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Anexo B Serviços postais fora do âmbito do serviço universal 

 

B.1. Serviços 

Tipo de 
serviço* Tipo de envios postais* 

Âmbito do serviço* Zona geográfica de atuação 
em território nacional* Segmentos de mercado* 
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Serviços 
postais de 
base 

Correspondência 
(incluindo publicidade 
endereçada) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Catálogos, livros, jornais 
e outras publicações 
periódicas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Encomendas postais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

O
ut

ro
  Quais? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Serviços 
de correio 
expresso 

Correspondência 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Catálogos, livros, jornais 
e outras publicações 
periódicas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Encomendas postais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

O
ut

ro
  Quais? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

mailto:info@anacom.pt
http://www.anacom.pt/


FORMULÁRIO 
 
Início da atividade de prestação de serviços postais 

* Campo de preenchimento obrigatório Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) 
Avenida José Malhoa, 12, 1099-017 Lisboa, Portugal 
Tel. (351) 217 211 000 
Email: info@anacom.pt – URL: www.anacom.pt   

 

O
ut

ro
 Quais? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Descrição do modo de prestação dos serviços postais* 

Incluir uma descrição sucinta do modo de prestação dos serviços, incluindo a organização das operações postais de aceitação, de tratamento, de 
transporte e de distribuição, as características dos envios postais abrangidos e um diagrama com o percurso típico de um envio postal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2. Rede postal de suporte em território nacional 

Em que rede postal pretende suportar a prestação dos 
serviços postais no território nacional?* 
Por rede postal entende-se o conjunto de meios humanos e 
materiais utilizado para assegurar as operações de aceitação, 
tratamento, transporte e distribuição de envios postais. 

☐ Rede postal própria 

☐ Rede postal de terceiro(s) 

☐ Rede postal própria e de terceiro(s) 

Acordos concluídos ou a concluir* 

Acordos de acesso à rede postal de terceiro(s) Acordos de subcontratação de operações postais 

Nome ou firma do(s) 
terceiro(s) Objeto do acordo Nome ou firma do(s) 

subcontratado(s) 

Operações postais subcontratadas 
(aceitação, tratamento, transporte e/ou 

distribuição) 

    

    

    

    

    

Vai exercer a 
sua atividade 
em regime de 
franquia?* 

☐ 

Sim 

☐ Como franquiador 

☐ Como franquiado 

Identificação do franquiador 

Nome ou firma  

Número de identificação  

Objeto da franquia  

☐ Não 
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B.3. Data prevista para o início da atividade 

Data prevista para o início da 
atividade ou, se aplicável, 
calendário com as datas previstas 
para o início da prestação de cada 
serviço postal* 
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