concorrência ou defender os interesses dos utilizadores. 

O tarifário dos serviços que integram a oferta do SU dos CTT pode ser consultado, 

designadamente, a partir da seguinte página da ANACOM na Internet46. 

De referir que o conjunto dos serviços objeto do regime de preços especiais, previsto no 

artigo 14.º-A da Lei Postal, tem um peso superior47 em termos de tráfego ao peso do 

conjunto dos serviços do SU cujos preços obedecem aos referidos critérios de fixação de 

preços fixados pela ANACOM, ao abrigo do artigo 14.º da Lei Postal.  

3.5 Custos líquidos do SU (CLSU) e financiamento 

Dispõe a Lei Postal48 que os PSU têm direito à compensação do CLSU quando este 

constitua um EFNR para os mesmos, competindo à ANACOM definir o conceito de EFNR 

e a metodologia de cálculo do CLSU49. 

Importa, neste contexto, realçar o que sobre esta matéria a ANACOM definiu: 

a) EFNR –  por decisão de 18.02.201450, a ANACOM definiu o conceito de EFNR, que 

se verificará quando o montante do CLSU apurado seja igual ou superior a 2,5 

milhões de euros e se confirme pelo menos uma das seguintes condições: (i) o valor 

da quota de mercado do PSU, calculada em termos de receitas do SU, seja inferior 

a 80%; ou (ii) o montante do CLSU apurado seja igual ou superior a 3% das receitas 

do PSU obtidas com o SU; 

b) Metodologia de cálculo dos CLSU – também por decisão de 18.02.201451, a 

ANACOM definiu a metodologia de cálculo dos CLSU, especificamente para o 

cálculo do CLSU prestado pelos CTT enquanto PSU ao abrigo do n.º 1 do artigo 

57.º da Lei Postal. Sinteticamente, a metodologia de cálculo do CLSU envolve as 

                                                           
46 https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=366135, a qual remete para o sítio dos CTT na Internet. 
47 De acordo com dados de 2018. 
48 Artigo 18.º, n.º 1. 
49 Cf. n.º 2 do artigo 18.º e n.º 2 do artigo 19.º. 
50 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=353285.  
51 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=353492.  
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seguintes etapas: (i) identificação das obrigações de SU; (ii) definição do cenário 

contrafactual; (iii) cálculo da diferença entre os custos e receitas do operador 

enquanto PSU, isto é, operando com as obrigações de SU, e do mesmo operador 

operando sem essas obrigações; (iv) dedução ao valor apurado dos benefícios 

intangíveis e de mercado que revertam para o PSU, por operar na qualidade de 

PSU. Deve ainda ser considerado o direito do PSU a obter um lucro razoável, 

representado pelo custo de capital relativo aos investimentos necessários à 

prestação do SU.  

Os CTT não apresentaram pedido de ressarcimento dos CLSU, pelo que não foi necessário 

verificar da existência de um EFNR, conforme metodologia definida, nem verificar a 

aplicação da metodologia de cálculo dos CLSU definida pela ANACOM. 

4 SU - dados do mercado em Portugal  

Para uma melhor perceção do mercado dos serviços postais do SU, elencam-se nesta 

secção os principais dados disponíveis, em termos de receitas e tráfego, desagregados 

por cada um dos serviços que integram o âmbito do SU. 

4.1 Tendências de evolução do sector postal 

Importa começar por referir a tendência estrutural de evolução do tráfego postal, 

caracterizado pela redução do tráfego de correspondências endereçadas e aumento do 

tráfego de encomendas e de correio expresso52. 

A par da redução dos envios efetuados pelos utilizadores individuais e pelas empresas, 

neste último caso por exemplo decorrente da redução do envio de faturas para os 

consumidores e incremento da gestão do relacionamento entre as empresas e os 

consumidores, bem como entre empresas, através de meios de comunicação digital, a 

relação entre os cidadãos e as empresas com o Estado e Administração Pública tem 

também sido pautada pela adoção de medidas que encorajam e até obrigam ao 

                                                           
52 Ver, designadamente, estudos “Main developments in the postal sector, 2013-2016” e “Development of cross-
border e-commerce through parcel delivery“, realizados respetivamente pela Copenhagen Economics e pela 
WIK-Consult para a Comissão Europeia, estudo “Necessidades dos consumidores de serviços postais”, 
realizado pelo Instituto de Marketing Research para a ANACOM, e “Report on developments in the postal sector 
and implications for regulation” elaborado pelo ERGP.  
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relacionamento através de meios de comunicação digital, substituindo também, assim, os 

envios de correspondências por via física. A “digitalização” tem também contribuído para a 

redução do tráfego em papel de jornais e publicações periódicas. 

Por outro lado, o desenvolvimento do comércio eletrónico traduz-se num aumento dos 

envios de encomendas e de correio expresso, que ainda assim, dado o ainda baixo peso 

relativo dos mesmos no total do tráfego postal, não tem permitido inverter a tendência de 

redução global do tráfego postal. 

Em Portugal tem-se verificado uma evolução semelhante: uma diminuição significativa do 

tráfego postal total53 (entre 2005 e 2018 diminuiu cerca de 43% - ver Gráfico 1), fruto da 

redução do tráfego de correspondências (e de jornais), apesar de, no mesmo período, se 

verificar um crescimento acentuado do tráfego de correio expresso e encomendas.  

Gráfico 1 – Evolução do tráfego postal 

 
Unidade: 1 objeto postal. 

Fonte: ANACOM. 

Nota: Tráfego postal nacional e internacional de saída. 

                                                           
53 Tráfego postal nacional e internacional de saída. Inclui SU e restantes serviços não SU. 
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4.2 Tráfego, receitas e quotas de mercado no SU 

A evolução apresentada na secção 4.1 tem particular impacto no SU, tendo em conta que 

este representa a maioria do tráfego do sector postal em Portugal e são as principais 

componentes do SU (correspondências e jornais) que se encontram em contração.  

Com efeito, de acordo com dados de 201854, os serviços que integram o SU representam, 

ainda, respetivamente, 83% e 63% do tráfego total e das receitas totais de serviços 

postais55 (Gráfico 2). 

Por outro lado, o Grupo CTT detém uma quota de mercado, quer em termos de tráfego do 

SU, quer em termos de receitas do SU, superior a 97,0%56, evidenciando que, apesar da 

liberalização do sector ocorrida em abril de 2012, os CTT mantiveram quotas de mercado 

elevadas no âmbito do SU. 

Gráfico 2 – Peso do SU no total de tráfego e receitas dos serviços postais (ano 2018) 

 
Fonte: ANACOM. 

Nota: Considerando apenas o tráfego e as receitas do serviço nacional e internacional de saída. 

É também de salientar a evolução a que se tem assistido nos últimos anos, em relação ao 

tráfego medido em termos de número de objetos e às receitas dos serviços do SU. Tem-

                                                           
54 Ano mais recente para o qual existem dados anuais. 
55 Excluindo, em ambos os casos, o serviço internacional de entrada em Portugal. 
56 Cf. será evidenciado na Tabela 7.  
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se observado uma redução acentuada do tráfego do SU (por exemplo, entre 2015 e 2018 

verificou-se uma redução de 16,2%, correspondente a uma redução média anual de 5,7%, 

atingindo o tráfego do SU um valor ligeiramente acima dos 600 milhões de objetos em 

2018) e uma tendência de redução ligeira das receitas do SU (face a 2015, em 2018 as 

receitas diminuíram cerca de 3,9%, ou seja, uma redução de cerca de 1,4% ao ano, 

atingindo um valor próximo dos 400 milhões de euros em 2018).  

O serviço de correspondência nacional é o que assume maior relevância em termos de 

tráfego e de receitas no cômputo geral dos serviços do SU, conforme se pode observar no 

Gráfico 3, que apresenta a importância relativa de cada um dos serviços que integram o 

SU, em termos de tráfego e receitas. 

Gráfico 3 – Importância relativa de cada serviço, no SU, em 2018 

 
Fonte: ANACOM. 

Por serviço, o Grupo CTT detém igualmente a totalidade ou a quase totalidade da quota 

de mercado, quer em termos de receitas, quer em termos de tráfego (Tabela 7 e Gráficos 

4 e 5). A quota de mercado do Grupo CTT é menor no serviço de jornais e publicações 

periódicas (JPP), sendo, ainda assim, muito superior a 50%, tendo vindo a apresentar, no 

período considerado, uma tendência de redução no serviço nacional e de aumento no 

serviço internacional (de saída). 
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Tabela 7 – Quotas de mercado do Grupo CTT, por serviço, no âmbito do SU (2015 - 2018) 

Serviço 2015 2016 2017 2018 

Correspondência - Nacional     

Quota Grupo CTT - Tráfego [IIC]57     

Quota Grupo CTT - Receitas     

Correspondência - Internacional de saída     

Quota Grupo CTT - Tráfego     

Quota Grupo CTT - Receitas     

JPP - Nacional     

Quota Grupo CTT - Tráfego     

Quota Grupo CTT - Receitas     

JPP - Internacional de saída     

Quota Grupo CTT - Tráfego     

Quota Grupo CTT - Receitas     

Encomenda - Nacional     

Quota Grupo CTT - Tráfego     

Quota Grupo CTT - Receitas     

Encomenda - Internacional de saída     

Quota Grupo CTT - Tráfego     

Quota Grupo CTT - Receitas    [FIC]58 

TOTAL DO SU     

Quota Grupo CTT - Tráfego 97,4% 96,5% 97,2% 97,4% 

Quota Grupo CTT - Receitas 98,3% 97,8% 98,0% 98,0% 

Fonte: ANACOM. 

Nota: considera-se o Grupo CTT como sendo um único operador. 

 

                                                           
57 [IIC] – Início de informação confidencial. 
58 [FIC] – Fim de informação confidencial. 
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Gráfico 4 – Evolução da quota de tráfego do Grupo CTT, no SU 

 
Fonte: ANACOM. 

Gráfico 5 – Evolução da quota do Grupo CTT, em receitas, no SU 

 
Fonte: ANACOM. 

Conforme resulta dos dados de mercado acima apresentados, os CTT mantêm uma quota 

de mercado elevada, acima de 97%, tanto em termos de tráfego como de receitas do SU, 

embora se verifique uma tendência de redução da mesma.  
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O serviço que integra o SU onde a quota de mercado dos CTT é mais baixa (serviço de 

jornais), ainda assim bastante acima de 50%, representa menos de 10% do SU em termos 

de tráfego e de receitas, sendo também um serviço que tem evidenciado uma redução do 

tráfego, em linha com a redução verificada no total do SU.  

4.3 Reclamações sobre o sector postal 

Problemas de distribuição e problemas com o atendimento, são os assuntos em regra mais 

reclamados sobre serviços postais.  

De acordo com as reclamações recebidas diretamente pela ANACOM59, no 1.º semestre 

de 2019, as reclamações sobre serviços postais estiveram relacionadas sobretudo com a 

entrega de objetos postais no domicílio (24% das reclamações), com o atraso na entrega 

de objetos postais (igualmente 24%), com o atendimento (21%) e com o tratamento de 

reclamações (19%). Diminuiu60 a proporção e o volume das reclamações sobre 

desalfandegamento de objetos postais (de 10% para 6%) e sobre atendimento (de 24% 

para 21%), tendo aumentado a proporção de reclamações relacionadas com o extravio de 

objetos postais (de 11% para 14%) e com o tratamento de reclamações (de 17% para 

19%). 

O Grupo CTT foi o prestador mais reclamado, em todos os assuntos, como seria de esperar 

por ser o principal prestador no sector61, embora o peso das reclamações contra o Grupo 

CTT tenha diminuído62, na maioria dos assuntos, face aos restantes prestadores de 

serviços postais. 

                                                           
59 Reclamações apresentadas pelos utilizadores através do livro de reclamações físico e eletrónico ou através 
dos meios que a ANACOM disponibiliza. 
60 Face ao 1.º semestre de 2018. 
61 Globalmente, as reclamações contra o Grupo CTT representaram 86% das reclamações sobre serviços 
postais, no 1.º semestre de 2019. 
62 Passando de 93% para os referidos 86%. 
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5 Comparação a nível da UE sobre a designação de PSU 

A ANACOM promoveu, em julho de 2019, o envio de questionário aos membros e 

observadores do ERGP sobre o processo de designação de PSU nos seus países63.  

Das 23 respostas recebidas64, apresenta-se de seguida uma síntese das principais 

conclusões alcançadas. 

5.1 Procedimento de designação 

Em 14 dos 23 países respondentes, o atual PSU foi designado diretamente através da lei 

(tal como em Portugal)65, em 2 (Malta e Noruega) pelo Governo e em 6 (Eslováquia, 

Polónia, Roménia, Estónia, República Checa e Suécia) pela ARN. A Alemanha é o único 

dos respondentes66 que não designou PSU. 

Relativamente à designação de futuros PSU, de entre os referidos 16 países em que o 

atual PSU foi designado diretamente na lei ou pelo Governo, em 5 países (Irlanda, 

Luxemburgo, Áustria, Malta e Letónia) está previsto que a designação do próximo PSU 

caberá à ARN. Na Alemanha, caso se verifique ser necessário designar PSU, caberá 

também à ARN a sua designação. Ou seja, do total de 23 países em análise, prevê-se que: 

a) em 11 países67 a designação do próximo PSU seja efetuada pela ARN, podendo 

ser em 12 países considerando também a Alemanha; 

b) em 3 países (Hungria, Chipre e Noruega) pelo Governo (como sucede em Portugal); 

c) na Bélgica, pelo Rei; 

                                                           
63 São membros do ERGP as ARN no domínio dos serviços postais dos EM da UE. São observadores do ERGP 
as ARN independentes para o sector postal (i) dos países do Espaço Económico Europeu que não são EM da 
EU e (ii) dos países candidatos à adesão à UE. O questionário foi enviado pela ANACOM aos restantes 27 
membros do ERGP e a dez observadores, num total de 37 entidades consultadas. 
64 Foram recebidas respostas de 21 membros do ERGP e de 2 observadores (neste caso, Noruega e Sérvia). 
65 Estes países são: Holanda, Espanha, Irlanda, Sérvia, Bulgária, Croácia, Chipre, França, Itália, Hungria, 
Luxemburgo, Áustria, Letónia e Bélgica. 
66 Sendo mesmo o único EM da UE, de acordo com a informação disponível. 
67 Eslováquia, Polónia, Luxemburgo, Roménia, Áustria, Estónia, Letónia, República Checa, Suécia, Malta e 
Irlanda. 
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d) em 4 países (Holanda, Sérvia, Croácia e França), continue a ser através da lei; 

e) em 3 países (Espanha, Bulgária e Itália), não está definido a quem caberá a 

designação de futuro PSU. 

Quanto ao tipo de procedimento, de acordo com as respostas recebidas: 

a) Em 3 países (Estónia, Polónia e República Checa), países em que a designação 

do PSU foi efetuada pela ARN, foram adotados procedimentos de contratação 

abertos à concorrência.  

No caso da República Checa não houve concorrentes, pelo que a ARN impôs a 

obrigação de prestação do SU ao anterior PSU, por considerar que era o prestador 

de serviços postais que estava em melhores condições para prestar o SU. 

b) Na Áustria, a ARN deve, a cada cinco anos, verificar se há outros prestadores de 

serviços postais que possam prestar os mesmos serviços que integram o SU e, se 

existirem, efetuar um concurso para designar o PSU. A ARN informou que, 

previamente à realização do concurso, efetuou uma consulta aos prestadores de 

serviços postais para identificar interessados em prestar o SU. Não tendo nenhum 

prestador manifestado interesse, não foi efetuado o concurso e o anterior PSU foi 

designado PSU por mais cinco anos. Cabe à ARN proceder à designação dos 

futuros PSU. 

c) Na Eslováquia, a ARN divulgou os termos da designação de PSU (com os 

correspondentes direitos e obrigações de SU) e, na sequência das candidaturas 

recebidas, designou o PSU. 

d) Na Irlanda, a ARN seguirá procedimentos de seleção do PSU que foram definidos 

pela própria ARN. 

e) Na Letónia, a ARN informou que efetuará um concurso, embora não sejam 

seguidos procedimentos de contratação pública. 

f) Em Chipre, a designação do PSU será efetuada pelo Governo através de 

designação direta ou seguindo procedimentos de contratação pública. 
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g) Na Alemanha, se vier a ser necessário designar PSU, o mesmo será designado 

pela ARN através de designação direta ou seguindo procedimentos de contratação 

pública. 

h) A ARN de Espanha considera que, em princípio, será seguido um procedimento de 

contratação pública, embora o quadro legal não defina qual o procedimento que 

será seguido e a que entidade caberá a sua designação.  

5.2 Período de designação 

Relativamente ao período de designação (ver Tabela 8), para os 23 países analisados 

(excluindo Portugal), os períodos de designação situam-se entre os 2 anos e períodos 

indeterminados de designação, não havendo assim uma harmonização quanto ao período 

de designação a adotar. Seis países designaram o atual PSU por um período de 15 anos 

e cinco países por um período de 5 anos.  

Apenas em 8 daqueles 23 países está definido o prazo de designação, caso exista, do 

próximo ou próximos PSU, sendo de: 20 anos na Sérvia, 10 anos na Eslováquia e na 

Polónia, 5 anos na Áustria, Bélgica, Estónia e Letónia e de até 5 anos na República Checa.  
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Tabela 8 – Períodos de designação adotados em alguns países da Europa 

País 
Designação do atual PSU N.º de anos da próxima 

designação N.º de anos Data inicial Data final 

Alemanha Não aplicável - - Não aplicável 

Holanda Indeterminado 01.01.2009 b) b) 

Malta Indeterminado 23.11.2012 b) b) 

Noruega Indeterminado 13.09.2017 b) b) 

Sérvia 20 13.09.2010 12.09.2030 20 

Espanha 15 a) 01.01.2011 31.12.2025 b) 

Bulgária 15 30.12.2010 30.12.2025 b) 

Chipre 15 01.01.2013 31.12.2027 b) 

Croácia 15 01.01.2013 31.12.2028 b) 

França 15 01.01.2011 31.12.2025 b) 

Itália 15 30.04.2011 30.04.2026 b) 

Irlanda 12 02.08.2011 01.08.2023 b) 

Eslováquia 10 01.01.2013 31.12.2022 10 

Polónia 10 30.12.2016 31.12.2025 10 

Portugal 8 a) 27.04.2012 31.12.2020 b) 

Hungria 8 01.01.2013 31.12.2020 b) 

Luxemburgo 7 31.12.2012 31.12.2019 b) 

Roménia 6 01.01.2014 31.12.2019 b) 

Áustria 5 01.01.2011 31.12.2015 5 

Bélgica 5 01.01.2019 31.12.2023 5 

Estónia 5 09.10.2014 08.10.2019 5 

Letónia 5 05.06.2014 31.12.2019 5 

República Checa 5 01.01.2018 31.12.2022 Até 5 anos 

Suécia 2 01.04.2018 31.03.2020 b) 

a) Período contado a partir da data de promulgação da lei que designou o PSU. 

b) Não definido. 

Fonte: Inquérito realizado pela ANACOM aos membros e observadores do ERGP, julho de 2019. 

5.3 Desagregação por serviços e área geográfica 

Nos 3 países (Estónia, Polónia e República Checa) em que foram adotados procedimentos 

de contratação abertos à concorrência, o objeto do procedimento foi a totalidade do SU, 

em todo o território nacional. 

Em todos os países que responderam ao questionário da ANACOM, o PSU foi designado 

para a prestação da totalidade dos serviços que integram o SU, em todo o território nacional 

(com exceção da Alemanha, que não designou PSU).  

De acordo com a informação disponível, esta é também a realidade nos restantes países 

da UE, com exceção da Finlândia. 
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Na Finlândia, o PSU foi designado pela ARN para prestar os serviços de correspondências, 

bem como o serviço de encomendas no âmbito internacional de saída. A ARN, a quem 

cabe a designação do PSU, de acordo com a análise de mercados que efetuou concluiu 

que existem vários prestadores de serviços que oferecem encomendas no mercado 

doméstico e que existe concorrência no mercado da entrega de encomendas provenientes 

do estrangeiro. Quanto ao mercado de encomendas internacional de saída oferecido aos 

consumidores e PME, a ARN concluiu que não existe concorrência suficiente, pelo que 

designou um PSU. Esta designação mantém-se até que seja revista. No caso das 

correspondências, o PSU foi designado por um período de 10 anos, até 31.12.2021. 

5.4 Critérios de adjudicação 

Nos referidos 3 países que adotaram procedimentos de contratação abertos à 

concorrência, foram adotados os seguintes critérios de adjudicação: 

a) Polónia: 

i. manter a continuidade da prestação do SU;  

ii. assegurar os prazos de encaminhamento e de acessibilidade aos serviços 

requeridos;  

iii. o custo de prestação do SU declarado pelo concorrente;  

iv. capacidade para realizar a prestação do SU, incluindo a realização de tarefas 

no âmbito da defesa e segurança nacional e da segurança e ordem públicas; 

v. capacidade económica e técnica para assegurar a prestação do SU. 

b) Estónia: proposta economicamente mais vantajosa. 

c) República Checa: condições financeiras e técnicas do prestador e valor do CLSU.  
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5.5 Determinação do preço base e do valor do CLSU 

Apenas a República Checa refere ter sido fixado um preço base, sendo que esse valor 

corresponde ao valor máximo dos CLSU que está fixado na própria lei. Esse valor é de 

1 500 000 000 CZK por ano, o que corresponde a cerca de 59 milhões de euros68 anuais. 

Nos restantes 2 países não foi fixado preço base. 

Em relação à realização de pagamentos aos PSU em resultado do procedimento de 

seleção, salienta-se que não foi efetuado qualquer pagamento, sendo que: 

a) Estónia - eventuais CLSU que representem um encargo financeiro não razoável 

são determinados ex-post e não como resultado do procedimento concorrencial, 

sendo que os mesmos serão financiados por prestadores de serviços postais, 

incluindo o PSU; 

b) República Checa - o valor dos CLSU referentes ao ano de 2018 ainda não foi 

determinado, sendo que será financiado pelo Orçamento do Estado; 

c) Polónia - não forneceu informação sobre esta situação em específico. Contudo, de 

acordo com informação recolhida, eventuais CLSU que representem um encargo 

financeiro não razoável são determinados ex-post.  

5.6 Ações em caso de concurso deserto 

Em relação às possibilidades existentes num cenário de concurso deserto, em pelo menos 

16 dos 23 países69 pode ser imposta a prestação do SU a um ou mais PSU, em 4 casos 

pelo Governo70, em 11 casos pela ARN71 e em um pelo Rei72. Nos restantes 7 países, o 

quadro regulamentar nada prevê ou não foi fornecida resposta pelas ARN. 

                                                           
68 Cálculo efetuado com base na taxa de câmbio de referência a 28.10.2019, publicada pelo Banco de Portugal 
em 29.10.2019 (1 CZK = 0,03925 EUR). 
69 Os 17 países são: Holanda, Alemanha, Eslováquia, Polónia, Hungria, Luxemburgo, Roménia, Áustria, 
Estónia, República Checa, Bélgica, Suécia, Noruega, Irlanda, Chipre e Malta. 
70 Pelo Governo ou membro do Governo (exemplo: Ministro): Holanda, Chipre, Hungria e Noruega.  
71 Alemanha, Irlanda, Eslováquia, Polónia, Luxemburgo, Roménia, Áustria, Estónia, República Checa, Suécia 
e Malta. 
72 Bélgica. 
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5.7 Natureza jurídica dos detentores de capital do PSU 

De acordo com informação recolhida pela ANACOM em janeiro de 2019, incluindo no 

âmbito de um outro questionário promovido por esta Autoridade junto dos membros do 

ERGP, sobre a natureza jurídica dos detentores de capital dos PSU73, apurou-se que: 

a) Em 24 de 28 países existe uma participação pública, sendo: 

i. em 19 países totalmente detido pelo Estado74; 

ii. em 4 países maioritariamente público (Bélgica, Grécia, Itália e Roménia); 

iii. em 1 país minoritariamente público (Alemanha); 

b) em 4 países é totalmente privado (Holanda, Malta, Portugal e Reino Unido). 

6 Matérias em consideração 

Atento o contexto descrito sobre a prestação do SU, os dados relevantes sobre cada um 

dos serviços integrados no âmbito do SU e a situação do sector postal, apresentam-se de 

seguida três opções genéricas que se consideram ser objeto de ponderação: 

 Opção 1 - Não proceder à designação de PSU para nenhum dos serviços que integram 

o atual âmbito do SU. 

 Opção 2 - Manter o status quo e designar uma ou mais entidades (PSU) para assegurar 

todos os serviços integrados no âmbito do SU que são atualmente disponibilizados, em 

todo o território nacional, mantendo as condições e especificações associadas à 

respetiva oferta (isto é, mantendo as atuais obrigações de SU). 

 Opção 3 - Designar uma ou mais entidades (PSU) para assegurar todos os serviços do 

SU ou apenas para uma parte, atento o contexto e os dados existentes sobre o mercado, 

envolvendo, quando adequado, a alteração das condições e especificações associadas 

à oferta dessas componentes (quer no âmbito de matéria que atualmente é da 

                                                           
73 E do operador incumbente (Deutsche Post) no caso da Alemanha, país em que não há PSU designado. 
74 Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, República do Norte da Macedónia, Hungria, 
Irlanda, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Polónia, Sérvia, Eslovénia, Espanha, Suécia e Suíça. 
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competência do Governo, quer de matéria que atualmente é da competência da 

ANACOM).  

No que respeita à opção 1 (não proceder à designação de PSU), esta deve ser tomada se 

se considerar que existe um funcionamento eficiente do mercado, que assegure a 

prestação dos serviços que integram o SU de acordo com as condições e especificações 

associadas à sua oferta. 

As opções 2 e 3, que envolvem a adoção de procedimento de designação de PSU – a qual, 

de acordo com o n.º 6 do artigo 17.º da Lei Postal, reveste a forma de contrato de 

concessão, aplicando-se os procedimentos previstos no CCP – serão as mais adequadas 

se não houver perspetivas de que a prestação do SU, nos termos estabelecidos na Lei 

Postal, possa ser assegurada pelo funcionamento eficiente do mercado. 

Neste âmbito e para efeitos de definição do mecanismo de prestação do SU (prestação 

eficiente do mercado ou designação de um ou mais PSU), há um conjunto de elementos a 

considerar, nomeadamente: 

a) obrigações de qualidade de serviço; 

b) local de distribuição (no domicílio ou outras instalações apropriadas); 

c) densidade dos pontos de acesso ao SU; 

d) possibilidade de subcontratação de pontos de acesso ao SU (atividade de 

aceitação); 

e) preços do SU; 

f) prestação do serviço de correio registado utilizado em procedimentos judiciais ou 

administrativos; 

g) eventuais outros serviços e atividades a incluir no contrato de concessão;  

h) eventuais facilidades de serviço a incluir nas obrigações da concessão do SU; 

i) designação de um ou mais PSU; 
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j) período de designação do(s) PSU; 

k) critérios de adjudicação de concorrentes;  

l) metodologia de cálculo de CLSU e conceito de EFNR; 

m) fundo de compensação de eventuais CLSU; 

n) interesse em ser PSU e forma de promoção da participação no(s) procedimento(s) 

de designação.  

6.1 Obrigações de qualidade de serviço 

Compete à ANACOM fixar os parâmetros de qualidade de serviço e os objetivos de 

desempenho associados à prestação do SU, nomeadamente os respeitantes aos prazos 

de encaminhamento, à regularidade e à fiabilidade dos serviços, para um período 

plurianual mínimo de três anos75. 

Atualmente estão fixados objetivos de qualidade de serviço, a atingir pelo PSU, 

relacionados com (cf. Tabela 6, na secção 3.3 deste documento): 

a) o tempo de espera para se ser atendido nos estabelecimentos postais; 

b) a percentagem de correio efetivamente distribuído, quer dentro do prazo de entrega 

que caracteriza o serviço76, quer dentro de um prazo de entrega mais alargado77, 

neste caso para limitar atrasos significativos nas situações em que o correio não 

seja entregue no primeiro prazo. 

Nos casos referidos na alínea b), estão fixados objetivos para envios de correspondências, 

encomendas, correio registado e jornais e publicações periódicas, sendo que, de forma 

resumida, estão fixados os seguintes objetivos de desempenho: 

                                                           
75 Cf. n.º 1 do artigo 13.º da Lei Postal. 
76 Os quais se podem denominar de “objetivos de velocidade”. 
77 Que se podem denominar de “objetivos de fiabilidade”. 



 

40 

 

a) para os envios de correio “prioritário”, em que o prazo de entrega, por regra, é de 1 

dia útil, o PSU deve assegurar que, em cada ano: 

i. 94,5% dos envios com origem e destino no Continente são entregues no 

prazo de 1 dia útil e 99,9% no prazo de até 3 dias úteis; e 

ii. 90% dos envios são entregues no prazo de 2 dias úteis no caso dos envios 

com origem ou destino em qualquer uma das Regiões Autónomas da Madeira 

e dos Açores, e 99,9% no prazo de até 4 dias úteis; 

b) para os envios de correio “não prioritário”, em que o prazo de entrega é mais 

alargado, o PSU deve assegurar que 96,3% dos envios são entregues, a nível 

nacional, no prazo de até 3 dias úteis, e 99,7% no prazo de até 5 dias úteis. 

No caso do atendimento nos estabelecimentos postais, o PSU deve assegurar que, em 

média, em cada ano, em 90% das situações o tempo de espera dos utilizadores é inferior 

a 10 minutos e em 99,5% das situações é inferior a 30 minutos. 

Tal como em Portugal, a prática europeia tem também sido a de fixar objetivos de 

desempenho para a demora de encaminhamento de envios postais, igualmente 

densificadas em níveis de percentagens de envios a serem distribuídos em determinados 

prazos. Relativamente à fixação de objetivos de desempenho para tempos em fila de 

espera, para além de Portugal 3 outros EM definem também este tipo de objetivos (Bélgica, 

Eslováquia e Letónia) 78. 

No quadro da prestação do SU a partir de 2021, inclusive, considera-se relevante recolher 

contributos do sector e dos utilizadores sobre as condições de prestação do SU que devem 

ser asseguradas, nas suas várias componentes, designadamente em matéria de 

obrigações de qualidade de serviço a assegurar, para cada serviço integrante do SU. 

Q1. Considera relevante que sejam fixados objetivos de qualidade de serviço para 

demoras de encaminhamento de envios postais que integrem o SU? Justifique. 

                                                           
78 De acordo com informação apurada pela ANACOM. 
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Q2. Em caso de resposta afirmativa à questão anterior: (i) Considera que devem ser 

fixados objetivos de desempenho para todos os serviços que integrem o SU?; (ii) 

Considera que devem continuar a ser fixados objetivos de desempenho relacionados 

com a percentagem dos envios que são entregues em determinado prazo?; (iii) 

Considera que devem ser fixados, alternativa ou cumulativamente, outros objetivos 

(obrigações), relacionados com outros atributos de qualidade de serviço - se sim, 

quais?; (iv) Caso continuem a ser fixados objetivos de desempenho como os 

atualmente existentes, os níveis de qualidade impostos são os adequados, ou devem 

ser impostos níveis de qualidade menos exigentes ou mais exigentes? Justifique. 

Q3. No caso de certos serviços, como por exemplo envios registados, é possível ao 

utilizador ter informação sobre o percurso do envio e saber se e quando foi entregue 

ao destinatário. Considera que, nestes casos, importa continuar a assegurar 

obrigações de qualidade de serviço baseadas nos níveis de qualidade de serviço 

assegurados pelo PSU, em termos médios em cada ano, ou será mais adequado, 

face aos objetivos que se pretendem atingir, definir obrigações que incidam 

especificamente sobre o envio de cada utilizador, por exemplo fixando-se 

compensações diretas ao utilizador nas situações em que não sejam cumpridos os 

prazos de encaminhamento contratados? Justifique.   

Note-se que, quanto maior o nível de exigência em matéria de qualidade de serviço, maior 

serão também, à partida, os custos associados à prestação do SU. Este aspecto tem 

implicações a nível da fixação das obrigações do PSU em matéria de preços dos serviços 

que integrem o SU e/ou em matéria de eventual necessidade de financiamento de CLSU. 

Um maior nível de exigência em matéria de obrigações a assegurar pelo PSU, pode 

também ter como consequência um menor interesse, pelos prestadores de serviços 

postais, em ser PSU. 
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6.2 Local de distribuição: no domicílio ou outras instalações apropriadas 

De acordo com a Lei Postal, a distribuição dos envios postais que integram o SU é feita no 

domicílio do destinatário. A ANACOM pode definir os casos e condições em que a 

distribuição pode ser feita em instalações apropriadas79. 

A nível europeu, em vários países foram definidas ou previstas situações em que a 

distribuição pode ocorrer em instalações que não sejam o domicílio do destinatário. Tal 

ocorre, nomeadamente, nas seguintes situações80:  

a) por acordo entre o PSU e o destinatário para a entrega ocorrer em local alternativo 

(um apartado é um exemplo deste tipo de situações); 

b) habitações isoladas, a uma distância considerável da estrada principal ou sem vias 

de comunicação (por exemplo, estradas); 

c) em situações de risco para a segurança de quem distribui o correio;  

d) zonas sem toponímia; 

e) zonas com baixa densidade populacional. 

Nestes casos81, a distribuição é feita em locais alternativos, como por exemplo em 

recetáculos postais situados junto de estradas, no estabelecimento postal mais próximo ou 

nas instalações de entidades públicas (por exemplo, juntas de freguesia). 

Este tipo de situações verifica-se também em Portugal. Com efeito, a concessionária (CTT) 

efetua também a distribuição de correspondências em recetáculos postais situados, por 

exemplo, junto de estradas principais ou secundárias, instalados isoladamente ou em 

conjuntos de vários recetáculos, em equipamentos usualmente designados por baterias de 

recetáculos individuais de correio ou baterias de caixas de correio individuais. Estes 

equipamentos para distribuição são utilizados pela concessionária, por exemplo, em zonas 

                                                           
79 Cf. n.º 5 do artigo 12.º. 
80 Fonte: Relatório “ERGP Report on the quality of service consumer protection and complaint handling 2017” 
[ERGP (18) 44], de 2018. 
81 De acordo com o mesmo relatório do ERGP. 
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povoadas de forma dispersa, designadamente em zonas rurais ou de habitação sazonal, e 

em zonas com carências de toponímia. Nestes casos, as correspondências são também 

por vezes entregues nos estabelecimentos postais mais próximos dos destinatários. 

Por outro lado, a distribuição ao domicílio pode ser de difícil concretização ou até 

impossível, quando se trate de envios com dimensões ou volumetria que não permitem a 

sua colocação no recetáculo postal domiciliário do destinatário e não se encontre no 

domicílio quem possa receber o envio. É uma situação que pode ocorrer, por exemplo, no 

caso da distribuição de encomendas ou outros envios cujas dimensões não permitam o 

seu depósito no recetáculo postal.  

A este respeito importa salientar que, no caso do serviço de encomendas nacionais que 

integra a oferta do SU da concessionária (CTT), a entrega das encomendas é efetuada, 

por defeito, nos estabelecimentos postais (estações e postos de correio), por regra no 

estabelecimento mais próximo do destinatário. Existe a possibilidade de a encomenda ser 

entregue ao domicílio do destinatário, mediante a solicitação desse serviço pelo remetente 

e o pagamento de um valor adicional82, sendo esta opção considerada pelos CTT como 

um serviço especial. 

Esta é uma situação que ocorre histórica e tradicionalmente, constituindo condições de 

prestação do serviço de encomendas dos CTT desde há longa data.  

De salientar que a entrega das encomendas ao domicílio comportará um custo adicional, 

associado ao transporte para distribuição da encomenda e, quando aplicável, ao custo de 

regresso com a encomenda quando não seja possível a sua entrega ao destinatário.  

Q4. Considera que existem situações que justificam que a distribuição possa ser feita 

noutras instalações que não o domicílio do destinatário? Se sim, quais são essas 

situações e quais os critérios83 que poderiam ser fixados para determinar quando a 

                                                           
82 Que varia entre os 2,10 euros e os 2,40 euros, dependendo do peso do envio. O que na prática significa que 
o preço do serviço de encomenda normal com entrega ao domicílio inclui aquele valor adicional. 
83 Num exemplo, considere-se uma casa, isolada, afastada de uma estrada alcatroada. Se se considerasse 
que essa poderia ser uma situação em que se poderia excecionar a distribuição ao domicílio, um dos critérios 
para aplicar essa exceção poderia ser a definição de uma determinada distância mínima (em metros ou em 
tempo, a pé ou de carro, por exemplo) entre essa casa e a estrada alcatroada. Nas situações em que essa 
distância fosse superior à distância mínima que fosse definida, a distribuição poderia não ser feita ao domicílio, 
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distribuição poderia ser efetuada em outras instalações? Nessas situações, qual ou 

quais poderiam ser as alternativas (instalações apropriadas) para se efetuar a 

distribuição? Justifique. 

Q5. Considera que devem ser definidos limites à utilização das possíveis exceções à 

distribuição domiciliária84? Justifique. 

Q6. Considera que deve ser encorajado, ou mesmo exigido, o desenvolvimento de novas 

soluções (como por exemplo infraestruturas e outros pontos de recolha e de entrega) 

para facilitar a recolha e a distribuição de envios postais, nomeadamente adquiridos 

através de comércio eletrónico? Justifique. 

6.3 Densidade dos pontos de acesso ao SU 

Para além das obrigações em matéria de qualidade de serviço e de distribuição do SU, 

importa também providenciar para que a densidade dos pontos de acesso ao SU 

corresponda às necessidades dos utilizadores, matéria que é incumbência do Estado85. 

Atualmente, conforme evidenciado na secção 3.2, estão fixados objetivos (obrigações) no 

que respeita a: 

a) densidade de estabelecimentos postais (estações e postos de correio) e marcos e 

caixas de correio (neste caso aplicável apenas ao depósito dos envios postais pelos 

remetentes); 

b) ofertas mínimas de serviços (disponíveis nos estabelecimentos postais), incluindo 

períodos mínimos de funcionamento dos estabelecimentos postais. 

                                                           

sendo efetuada numa outra instalação (por exemplo num recetáculo postal situado junto da estrada, ou noutro 
local que seja definido). 
84 Por exemplo, que a população afetada deve estar limitada a uma determinada percentagem máxima do total 
da população residente no país. Ou que as exceções à distribuição domiciliária não se aplicam a destinatários 
com dificuldades de locomoção.  
85 Cf. n.º 2 do artigo 10.º da Lei Postal. 
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Q7. Considera relevante que sejam fixadas obrigações em matéria de densidade dos 

pontos de acesso, e de ofertas mínimas de serviços, como os que se encontram 

atualmente em vigor? Justifique. 

Q8. Considera que devem ser fixados, alternativa ou cumulativamente, outras obrigações 

ou critérios de densidade dos pontos de acesso e de ofertas mínimas de serviço? Se 

sim, quais? Justifique. 

Q9. Caso continuem a ser fixadas obrigações de densidade e de ofertas mínimas de 

serviços como as atualmente existentes, considera que os níveis impostos são os 

adequados, ou devem ser impostos níveis de qualidade menos exigentes ou mais 

exigentes? Justifique. 

6.4 Possibilidade de subcontratação de pontos de acesso ao SU (atividade de 

aceitação) 

De acordo com a Lei Postal86, os prestadores de serviços postais podem celebrar contratos 

com terceiros para efetuar operações que integrem os serviços postais que prestam.  A Lei 

Postal prevê também que os prestadores de serviços postais, ainda que não tenham 

obrigações de SU, podem negociar e acordar entre si as modalidades técnicas e 

comerciais de acesso às respetivas redes. 

De igual modo, no âmbito do atual Contrato de Concessão, os CTT (PSU) podem, como já 

anteriormente referido, subcontratar qualquer das operações que integram a atividade de 

serviço postal, nomeadamente subcontratar os serviços de postos de correios.  

Ou seja, no quadro da prestação de serviços postais, incluindo dos serviços postais que 

integram o SU, os prestadores de serviços postais (incluindo o atual PSU) podem 

subcontratar terceiros para efetuar operações que integram a atividade de serviços postais, 

como por exemplo a aceitação. 

Neste quadro, recorda-se87 que as atuais obrigações de densidade dos pontos de acesso 

e de ofertas mínimas de serviços a assegurar pelo PSU (os CTT) aplicam-se, de forma 

                                                           
86 Cf. alínea e) do artigo 36.º. 
87 Cf. secção 3.2 acima. 
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global, aos estabelecimentos postais em que se suporta a prestação do SU, ou seja, a 

estações de correio (dos CTT) e a postos de correio (subcontratados pelos CTT), tendo a 

decisão da ANACOM de 21.08.2019 complementado aquelas obrigações no sentido de 

que, em cada concelho, o estabelecimento postal no qual os CTT se encontram obrigados 

a assegurar a prestação da totalidade dos serviços concessionados, seja (i) uma estação 

de correios ou (ii) um posto de correios com características equivalentes às das estações 

de correios, visando assegurar a prestação dos serviços concessionados em condições 

equivalentes às das estações de correios que, em outros concelhos, cumprem as mesmas 

funções.  

Q10. No quadro da prestação do SU após 2020, considera que devem ser fixadas 

obrigações, em matéria de densidade dos pontos de acesso ao SU, específicas para 

pontos de aceitação (acesso) que sejam detidos e geridos pelo próprio PSU que 

venha a ser designado88? Considera que a subcontratação poderá ser conveniente 

numa ótica de eficiência, de menores custos do serviço e de acesso ao mesmo? 

Considera que devem ser definidas condicionantes à subcontratação dos pontos de 

acesso89 – se sim, que tipo de condicionantes? Considera que o próprio Estado deve 

poder estar envolvido na disponibilização de pontos de acesso ao SU, através da 

utilização de pontos de acesso a serviços públicos – se sim, que tipo de pontos de 

acesso a serviços públicos? Justifique. 

6.5 Preços do SU 

Conforme já referido, o PSU está obrigado a praticar um tarifário (retalhista) que obedece 

aos seguintes princípios: 

a) acessibilidade a todos os utilizadores; 

                                                           
88 Por exemplo, no caso do atual PSU (CTT), tal significaria impor obrigações especificamente aplicáveis a 
estações de correios, independentemente da imposição de outras obrigações abrangendo estabelecimentos 
postais (estações e postos de correios) globalmente. 
89 Por exemplo, a subconcessão estar sujeita a autorização prévia ou a subconcessão estar sujeita ao 
cumprimento de um conjunto de regras que visem que o ponto de acesso subcontratado preste o serviço em 
condições equivalentes ao ponto de acesso do PSU. 
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b) orientação para os custos, devendo os preços incentivar uma prestação eficiente 

do serviço universal; 

c) transparência e não discriminação. 

Compete à ANACOM fixar os critérios de formação dos preços dos serviços que compõem 

o SU90, para um período plurianual mínimo de três anos. Na fixação dos critérios de preços, 

a ANACOM deve ainda assegurar a sustentabilidade e viabilidade económico-financeira 

da prestação do SU91. 

A Lei Postal prevê a possibilidade de a ANACOM determinar, quando considere 

necessário, por motivos de interesse público, devidamente fundamentados, que o preço do 

serviço postal de envios de correspondência cujo peso seja inferior a 50 g obedeça ao 

princípio da uniformidade tarifária, com a aplicação de um preço único em todo o território, 

sem prejuízo do direito de os PSU celebrarem com os utilizadores acordos individuais em 

matéria de preços especiais.  

A imposição de uma obrigação de uniformidade tarifária (para alguns serviços, desde que 

com peso até 50 g), pelo menos a determinados tipos de utilizadores (nomeadamente os 

cidadãos), independentemente da sua localização geográfica, pode ser uma opção que 

cumpre o objetivo de assegurar a universalidade de acesso ao SU, a preços acessíveis. A 

aplicação de uma obrigação de acessibilidade deste género, por exemplo tendo em conta 

o custo médio de prestação do serviço a nível nacional, permite a aplicação de um tarifário 

acessível, nomeadamente, para destinos situados em zonas geográficas em que os custos 

de prestação do serviço são mais elevados, ou mesmo para determinados clientes para 

quem os custos de prestação do serviço sejam também mais elevados. 

Uma outra opção para assegurar a acessibilidade ao SU é a imposição de preços máximos 

(ou variações máximas de preços) para serviços destinados a determinados utilizadores. 

Note-se que a Lei Postal permite92 que a ANACOM possa impor mecanismos de controlos 

de preços, incluindo limites máximos de preços, na medida em que tal seja necessário para 

                                                           
90 Com exceção das regras de formação dos preços especiais que integram a oferta do SU, que, como já 
referido, obedecem a um regime próprio especificado no artigo 14.º-A da Lei Postal. 
91 Cf. alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º da Lei Postal. 
92 Cf. alínea c) do n.º 8 do artigo 14.º. 
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promover a concorrência ou defender os interesses dos utilizadores. Nas regras 

atualmente em vigor, aplicáveis ao atual PSU (CTT), a ANACOM impôs variações máximas 

de preços para o cabaz de serviços do SU, bem como, especificamente, para os envios de 

correio normal até 20 g (ou seja, para um determinado serviço específico) efetuados por 

determinados utilizadores (os designados “utilizadores ocasionais”, onde geralmente se 

incluem os utilizadores individuais e também as pequenas e médias empresas). 

No caso de utilizadores cegos e amblíopes, uma outra opção para assegurar a 

acessibilidade ao SU é a imposição de alguns serviços especialmente destinados a estes 

utilizadores serem gratuitos (cf. permitido pela alínea d) do n.º 8 do artigo 14.º da Lei 

Postal). 

Em qualquer caso, a questão do custo associado à imposição de obrigações de 

acessibilidade de preços deve ser ponderada, no quadro de necessidade de eventual 

financiamento pelo mercado (pelos prestadores de serviços postais). 

Q11. Considera que deve ser imposta a uniformidade tarifária, com a aplicação de um 

preço único em todo o território, a alguns serviços com peso inferior a 50 g? Quais 

são esses serviços e a que utilizadores se poderia aplicar essa obrigação? Justifique. 

Q12. Considera que, em alternativa, devem ser impostos 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? A que 

utilizadores e para que serviços? Justifique. 

Q13. Considera que deve ser imposta a obrigação de prestação gratuita de alguns serviços 

postais destinados a cegos e amblíopes? Se sim, quais? Justifique? 

6.6 Correio registado utilizado em procedimentos judiciais e administrativos  

A concessão integra também o correio registado utilizado em procedimentos judiciais e 

administrativos, o qual integra o SU mas que pode ser reservado à luz do estabelecido no 

n.º 2 do artigo 3.º da Lei Postal, sendo que o mesmo foi também reservado à atual 

concessionária (CTT) até 31.12.2020, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da Lei Postal. 
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De acordo com a Lei Postal93, a atribuição da sua prestação a um prestador de serviços 

postais deve ser feita de acordo com os procedimentos e critérios de seleção, nos termos 

definidos no CCP. 

Em caso de designação de PSU, uma opção será integrar este serviço no(s) 

procedimentos(s) de designação de PSU, antecipando-se que possa constituir um 

elemento de atração de potenciais concorrentes, já que é um serviço que os CTT têm vindo 

a prestar com margem positiva. 

Este serviço, na oferta dos CTT, corresponde ao serviço de notificações e citações postais. 

Q14. Considera adequado incluir a prestação do serviço registado utilizado em 

procedimentos judiciais e administrativos, num procedimento de designação de PSU 

(caso venha a ser adotado algum) ou considera que deve ser objeto de um 

procedimento de designação autónomo? Justifique. 

6.7 Eventuais outros serviços e atividades a incluir no contrato de concessão 

A atual concessão aos CTT inclui, para além do SU, outros serviços e atividades: 

a) a emissão e venda de selos, de bilhetes-postais estampilhados e de outras formas 

estampilhadas com a menção “Portugal”; 

b) a colocação de marcos e caixas de correio na via pública; 

c) a emissão e pagamento de vales postais; 

d) a prestação do serviço público de caixa postal eletrónica. 

                                                           
93 Cf. n.º 3 do artigo 3.º. 
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No âmbito da eventual inclusão, num eventual futuro contrato de concessão, daqueles ou 

de algum daqueles serviços e atividades, importa ter presente o seguinte: 

a) Emissão e pagamento de vales postais 

O serviço de vales postais consiste num serviço de ordens de pagamento especiais 

que permite efetuar a transferência de fundos, por via eletrónica e física, no âmbito 

nacional e internacional (cf. alínea e) do n.º 1 da Base II do Contrato de Concessão).  

A sua emissão, pagamento e movimentação é da exclusiva competência dos CTT, 

ao abrigo da Portaria n.º 536/95, de 3 de julho, na sua redação em vigor.  A Lei 

Postal reserva também este serviço aos CTT, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º.  

É igualmente de referir que os CTT são, a nível da UPU, também o operador 

oficialmente designado pelo Estado português para assegurar a exploração desses 

serviços – a nível da UPU designados de “serviços postais de pagamento” – e 

cumprir as correspondentes obrigações no território nacional. 

b) Serviço público de caixa postal eletrónica 

A atual concessão dos CTT integra a “prestação do serviço público de caixa postal 

eletrónica previsto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2006, de 5 de 

maio, e definido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 112/2006, de 9 de junho, que 

permite aos aderentes a este serviço receber, por via eletrónica ou por via eletrónica 

e física, comunicações escritas ou outras provenientes dos serviços e organismos 

da administração direta, indireta ou autónoma do Estado, bem como das entidades 

administrativas independentes e dos tribunais, incluindo, designadamente, citações 

e notificações no quadro de procedimentos administrativos ou de processos 

judiciais, de qualquer natureza, faturas, avisos de receção, correspondência e 

publicidade endereçada”94. 

Este serviço corresponde, na oferta dos CTT, ao serviço “via CTT”.  

                                                           
94 Cf. alínea d) do n.º 1 da cl.ª 2.ª do Contrato de Concessão. 
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A prestação do serviço público de caixa postal eletrónica não é uma atividade cuja 

prestação esteja reservada a determinada entidade. 

c) Colocação de marcos e caixas de correio na via pública  

A colocação de marcos e caixas de correio na via pública está reservada aos CTT, 

até 31.12.2020, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei Postal - prazo que 

coincide com o término do atual Contrato de Concessão. 

A Lei Postal95 prevê que a colocação de marcos e caixas de correio na via pública 

pode ser reservada e que a atribuição da sua prestação a um prestador de serviços 

postais deve ser feita de acordo com os procedimentos e critérios de seleção, nos 

termos definidos no CCP. 

Os marcos e caixas de correio atualmente existentes são dos CTT, não podendo, 

até 31.12.2020, haver outros (na via pública) por força da reserva referida no 

parágrafo anterior. 

Importa também ter em consideração que a Lei Postal não obriga à reserva da 

colocação de marcos e caixas de correio na via pública. 

d) Emissão e venda de selos, de bilhetes-postais estampilhados e de outras formas 

estampilhadas com a menção “Portugal” 

A emissão e venda de selos, de bilhetes-postais estampilhados e de outras formas 

estampilhadas com a menção “Portugal”, está reservada aos CTT até 31.12.2020, 

nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da Lei Postal. 

Tal como no caso dos marcos e caixas de correio na via pública, a Lei Postal não 

obriga a que, após aquela data, a menção “Portugal” nos selos, bilhetes postais 

estampilhados e outras formas estampilhadas, seja reservada.  

A partir daquela data, a utilização da menção “Portugal” poderá, designadamente, 

ser permitida a todos os prestadores de serviços postais, ou ser reservada a 

                                                           
95 Cf. n.º 3 do artigo 3.º. 
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determinado(s) prestador(es) de serviços (nomeadamente o(s) PSU). Pode 

também não ser permitida a sua utilização por qualquer prestador de serviços, 

podendo apenas ser utilizada, por exemplo, apenas pelo Estado Português. 

Q15. Atendendo à natureza dos serviços e atividades descritos nesta secção (6.7), e à 

natureza de serviços exclusivos de alguns deles, considera necessário, ou 

adequado, incluir a prestação de algum destes serviços e atividades num eventual 

contrato de concessão? Considera que a colocação de marcos e caixas de correio 

na via pública deve ser reservada a algum prestador de serviços postais, ou, até, que 

não deve ser permitido que aqueles equipamentos sejam colocados na via pública? 

Considera que a utilização da menção “Portugal” em selos, bilhetes-postais e outras 

formas estampilhadas, deve ser reservada a algum prestador de serviços postais, 

ou, até, que não deve ser permitida a utilização da menção “Portugal” por qualquer 

prestador de serviços postais? Justifique. 

6.8 Eventuais facilidades de serviços a incluir nas obrigações da concessão do SU 

Conforme já referido, o âmbito do SU inclui 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 e de 

encomendas postais até 10 kg, bem como um serviço de envios registados e um serviço 

de envios com valor declarado. 

São também disponibilizados aos utilizadores outros serviços ou facilidades de serviços 

cuja prestação se encontra intimamente associada à prestação dos serviços postais. Esses 

serviços ou facilidades adicionais não integram, no entanto, o âmbito do SU, pelo que não 

existe qualquer disposição que obrigue à sua prestação. São exemplo destes serviços ou 

facilidades de serviços adicionais: 

a) Aviso de receção – permite aos remetentes de envios postais requisitar que lhes 

seja enviado um comprovativo de que a entrega se efetuou ao destinatário (ou seu 

representante). 
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b) Retenção de envios postais – permite que, a pedido dos destinatários, os envios 

postais sejam retidos pelo prestador de serviços postais durante um determinado 

período de tempo, para serem posteriormente entregues aos destinatários. 

c) Reexpedição de envios postais – permite que, a pedido dos destinatários, 

geralmente durante um determinado período de tempo, os envios postais que lhes 

são dirigidos sejam reexpedidos para outras moradas, diferentes das que constam 

no endereço do envio. 

No quadro da prestação do SU após 31.12.2020, importa conhecer a necessidade ou o 

interesse em especificar, no âmbito das obrigações da concessão do SU, algum daqueles 

serviços e facilidades adicionais, ou outros aqui não identificados, cuja prestação seja 

necessário acautelar no âmbito da concessão do SU. 

Q16.  Considera adequado especificar, no âmbito das obrigações da concessão do SU, 

serviços e facilidades adicionais (como os descritos nesta secção 6.8), que são 

prestados sobre serviços postais de base que integram o SU? Se sim, quais? 

Justifique a sua resposta. 

6.9 Designação de um ou mais PSU 

A Lei Postal prevê96 que, a partir 01.01.2021, a prestação do SU pode ser assegurada 

através dos seguintes mecanismos:  

a) Funcionamento eficiente do mercado, sob o regime de licença individual. 

b) Designação de um ou mais prestadores de serviços postais para a prestação de 

diferentes elementos do SU ou para a cobertura de diferentes partes do território 

nacional, realizada sob a forma de Contrato de Concessão, aplicando-se os 

procedimentos previstos no CCP (artigo 17.º, n.º 6). 

Estabelece ainda a Lei Postal que os mecanismos adotados devem ser os mais adequados 

e eficientes para assegurar a disponibilidade do SU em todo o território nacional, bem como 

                                                           
96 Cf. n.º 1 do artigo 17.º. 
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respeitar os princípios da transparência, da não discriminação e da proporcionalidade, 

garantindo a continuidade da prestação do SU como fator de coesão social e territorial97. 

A fim de garantir a continuação da prestação dos serviços atualmente integrados no âmbito 

do SU, cumpre ao Governo decidir, em primeiro lugar, sobre a aplicação dos mecanismos 

estabelecidos na Lei Postal para assegurar a prestação do SU – não designação por existir 

um funcionamento eficiente do mercado e/ou designação de PSU.  

O primeiro deverá ser a opção a seguir caso se considere que os objetivos que o SU visa 

alcançar são atingidos pelo normal funcionamento do mercado.  

Dado os elementos de que se dispõe, à partida, essa não parece ser uma opção viável. 

Tal decorre de, no mercado, os prestadores de serviços postais atualmente em atividade 

não parecerem deter os meios para prestar, nas condições atualmente fixadas, todos os 

serviços do SU98. A atual concessionária, os CTT, será, atualmente, o único prestador de 

serviço com uma rede com capacidade para prestar todos os serviços integrados no âmbito 

do SU, cobrindo todo o território nacional e cumprindo as exigências fixadas.  

Resulta também dos dados de mercado acima apresentados que não existirá pressão 

competitiva com relevância no mercado para, de livre iniciativa, serem prestados os 

serviços do SU com uma qualidade adequada e a preços acessíveis. 

Assim, não havendo perspetivas de que a prestação do SU, nos termos estabelecidos na 

Lei Postal, possa ser assegurada pelo funcionamento eficiente do mercado, as opções que 

envolvem a adoção de procedimento de designação de PSU serão as mais adequadas. 

Face aos dados de mercado e ao que se conhece das suas dinâmicas, uma opção 

consistirá em proceder à designação de PSU para a totalidade dos serviços que integram 

atualmente o âmbito do SU, atenta a inexistência de pressão competitiva relevante por 

parte do mercado em todos os serviços do SU, cobrindo também toda a área geográfica 

do território nacional. 

                                                           
97 Cf. n.ºs 2 e 3 do artigo 17.º 
98 Sem prejuízo de poderem solicitar e acordar com o PSU o acesso às redes deste, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
38.º da Lei Postal. 
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Uma outra opção será autonomizar a seleção do PSU em vários procedimentos distintos, 

por serviço (por exemplo, para correspondências, para jornais e publicações periódicas, 

para encomendas). Esta opção visaria incentivar a participação no processo de seleção do 

maior número possível de entidades. 

Esta desagregação por serviços poderá não ser a opção mais eficiente, já que a prestação 

dos serviços do SU tem subjacente a existência de uma rede alargada de pontos de acesso 

(aceitação) e de distribuição, pelo que, à partida, haverá economias de gama com a adoção 

de um procedimento que integre todos os serviços. Note-se que, no sector das 

comunicações eletrónicas foi possível identificar diferentes players e dinâmicas 

concorrenciais por serviço e em que a adoção de um modelo concursal eficiente e não 

discriminatório de designação de PSU passou por proceder ao lançamento de três 

concursos distintos (desagregação por serviços), incentivando a participação no processo 

de seleção do maior número possível de entidades. Essas condições não parecem ter, no 

entanto, paralelo no sector dos serviços postais. 

Em relação à desagregação por zonas geográficas, as vantagens de desagregação 

poderão não ser suficientes face à complexidade acrescida que poderá resultar da 

designação de vários PSU para assegurar o mesmo serviço. 

Refira-se que, a nível do SU das comunicações eletrónicas, foi considerado nos primeiros 

concursos relativos ao serviço telefónico em local fixo (STF) e aos postos públicos, que 

aumentaria a contestabilidade a existência de concursos com desagregação geográfica já 

que permitiria, nomeadamente a operadores de menor dimensão concorrer, sendo que, 

mais recentemente, se propôs a realização de concursos sem desagregação geográfica, 

atendendo, nomeadamente, ao reduzido valor do financiamento previsto face aos baixos 

níveis de utilização dos serviços. 

No caso de designação de PSU por serviço ou por zonas geográficas, ou até mesmo uma 

combinação entre as duas (designação por serviço/zona geográfica), haverá que assegurar 

a interoperabilidade das redes postais dos PSU, de forma a assegurar a universalidade do 

acesso ao SU. 

Neste âmbito, é de salientar que uma das alterações efetuadas à Lei Postal - pela Lei n.º 

16/2014, de 4 de abril -, atribuiu à ANACOM competências em matéria de determinação 
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dos termos e condições do acesso às redes postais dos prestadores de serviços postais 

para assegurar a prestação do SU, em todo ou parte do território nacional, pelo(s) PSU a 

designar [na sequência do mecanismo de designação a que se refere a alínea b) do n.º 1 

do artigo 17.º]99. Em particular, a ANACOM pode: 

a) estabelecer que os prestadores de serviços postais publicitem, de forma adequada, 

os termos e condições de acesso a determinados elementos da sua rede, sem o 

acesso aos quais a prestação do SU pode ficar prejudicada, incluindo preços; 

b) definir os termos e condições de acesso a determinados elementos das redes 

postais dos prestadores de serviços postais, sem o acesso aos quais a prestação 

do SU pode ficar prejudicada, e as informações a publicitar nos termos da alínea 

anterior, bem como a forma e o modo da sua publicitação; 

c) determinar alterações aos termos e condições de acesso publicitados, a qualquer 

tempo e, se necessário, com efeito retroativo. 

A nível europeu, no sector postal a prática tem sido a de designar apenas um PSU, para a 

prestação da totalidade do SU, em todo o território do país. 

Q17. Concorda com a necessidade de designação de PSU para assegurar a prestação de 

todos os serviços que integram o âmbito do SU, cobrindo todo o território nacional? 

Justifique. 

Q18. Considera que a autonomização da seleção do PSU em vários procedimentos 

distintos, um para cada serviço, será uma solução adequada face às condições de 

mercado? Justifique. 

Q19. Considera que a autonomização da seleção do PSU em vários procedimentos 

distintos, por zona geográfica, será uma solução adequada face às condições de 

mercado? Justifique. 

                                                           
99 Cf. n.º 8 do artigo 38.º e n.ºs 3 a 5 do artigo 39.º. 
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Q20. Considera que a adoção de um único procedimento de seleção, de um único PSU 

para a prestação da totalidade do SU, é a opção mais indicada face às condições de 

mercado? Justifique. 

Q21. Considera que podem ou devem ser seguidas outras opções? Quais? Justifique. 

6.10 Período de designação do(s) PSU 

No caso de designação de PSU, a mesma deve ter uma duração suficiente para assegurar 

a rentabilização dos investimentos necessários, sendo revista periodicamente e analisada 

à luz das condições e dos princípios referidos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 17.º da Lei Postal 

(artigo 17.º, n.º 4). 

Deste modo, a fixação do prazo de vigência da designação deve ter em conta a 

necessidade de alcançar um equilíbrio adequado entre o período mínimo considerado 

essencial para assegurar a rentabilização dos investimentos efetuados para a prestação 

dos serviços e a necessidade de avaliar periodicamente formas mais eficientes de 

assegurar a prestação do SU, nomeadamente considerando a evolução tecnológica. Por 

outro lado, entende-se que o prazo fixado deve permitir assegurar a estabilidade na oferta 

do SU e, em simultâneo, a concorrência no acesso à designação do prestador ou 

prestadores deste serviço.  

Conforme já referido, a nível europeu (num total de 23 países analisados), os períodos de 

designação dos atuais PSU situam-se entre os 2 anos e períodos indeterminados de 

designação, não havendo uma harmonização quanto ao período de designação a adotar. 

Seis países designaram o atual PSU por um período de 15 anos e 5 países por um período 

de 5 anos. Apenas em 8 daqueles 23 países está definido o prazo de designação, caso 

exista, do próximo ou próximos PSU, sendo de 20 anos na Sérvia, 10 anos na Eslováquia 

e na Polónia, 5 anos na Áustria, Bélgica, Estónia e Letónia e de até 5 anos na República 

Checa.  

Atento o exposto, considera-se razoável que seja fixado um prazo entre 5 a 7 anos, que se 

considera ser o que possibilita assegurar a rentabilização dos investimentos necessários 

por parte do PSU e que promove o interesse por parte do mercado no procedimento de 
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designação. Sete anos corresponde também ao período mínimo de amortizações dos 

potenciais equipamentos a investir por parte dos operadores postais. 

Importa ter também presente, no entanto, os desenvolvimentos que se venham a verificar 

a nível do quadro legal europeu. A este respeito, importa notar que a Lei Postal transpõe 

para a ordem jurídica nacional o quadro regulamentar europeu vigente, sendo que, como 

referido anteriormente100, a última alteração efetuada ao mesmo já data de há mais de 10 

anos e a CE tem vindo recentemente a promover a realização de estudos sobre o sector e 

o ERGP tem vindo a desenvolver trabalhos específicos sobre o futuro da regulação postal, 

perspetivando-se que a CE possa apresentar, no curto prazo, alterações ao quadro 

regulamentar para o sector postal. Não é, assim, de excluir que a implementação do que 

venha a ser definido a nível europeu possa ocorrer durante o período da próxima 

designação de PSU (se esta for a opção), impactando-a. 

Q22. Quais os fatores que, no seu entender, devem ser considerados para a definição do 

período de designação de PSU? Justifique. 

Q23. Qual considera que deve ser o período de designação de PSU, se aplicável? 

Justifique.  

6.11 Critérios de adjudicação dos concorrentes 

Em caso de designação de PSU através de procedimento por concurso público ou 

concurso limitado por prévia qualificação, importará estabelecer as regras a que obedece 

a escolha da entidade ou entidades a quem vai ser determinada a obrigação de assegurar 

as prestações do SU, ou seja, o(s) critério(s) de adjudicação. 

A seleção dos concorrentes e/ou candidatos a PSU poderá ser feita, por exemplo, 

escolhendo a proposta que apresente o menor preço ou custo para o sector (critério da 

proposta economicamente mais vantajosa na modalidade da avaliação do preço ou custo 

enquanto único aspecto submetido à concorrência), ou a proposta que apresente a melhor 

                                                           
100 No final da secção 2.1. 
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relação qualidade/preço para os utilizadores (critério da proposta economicamente mais 

vantajosa na modalidade da melhor relação qualidade-preço)101. 

Neste quadro, poderão ainda equacionar-se métodos alternativos de seleção que 

combinem estes elementos, nomeadamente: 

a) Para o nível de preço, qualidade de serviço e obrigações de densidade definidas 

no concurso (que poderão ser as atuais ou distintas), designar o 

concorrente/candidato que apresentar uma proposta de compensação menor. 

b) Para um nível de compensação zero, designar o concorrente/candidato que 

apresente o menor preço dos diversos serviços propostos, cumprindo as restantes 

obrigações definidas no concurso (que poderão ser as atuais ou distintas). 

c) Idem à anterior, podendo o concorrente/candidato propor preço e qualidade de 

serviço, para uma compensação de zero.  

De notar o estabelecimento do preço base. Este valor dependerá das obrigações de SU 

que venham a ser impostas e dos direitos atribuídos (como por exemplo em termos de 

matéria de fixação de preços) ao PSU, estando também relacionado com os conceitos de 

CLSU e de EFNR, discutidos na secção seguinte.  

Q24. Em caso de designação de PSU, quais os critérios de adjudicação que, no seu 

entender, devem ser considerados para a escolha da entidade ou entidades a quem 

vai ser determinada a obrigação de assegurar as prestações do SU? Justifique.  

6.12 Metodologia de cálculo de CLSU e conceito de EFNR 

Dispõe a Lei Postal que os PSU têm direito à compensação do CLSU quando este constitua 

um EFNR para os mesmos.  

Relativamente a esta matéria, são de relevar as disposições sobre o cálculo do CLSU 

vertidas nos artigos 18.º e 19.º da Lei Postal, de acordo com as quais recai sobre os PSU 

o dever de disponibilizar as contas e informações pertinentes para o cálculo dos CLSU e 

                                                           
101 Neste último caso deverão ser definidos fatores e eventuais subfactores que densifiquem o critério de 
adjudicação. 
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compete à ANACOM definir a metodologia de cálculo dos CLSU, a qual deve ter em conta 

os elementos referenciados no artigo 19.º. 

Sobre esta matéria, e como anteriormente referido, a ANACOM definiu: 

a) EFNR –  por decisão de 18.02.2014, a ANACOM definiu o conceito de EFNR, que 

se verificará quando o montante do CLSU apurado seja igual ou superior a 2,5 

milhões de euros e se confirme pelo menos uma das seguintes condições: (i) o valor 

da quota de mercado do PSU, calculada em termos de receitas do SU, seja inferior 

a 80%; ou (ii) o montante do CLSU apurado seja igual ou superior a 3% das receitas 

do PSU obtidas com o SU. 

b) Metodologia de cálculo dos CLSU – por decisão de 18.02.2014, a ANACOM definiu 

a metodologia de cálculo dos CLSU, especificamente para o cálculo do CLSU 

prestado pelos CTT enquanto PSU ao abrigo do n.º 1 do artigo 57.º da Lei Postal. 

Sinteticamente, a metodologia de cálculo do CLSU envolve as seguintes etapas: (i) 

identificação das obrigações de SU; (ii) definição do cenário contrafactual; (iii) 

cálculo da diferença entre os custos e receitas do operador enquanto PSU, isto é, 

operando com as obrigações de SU, e do mesmo operador operando sem essas 

obrigações; (iv) dedução ao valor apurado dos benefícios intangíveis e de mercado 

que revertam para o PSU, por operar na qualidade de PSU. Deve ainda ser 

considerado o direito do PSU a obter um lucro razoável, representado pelo custo 

de capital relativo aos investimentos necessários à prestação do SU.  

A Lei Postal, ao contrário, por exemplo, da Lei das Comunicações Eletrónicas102, não refere 

a possibilidade de recorrer aos CLSU identificados no âmbito de um mecanismo de 

designação, para determinação do valor final dos CLSU a serem objeto de 

financiamento103. Tanto a Lei Postal como o articulado da Diretiva n.º 2008/6/CE, parecem 

pressupor que o cálculo dos CLSU é feito a posteriori, impondo, para esse efeito, regras 

                                                           
102 Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua atual redação. 
103 De notar que a Lei das Comunicações Eletrónicas estabelece no artigo 95.º n.º 1 esta possibilidade de 
recorrer ao CLSU identificado no âmbito de um mecanismo de designação para determinação do valor final 
dos CLSU. 
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específicas de separação contabilística104. No entanto, o considerando 26 e os n.ºs 1 e 2 

do artigo 7.º da referida Diretiva parecem permitir, tal como na Lei das Comunicações 

Eletrónicas, recorrer aos CLSU identificados no âmbito da designação de PSU para fixação 

do valor final dos CLSU a serem objeto de financiamento105.  

Caso se venha a decidir pela designação de PSU, importará definir se se pretende que o 

valor que resultar do procedimento de designação (seja por ajuste direto ou concurso, por 

exemplo) constitui o valor de CLSU (como sucede no caso das comunicações eletrónicas) 

ou se porventura tal constituirá, nomeadamente, um teto máximo ou um valor preliminar, 

sendo o valor final de CLSU apurado a posteriori.106 

                                                           
104 A este propósito, releva-se o estabelecido no n.º 1 do artigo 15.º da Lei Postal: “Os prestadores de serviço 
universal devem dispor de um sistema de contabilidade analítica que permita a separação de contas entre cada 
um dos serviços e produtos que integram o serviço universal e os que não o integram, de forma a permitir, 
nomeadamente, o cálculo do custo líquido do serviço universal.”. 

No mesmo sentido, estabelece o n.º 2 do artigo 14.º da Diretiva Postal (Diretiva n.º 97/67/CE. Alterada pela 
Diretiva n.º 2008/6/CE). 
105 Reproduzem-se de seguida o considerando 26 e os n.ºs 1 e 2 do artigo 7.º da referida diretiva:  

Considerando 16 - “Pode ainda ser necessário para alguns Estados-Membros o financiamento externo dos 
custos líquidos residuais do serviço universal. Por conseguinte, é conveniente esclarecer de forma explícita as 
alternativas disponíveis para assegurar o financiamento do serviço universal, na medida em que tal seja 
necessário e devidamente justificado, deixando ao critério dos Estados-Membros a escolha dos mecanismos 
de financiamento a utilizar. Entre estas alternativas estão a utilização de procedimentos de contratos públicos, 
previstos nas directivas sobre contratos públicos, incluindo o diálogo concorrencial, os procedimentos 
directamente negociados, com ou sem publicação de anúncio de concurso, e, sempre que as obrigações do 
serviço universal impliquem custos líquidos de serviço universal e representem um encargo não razoável para 
o prestador de serviço universal designado, a compensação pública e a partilha dos custos entre os prestadores 
de serviços e/ou os utilizadores, de forma transparente, através de contribuições para um fundo de 
compensação. Os Estados-Membros podem utilizar outros meios de financiamento autorizados pelo direito 
comunitário, nomeadamente decidindo, onde e se necessário, que os lucros obtidos pelo prestador ou 
prestadores do serviço universal provenientes de outras actividades fora do âmbito desse serviço sejam 
afectados, total ou parcialmente, ao financiamento dos custos líquidos do serviço universal, na medida em que 
essa afectação seja compatível com o Tratado. Sem prejuízo da obrigação que incumbe aos Estados-Membros 
de respeitarem as regras do Tratado sobre os auxílios estatais, incluindo os requisitos de notificação específicos 
neste contexto, os Estados-Membros podem notificar a Comissão dos mecanismos de financiamento utilizados 
para cobrir quaisquer custos líquidos do serviço universal, que deverão ser reflectidos nos relatórios periódicos 
que a Comissão deverá apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação da Directiva 
97/67/CE.”; 

N.º 1 e n.º 2 do artigo 7.º: “1. […] Os Estados-Membros podem financiar a prestação do serviço universal de 
acordo com um ou mais dos meios previstos nos n.ºs 2, 3 e 4 ou com outros meios compatíveis com o Tratado.  

2. Os Estados-Membros podem assegurar a prestação do serviço universal através da adjudicação desse 
serviço de acordo com as regras e a regulamentação aplicáveis aos contratos públicos, incluindo, como previsto 
na Diretiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, relativa à coordenação 
dos processos de adjudicação de contratos nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços 
postais, o diálogo concorrencial e os procedimentos diretamente negociados, com ou sem publicação de 
anúncio de concurso.” 
106 Recorda-se que na República Checa foi fixado um preço base, que corresponde ao valor máximo dos CLSU, 
sendo o valor efetivo de CLSU referente a cada ano determinado a posteriori. 
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A este respeito, salienta-se que a decisão tomada pela ANACOM em 18.04.2014 relativa 

à metodologia de cálculo dos CLSU incide especificamente sobre o período da atual 

concessão, pelo que poderá existir a necessidade de tomada de nova decisão nesta 

matéria a ser aplicada no âmbito da eventual designação do(s) futuro(s) PSU, ao abrigo da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Postal, a qual não terá necessariamente de seguir 

uma metodologia semelhante.  

No caso específico de adoção de um procedimento de designação através de concurso, 

duas possíveis opções são: 

a) Atendendo ao princípio de “play or pay” em que o valor de CLSU que resultar do(s) 

concurso(s) já decorre de um procedimento adequado e eficiente, o qual 

obrigatoriamente respeita os princípios de transparência, não discriminação e 

proporcionalidade, este poderá ser considerado como valor final a ser objeto de 

financiamento. De notar que a nível do SU das Comunicações eletrónicas foi esta 

a opção tomada.  

b) Consideração do valor que resultar do(s) concurso(s) como valor preliminar de 

CLSU, sendo o mesmo ultimado pela verificação do seu cálculo a realizar pela 

ANACOM (o que pode incluir a realização de uma auditoria a realizar pela ANACOM 

ou por entidade independente por si aprovada). Tal implicaria a adoção de decisão 

da ANACOM definindo a metodologia de cálculo dos CLSU a aplicar (ou eventual 

confirmação da aplicação da atual metodologia). 

Aspecto também relevante é o conceito de EFNR fixado na decisão da ANACOM de 

18.02.2014.  

Uma possível opção será a revisão do mesmo, estabelecendo-se que existe EFNR a partir 

do momento em que o PSU é designado ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º da 

Lei Postal, ou seja, ao abrigo dos procedimentos previstos no CCP.  

Uma outra possível opção é a não revisão desse conceito. 

Esta segunda opção poderia, eventualmente, resultar em não haver qualquer entidade 

interessada em concorrer ou em querer alcançar um acordo com base num ajuste direto, 
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pois a entidade designada poderia estar sujeita a um eventual não ressarcimento mesmo 

prevendo-se o financiamento pela prestação dos serviços. 

Q25. Das opções apresentadas, qual considera ser a mais adequada para efeitos de 

definição de CLSU e de EFNR? Justifique. 

Q26. Em particular, considera que a decisão de EFNR e/ou a decisão de CLSU devem ser 

revistas, no âmbito da eventual designação do(s) futuro(s) PSU, ao abrigo da alínea 

b) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Postal? Justifique?  

6.13 Prazo para início da prestação dos serviços  

No caso de o Governo decidir pelo procedimento de ajuste direto com o atual PSU, e não 

sendo alteradas significativamente as condições/obrigações associadas à prestação do 

serviço, entende-se que não será necessário prever um prazo para início de prestação dos 

serviços. 

Caso se opte pelo procedimento de concurso(s), entende-se que deve ser definido um 

prazo para início da prestação dos serviços que permita promover a participação no(s) 

concurso(s), devendo assim ser previsto um prazo adequado que permita ao(s) futuro(s) 

PSU ter o tempo necessário para iniciar, na data pretendida, a prestação do(s) serviço(s) 

para o(s) qual(is) foi(foram) designado(s), o que inclui preparar a operação de prestação 

do(s) serviço(s), nomeadamente em termos de tarifário, alteração de processos e eventual 

necessidade de desenvolver cobertura para zonas em que não está presente ou que não 

cumpra os critérios estabelecidos107. 

Q27. Qual o prazo que considera adequado para início da prestação dos serviços pelo(s) 

PSU designado(s)? 

                                                           
107 Caso se mantenham inalteradas as obrigações de serviço ou as alterações sejam mínimas e não tenham 
impacto relevante na preparação da operação de prestação dos serviços, não há razões para crer que a atual 
concessionária necessite de um prazo de preparação para início da prestação dos serviços, pelo que a 
determinação desse prazo será mais relevante para outros eventuais interessados. 
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6.14 Fundo de compensação de eventuais CLSU 

Quanto ao financiamento de eventuais CLSU, que constituam um EFNR, a compensação 

é efetuada através de um mecanismo de repartição desses custos pelos prestadores de 

serviços postais108, para o que deve ser estabelecido, por decreto-lei, um fundo de 

compensação, de acordo com os princípios da transparência, não discriminação e 

proporcionalidade. De notar que a Lei Postal não prevê a possibilidade de financiamento 

dos CLSU através de fundos públicos, sendo que tal possibilidade apenas será viável com 

a alteração da lei. 

A forma e os critérios de comparticipação para o fundo de compensação são definidos por 

portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das 

comunicações, de acordo com os princípios da transparência, não discriminação e 

proporcionalidade, ouvida a ANACOM109.  

Mesmo não se revelando como imprescindível neste momento, aproveita-se esta 

oportunidade para recolher contributos relativamente aos aspectos a seguir indicados: 

a) definição da forma e dos critérios de comparticipação para o fundo de 

compensação; 

b) definição da entidade a quem caberá administrar o fundo de compensação; 

c) definição de regras de operacionalização e gestão do fundo, incluindo de 

operacionalização das contribuições e pagamentos ao(s) PSU. 

Importa, a este respeito, ter em consideração o que a lei prevê sobre a matéria. Neste 

contexto, está previsto que o fundo de compensação é financiado, alternativa ou 

cumulativamente, pelos seguintes meios110: 

a) Comparticipação de todos os prestadores de serviços postais que ofereçam um ou 

mais serviços abrangidos pelo âmbito do SU, incluindo os PSU designados. Para 

                                                           
108 Cf. n.º 1 do artigo 20.º. 
109 Cf. n.ºs 2 e 3 do artigo 21.º da Lei Postal. 
110 Cf. n.º 1 do artigo 21.º da Lei Postal. 
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este efeito, a Lei Postal111 estipula ainda que se consideram abrangidos pelo âmbito 

do SU os serviços que sejam qualificados pela ANACOM como permutáveis com 

os serviços abrangidos pelo SU, entendendo-se como tal os serviços que, do ponto 

de vista do utilizador, demonstrem permutabilidade em grau suficiente com esses 

serviços, tendo em conta a utilização a que se destinam, as tarifas aplicáveis e as 

respetivas características, designadamente o seu valor acrescentado, ainda que 

tais serviços não contenham todas as características do SU, em particular no que 

respeita à frequência de entrega ou à cobertura de todo o território nacional. 

b) As doações ou legados realizados por qualquer pessoa singular ou coletiva que 

deseje contribuir para o financiamento do SU.  

c) Os rendimentos provenientes da administração do fundo de compensação, 

nomeadamente os rendimentos das contas de depósito bancário onde se mantêm 

as disponibilidades do fundo.  

d) Uma parte das coimas e da aplicação de sanções pecuniárias compulsórias (nos 

termos previstos na alínea c) do n.º 4 do artigo 51.º e no n.º 5 do artigo 52.º, ambos 

da Lei Postal). 

A Lei Postal prevê também que o Governo pode optar por dispensar de contribuir para o 

fundo de compensação os prestadores que não atinjam o volume de negócios fixado ou a 

fixar pela referida portaria112. 

Atento o exposto, há um conjunto de matérias que, à partida, se entende que deverão ser 

abordadas no âmbito da criação e operacionalização do fundo de compensação. Essas 

matérias estão relacionadas, designadamente, com: 

a) Noção de grupo e de empresa. 

b) Conceito de volume de negócios a considerar e eventuais deduções que se 

justifiquem ao volume de negócios. 

                                                           
111 Cf. n.ºs 5 e 6 do artigo 21.º. 
112 Cf. n.º 4 do artigo 21.º. 
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c) Volume de negócios a fixar para a exclusão de certos prestadores da obrigação de 

contribuir para o fundo. 

d) Possibilidade de o financiamento incluir os custos administrativos decorrentes da 

gestão do fundo e custos de auditoria. 

e) Critérios de comparticipação dos CLSU. 

f) Operacionalização das contribuições para o fundo e posteriormente dos 

pagamentos ao(s) PSU. 

g) Possibilidade de efetuar encontros de contas. 

h) Auditorias. 

i) Possibilidade de efetuar retificações e ajustamentos (nomeadamente ao volume de 

negócios elegível) e operacionalização dessas correções. 

j) Procedimentos a aplicar em caso, por exemplo, de atrasos nas contribuições. 

k) Sanções a aplicar. 

l) Receitas do fundo. 

m) Entidade encarregada da gestão administrativa do fundo. A este respeito, a Lei 

Postal113 estabelece que o fundo será administrado pela ANACOM ou por outra 

entidade independente do(s) PSU designada pelo Governo, neste caso sob a 

supervisão da ANACOM. 

Q28. Concorda com a inclusão das matérias referidas nesta secção (6.14), no âmbito da 

criação e operacionalização do fundo de compensação? Considera que há outras 

matérias que devem ser objeto do fundo de compensação? Justifique.  

                                                           
113 Cf. n.º 1 do artigo 22.º. 
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6.15 Interesse em ser PSU e forma de promoção da participação no(s) 

procedimentos(s) de designação 

Em caso de designação de PSU, só haverá candidatos em procedimento de concurso ou 

acordo em caso de ajuste direto caso a(s) empresa(s) considere(m) que têm vantagens na 

prestação de serviços do SU, por exemplo, por questões de reputação e imagem, por 

eventualmente obterem uma remuneração garantida ou por conseguirem alavancar outros 

serviços, integrando-os com a atividade de PSU. 

O interesse em prestar o SU estará diretamente associado ao nível de exigência das 

obrigações face à vantagem económica e ao próprio procedimento de designação que 

venha a ser adotado, aspectos abordados acima neste documento. 

Outras possíveis formas de tornar mais atrativo(s) o(s) procedimento(s) de designação de 

PSU, poderão ser: 

a) Atribuir ao(s) PSU serviços e atividades que podem ser reservados por lei114. 

b) Atribuir ao(s) PSU o estatuto de operador designado para efeitos da UPU. 

O estatuto de operador designado para efeitos da UPU comporta que este operador 

é obrigado a aplicar as obrigações daí decorrentes, bem como os direitos e 

vantagens que daí possam também advir. 

É geralmente considerado que os operadores designados para efeitos da UPU 

beneficiam de um conjunto de vantagens no âmbito do serviço transfronteiriço, em 

comparação com outros prestadores de serviços postais, como por exemplo, 

procedimentos aduaneiros simplificados115.  

                                                           
114 Ver, a este respeito, as secções 6.6 e 6.7 deste documento. 
115 Conforme referido também pelo documento de trabalho da CE que acompanha o Relatório de 
Implementação da Diretiva Postal, de 17.11.2015 - “Commission staff working document (SWD/2015/0207 
final), accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council 
on the application of the Postal Services Directive (Directive 97/67/EC as amended by Directive 2002/39/EC 
and Directive 2008/6/EC) -, página 36 (secção 2.8.3). 
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O estatuto de operador designado para efeitos da UPU permite também o acesso 

facilitado e privilegiado a informação e à participação em reuniões e decisões sobre 

temas operacionais e, até, regulamentares, a nível da UPU. 

O estatuto de operador designado para efeitos da UPU pressupõe a coordenação 

com o Estado português (e a ANACOM, no quadro das suas atribuições de 

representação do Estado, em articulação com o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, em organismos internacionais). 

c) Isenção de IVA (Imposto sobre o valor acrescentado). 

Os serviços que integram o SU, quando prestados pelo PSU, isto é, quando 

prestados por um operador que os presta no âmbito de uma obrigação, estão 

isentos de IVA.  

A não aplicação de IVA permite, ceteris paribus, reduzir o preço final dos serviços 

que integram o SU. Neste caso, é cobrado um preço mais baixo para os clientes 

finais que não possam deduzir o IVA, como os consumidores finais e as entidades 

da Administração Pública, ao mesmo tempo que se mantém o preço efetivamente 

pago pelos clientes que podem deduzir o IVA (uma vez que para estes o preço 

relevante continua a ser o preço sem IVA), o que pode constituir uma vantagem 

para o PSU uma vez que pode fixar preços mais competitivos. 

A isenção de IVA pode ter como desvantagem que o PSU deixa de poder deduzir 

o IVA dos inputs adquiridos para a prestação do serviço, o que, dependendo da 

capacidade de internalização desse aumento de custos, pode levar a um aumento 

do preço (sem IVA). 

Caso se decida pela designação de PSU, colocam-se as questões a seguir indicadas. 

Q29. Teria à partida interesse em ser designado PSU? De entre os serviços que integram 

o SU, qual ou quais os que considera poder ter interesse em assegurar? Que 

circunstâncias ou condições considera necessário que se verifiquem para que se 

proponha assegurar algum dos serviços que integram o SU? Justifique. 
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Q30. Para além do reconhecimento da marca, enquanto PSU, de que outros benefícios ou 

vantagens considera que beneficiaria, sendo PSU? Justifique. 

7 Outras matérias 

7.1 Procedimentos previstos no CCP 

Conforme já referido, no caso da designação de PSU a mesma deve ser realizada sob a 

forma de Contrato de Concessão, aplicando-se os procedimentos previstos no CCP. 

Constituindo o SU um serviço público, é aplicável o artigo 31.º do CCP, o qual enumera os 

procedimentos de designação que poderão ser prosseguidos para a formação de contratos 

de concessão de serviços públicos, a saber: 

a) concurso público; 

b) concurso limitado por prévia qualificação; 

c) procedimento de negociação; 

d) diálogo concorrencial; 

e) ajuste direto (por remissão para o artigo 24.º); 

f) parceria para a inovação (por remissão para o artigo 30.º- A). 

Atendendo a que o caso em apreço se refere à prestação do SU de serviços postais, 

entende-se que os procedimentos acima referidos de negociação, diálogo concorrencial e 

parceria para a inovação não serão à partida aplicáveis, uma vez que não estamos na 

presença da conceção de soluções inovadoras ou que constituam atividades de 

investigação e desenvolvimento em que as especificações ou requisitos não estão à partida 

definidos.  

Assim, identificam-se à partida como mais adequados: 

a) concurso público; 

b) concurso limitado por prévia qualificação; 
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c) ajuste direto. 

7.2 Direitos do Estado no final da atual concessão 

De acordo com a cl.ª 36.ª do Contrato de concessão, com a extinção da concessão 

revertem gratuita e automaticamente para o concedente (Estado português) os bens dos 

domínios público e privado do Estado, obrigando-se a concessionária (CTT) a entregá-los 

em perfeitas condições de funcionamento, conservação e segurança, sem prejuízo do 

normal desgaste resultante da sua utilização, e livres de quaisquer ónus ou encargos, não 

podendo a concessionária invocar, com qualquer fundamento, o direito de retenção.  

De acordo com informação da Direção-Geral do Tesouro e Finanças que acompanha os 

inventários do património imobiliário e dos bens móveis afetos à concessão, remetidos 

anualmente pelos CTT à ANACOM ao abrigo da cl.ª 16.ª do Contrato de Concessão116, não 

há quaisquer bens do domínio público e privado do Estado que possam ser revertidos.  

Deste modo, no termo da atual concessão dos CTT não revertem para o Estado quaisquer 

meios humanos e materiais, nem quaisquer direitos ou obrigações, pelo que não poderá 

ser imposta qualquer transferência dos mesmos para uma outra entidade que possa vir a 

ser designada como PSU, a não ser que os CTT e, quando aplicável, os terceiros com 

quem os CTT tenham contratos de prestação de serviços ou de utilização de bens (ex., 

locação), cheguem a um acordo para esse fim. 

7.3 Obrigações dos CTT para com um eventual novo PSU 

A Lei Postal prevê, como já referido, no seu artigo 38.º, n.º 8, que para efeitos de assegurar 

a prestação do SU em todo ou parte do território nacional pelo prestador ou prestadores 

do SU a designar [na sequência do mecanismo de designação a que se refere a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 17.º], a ANACOM pode definir os termos e condições de acesso a 

determinados elementos das redes postais dos prestadores em atividade, ou impor que 

estes publicitem, de forma adequada, os termos e condições de acesso a determinados 

elementos da sua rede. 

                                                           
116 Até ao momento foram remetidos os inventários até ao ano 2018. 
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De igual modo, a ANACOM pode também impor (artigo 39.º, n.º 3) aos prestadores de 

serviços postais o acesso a elementos da sua infraestrutura postal ou a serviços por si 

prestados, nomeadamente o sistema de código postal, a base de dados de endereços, os 

apartados, as informações sobre a mudança de endereço, o serviço de reencaminhamento 

e o serviço de devolução ao remetente, sempre que tal se revele necessário para assegurar 

a prestação do SU. 

Q31. Especificamente em relação ao sistema de códigos postais, tendo em conta que é 

uma referência utilizada por uma multiplicidade de sectores, que enquadramento 

regulatório seria o mais adequado para garantir a continuação do seu uso de modo 

livre e acessível? Justifique. 

Caso venha a ser designado como PSU um terceiro que não os CTT, poderá a ANACOM 

intervir no quadro do estipulado acima, se necessário e adequado. 
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Lista de termos e siglas 

ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações 

ARN – Autoridade Reguladora Nacional 

CCP – Código dos contratos públicos 

CE – Comissão Europeia 

CLSU – Custos líquidos do serviço universal 

CTT – CTT – Correios de Portugal, S.A. 

EFNR – Encargo financeiro não razoável 

EM – Estado-Membro 

ERGP – Grupo de Reguladores Europeus dos Serviços Postais 

JPP – Jornais e publicações periódicas 

PSU – Prestador de serviço universal 

STF – Serviço telefónico fixo 

SU – Serviço postal universal 

UE – União Europeia 
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Anexo - Lista de questões a colocar ao mercado 

Q1. Considera relevante que sejam fixados objetivos de qualidade de serviço para 

demoras de encaminhamento de envios postais que integrem o SU? Justifique. 

Q2. Em caso de resposta afirmativa à questão anterior: (i) Considera que devem ser 

fixados objetivos de desempenho para todos os serviços que integrem o SU?; (ii) 

Considera que devem continuar a ser fixados objetivos de desempenho relacionados 

com a percentagem dos envios que são entregues em determinado prazo?; (iii) 

Considera que devem ser fixados, alternativa ou cumulativamente, outros objetivos 

(obrigações), relacionados com outros atributos de qualidade de serviço - se sim, 

quais?; (iv) Caso continuem a ser fixados objetivos de desempenho como os 

atualmente existentes, os níveis de qualidade impostos são os adequados, ou devem 

ser impostos níveis de qualidade menos exigentes ou mais exigentes? Justifique. 

Q3. No caso de certos serviços, como por exemplo envios registados, é possível ao 

utilizador ter informação sobre o percurso do envio e saber se e quando foi entregue 

ao destinatário. Considera que, nestes casos, importa continuar a assegurar 

obrigações de qualidade de serviço baseadas nos níveis de qualidade de serviço 

assegurados pelo PSU, em termos médios em cada ano, ou será mais adequado, 

face aos objetivos que se pretendem atingir, definir obrigações que incidam 

especificamente sobre o envio de cada utilizador, por exemplo fixando-se 

compensações diretas ao utilizador nas situações em que não sejam cumpridos os 

prazos de encaminhamento contratados? Justifique. 

Q4. Considera que existem situações que justificam que a distribuição possa ser feita 

noutras instalações que não o domicílio do destinatário? Se sim, quais são essas 

situações e quais os critérios que poderiam ser fixados para determinar quando a 

distribuição poderia ser efetuada em outras instalações? Nessas situações, qual ou 

quais poderiam ser as alternativas (instalações apropriadas) para se efetuar a 

distribuição? Justifique. 

Q5. Considera que devem ser definidos limites à utilização das possíveis exceções à 

distribuição domiciliária? Justifique. 
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Q6. Considera que deve ser encorajado, ou mesmo exigido, o desenvolvimento de novas 

soluções (como por exemplo infraestruturas e outros pontos de recolha e de entrega) 

para facilitar a recolha e a distribuição de envios postais, nomeadamente adquiridos 

através de comércio eletrónico? Justifique. 

Q7. Considera relevante que sejam fixadas obrigações em matéria de densidade dos 

pontos de acesso, e de ofertas mínimas de serviços, como os que se encontram 

atualmente em vigor? Justifique. 

Q8. Considera que devem ser fixados, alternativa ou cumulativamente, outras obrigações 

ou critérios de densidade dos pontos de acesso e de ofertas mínimas de serviço? Se 

sim, quais? Justifique. 

Q9. Caso continuem a ser fixadas obrigações de densidade e de ofertas mínimas de 

serviços como as atualmente existentes, considera que os níveis impostos são os 

adequados, ou devem ser impostos níveis de qualidade menos exigentes ou mais 

exigentes? Justifique. 

Q10. No quadro da prestação do SU após 2020, considera que devem ser fixadas 

obrigações, em matéria de densidade dos pontos de acesso ao SU, específicas para 

pontos de aceitação (acesso) que sejam detidos e geridos pelo próprio PSU que 

venha a ser designado? Considera que a subcontratação poderá ser conveniente 

numa ótica de eficiência, de menores custos do serviço e de acesso ao mesmo? 

Considera que devem ser definidas condicionantes à subcontratação dos pontos de 

acesso – se sim, que tipo de condicionantes? Considera que o próprio Estado deve 

poder estar envolvido na disponibilização de pontos de acesso ao SU, através da 

utilização de pontos de acesso a serviços públicos – se sim, que tipo de pontos de 

acesso a serviços públicos? Justifique. 

Q11. Considera que deve ser imposta a uniformidade tarifária, com a aplicação de um 

preço único em todo o território, a alguns serviços com peso inferior a 50 g? Quais 

são esses serviços e a que utilizadores se poderia aplicar essa obrigação? Justifique. 

Q12. Considera que, em alternativa, devem ser impostos limites de preços para alguns 

serviços prestados a alguns utilizadores específicos, ou situados em determinadas 
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áreas geográficas, como forma de assegurar a acessibilidade do SU? A que 

utilizadores e para que serviços? Justifique. 

Q13. Considera que deve ser imposta a obrigação de prestação gratuita de alguns serviços 

postais destinados a cegos e amblíopes? Se sim, quais? Justifique? 

Q14. Considera adequado incluir a prestação do serviço registado utilizado em 

procedimentos judiciais e administrativos, num procedimento de designação de PSU 

(caso venha a ser adotado algum) ou considera que deve ser objeto de um 

procedimento de designação autónomo? Justifique. 

Q15. Atendendo à natureza dos serviços e atividades descritos nesta secção (6.7), e à 

natureza de serviços exclusivos de alguns deles, considera necessário, ou 

adequado, incluir a prestação de algum destes serviços e atividades num eventual 

contrato de concessão? Considera que a colocação de marcos e caixas de correio 

na via pública deve ser reservada a algum prestador de serviços postais, ou, até, que 

não deve ser permitido que aqueles equipamentos sejam colocados na via pública? 

Considera que a utilização da menção “Portugal” em selos, bilhetes-postais e outras 

formas estampilhadas, deve ser reservada a algum prestador de serviços postais, 

ou, até, que não deve ser permitida a utilização da menção “Portugal” por qualquer 

prestador de serviços postais? Justifique. 

Q16.  Considera adequado especificar, no âmbito das obrigações da concessão do SU, 

serviços e facilidades adicionais (como os descritos nesta secção 6.8), que são 

prestados sobre serviços postais de base que integram o SU? Se sim, quais? 

Justifique a sua resposta. 

Q17. Concorda com a necessidade de designação de PSU para assegurar a prestação de 

todos os serviços que integram o âmbito do SU, cobrindo todo o território nacional? 

Justifique. 

Q18. Considera que a autonomização da seleção do PSU em vários procedimentos 

distintos, um para cada serviço, será uma solução adequada face às condições de 

mercado? Justifique. 
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Q19. Considera que a autonomização da seleção do PSU em vários procedimentos 

distintos, por zona geográfica, será uma solução adequada face às condições de 

mercado? Justifique. 

Q20. Considera que a adoção de um único procedimento de seleção, de um único PSU 

para a prestação da totalidade do SU, é a opção mais indicada face às condições de 

mercado? Justifique. 

Q21. Considera que podem ou devem ser seguidas outras opções? Quais? Justifique. 

Q22. Quais os fatores que, no seu entender, devem ser considerados para a definição do 

período de designação de PSU? Justifique. 

Q23. Qual considera que deve ser o período de designação de PSU, se aplicável? 

Justifique. 

Q24. Em caso de designação de PSU, quais os critérios de adjudicação que, no seu 

entender, devem ser considerados para a escolha da entidade ou entidades a quem 

vai ser determinada a obrigação de assegurar as prestações do SU? Justifique. 

Q25. Das opções apresentadas, qual considera ser a mais adequada para efeitos de 

definição de CLSU e de EFNR? Justifique. 

Q26. Em particular, considera que a decisão de EFNR e/ou a decisão de CLSU devem ser 

revistas, no âmbito da eventual designação do(s) futuro(s) PSU, ao abrigo da alínea 

b) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Postal? Justifique? 

Q27. Qual o prazo que considera adequado para início da prestação dos serviços pelo(s) 

PSU designado(s)? 

Q28. Concorda com a inclusão das matérias referidas nesta secção (6.14), no âmbito da 

criação e operacionalização do fundo de compensação? Considera que há outras 

matérias que devem ser objeto do fundo de compensação? Justifique. 

Q29. Teria à partida interesse em ser designado PSU? De entre os serviços que integram 

o SU, qual ou quais os que considera poder ter interesse em assegurar? Que 
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circunstâncias ou condições considera necessário que se verifiquem para que se 

proponha assegurar algum dos serviços que integram o SU? Justifique. 

Q30. Para além do reconhecimento da marca, enquanto PSU, de que outros benefícios ou 

vantagens considera que beneficiaria, sendo PSU? Justifique. 

Q31. Especificamente em relação ao sistema de códigos postais, tendo em conta que é 

uma referência utilizada por uma multiplicidade de sectores, que enquadramento 

regulatório seria o mais adequado para garantir a continuação do seu uso de modo 

livre e acessível? Justifique. 

 


