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1 Introdução 

Os CTT – Correios de Portugal, S.A. (CTT) são o prestador do serviço postal universal 

(PSU), em território nacional, até 31.12.20211. 

Atendendo à cessação do atual contrato de concessão em 31.12.2021 e às disposições 

que nos termos da Lei Postal regem a seleção e designação do(s) futuro(s) PSU (vd. a 

alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Postal e o n.º 6 do mesmo artigo) e que determinam 

a observância dos procedimentos previstos no Código dos Contratos Públicos (CCP), a 

ANACOM entendeu ser necessário definir, desde já, as obrigações a cumprir pelo(s) 

futuro(s) PSU para que os utilizadores tenham acesso às informações adequadas para dar 

cumprimento ao estabelecido na Lei Postal, em particular, ao definido no n.º 2 do artigo 

11.º.  

De acordo com o referido artigo, os prestadores de SU devem publicitar de forma adequada 

e fornecer regularmente aos utilizadores informações precisas e atualizadas sobre as 

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

utilização do serviço, preços e níveis de qualidade.  

Devem também os prestadores de SU, em conformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 

41.º da Lei Postal, publicitar informações relativas ao número de reclamações e à respetiva 

resolução, nos termos que vierem a ser definidos pela ANACOM, sem prejuízo de outras 

informações que esta Autoridade venha a determinar. 

Neste sentido, por deliberação de 26.06.2020, a ANACOM aprovou o sentido provável de 

decisão (SPD) sobre a informação a prestar aos utilizadores pelo(s) prestador(es) de SU 

que vier(em) a ser designado(s) nos termos do que prevê a alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º 

da Lei Postal, após o termo do contrato de concessão atualmente em vigor, nomeadamente 

quanto às condições gerais de acesso e utilização do serviço, à qualidade de serviço, aos 

preços e às reclamações. De notar que nessa mesma data foram aprovados outros SPD 

que visam adequar e estabelecer, no âmbito das competências da ANACOM, as 

                                                           

1 Em resultado da prorrogação do contrato de concessão do serviço postal universal, operada pelo artigo 35.º-
W do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13.02.2020, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 106-
A/2020, de 30.12.2020 (https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639821/details/maximized?serie=I&day=2020-
12-30&date=2020-12-01). 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639821/details/maximized?serie=I&day=2020-12-30&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639821/details/maximized?serie=I&day=2020-12-30&date=2020-12-01
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obrigações a cumprir pela(s) entidade(s) que deve(m) assegurar o SU após o fim da atual 

concessão. 

Na mesma deliberação de 26.06.2020 foi decidido submeter o referido SPD ao 

procedimento de consulta pública previsto no artigo 9.º da Lei Postal, tendo sido fixado o 

prazo de 20 dias úteis para o mesmo. Posteriormente, deferindo parcialmente o pedido que 

lhe foi apresentado pelos CTT, a ANACOM, por decisão de 23.07.2020, prorrogou, por um 

período adicional de 15 dias úteis, o prazo da consulta pública que, desta forma, decorreu 

até 18.08.2020.  

A ANACOM publicitou a consulta pública na página de entrada do seu sítio da Internet e 

promoveu a sua divulgação junto de um leque diversificado de entidades, visando um 

conhecimento alargado da consulta e a possibilidade de maior participação por parte da 

sociedade.  

No âmbito da consulta pública foram recebidos contributos das seguintes 16 entidades: 

• Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, da Região Autónoma dos 

Açores (SRTOP Açores); 

• 8 autarquias e associações representativas das mesmas: 

− Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE); 

− Câmara Municipal do Crato; 

− Câmara Municipal de Faro; 

− Câmara Municipal de Lisboa; 

− Câmara Municipal de Odivelas; 

− Junta de Freguesia de Santa Maria Maior (Lisboa); 

− Junta de Freguesia de Folques (Arganil); 

− Junta de Freguesia de São Bento (Porto de Mós). 
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• 2 prestadores de serviços postais: 

− Premium Green Mail (PGM); 

− CTT – Correios de Portugal, S.A (CTT). 

• 5 organizações da sociedade civil: 

− Associação Portuguesa de Imprensa (API), Associação de Imprensa de Inspiração 

Cristã (AIIC) e Associação Portuguesa de Marketing Directo (AMD)2; 

− Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT); 

− Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO). 

Terminado o período da consulta pública, a ANACOM preparou o presente relatório que, 

para além da síntese dos contributos recebidos, integra o entendimento desta Autoridade 

sobre os mesmos. 

A ANACOM disponibiliza no seu sítio na Internet os contributos recebidos, salvaguardando 

qualquer informação de natureza confidencial. Atendendo ao caráter sintético do presente 

relatório, a sua leitura não dispensa a consulta integral dos referidos contributos. 

2 Apreciação na generalidade 

Contributos recebidos 

A maioria das entidades que apresentaram contributos no âmbito da consulta pública 

efetuada manifestaram concordância com a generalidade das medidas previstas no SPD, 

relevando que a disponibilização de informação completa e adequada aos utilizadores se 

reveste de importância para assegurar o acesso aos serviços postais em condições 

adequadas (ANAFRE, Juntas de Freguesia de Folques, São Bento e Santa Maria Maior, 

Câmaras Municipais de Crato, Faro e Odivelas, API, AIIC, AMD, DECO e SNTCT). 

                                                           
2 Estas três associações apresentaram um contributo conjunto. 
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A Câmara Municipal de Lisboa indicou que os documentos colocados em consulta pela 

ANACOM contemplam todas as obrigações do atual PSU, bem como todos os direitos e 

deveres dos cidadãos quanto às regras de utilização do SU. 

A PGM referiu não ter contributos adicionais para além dos manifestados oportunamente 

em dezembro de 2019, aquando da consulta pública realizada pela ANACOM sobre a 

prestação do SU após o fim da atual concessão.   

Os CTT afirmam que a consulta pública abrangeu apenas aspectos da futura prestação do 

SU que a ANACOM considera que se inserem na sua esfera de competências, notando 

que, a bem da certeza e da segurança jurídica, teria sido benéfico para o mercado que a 

consulta pública também tivesse incluído as matérias da competência do Governo, 

entendendo que há aspectos em relação aos quais não lhes é possível apresentar uma 

posição final porque requerem o conhecimento e avaliação de matérias da competência do 

Governo que estão ainda por definir. Sem prejuízo, e especificamente quanto ao SPD 

referente à informação a prestar pelo(s) PSU aos utilizadores, reconhecem a importância 

de disponibilizar informação completa, precisa e atualizada sobre as características do SU, 

preços e níveis de qualidade. Não obstante, questionam a competência legal da ANACOM 

na densificação das obrigações relativas à disponibilização de informação, pelo PSU, que 

decorrem da lei, considerando ainda que algumas das medidas previstas no SPD 

extravasam o seu âmbito ou se afiguram desproporcionais. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista o reconhecimento, generalizado, da relevância dos tópicos abordados 

e, em particular, a importância de assegurar a disponibilização de informação aos 

utilizadores, de forma adequada e regular, quanto à prestação do SU, nomeadamente no 

tocante às condições gerais de acesso e utilização do serviço, preços e níveis de 

qualidade. 

Quanto às observações acima mencionadas, apresentadas pelos CTT, a ANACOM 

reconhece a relevância de todas as matérias que devem ser consideradas no âmbito da 

preparação do procedimento de designação do(s) futuro(s) PSU, independentemente de 

decorrerem da competência do Governo ou da ANACOM. No presente caso, estão em 

causa diversos SPD sobre assuntos que se inserem no âmbito das competências 
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exclusivas da ANACOM, para que seja possível a sua consideração no âmbito das 

condições associadas à prestação do SU após o final da atual concessão.  

Quanto ao indicado pelos CTT relativamente à competência legal da ANACOM na 

densificação das obrigações relativas à disponibilização de informação, pelo PSU, que 

decorrem da lei, trata-se de matéria específica que é analisada na secção seguinte do 

presente documento. 

3 Contributos específicos 

3.1 Competência da ANACOM para definir o tipo e forma da informação a ser 

prestada pelo(s) PSU 

Contributos recebidos 

OS CTT consideram fundamental prestar uma informação completa e de qualidade aos 

utilizadores finais. Entendem, no entanto, que resulta do enquadramento legal aplicável 

que o legislador não atribuiu competência à ANACOM para detalhar o modo de publicação 

das informações relativas às condições gerais de acesso e utilização do serviço, preços e 

níveis de qualidade. 

Afirmando que o texto estabelecido no n.º 2 do artigo 11.º é omisso em relação à possível 

competência da ANACOM para detalhar este regime e não necessita de concretização por 

via regulatória, os CTT consideram que as obrigações de publicação das informações 

sobre as matérias referidas decorrem diretamente da Lei Postal e são diretamente 

aplicáveis ao(s) PSU, o que consideram ser reforçado pelo facto de existirem casos 

específicos em que as competências da ANACOM para definir as informações a publicitar 

decorrem diretamente da lei (dando como exemplo o artigo 41.º, n.º 6).  

Acrescentam os CTT que as normas atributivas de competências incluídas na Lei Postal 

são claras quanto à intenção do legislador em cometer à ANACOM competência para 

definir ou fixar, impositivamente, o regime aplicável (nomeadamente em relação a 

obrigações de informação) e que dos restantes artigos mencionados na parte decisória do 

SPD também não resulta a competência da ANACOM para fixar ou detalhar o regime de 

informação a disponibilizar aos utilizadores, abordando apenas princípios e objetivos 

gerais. 
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É, assim, entendimento dos CTT que, no tocante às informações relativas às condições 

gerais de acesso e utilização do serviço, preços e níveis de qualidade, cabe ao PSU definir 

as informações a disponibilizar, bem como o modo de o fazer, desde que respeite e cumpra 

as obrigações legais que impendem sobre si, não tendo a ANACOM uma competência 

«densificadora» na matéria. 

Neste âmbito, os CTT relevam que o n.º 6 do artigo 41.º da Lei Postal prevê, explicitamente, 

as competências da ANACOM quanto à publicitação de informações relativas ao número 

de reclamações e à respetiva resolução, sendo também claras as competências da 

ANACOM no âmbito, nomeadamente, da fixação dos parâmetros de qualidade de serviço 

e objetivos de desempenho associados à prestação do SU (n.º 1 do artigo 13.º) e da fixação 

dos critérios a que deve obedecer a formação dos preços dos serviços postais que 

compõem o SU (n.º 3 do artigo 14.º). 

Quanto à prestação de informação relativa ao encerramento ou a alterações do horário de 

funcionamento dos estabelecimentos postais, os CTT entendem tratar-se de uma matéria 

que extravasa o SPD, tendo vindo a ser tratada até agora ao abrigo da Base XV da 

Concessão (ou seja, tratam-se de obrigações de natureza contratual) e não ao abrigo de 

obrigações legais decorrentes da Lei Postal, nomeadamente da que se refere à prestação 

de informações gerais sobre condições de acesso e utilização de serviço prevista no n.º 2 

do seu artigo 11.º (obrigação essa que entendem não estar relacionada com a questão dos 

encerramentos ou alterações de horário dos estabelecimentos postais, mas apenas sobre 

a prestação do SU).  

Concluem assim que a Lei Postal também não confere poderes à ANACOM para deliberar 

quanto ao tema da densidade postal3 nem para impor novas regras sobre informações 

prévias em relação a encerramentos ou alterações de horário, pelo que consideram que, 

para além da falta de competência para fixar e detalhar regras de comunicação de 

informações aos utilizadores ao abrigo do n.º 2 do artigo 11.º, neste caso concreto a 

ANACOM está a ir além do que o referido artigo prevê. 

                                                           
3 Embora os CTT aludam à “densidade postal” infere-se que pretendem referir à “densidade da rede postal”. 
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Entendimento da ANACOM 

O n.º 2 do artigo 11.º da Lei Postal estabelece que «[O]s prestadores de serviço universal 

devem publicitar de forma adequada e fornecer regularmente aos utilizadores e aos 

prestadores de serviços postais informações precisas e atualizadas sobre as 

características do serviço universal oferecido, designadamente sobre as condições gerais 

de acesso e utilização do serviço, preços e níveis de qualidade». 

Ou seja, tal como referem os CTT, o n.º 2 do artigo 11.º da Lei Postal prescreve uma 

obrigação que é imposta ao(s) PSU, mas cujo conteúdo não se encontra densificado. A lei 

exige uma publicitação de forma adequada, mas não esclarece em que termos é que esta 

deve ser realizada para cumprir a adequação exigida, e determina ainda que sejam 

fornecidas informações precisas e atualizadas sobre as características do SU oferecido 

sem indicar, em concreto e de forma completa, que dados são necessários para assegurar 

a informação dos utilizadores dos serviços postais nos termos que são pretendidos.  

Trata-se, assim, de uma norma que exige uma densificação, sob pena de o objetivo 

pretendido pelo legislador poder não ser alcançado, com claro prejuízo para os 

consumidores e utilizadores em geral. E não é pelo facto de não decorrer da letra da lei 

que a informação a disponibilizar e o modo de publicitação são definidos pela ANACOM 

que esta deixa de dispor de competência para tanto. 

Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alíneas h) e i) dos Estatutos da ANACOM, aprovados pelo 

Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, constituem atribuições desta Autoridade proteger 

os direitos e interesses dos consumidores e demais utilizadores finais e assegurar o acesso 

ao serviço universal postal, designadamente, garantindo o cumprimento das obrigações de 

SU. E, para prossecução daquelas atribuições, a ANACOM dispõe, nomeadamente, de 

competência para impor obrigações aos PSU (artigo 9.º, n.º 1 dos mesmos Estatutos). 

Por sua vez, o artigo 2.º da Lei Postal estipula que esta tem como objetivos, 

designadamente, assegurar a prestação eficiente e sustentável de um serviço postal 

universal e estabelecer os direitos e interesses dos utilizadores, em especial dos 

consumidores (alíneas b) e c) do seu n.º 1), devendo, na prossecução dos objetivos ali 

estabelecidos, ser observados, nomeadamente, os seguintes princípios: assegurar a 

existência, disponibilidade, acessibilidade e a qualidade da prestação do serviço universal; 

e assegurar a proteção dos utilizadores no seu relacionamento com os prestadores de 
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serviços postais, designadamente no tratamento e resolução de reclamações (alíneas a) e 

d) do n.º 2 do mesmo artigo 2.º). 

Para esse efeito, o artigo 11.º da mesma Lei prescreve, no seu n.º 2, a obrigação de o(s) 

PSU publicitar(em) e fornecer(em) regularmente, aos utilizadores e aos prestadores de 

serviços postais, informações precisas e atualizadas sobre as características do SU que é 

oferecido, nomeadamente, as que se referem (i) às condições gerais de acesso e utilização 

do serviço; (ii) aos preços; e (iii) aos níveis de qualidade. E, nos termos do artigo 37.º, n.º 

1, alínea c) do citado diploma, constitui obrigação dos prestadores de serviços postais (de 

todos os prestadores) publicitar de forma adequada, nomeadamente no seu sítio na 

Internet, e fornecer regularmente aos utilizadores, informações atualizadas e precisas 

sobre as características dos serviços prestados, designadamente sobre as condições 

gerais de acesso e utilização dos serviços prestados em território nacional. 

Note-se que estas exigências, previstas na Lei Postal, vigoram independentemente do que 

for fixado por disposição contratual entre o Estado e a(s) entidade(s) a quem for 

concessionada a prestação do SU.  

Neste contexto, e atento o bloco normativo aplicável ao caso, no qual se inserem as 

atribuições e poderes estatutários conferidos à ANACOM (artigo 8.º, n.º 1, alíneas h) e i) e 

9.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2 alíneas a) e b) dos Estatutos) e os objetivos e princípios que lhe 

cabe assegurar (nos termos do artigo 2.º da Lei Postal), bem como as competências 

previstas no artigo 13.º, n.º 1 da Lei Postal, no que respeita à divulgação da qualidade de 

serviço, e no artigo 14.º, n.ºs 1, alínea c) e 3, também da Lei Postal, no que respeita aos 

critérios de formação dos preços, atento o princípio da transparência, conclui-se que, no 

respeito pelo princípio da especialidade, esta Autoridade é concomitante, ou inerentemente 

competente para densificar, dentro dos limites da norma, as exigências que devem ser 

observadas para assegurar a adequação da publicitação, bem como o conteúdo da 

informação que é relevante para dar a conhecer as características do SU oferecido. 

Não pode por isso acolher-se o entendimento manifestado pelos CTT de que, no tocante 

às informações relativas às condições gerais de acesso e utilização do serviço, preços e 

níveis de qualidade, cabe ao PSU definir as informações a disponibilizar, bem como o modo 

de o fazer, desde que respeite e cumpra as obrigações legais a que está adstrito, não tendo 

a ANACOM uma competência densificadora na matéria - competência esta já exercida no 

âmbito de anteriores decisões (referenciadas na nota de pé de página n.º 2 do SPD, onde 
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pode ler-se: “Obrigações de informação que foram sendo fixadas pela ANACOM, 

nomeadamente, nas decisões que fixaram os critérios de formação de preços do serviço 

postal universal para o triénio 2018-2020, os parâmetros de qualidade de serviço e 

objetivos de desempenho associados à prestação do serviço postal universal para o triénio 

2018-2020, e os indicadores sobre reclamações a medir e divulgar pelos CTT (fixados por 

decisão de dezembro de 2013).”). 

O acima exposto vale também para a fixação de obrigações destinadas a publicitar 

informações relativas aos estabelecimentos postais e outros pontos de acesso à rede (de 

retalho). Ao prever esta exigência o SPD não estabelece uma obrigação de assegurar uma 

específica densidade da rede postal ou uma oferta mínima de serviços, limitando-se a exigir 

a divulgação de informação sobre o que a (futura) concessionária do serviço postal 

universal efetivamente disponibiliza, com o propósito de assegurar que os utilizadores 

conheçam as condições gerais de acesso e utilização do serviço – onde e quando podem 

aceder ao serviço  

Importa ainda salientar que a publicitação de informação relativa ao encerramento ou às 

alterações do horário de funcionamento dos estabelecimentos postais, tem vindo, até ao 

momento, a ser tratada não apenas no âmbito das disposições decorrentes das Bases da 

Concessão, mas também no âmbito das obrigações que decorrem da própria Lei Postal, 

como evidencia a habilitação invocada na decisão da ANACOM de 24.04.2019 na qual se 

referem não só as alíneas f) e g) do n.º 1 da cláusula VIII do Contrato de Concessão ou da 

disposição correspondente das Bases da Concessão, mas também o n.º 2 do artigo 11.º e 

a alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º, ambos da Lei Postal.  

A divulgação de informação sobre o encerramento ou alterações do horário de 

funcionamento dos estabelecimentos postais é importante para que os utilizadores dos 

serviços postais possam conhecer as condições de acesso ao SU e, como tal, entende-se 

que a divulgação de informações específicas sobre o encerramento ou sobre alterações 

de horário de funcionamento dos estabelecimentos postais se enquadra no âmbito do n.º 

2 do artigo 11.º, bem como no âmbito da alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º, ambos da Lei 

Postal.  

Justifica-se ainda salientar que a divulgação de informação relativa ao encerramento ou a 

alterações do horário de funcionamento dos estabelecimentos postais, e a forma como 



 

 
10 

essa informação é divulgada, é instrumental para assegurar os objetivos e princípios 

previstos na alínea c) do n.º 1 e na alínea d) do n.º 2 do artigo 2.º da Lei Postal. 

A exigência de assegurar a disponibilização desta informação não coloca em causa as 

competências do Governo em matéria de densidade da rede postal, situando-se num plano 

distinto que se enquadra nas competências da ANACOM para definir regras quanto à 

prestação de informação sobre matéria referente às condições gerais de acesso e 

utilização do SU. 

Por último, ressalta-se (por relevar também para o bloco de juridicidade ou normativo já 

referido) que a ANACOM dispõe ainda de competências sancionatórias, de injunção e 

corretivas nesta matéria (artigos 48.º e 49.º, n.ºs 1, alínea b) e 9 da Lei Postal), que não 

podem ser desconsideradas na análise em apreço. 

3.2 Condições gerais de acesso e utilização do serviço 

Contributos recebidos 

A DECO concorda com as obrigações, constantes do SPD, que o(s) PSU deve(m) cumprir 

relativamente à informação a prestar aos utilizadores.  

Sem prejuízo, a DECO nota que a listagem de informações prevista no SPD quanto à 

informação a prestar pelo(s) PSU sobre as condições de acesso e utilização do serviço 

(alínea a) do ponto 2.1 do SPD) deve incluir também uma referência à resolução alternativa 

de litígios de consumo, de forma a dar cumprimento ao disposto no artigo 18.º da Lei n.º 

144/2015, de 8 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 102/2017, 

de 23 de agosto, e pela Lei n.º 14/2019, de 12 de fevereiro. A DECO nota, a este respeito, 

que os CTT cumprem atualmente a obrigação legal de informar sobre este tópico no seu 

sítio na Internet. 

Relativamente à informação a disponibilizar pelo(s) PSU quanto aos estabelecimentos 

postais e outros pontos de acesso à rede, a DECO entende que importa concretizar 

algumas das funcionalidades facilitadoras da pesquisa, pelos utilizadores, de 

estabelecimentos postais e outros pontos de acesso à rede, nomeadamente a 

possibilidade de pesquisar por distrito, concelho e freguesia, e a possibilidade de obter 

listagens integrais e organizadas, num formato que permita que sejam descarregadas 

pelos utilizadores. A DECO nota, a este respeito, que os CTT disponibilizam atualmente 
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uma ferramenta que permite este tipo de pesquisa, pelo que fará sentido exigir a 

disponibilização de ferramentas semelhantes ao(s) futuro(s) PSU.  

A DECO entende ainda que deve ser estabelecido que o(s) PSU que proceda(m) à 

instalação, deslocação ou eliminação de marcos ou caixas de correio, bem como nos casos 

em que os mesmos possam ficar temporariamente indisponíveis por furto/roubo ou 

vandalização, deve(m) atualizar a respetiva informação no seu sítio Internet no prazo 

máximo de um mês, contado a partir da data da ocorrência (obrigação análoga à que 

decorre da decisão da ANACOM de 12.04.2017).  

Os CTT consideram que, sem prejuízo do seu entendimento relativo à competência da 

ANACOM para fixar e detalhar regras de comunicação de informações aos utilizadores ao 

abrigo do n.º 2 do artigo 11.º, a interpretação literal do disposto no SPD poderá ir além do 

mero fornecimento de informações de forma regular aos utilizadores, podendo conduzir à 

comunicação de encerramentos ou alterações do horário de funcionamento de 

estabelecimentos postais mesmo em situações em que, no entender daquela empresa, 

uma tal comunicação seja excessivamente onerosa ou desnecessária, como sejam: (a) 

encerramento de estabelecimentos que não são necessários para o cumprimento dos 

objetivos de densidade da rede postal e ofertas mínimas de serviços e estando garantido 

o cumprimento de tais objetivos; (b) encerramento temporário de estabelecimentos, na 

larga maioria dos casos por períodos reduzidos; (c) encerramentos de estabelecimentos 

apenas em dias não úteis; (d) encerramentos em que o estabelecimento postal se mantém 

aberto pelo número de horas exigido pelos objetivos de densidade da rede postal e ofertas 

mínimas de serviços.  

Os CTT referem tratar-se, mesmo, de exigir que o PSU comunique toda e qualquer 

alteração, ainda que mínima e que não dependa de si, aos utilizadores.  

Salientam também já ter manifestado as suas reservas à ANACOM quanto a esta matéria, 

por comunicações de 14.06.2019 e 26.10.2019 (às quais aguardam ainda resposta), no 

âmbito da aplicação da deliberação da ANACOM de 24.04.2019, que fixou obrigações de 

comunicação prévia aos utilizadores sobre o encerramento ou redução de horários de 

funcionamento de estabelecimentos postais.  

Neste sentido, os CTT entendem que a prestação de informações sobre o encerramento 

ou alterações do horário de funcionamento de estabelecimentos postais deve ser 
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restringida às situações definitivas e previsíveis (encerramentos e reduções de horário 

definitivo).  

Salientam ainda os CTT que o prazo de 20 dias úteis não tem fundamentação, não 

apresentando vantagem para os utilizadores e constituindo um encargo burocrático muito 

pesado para a gestão da rede de estabelecimentos postais. Deste modo, os CTT 

consideram que o prazo a definir deve cingir-se ao prazo máximo de 10 dias. 

Entendimento da ANACOM 

Quanto ao indicado pela DECO relativamente à necessidade de estabelecer que deve estar 

também prevista a obrigação de o(s) PSU informar(em) sobre as entidades de resolução 

alternativa de litígios de consumo a que se encontram vinculados, e indicar o sítio eletrónico 

na Internet das mesmas, nota-se que tal é uma obrigação que se encontra prevista e 

concretizada na acima mencionada Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro, vinculando não só 

o(s) PSU, mas todos os fornecedores de bens ou prestadores de serviços4. Neste sentido, 

não se considera necessário replicar esta obrigação no acervo de obrigações específicas 

a impor ao(s) PSU no seio do quadro regulamentar específico aplicável ao sector postal. 

Tal não obsta, no entanto, a que o(s) PSU possa(m) divulgar aquela informação juntamente 

com a informação objeto do SPD em apreço, reconhecendo-se que tal pode contribuir para 

uma melhor informação aos utilizadores. 

Quanto à necessidade de detalhar em mais pormenor as funcionalidades que devem ser 

disponibilizadas pelo(s) PSU com vista a facilitar a realização de pesquisas por parte dos 

utilizadores sobre estabelecimentos postais e outros pontos de acesso à rede (de retalho), 

releva-se que no SPD se prevê já a necessidade de as informações relativas aos 

estabelecimentos postais e outros pontos de acesso à rede permitirem a realização de 

pesquisa facilitada por parte dos utilizadores.  

Esta Autoridade reconhece que a pesquisa, no sítio da Internet do(s) PSU, por distrito, 

concelho e freguesia, bem como a possibilidade de obtenção de listagens integrais e 

organizadas, num formato que permita que sejam descarregadas pelos utilizadores, poderá 

trazer vantagens para os utilizadores em matéria de acesso aos serviços postais que 

integram o SU. Tal foi aliás já reconhecido pela ANACOM, quando recomendou ao atual 

                                                           
4 Com as exceções previstas no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro, na sua redação atual. 



 

 
13 

PSU, os CTT, em 2017, que incluísse aquelas funcionalidades na pesquisa, pelos 

utilizadores, de estabelecimentos postais e marcos e caixas de correio. 

Entende-se, no entanto, que a imposição de detalhe adicional relativamente a esta matéria 

se afigura desproporcional, na medida em que implica um encargo para o(s) futuro(s) PSU 

que não tem justificação perante as vantagens que esta informação confere. Assim, 

considera-se que a decisão quanto à operacionalização das modalidades de pesquisa 

deverá ser tomada pelo(s) PSU, atentas as necessidades dos utilizadores e desde que a 

mesma assegure, como acima referido, uma pesquisa facilitada pelos mesmos, sem 

prejuízo de o(s) PSU poder(em) procurar refletir as recomendações efetuadas em 

momento anterior pela ANACOM, quanto a esta matéria.  

A este propósito é ainda de notar que está também prevista no SPD a exigência de a 

informação ser disponibilizada, pelo(s) PSU, sempre que solicitada nos serviços de 

atendimento/contacto com os utilizadores, incluindo através de um número telefónico, cujo 

preço de retalho deve ser gratuito, e de um endereço eletrónico que permita uma 

comunicação direta com o(s) PSU por parte do público em geral, meios através dos quais 

os utilizadores deverão poder obter informação com o detalhe requerido às suas 

necessidades. 

No tocante ao indicado pela DECO relativamente a ser estabelecido que o(s) PSU que 

proceda(m) à instalação, deslocação ou eliminação de marcos ou caixas de correio, bem 

como nos casos em que os mesmos possam ficar temporariamente indisponíveis por 

furto/roubo ou vandalização, deve(m) atualizar a respetiva informação no seu sítio na 

Internet no prazo máximo de um mês, contado a partir da data da ocorrência, obrigação 

que, como a DECO refere, é análoga à que decorre da decisão da ANACOM de 12.04.2017 

imposta aos CTT enquanto PSU, tendo em conta que: 

a) embora não sendo desejável, podem existir situações em que não seja possível 

efetuar a atualização em tempo real da informação disponibilizada pelo(s) PSU no 

seu sítio na Internet, quando ocorram alterações num qualquer marco ou caixa de 

correio, embora seja de esperar que quando está em causa uma alteração 

programada, tais situações, a ocorrer, ocorram apenas pontualmente; 

b) a atualização em tempo real no sítio do(s) PSU na Internet pode ser de difícil 

concretização quando estejam em causa situações relacionadas com casos de 
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marcos/caixas de correio temporariamente indisponíveis por furto/roubo ou 

vandalização, sem prejuízo das medidas que o(s) PSU deva(m) tomar para 

precaver e evitar a ocorrência desse tipo de situações, 

entende-se adequado estabelecer um prazo máximo para a atualização da informação 

sobre marcos ou caixas de correio, nas situações em que estes equipamentos sejam objeto 

de instalação, deslocação ou eliminação pelo(s) PSU, ou quando os mesmos possam ficar 

temporariamente indisponíveis por furto/roubo ou vandalização, alterando-se o SPD em 

conformidade.  

Entende-se que a disponibilização da informação em causa no sítio Internet do(s) PSU no 

prazo máximo de um mês, contado a partir da data da ocorrência, se afigura adequada, 

permitindo um equilíbrio adequado entre a necessidade de informação atualizada por parte 

dos utilizadores e o tempo necessário para a gestão dessa mesma informação por parte 

do(s) PSU. 

Deverá(ão), contudo, o(s) PSU criar e manter registos (evidências) de todas as situações 

específicas ocorridas com os marcos e caixas de correio em causa, que impactem a 

informação divulgada sobre os mesmos ao abrigo da obrigação a definir, em condições 

que permitam que esses registos (evidências) sejam auditados ou fiscalizados pela 

ANACOM, ou por terceiros a pedido desta Autoridade, e que permitam esclarecer sem 

qualquer dúvida que situação ocorreu e quando, para efeitos de verificação de eventual 

incumprimento pelo(s) PSU da obrigação de divulgação de informação sobre os marcos e 

caixas de correio. 

Relativamente ao indicado pelos CTT, quanto a reduzir o âmbito da informação a prestar 

pelo(s) PSU relativamente ao encerramento ou alterações do horário de funcionamento de 

estabelecimentos postais, focando-se especificamente nas situações definitivas e 

previsíveis (encerramentos e reduções de horário definitivos), considera-se que, embora 

se reconheça que tal poderá representar um esforço acrescido para o(s) PSU, a 

disponibilização de informação aos utilizadores relativamente a todas as situações que 

possam afetar o seu acesso aos serviços postais de que necessitam, se reveste de 

importância e deve, portanto, ser garantida. Note-se que não está aqui em causa o 

estabelecimento de uma obrigação de assegurar uma determinada densidade da rede 

postal ou de ofertas mínimas de serviços como os CTT pretendem fazer crer, mas antes 
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um propósito de assegurar o conhecimento prévio pelos utilizadores de alterações das 

condições de acesso e utilização dos serviços postais. 

É de notar que a prestação da informação em causa certamente contribuirá para garantir 

o acesso aos serviços postais por parte dos utilizadores, que assim poderão conhecer, 

antecipadamente, as alterações das condições de acesso aos serviços postais, por forma 

a melhor poderem formar as suas decisões relativas ao acesso e utilização dos serviços, 

escolhendo os locais mais adequados para assegurar a satisfação das suas necessidades 

de utilização dos serviços postais, particularmente em situações em que ocorram 

encerramentos temporários ou alterações de horário temporárias, uma vez que permitirão 

uma adequada adaptação dos padrões de utilização habituais às referidas alterações.  

Neste enquadramento, a definição de um prazo mínimo para que a comunicação das 

referidas alterações seja publicitada afigura-se necessária, tendo esta Autoridade 

entendido que o prazo de 20 dias úteis constitui um compromisso adequado entre o 

encargo administrativo que tal representará para o(s) PSU e a antecedência necessária 

para que os utilizadores, em particular aqueles que não fazem uma utilização diária das 

prestações que integram o SU, tomem conhecimento atempado das alterações previstas 

e possam assim, portanto, planear a alteração da sua rotina de utilização dos 

estabelecimentos postais em questão, identificando a melhor forma de continuar a ter 

acesso aos serviços postais de que necessitam, o que em alguns casos poderá requerer 

deslocações adicionais e, portanto, uma maior necessidade de planeamento, atendendo 

ao seu impacto em termos de tempo despendido e custos para os utilizadores. 

Face ao exposto, a ANACOM entende que se justifica alterar o SPD no que respeita à 

divulgação de informação sobre marcos e caixas de correio, por forma a que, nos casos 

em que o(s) PSU procede(m) à instalação, deslocação ou eliminação de marcos ou caixas 

de correio, bem como nos casos em que os mesmos possam ficar temporariamente 

indisponíveis por furto/roubo ou vandalização, seja assegurada a atualização da 

correspondente informação no sítio da Internet do(s) PSU, prevendo que a mesma deve 

ser disponibilizada no prazo máximo de um mês, contado a partir da data da verificação da 

ocorrência que se pretende informar. Para este efeito, e por forma a facilitar o apuramento 

de factos que se revele necessário, o(s) PSU deve(m) manter registos (evidências) das 

situações específicas relacionadas com cada marco ou caixa de correio, em condições que 

permitam que esses registos (evidências) sejam auditados ou fiscalizados pela ANACOM, 
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ou por terceiros a pedido desta Autoridade, e que permitam esclarecer que situação 

ocorreu e quando. 

Relativamente às comunicações referidas pelos CTT de 14.06.2019 e 26.10.2019, nota-se 

que as mesmas são referentes a uma obrigação que foi imposta ao atual PSU, no quadro 

da atual designação de PSU, não sendo esta a sede própria para a sua análise.  

3.3 Qualidade de serviço 

Contributos recebidos 

A SRTOP Açores notou que a informação a ser prestada pelo(s) PSU deveria incluir, além 

do estabelecido no SPD, o tempo médio de espera nos postos de atendimento, por posto 

de atendimento, uma vez que se trata de uma das principais queixas da população. Nota 

ainda que esta informação deveria estar afixada em local visível. 

A DECO nota que o SPD vai ao encontro das suas expectativas, constatando uma melhoria 

face às obrigações que os CTT estão atualmente obrigados a cumprir, nomeadamente no 

que se refere ao detalhe sobre o modo de publicação da informação (num endereço 

específico identificado de forma clara na página inicial do sítio Internet do(s) PSU) e à sua 

disponibilização continuada até à sua substituição por informação atualizada, bem como à 

publicação do histórico da informação relativa aos valores verificados em cada ano civil 

relativamente a cada IQS. 

A DECO refere ainda que deveria ser incluída a obrigação de ser disponibilizada, a pedido, 

nos serviços do(s) PSU de informação ao utilizador, a informação sobre os valores 

efetivamente verificados relativamente a cada um dos IQS que se encontre(m) obrigados 

a cumprir, relevando que esta obrigação foi imposta aos CTT por decisão da ANACOM de 

12.07.2018. 

Entendimento da ANACOM 

Relativamente ao solicitado pela SRTOP Açores, é de notar que o SPD prevê, no tocante 

à informação relativa a qualidade de serviço, que o(s) PSU deve(m) publicar os valores 

efetivamente verificados no ano civil anterior relativamente a cada um dos IQS que se 

encontre(m) obrigado(s) a cumprir, bem como os respetivos objetivos de desempenho. 

Está ainda previsto que esta informação deve ser publicada, nomeadamente, em todos os 
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estabelecimentos postais, além de num endereço específico do seu sítio na Internet e em 

todos os outros locais que o(s) PSU entenda(m) adequados para uma vasta divulgação 

de informação.  

Tal como estabelecido no SPD relativo aos parâmetros de qualidade de serviço e objetivos 

de desempenho associados à prestação do SU, submetido ao procedimento de consulta 

pública na mesma data do SPD em apreço, existem dois IQS referentes ao tempo em fila 

de espera:  

− IQS21 [Tempo em fila de espera (% de eventos < 10 minutos)]; e  

− IQS22 [Tempo em fila de espera (% de eventos < 30 minutos)],  

pelo que a prestação de informação, pelo(s) PSU, relativa ao tempo de espera até ser 

atendido se encontra já prevista. Note-se que, conforme estabelecido no referido SPD 

relativo aos parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados à 

prestação do SU, os valores dos IQS21 e IQS22 são medidos com base numa amostra de 

observações efetuadas ao longo do ano, representativa da frequência e distribuição dos  

atendimentos  (procura)  nos  estabelecimentos  postais  ao  longo  do  dia  e  da semana, 

bem como representativa da distribuição geográfica dos estabelecimentos postais e dos 

tipos de estabelecimentos postais.  

A amostra anual de observações é fixada e dimensionada para assegurar a 

representatividade e fiabilidade dos resultados, para o universo global de 

estabelecimentos postais, garantindo que os valores dos IQS referidos são representativos 

da situação observada no país, em cada ano. No entanto, a amostra de observações em 

cada estabelecimento postal não é fixada para ser estatisticamente representativa do 

tempo em fila de espera desse estabelecimento postal em particular, pelo que os 

resultados globais das observações efetuadas em cada estabelecimento postal podem 

não ser estatisticamente representativos da realidade em cada um dos estabelecimentos 

postais, não sendo assim adequado proceder-se à divulgação dos mesmos, pois tal 

poderia levar a interpretações e avaliações incorretas da realidade.  

Regista-se ainda o indicado pela DECO relativamente ao entendimento de que o disposto 

no SPD constitui uma melhoria face à situação atual. Quanto à disponibilização, a pedido, 

nos serviços do(s) PSU de informação ao utilizador, da informação relativa aos valores 
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efetivamente verificados relativamente a cada um dos IQS que o(s) PSU se encontre(m) 

obrigado(s) a cumprir, entende-se que tal poderá efetivamente contribuir para um acesso 

facilitado à informação por parte dos utilizadores, que assim passariam a dispor de um 

meio adicional para aceder a informação relevante sobre a prestação do SU, em particular 

nas situações em que os utilizadores tenham limitações em aceder ao sítio na Internet 

onde a informação em causa deve ser publicada pelo(s) PSU, evitando ainda a 

necessidade de deslocações aos estabelecimentos postais onde a informação também 

deve estar publicada, apenas com o propósito de aceder a essa informação. Atendendo 

aos expectáveis benefícios para os utilizadores e ao impacto, que se antevê pouco 

significativo, para o(s) PSU, considera-se que esta é uma medida proporcional e que 

permite endereçar eventuais dificuldades no acesso à informação pelos utilizadores, 

sendo de notar ainda que tal permite também um maior alinhamento com a situação que 

se verifica atualmente em que, conforme indicado pela DECO, os CTT (atual PSU) se 

encontram obrigados a disponibilizar a informação referida, a pedido, nos serviços dos 

CTT de informação ao utilizador. 

Face ao exposto, a ANACOM terá este elemento em consideração no âmbito da decisão 

final a adotar sobre a informação a prestar pelo(s) PSU aos utilizadores, alterando o SPD 

no sentido de estabelecer que o(s) PSU deve(m) disponibilizar a informação relativa aos 

valores efetivamente verificados relativamente a cada um dos IQS que o(s) PSU se 

encontre(m) obrigado(s) a cumprir, bem como os respetivos objetivos de desempenho, 

nos serviços do(s) PSU de atendimento/de contacto com os utilizadores. 

3.4 Preços 

Contributos recebidos 

A DECO considera muito positivo o previsto no SPD relativamente à disponibilização de 

informação pelo(s) PSU sobre preços e descontos, incluindo as respetivas condições de 

aplicação, identificando algumas melhorias face às obrigações atualmente aplicáveis, 

decorrentes da decisão de 12.07.2018, nomeadamente a obrigação de publicação da 

informação num endereço específico identificado de forma clara na página inicial do sítio 

da Internet do(s) PSU e a concretização do prazo para o(s) PSU divulgar(em) alterações 

de preços, descontos e respetivas condições de aplicação (5 dias úteis face à definição de 

um prazo, caso a caso, pela ANACOM).  
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A DECO entende, não obstante, que deve ficar também estipulado que a ANACOM pode 

determinar os termos da divulgação, analogamente ao que atualmente decorre do disposto 

na decisão de 12.07.2018, complementada pela decisão de 05.11.2018, não estando essa 

possibilidade claramente prevista no SPD. 

Entendimento da ANACOM 

Regista-se que a DECO considera o disposto no SPD como positivo, representando 

melhoria face à situação atual. 

Quanto ao indicado relativamente à necessidade de especificar que a ANACOM pode vir 

a determinar os termos da divulgação de informação, pelo(s) PSU, relativa a preços e 

descontos, incluindo as respetivas condições de aplicação, é entendimento desta 

Autoridade que tal especificação não se afigura necessária, atendendo às características 

da publicitação já previstas no âmbito do SPD, nomeadamente quando se refere que “A 

publicitação é efetuada em linguagem clara que permita que qualquer utilizador possa 

compreender e conhecer antecipadamente o preço a pagar pelos envios, qualquer que 

seja o serviço, modalidades de envio disponíveis” e relevando que as informações em 

causa “(…) devem ser divulgadas e publicitadas, de forma visível e facilmente acessível 

(…)” e que devem estar “(…) sempre disponíveis (…)”.  

Ou seja, as características referidas e explicitadas no SPD consubstanciam já a forma e os 

termos da divulgação a ser efetuada que esta Autoridade entende serem adequados para 

a informação em causa, não se afigurando necessária, neste momento, uma maior 

especificação desta obrigação. Sem prejuízo, é de notar que caso a ANACOM venha a 

constatar a existência de situações em que a divulgação da informação, pelo(s) PSU, não 

reflete os referidos requisitos, e que são necessárias medidas adicionais para garantir a 

adequada divulgação, intervirá com vista a corrigir essa situação, no âmbito da sua 

atividade regulatória e de supervisão do mercado, seguindo para o efeito os procedimentos 

estipulados na lei. 

3.5 Reclamações e pedidos de informação 

Contributos recebidos 

A DECO concorda com as obrigações estabelecidas no SPD quanto à informação a 

divulgar pelo(s) PSU sobre reclamações e pedidos de informação, destacando 
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positivamente o facto de haver uma distinção clara entre reclamações e pedidos de 

informação. Entende, no entanto, que deverão ser acrescentadas outras obrigações, em 

particular que os dados globais sobre reclamações e pedidos de informação recebidos 

sejam desagregados não só por “nacional” e “internacional” mas também por tipo de 

serviço e motivo, particularmente no que se refere às reclamações, notando ser 

fundamental saber sobre o que é que os utilizadores reclamaram. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM regista a concordância da DECO relativamente às obrigações definidas 

quanto à informação a divulgar pelo(s) PSU sobre reclamações e pedidos de informação. 

Relativamente ao indicado quanto à necessidade de uma maior desagregação da 

informação a ser publicada, particularmente quanto às reclamações, nomeadamente 

quanto ao serviço e motivo a que se referem, é entendimento desta Autoridade que, tal 

como indicado pela DECO, é importante que os utilizadores tenham acesso a informação 

mais específica sobre os motivos das reclamações apresentadas e os serviços sobre os 

quais estas incidem, fomentando a transparência quanto às condições de prestação do 

SU, em particular quanto a situações que terão originado reclamações por parte dos 

utilizadores. Nota-se, em concreto, que o acesso a este tipo de informação é relevante 

para que os utilizadores possam ter conhecimento das situações que originaram 

reclamações relativamente a serviços específicos que pretendam vir a utilizar, 

representando desta forma um elemento pertinente no seu processo de tomada de 

decisão relativamente aos serviços a utilizar.  

Sem prejuízo, considera-se que será necessário assegurar um equilíbrio adequado entre 

a necessidade de assegurar que os utilizadores dispõem da informação pertinente e 

quantidade de informação a recolher pelo(s) PSU. Neste âmbito, é de notar que o encargo 

para o(s) PSU associado à publicação de algum detalhe adicional (sobre serviços e 

motivos de reclamação) não será significativo, atendendo a que o(s) PSU já deverá(ão) 

dispor da informação em causa – uma vez que o tratamento das reclamações e pedidos 

de informação pelo(s) PSU já deverá incluir um nível de análise com base em informação 

detalhada, com vista a permitir a adequada identificação e resolução de dificuldades 

relacionadas com a utilização dos serviços – afigurando-se assim a simples publicação 
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desta informação como proporcional, principalmente atendendo aos benefícios que daqui 

poderão decorrer para os utilizadores. 

Neste sentido, entende-se ser de acolher o indicado pela DECO, definindo, na decisão final 

a adotar sobre esta matéria, um nível de detalhe adicional para a divulgação da informação 

a ser divulgada pelo(s) PSU relativa às situações que originaram reclamações, procurando 

assegurar, não obstante, que tal não coloque em causa a perceção facilitada da informação 

em causa por parte de todos os utilizadores. 

Face ao exposto, a ANACOM entende ser de alterar o SPD no que respeita à informação 

a divulgar pelo(s) PSU sobre reclamações, estabelecendo que a informação em causa 

deve ser apresentada com uma desagregação que permita identificar, além da 

desagregação por “nacional” e “internacional” já prevista no SPD, o serviço ao qual se 

refere (nomeadamente, envios de correspondência prioritária, envios de correspondência 

não prioritária, envios de livros e correio editorial, envios de correspondência registada, 

envios de encomendas postais e envios com valor declarado) e o seu assunto 

[nomeadamente: atendimento, extravios ou atrasos, distribuição (exceto extravios ou 

atrasos), tratamento de reclamações e acessibilidade ao serviço (acesso a 

estabelecimentos postais, marcos e caixas de correio)], sem prejuízo da possibilidade de 

desagregação em outras categorias adicionais que o(s) PSU venha(m) a considerar 

adequadas. 

3.6 Forma de disponibilização da informação («microsite» e linha telefónica para 

disponibilização da informação) 

Contributos recebidos 

A DECO considera muito positivo a existência do «microsite» que agregue toda a 

informação relevante, notando a importância de a informação disponibilizada aos 

utilizadores ser facilmente acessível por todos. Refere, inclusive, a relevância da 

disponibilização do histórico da informação relativa aos valores verificados em cada ano 

civil relativamente a cada IQS e em relação a reclamações e pedidos de informação. 

A DECO e o SNTCT concordam com a disponibilização de uma linha telefónica de apoio 

ao utilizador, relevando que esta deve ser de uso gratuito. 
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O SNTCT indicou ainda que deve ser dada especial atenção ao fornecimento de 

informação oral e escrita (nos suportes tradicionais), atendendo a que existe ainda um 

número significativo de cidadãos infoexcluídos e analfabetos funcionais. 

Os CTT referem reconhecer a importância de disponibilizar informação completa, precisa 

e atualizada sobre as características do SU, preços e níveis de qualidade, considerando, 

não obstante, que a criação de um «microsite» é despropositada e desproporcional. 

Entendem, de igual modo, que a Lei Postal não inclui fundamento para que a ANACOM 

possa obrigar o(s) futuro(s) PSU a ter(em) que disponibilizar um serviço de contacto 

telefónico com os utilizadores através de um número com preço de retalho gratuito. 

Os CTT notam que, enquanto atual PSU, cumprem as suas obrigações de prestação de 

informação aos utilizadores, relevando não existirem indicações de que a informação 

atualmente disponibilizada, através do seu website, seja insuficiente, pouco clara ou 

inadequada, não vendo, portanto, necessidade de coligir a informação num «microsite». 

Entendem ainda que a segregação das informações relativas ao SU e aquelas que não 

relevam para o SU é desproporcional, não vislumbrando benefícios para os utilizadores, 

que, de modo geral, não estão familiarizados com o conceito de SU, pelo que a separação 

da informação poderá inclusive ser prejudicial ao cabal esclarecimento dos utilizadores.   

Entendimento da ANACOM 

Conforme decorre das respostas recebidas, a importância de disponibilização de 

informação completa, clara e de fácil perceção sobre as diversas matérias relacionadas 

com a prestação do SU é geralmente reconhecida e considerada relevante.  

Neste contexto, são de notar também as preocupações referidas por alguns respondentes, 

relativas à necessidade da informação em causa ser facilmente acessível por todos os 

utilizadores. 

Neste âmbito, e relevando o indicado pelo SNTCT quanto à disponibilização de informação 

em suportes tradicionais (informação oral e escrita), nota-se que o SPD prevê já que, para 

a generalidade da informação abordada, a mesma deve estar disponível, nomeadamente, 

em todos os estabelecimentos postais e em outros locais que o(s) PSU entenda(m) 

adequados para uma vasta divulgação de informação, devendo também ser disponibilizada 

nos serviços de atendimento e/ou contacto com os utilizadores. Desta forma, estará 
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assegurado que todos os utilizadores têm possibilidade de aceder à informação em causa, 

independentemente do seu nível de literacia digital. 

Relativamente à disponibilização de um «microsite», é entendimento desta Autoridade que 

tal contribuirá para um acesso facilitado, por parte de todos os utilizadores, a toda a 

informação especificada no SPD, relativa à prestação do SU. Embora os CTT refiram não 

existirem indicações de que a informação que prestam atualmente no seu sítio na Internet, 

enquanto atual PSU, seja insuficiente, pouco clara ou inadequada, considera-se que o facto 

desta informação se encontrar dispersa em várias áreas, e nem sempre facilmente 

acessível como refere a DECO, pode, efetivamente, constituir uma barreira ao cabal 

esclarecimento dos utilizadores.  

Neste sentido, a agregação de toda a informação relevante num «microsite» pode 

contribuir para eliminar essa barreira, permitindo ainda aos utilizadores estabelecer 

relações entre as diversas matérias cuja informação é apresentada de modo a mais 

facilmente gerirem a forma de satisfazer as suas necessidades de serviços postais (como 

por exemplo, consultar informação entre os estabelecimentos postais e outros pontos de 

acesso à rede disponíveis e os preços associados aos serviços de forma facilitada, sem 

necessidade de pesquisas adicionais).  

No que respeita ao referido pelos CTT quanto ao facto de esta informação ser já publicada 

no seu sítio na Internet, enquanto atual PSU, é de notar que tal parece, inclusive, confirmar 

a necessidade identificada de um maior nível de agregação da informação em causa, com 

vista a minimizar a sua dispersão por vários pontos distintos do sítio da Internet e facilitar 

o seu acesso por parte dos utilizadores. Note-se, sem prejuízo, que o facto desta 

informação já se encontrar publicada, ainda que de forma mais dispersa, poderá inclusive 

contribuir para facilitar o desenvolvimento do referido «microsite», caso os CTT venham a 

ser designados como PSU para o período após o termo da atual concessão, uma vez que, 

em princípio, tal implicará apenas a agregação da informação relevante num mesmo 

endereço específico do seu sítio na Internet. Não obstante, essa mesma informação poderá 

ser apresentada também em outras localizações do sítio na Internet do(s) PSU, que este(s) 

entenda(m) ser adequadas, não se vislumbrando que tal constitua um encargo significativo 

face à publicação, de forma desagregada, no seu sítio na Internet, principalmente tendo 

em consideração o benefício que daqui poderá decorrer para os utilizadores.  
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Quanto ao indicado pelos CTT relativamente a que a segregação das informações relativas 

ao SU e aquelas que não relevam para o SU não acarreta benefícios para os utilizadores, 

que, de modo geral, não estão familiarizados com o conceito de SU, considera-se que o 

estabelecimento do referido «microsite» poderá contribuir para um melhor esclarecimento 

não só do conceito de SU mas também das obrigações a ele associadas, permitindo um 

conhecimento mais completo dos serviços ao dispor de todos os utilizadores e demais 

características dos mesmos, e da sua provisão. A criação do «microsite» não prejudica 

também que, em paralelo, os CTT implementem outras formas de divulgação como as que 

defendem.  

Finalmente, e quanto ao indicado pelos CTT relativamente à Lei Postal não incluir 

fundamento para que a ANACOM possa obrigar o(s) futuro(s) PSU a ter que disponibilizar 

um serviço de contacto telefónico disponível para os utilizadores através de um número 

sem custos - com preço de retalho gratuito -, salienta-se que a disponibilização e 

acessibilidade de um serviço de contacto telefónico é determinante para assegurar que 

todos os utilizadores têm a possibilidade de aceder a informação relevante para a utilização 

dos serviços postais prestados no âmbito do SU, complementando a informação já 

disponibilizada nos estabelecimentos postais do(s) PSU e no(s) seu(s) sítio(s) na Internet. 

O serviço de contacto telefónico reveste-se de particular importância atendendo a que 

existe ainda uma parte significativa da população que, tal como referido pelo SNTCT, não 

tem acesso, ou não está familiarizada com a utilização de novas tecnologias, pelo que 

nestes casos, o recurso a uma linha para contacto telefónico constituirá uma forma de 

permitir o acesso à informação em causa sem que para tal sejam necessárias deslocações 

aos estabelecimentos postais.  

Assegurar a acessibilidade deste serviço de contacto telefónico afigura-se como 

necessária na medida em que possibilita a prestação de informação sobre o SU e não 

apenas sobre a oferta de serviços postais de forma geral, sendo através do SU que se 

procura garantir a disponibilidade, de forma permanente, dos serviços postais nele 

integrados, a todos os utilizadores, com vista a possibilitar a satisfação das suas 

necessidades de comunicação. É assim relevante assegurar que todos os utilizadores, 

independentemente da sua situação económica, podem aceder às informações 

disponibilizadas, atendendo a que muitos dos utilizadores com menor literacia digital 

tenderão a pertencer a segmentos da população mais vulnerável e financeiramente 

desfavorecida.  
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Neste contexto, é de notar que a Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, estabelece, no seu artigo 

9.º, que as entidades públicas e empresas que prestam serviços públicos essenciais (nas 

quais se enquadram as entidades que prestam serviços postais) estão impossibilitadas de 

disponibilizar números especiais de valor acrescentado com o prefixo «7», para contacto 

telefónico dos consumidores; ou apenas números especiais, números nómadas com o 

prefixo «30», ou números azuis com o prefixo «808», para contacto telefónico dos 

consumidores devendo, nestes casos, proceder à sua substituição por números telefónicos 

com o prefixo «2». De igual modo é de salientar o sentido das medidas legislativas previstas 

na Lei que aprova o Orçamento do Estado para 20215, que determina o alargamento da 

abrangência das exigências consagradas no artigo 9.º da Lei n.º 7/2020 a outros serviços6. 

Decorre daqui, assim, uma preocupação em controlar os custos, para os consumidores, 

nos contactos com as referidas entidades.  

Assim, tendo em conta que o objetivo que estava presente no sentido de decisão da 

ANACOM – assegurar a acessibilidade ao serviço de contacto telefónico –  já se encontra 

presente e coberto pela legislação referida, entende-se não se justificar a definição de 

obrigações adicionais para o(s) PSU quanto a este ponto, em concreto, a de disponibilizar 

um serviço contacto telefónico gratuito. 

Neste contexto, entende-se adequado alterar o SPD em conformidade com o exposto, 

recomendando-se apenas a gratuitidade do serviço de contacto telefónico, sem prejuízo 

de o mesmo dever atender ao disposto na lei a respeito da disponibilização de linhas 

telefónicas para contacto dos consumidores. 

                                                           
5 Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, disponível em https://dre.pt/web/guest/home/-
/dre/152639825/details/maximized.  
6 Designadamente, através do disposto na alínea a) do artigo 189.º, que estabelece que “O Governo aprova, 
até 31 de janeiro de 2021, legislação no sentido de: a) Estabelecer que as chamadas efetuadas pelo 
consumidor para uma linha de apoio ao cliente de fornecedores de bens e prestadores de serviços não podem 
exceder o custo de uma chamada normal para uma linha telefónica geográfica ou móvel, exceto nos casos em 
que a própria chamada represente o serviço prestado ao consumidor, designadamente nos concursos que 
utilizam chamadas de valor acrescentado”. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639825/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639825/details/maximized
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3.7 Outros assuntos 

Troca de informações entre PSU e editores 

Contributos recebidos 

A API, a AIIC e a AMD entendem que a comunicação célere, ao editor (expedidor), de 

atrasos pontuais na distribuição, poderá facilitar a resolução de reclamações apresentadas 

por assinantes. Consideram assim que deve ser previsto não apenas o conteúdo da 

informação a disponibilizar, mas também a existência de vias próprias para serem 

efetuados pedidos de esclarecimento ou reclamações. Notam ainda ser vantajosa a 

existência de uma plataforma de troca de informação entre os editores e o(s) PSU (com 

níveis de ação local, regional e central), com possibilidade de uma modalidade destinada 

aos assinantes das publicações periódicas (cujo acesso seria, no entanto, condicionado ao 

acordo entre PSU e editor). 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM considera que uma comunicação adequada entre o(s) PSU e os utilizadores 

é, efetivamente, importante, com vista a garantir uma adequada resolução de situações 

que gerem reclamações ou pedidos de informação. Neste contexto, releva-se que o 

enquadramento legal geral prevê já a existência de vias específicas para apresentação de 

reclamações por parte dos utilizadores, extravasando este aspecto o âmbito da presente 

consulta. 

Tal não impede, no entanto, que o(s) PSU possa(m), adicionalmente, estabelecer outras 

formas de comunicação e de troca de informação com os utilizadores, tendo em conta as 

suas características específicas, desde que tal não coloque em causa os direitos e 

interesses dos mesmos nem possa representar um tratamento discriminatório dos 

utilizadores do SU.   

Prestação de informações por juntas de freguesia responsáveis por postos de 

correios 

Contributos recebidos 

A ANAFRE refere que, atendendo a que a prestação do SU ocorre, em muitos casos, em 

sedes de juntas de freguesia, deverá ser assegurado que as referidas juntas prestem a 
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informação relevante quanto às condições gerais de acesso e de utilização do serviço, 

propondo que os sítios de Internet das juntas de freguesia contenham um link para o 

endereço específico do sítio da Internet do(s) PSU de forma a ser salvaguardado o acesso 

a toda a informação relevante. 

Entendimento da ANACOM 

Quanto a este ponto, assinala-se que o âmbito do SPD se refere à informação a prestar 

pelo(s) PSU aos utilizadores, sendo definidas as obrigações que devem ser cumpridas 

pelo(s) PSU que vier(em) a ser designado(s) para o período após o fim da atual concessão 

e que abrangem, nomeadamente, a forma como a divulgação das informações relevantes 

deve ser efetuada.  

Neste âmbito, está previsto desde já a divulgação de informação específica nos 

estabelecimentos postais, nos moldes que se entende representarem uma ponderação 

adequada da necessidade de garantir que os utilizadores têm acesso à informação mais 

relevante e a proporcionalidade dessa obrigação, sendo de relevar que as exigências que 

recaem sobre a divulgação de informação nos estabelecimentos postais devem ser 

asseguradas em qualquer estabelecimento do(s) PSU, seja próprio, seja subcontratado.   

Sem prejuízo do exposto, a ANACOM não se opõe à adoção de quaisquer formas de 

divulgação adicionais, como a sugerida pela ANAFRE, que possam vir a fomentar a 

transparência e a acessibilidade generalizada de toda a informação relevante por parte dos 

utilizadores finais.  

4 Conclusão 

Tendo em consideração os contributos recebidos e à luz dos entendimentos atrás 

expostos, a ANACOM reconhece a necessidade de proceder à alteração do SPD nos 

seguintes pontos: 

• Quanto à informação sobre marcos e caixas de correio: estabelecer que nos casos 

em que o(s) PSU procede(m) à instalação, deslocação ou eliminação de marcos ou 

caixas de correio, bem como nos casos em que os mesmos possam ficar 

temporariamente indisponíveis por furto/roubo ou vandalização, a atualização da 

respetiva informação no sítio da Internet do(s) PSU deve ocorrer no prazo máximo 

de um mês, contado a partir da data da referida ocorrência. Para este efeito, o(s) 
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PSU deve(m) manter registos (evidências) das situações específicas relacionadas 

com cada marco ou caixa de correio, em condições que permitam que esses 

registos (evidências) sejam auditados ou fiscalizados pela ANACOM, ou por 

terceiros a pedido desta Autoridade, e que permitam esclarecer que situação 

ocorreu e quando; 

• Quanto à informação sobre qualidade de serviço: estabelecer que o(s) PSU 

deve(m) disponibilizar a informação relativa aos valores efetivamente verificados 

relativamente a cada um dos IQS que o(s) PSU se encontre(m) obrigado(s) a 

cumprir, bem como os respetivos objetivos de desempenho, nos serviços do(s) PSU 

de atendimento/de contacto com os utilizadores; 

• Quanto à informação sobre reclamações: estabelecer que o(s) PSU deve(m) 

disponibilizar a informação desagregada por destino (“nacional” e “internacional”), 

por serviço (desagregando, no mínimo, as situações relacionadas com envios de 

correspondência prioritária, envios de correspondência não prioritária, envios de 

livros e correio editorial, envios de correspondência registada, envios de 

encomendas postais e envios com valor declarado) e por assunto [desagregando, 

no mínimo, as situações relacionadas com o atendimento, os extravios ou atrasos, 

a distribuição (exceto extravios ou atrasos), o tratamento de reclamações e a 

acessibilidade ao serviço (acesso a estabelecimentos postais e a marcos e caixas 

de correio)]; 

• Quanto à disponibilização e acessibilidade de um serviço de contacto telefónico 

pelo(s) PSU para acesso, pelos utilizadores, a informação relevante para a 

utilização dos serviços postais prestados no âmbito do SU, recomendar que o 

mesmo seja gratuito, sem prejuízo de dever atender ao disposto na lei a respeito 

da disponibilização de linhas telefónicas para contacto dos consumidores. 

 


