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1. Enquadramento 

Por deliberação de 27.07.2017, o Conselho de Administração da ANACOM aprovou o 

Sentido Provável de Decisão sobre os objetivos de densidade da rede postal e de ofertas 

mínimas de serviços (SPD), nos termos do qual se deliberou: 

1. que os objetivos e regras de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de 

serviços, apresentados pelos CTT - Correios de Portugal, S.A. (CTT) por carta de 

18.07.2017, nos termos e ao abrigo do n.º 5 da base XV da Concessão do serviço 

postal universal, não correspondem ainda às necessidades dos utilizadores nos 

termos do quadro legal vigente, no que respeita a indicadores e objetivos relativos a 

horários de funcionamento de estabelecimentos postais; 

2. fixar os objetivos e regras de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de 

serviços, constantes do Anexo 2 ao SPD; 

3. submeter o ponto 2 a audiência prévia dos CTT (de acordo com o disposto no n.º 6 

da base XV da Concessão e nos artigos 121.º e seguintes do Código de 

Procedimento Administrativo) e a consulta dos utilizadores (de acordo com o 

disposto no n.º 6 da base XV da Concessão), pelo prazo de 20 dias úteis. 

No âmbito dos referidos procedimentos foram recebidos os comentários das seguintes 

entidades, dentro do prazo estabelecido: 

a) Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO);  

b) CTT. 

A ANACOM disponibiliza no seu sítio na Internet as respostas recebidas, sendo de 

salientar que não foram identificados, por qualquer das entidades que se pronunciaram, 

elementos confidenciais. 

O presente relatório contém referência às respostas recebidas e uma apreciação global 

desta Autoridade sobre as mesmas. Atendendo ao caráter sintético deste relatório, a sua 

análise não dispensa a consulta das respostas recebidas. 
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O presente relatório constitui parte integrante da decisão final relativa aos objetivos de 

densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços. 

2. Apreciação na generalidade 

Respostas recebidas 

CTT 

Os CTT consideram que o conjunto de indicadores de densidade da rede postal e de 

ofertas mínimas de serviços fixado no SPD, satisfaz plenamente os objetivos enunciados 

a nível da base XV da Concessão, de assegurar a disponibilidade e acessibilidade da 

prestação do serviço postal universal, estando também em linha com as práticas 

europeias nesta matéria. 

Acrescentam os CTT que, num contexto de declínio persistente do tráfego postal, a 

manutenção dos atuais objetivos de densidade dos estabelecimentos postais e dos 

pontos de acesso a marcos ou caixas de correio, bem como a clarificação das condições 

relativas a horários de funcionamento de estabelecimentos postais, asseguram os atuais 

níveis de qualidade da prestação do serviço postal universal. 

DECO 

A DECO informa que tem pugnado desde sempre pela garantia, em todo o território 

nacional, de um serviço postal universal sustentável e de alta qualidade para todos os 

cidadãos. Neste sentido, a DECO refere que não pode concordar que, nos termos do 

quadro legal vigente e tratando-se de serviço universal, seja a própria concessionária a 

definir os objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços, 

submetendo a sua proposta à apreciação da ANACOM. Ao contrário, entende a DECO 

que deve ser o regulador a definir esses objetivos, ouvida a concessionária. Apesar desta 

discordância, a DECO considera que é fundamental que os objetivos fixados garantam a 

todos os cidadãos o acesso permanente, em paridade de condições, aos serviços que 

compõem o serviço postal universal, qualquer que seja o ponto do território nacional onde 

se encontrem. 

Embora compreendendo a necessidade de uma gestão eficiente, a DECO refere estar 

preocupada com o decréscimo acentuado do número de estabelecimentos postais que se 
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tem vindo a registar desde o ano de 2002. Acrescenta que foi com surpresa que viu 

serem fixados pela ANACOM, por deliberação de 28.08.2014, objetivos de densidade da 

rede postal e de ofertas mínimas de serviços que implicitamente fixaram em 2296 o 

número de estabelecimentos postais que os CTT deveriam manter em funcionamento a 

partir do 4.º trimestre de 2014 (inclusive), número que no atual SPD se mantém até 

30.09.2020, o que, segundo a DECO, garante aos CTT flexibilidade para fazer mais 

algum ajustamento no número de estabelecimentos postais. 

Neste contexto, a DECO considera que o redimensionamento da rede de 

estabelecimento postais, com redução do número de estabelecimentos postais e, em 

particular, do número de estações de correio, é motivo de especial inquietação para os 

consumidores. A dimensão assumida por essa redução nos últimos anos, apesar da 

relativa estabilidade verificada desde o final de 2014, e a que se perspetiva que ainda 

possa vir a ocorrer no próximo triénio, leva a DECO a considerar que pode estar em 

causa a efetiva acessibilidade de muitas populações aos serviços que compõem o cabaz 

do serviço universal, em particular àqueles que não estão disponíveis em todos os postos 

de correio, como as encomendas. Segundo a DECO, a eventual redução do número de 

estabelecimentos postais fará com que os utilizadores dos estabelecimentos encerrados 

passem a dirigir-se aos estabelecimentos que se encontrem mais próximos da sua zona, 

aumentando os tempos de espera nesses locais, com a consequente degradação da 

qualidade de serviço. 

A DECO manifesta também preocupação com a continuidade da prestação do serviço 

postal universal, que poderá estar em causa com o encerramento de estações de correio 

e o agenciamento do serviço a terceiros. Refere a DECO que, no caso dos postos de 

correio, se as Juntas de Freguesia e as entidades privadas com quem os CTT têm 

parcerias não quiserem manter os contratos celebrados com aquela empresa, não há 

garantia que sejam encontrados substitutos, estando em causa a continuidade da 

prestação do serviço nessas localidades. 

Acrescenta a DECO que o encerramento de estações cria dificuldades a muitas 

populações no acesso a serviços fora do âmbito do serviço universal que são 

disponibilizados pelos CTT nos balcões próprios, contribuindo para o aumento das 

desigualdades e assimetrias regionais, sempre em prejuízo das populações mais 

isoladas do país. 
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Entendimento da ANACOM 

Sobre os comentários efetuados pela DECO em relação ao processo de definição dos 

objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços, a ANACOM 

salienta que tal decorre do quadro legal vigente, sendo matéria da competência do 

legislador, não se inserindo no âmbito do SPD. A esta Autoridade cabe atuar no âmbito, e 

com os limites, dos poderes e atribuições que lhe são conferidos pelo quadro legal. 

Quanto à preocupação manifestada de que a redução da rede de estabelecimentos 

postais (ocorrida até 2014 e perspetivada para o triénio 2017-20) possa pôr em causa a 

acessibilidade da população ao serviço universal, em particular aos serviços que não 

estão disponíveis em todos os postos de correio, como é exemplo o serviço de 

encomendas, e possa levar a uma deterioração da qualidade do serviço, designadamente 

do tempo em fila de espera, importa salientar, por um lado, que é precisamente para 

garantir a prestação do serviço universal e dos restantes serviços e atividades 

concessionados, garantindo a acessibilidade das populações a esses serviços e 

atividades, em todo o território nacional, que no SPD em análise se continua a definir um 

conjunto diversificado de indicadores, onde, por exemplo, para além de se definirem 

indicadores de acessibilidade a estabelecimentos postais, se definem também 

indicadores referentes à acessibilidade a serviços postais prestados nos 

estabelecimentos postais, onde se inclui, também, o serviço de encomendas.  

Por outro lado, no que à qualidade do serviço diz respeito, e em particular em relação ao 

tempo em fila de espera nos estabelecimentos postais, é de referir que os CTT 

encontram-se obrigados a cumprir um conjunto de objetivos de qualidade de serviço 

(definidos pela ANACOM por decisões de 30.12.2014 e 13.03.2015, no âmbito e ao 

abrigo do artigo 13.º da Lei Postal1), de entre os quais um objetivo específico 

relativamente ao tempo em fila de espera nos estabelecimentos postais2, prevendo esta 

Autoridade proceder ainda durante o presente ano, conforme o Plano Plurianual de 

Atividades da ANACOM para 2017-19, à fixação dos parâmetros de qualidade de serviço 

e objetivos de desempenho associados à prestação do serviço postal universal a 

                                                 
1 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. 
2 Que estabelece que, em cada ano, a nível nacional, a percentagem média de operações de atendimento 
nos diferentes tipos de estabelecimentos postais, nomeadamente nas estações de correio e postos de 
correio, cujo tempo de espera dos clientes se situa até 10 minutos, deve ser igual ou superior a 85%. 
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assegurar pelos CTT no período de 2018-20, a qual será, nos termos do quadro legal, 

nomeadamente precedida de audição das organizações representativas dos 

consumidores. 

Relativamente à continuidade da prestação do serviço postal universal, decorrente de as 

entidades que gerem os postos de correio eventualmente não pretenderem manter a 

relação contratual estabelecida com os CTT, importa referir que os CTT são sempre os 

responsáveis por cumprir as obrigações emergentes da Concessão, incluindo os 

objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços, cabendo-lhes 

tomar as medidas necessárias a fim de cumprir as suas obrigações de concessionária da 

prestação do serviço universal. O não cumprimento implicará a ativação das medidas 

adequadas devidamente previstas na Concessão. 

No que respeita às referências a eventuais dificuldades no acesso a serviços fora do 

âmbito do serviço universal (e do objeto da Concessão), mas que geralmente são 

disponibilizados pelos CTT nos seus balcões, cabe aos CTT, e às terceiras entidades 

com quem aquela empresa mantenha qualquer tipo de relação contratual, a decisão 

quanto à prestação desses serviços, sendo esta uma matéria que não se insere no 

âmbito dos poderes e atribuições da ANACOM. 

Em relação às referências dos CTT à alegada clarificação das condições relativas a 

horários de funcionamento de estabelecimentos postais, é de referir que no SPD não se 

procede a qualquer clarificação de condições de horários de funcionamento de 

estabelecimentos postais. Os indicadores sobre horários de funcionamento ainda em 

vigor (até 30.09.2017) são claros e para o triénio de 01.10.2017 a 30.09.2020 procede-se, 

no SPD, à definição de novos objetivos específicos em termos de horários de 

funcionamento de estabelecimentos postais com horário limitado e por concelho. 

3. Apreciação na especialidade 

3.1 Período de vigência dos objetivos 

Respostas recebidas 

A DECO concorda com a aceitação pela ANACOM da proposta apresentada pelos CTT 

relativa ao período de vigência dos indicadores e respetivos objetivos, de 01.10.2017 

(inclusive) até 30.09.2020 (inclusive) e congratula-se pelo facto de a ANACOM não ter 
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aceitado a proposta inicial dos CTT (entretanto eliminada pelos CTT) para que os 

objetivos previstos fossem assegurados "salvo em situações não imputáveis à 

concessionária". Segundo a DECO, a ANACOM entendeu, e bem, que, verificando-se a 

existência de situações de não cumprimento dos objetivos, apurar-se-á, caso a caso e 

em linha com o previsto na Concessão, se a responsabilidade pela ação ou omissão 

conducente a tais situações é, ou não, imputável aos CTT, sendo esse juízo realizado no 

quadro dos poderes de fiscalização previstos na Concessão. 

Entendimento da ANACOM 

Face ao exposto, os comentários recebidos não são de molde alterar o SPD. 

3.2 Objetivos de densidade dos estabelecimentos postais 

Respostas recebidas 

A DECO não concorda com a possibilidade de os CTT poderem continuar a reduzir o 

número de estabelecimentos postais, até um mínimo de 22963 estabelecimentos. 

Segundo a DECO, a manutenção do atual quadro de indicadores de densidade da rede 

de estabelecimentos postais e respetivos objetivos, proposta pelos CTT e aceite pela 

ANACOM, apesar de garantir que no próximo triénio em que o mesmo vigorará não 

haverá uma alteração drástica da situação existente no final de 2016, reportada pelos 

CTT, ainda assim continua a permitir que os CTT reduzam o número de 

estabelecimentos postais até um mínimo de 2296, situação com a qual não concorda. O 

facto de se continuar a dar flexibilidade aos CTT para fazer ajustamentos no número de 

estabelecimentos postais pode traduzir-se na redução de 43 estabelecimentos, face ao 

total existente no final de 2016, situação que a concretizar-se contribui, segundo a DECO, 

para a degradação da acessibilidade aos serviços postais no território nacional. Realça a 

DECO que, tendo em conta os dados disponíveis na União Postal Universal (UPU) sobre 

a rede de estabelecimentos postais fixos dos prestadores de serviço universal dos 

Estados-Membros da União Europeia (UE), referentes a 2015, Portugal compara 

                                                 
3 Este número mínimo de estabelecimentos postais decorre do seguinte objetivo, atualmente em vigor e que, 
no SPD, se prevê manter entre 01.10.2017 e 30.09.2020: “a nível nacional, a concessionária assegura que o 
número de habitantes por estabelecimento postal é inferior ou igual a 4600 habitantes”. Ou seja, a DECO 
discorda da manutenção deste objetivo. 
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desfavoravelmente com a média da UE (excluindo Portugal) em termos de número de 

habitantes e área coberta (em km2) por estabelecimento postal. 

A DECO nada tem a opor à utilização das tipologias de áreas urbanas definidas pelo INE 

em 2014, por serem mais recentes do que as atualmente consideradas, que são de 2009. 

Quanto ao facto de a ANACOM não ter aceitado que o cálculo dos indicadores 2, 3 e 44 

passasse a ser efetuado pelos CTT e pelo regulador, a DECO concorda que a 

possibilidade de obtenção de resultados distintos traria o risco de se estabelecer 

confusão no mercado e de não haver referências inequívocas para avaliação do 

cumprimento desses objetivos. Como tal, sem prejuízo do reporte pelos CTT dos valores 

verificados por aqueles indicadores, a DECO concorda que o cálculo para a verificação 

do cumprimento dos correspondentes objetivos deve continuar a caber apenas à 

ANACOM. 

Entendimento da ANACOM 

Relativamente à discordância da DECO com a manutenção da possibilidade de o número 

total de estabelecimentos postais, resultante do conjunto de objetivos constantes do SPD, 

poder reduzir-se no próximo período de três anos, salienta-se que: 

a) o número mínimo de estabelecimentos postais que implicitamente decorre do 

conjunto de objetivos constantes do SPD é de 2296 estabelecimentos postais, o 

que corresponde a manter o número mínimo de estabelecimentos postais que, 

implicitamente, os CTT já hoje se encontram obrigados a assegurar em resultado 

dos atuais objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de 

serviços, em vigor desde 01.10.2014; 

b) este valor corresponde a um valor mínimo, que se pretende continuar a garantir 

durante um período adicional de três anos; 

c) num contexto em que: 

i. por um lado, conforme referido no SPD (nas suas páginas 13 e 14), a maioria 

dos utilizadores estão satisfeitos com as características da rede postal atual e 

consideram não ser necessário fazer alterações na configuração da 

                                                 
4 Os indicadores 2, 3 e 4 são relativos a distâncias máximas da população aos estabelecimentos postais. 
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densidade e características da rede atual, rejeitando uma redução do número 

de estações ou postos de correio, sendo que 77,5% dos clientes residenciais 

e 91,4% dos clientes empresariais frequentaram estabelecimentos postais e 

outros pontos de acesso nos últimos 12 meses5 (com predominância para a 

utilização de estações de correio e postos de correio); 

ii. por outro lado, se prevê que o tráfego postal continue em quebra nos 

próximos três anos, tal como se verificou nos últimos três anos (em que o 

tráfego total do sector decresceu 6,1%, em termos acumulados, ente 2014 e 

2016),  

a manutenção daquele valor mínimo visa assegurar a existência, disponibilidade, 

acessibilidade e qualidade da prestação do serviço universal, a par da 

sustentabilidade e viabilidade económico-financeira da prestação do serviço 

universal, princípios estabelecidos na Lei Postal e a que a fixação dos objetivos de 

densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços deve ter em 

consideração (cf. o n.º 8 da base XV da Concessão). 

Quanto aos comentários da DECO relativos à metodologia de cálculo de alguns dos 

indicadores referentes à densidade de estabelecimentos postais, e que acabam por se 

aplicar também a outros indicadores relativos a ofertas mínimas de serviços, a ANACOM 

regista com agrado a concordância com o entendimento da ANACOM, constante do SPD. 

Face ao exposto, esta Autoridade considera que os comentários recebidos não são de 

molde a alterar o SPD. 

3.3 Objetivos de densidade dos marcos e caixas de correio 

Respostas recebidas 

A DECO salienta que, apesar da crescente quebra do tráfego postal, é fundamental 

assegurar, no mínimo, a manutenção dos indicadores de densidade de marcos e caixas 

de correio e respetivos objetivos atualmente em vigor, acrescentando que Portugal é dos 

países da UE que apresenta uma maior redução de marcos e caixas de correio e que, 

                                                 
5 À data da realização do Estudo sobre as necessidades dos utilizadores quanto ao acesso a 
estabelecimentos postais e outros pontos de acesso à rede postal, de maio de 2017, realizado pelo IMR para 
a ANACOM. 
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apesar de a tendência de redução ter sido interrompida, e invertida, em 2014, com a 

definição dos objetivos de densidade atualmente em vigor, Portugal continua a comparar 

desfavoravelmente com a média (excluindo Portugal) dos países analisados. 

Entendimento da ANACOM 

A ANACOM considera que os comentários recebidos não são de molde a alterar o SPD. 

3.4 Objetivos de ofertas mínimas de serviços 

Respostas recebidas 

A DECO salienta ter considerado positiva a criação (na decisão da ANACOM de 

28.08.2014) de um indicador que fixa a distância máxima para a totalidade da população 

a um estabelecimento postal que ofereça a totalidade dos serviços postais 

concessionados destinados ao segmento ocasional, apesar de não ter considerado muito 

ambicioso o valor de 30 000 metros fixado para essa distância. 

Refere também que o facto de se (continuar a) determinar que, nas zonas rurais, para a 

população que se encontre a uma distância superior a 10 000 metros do estabelecimento 

postal mais próximo, os carteiros executam também operações de atendimento 

ambulante, que compreendem, designadamente, a venda de selos e envelopes pré-

franquiados, a aceitação de correspondência não registada e registada e o pagamento de 

vales, contribui para atenuar o impacto que a distância aos estabelecimentos postais tem 

na acessibilidade aos serviços por parte destas populações, sendo entendida 

positivamente pela DECO, mas apenas na medida em que não promova a substituição 

de estabelecimentos postais por "serviços itinerantes" prestados pelos carteiros. 

A DECO entende que o horário de funcionamento dos estabelecimentos postais é um 

aspecto fundamental da qualidade do serviço. Neste contexto: 

a) considera positiva a limitação de estabelecimentos com horário reduzido por 

concelho; 

b) refere que para além de existir em cada concelho (pelo menos) um 

estabelecimento postal que preste todos os serviços concessionados e que 

funcione em todos os dias úteis, como medida de salvaguarda e de garantia de 
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acessibilidade regular ao serviço universal, é importante que o regulador tenha 

decidido fixar um período mínimo diário de abertura de 6 horas para esse 

estabelecimento, considerando apenas que em casos excecionais (1%) o horário 

de funcionamento possa ser reduzido para um mínimo de 3 horas. 

Entendimento da ANACOM 

Relativamente aos comentários da DECO sobre a distância máxima definida a um 

estabelecimento postal e sobre a prestação de um conjunto de serviços postais pelos 

carteiros, neste último caso às populações residentes em zonas rurais que se encontram 

a uma distância superior a 10 000 metros do estabelecimento postal mais próximo 

(obrigações em vigor desde 01.10.2014 e que, no SPD, se mantêm em vigor para o 

próximo triénio), salienta-se que estes indicadores devem ser entendidos no contexto 

global dos vários indicadores de acessibilidade definidos, os quais visam assegurar a 

disponibilidade e acessibilidade aos serviços postais, com qualidade em todo o território 

nacional. No primeiro dos casos, estabelece-se também uma distância máxima, que deve 

ser garantida. 

A ANACOM considera que estes comentários, bem como os relativos aos horários de 

funcionamento de estabelecimentos postais, não são de molde a alterar o SPD. 

4. Conclusão 

Tendo em consideração os contributos recebidos em sede de audiência prévia dos CTT e 

de consulta aos utilizadores, e à luz dos entendimentos acima expostos, a ANACOM 

entende que não é necessário efetuar qualquer alteração no SPD. 

 


