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1. Introdução 

Os CTT – Correios de Portugal, S.A. (CTT) remeteram ao ICP – Autoridade Nacional de 

Comunicações (ICP-ANACOM), através de carta de 30.12.20131, uma proposta de 

indicadores a considerar na definição dos objetivos de i) densidade no que respeita a 

estabelecimentos postais e outros pontos de acesso à rede postal afeta à concessão e de 

ii) ofertas mínimas de serviços, incluindo regras sobre períodos mínimos de funcionamento 

dos estabelecimentos postais, de acordo com o disposto na base XV das Bases da 

concessão do serviço postal universal (Bases da concessão), aprovadas pelo Decreto-Lei 

n.º 448/99, de 4 de novembro, republicadas, após alterações, em anexo ao Decreto-Lei n.º 

160/2013, de 19 de novembro. 

Na mencionada carta os CTT referiram que a quantificação dos citados indicadores se 

encontrava em fase de conclusão, sendo a mesma enviada posteriormente. 

Nesta sequência, esta Autoridade recebeu em 03.02.2014, através de carta dos CTT de 

31.01.20142, uma proposta de indicadores e respetiva quantificação. 

2. Enquadramento regulamentar 

A base XV das Bases da concessão estabelece que: 

 A concessionária (CTT) deve comunicar ao ICP-ANACOM [n.º 1 da base XV]: 

a) Os objetivos de densidade no que respeita a estabelecimentos postais e outros 

pontos de acesso à rede postal afeta à concessão; 

b) Os objetivos de ofertas mínimas de serviços, incluindo regras sobre períodos 

mínimos de funcionamento dos estabelecimentos postais; 

 Os objetivos e regras são fixados para períodos de três anos, podendo ser revistos 

antes do termo de cada período de vigência, se circunstâncias excecionais assim o 

justificarem [n.º 2 da base XV]; 

                                                           

1 Com a referência n.º 55068. 
2 Com a referência n.º 50718. 
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 A concessionária deve ter em conta nomeadamente, os seguintes fatores [n.º 3 da 

base XV]: 

a) Distribuição da população no território nacional; 

b) Distância entre os pontos de acesso; 

c) Natureza urbana ou rural das zonas abrangidas; 

d) Evolução do tráfego e da procura; 

 Na fixação dos objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços 

devem ser tidos em consideração os princípios constantes da Lei n.º 17/2012, de 26 

de abril (Lei Postal), nomeadamente aqueles a que se referem as alíneas a) e b) do 

n.º 2 do artigo 2.º da referida lei, no sentido de assegurar a existência, disponibilidade, 

acessibilidade e qualidade da prestação do serviço universal, bem como a sua 

sustentabilidade e viabilidade económico-financeira [n.º 8 da base XV]; 

 Caso o ICP-ANACOM considere que os objetivos e regras apresentados pela 

concessionária não correspondem às necessidades dos utilizadores, notifica a 

concessionária, fundamentadamente, no prazo de 60 dias úteis, para que esta proceda 

à revisão dos mesmos, no prazo de 30 dias úteis [n.º 5 da base XV]; 

 Se, após a revisão a que se refere o número anterior, o ICP-ANACOM considerar que 

os objetivos e regras apresentados pela concessionária não correspondem ainda às 

necessidades dos utilizadores, emite uma deliberação, ouvidos os utilizadores e a 

concessionária, no prazo de 60 dias úteis, na qual fixa os referidos objetivos e regras, 

com base nos fatores indicados no n.º 3 [n.º 6 da base XV]; 

 Quando o ICP-ANACOM considere, após a comunicação da concessionária a que se 

refere o n.º 1 ou após a proposta revista a que alude o parágrafo anterior, que os 

objetivos e regras apresentados pela concessionária são adequados às necessidades 

dos utilizadores, emite uma decisão de aprovação dos referidos objetivos, ouvidos os 

utilizadores, no prazo de 50 dias úteis [n.º 7 da base XV]. 

Até à fixação dos objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços 

nos termos previstos na base XV das Bases da concessão, a concessionária obriga-se a 

manter, no mínimo, os níveis de densidade da rede postal e de ofertas de serviços por si 
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praticados à data de 31 de dezembro de 2013 (n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

160/2013, de 19 de novembro). 

3. Análise da proposta de objetivos apresentada pelos CTT 

3.1. Contagem do prazo 

A contagem dos prazos previstos nos n.ºs 5 ou 7 da base XV iniciou-se a partir da data de 

receção, no ICP-ANACOM, da carta dos CTT de 31.01.2014, isto é, a partir de 03.02.2014, 

momento em que se verificou uma comunicação completa, quantificada, dos objetivos de 

densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços, tornando possível a análise 

efetiva dos mesmos. 

Este entendimento foi, de resto, transmitido aos CTT através do ofício ANACOM-

S016539/2014, de 18 de março. 

3.2. Período de vigência dos objetivos 

Os CTT propõem que os objetivos e regras vigorem no triénio 2014/2016, ou seja, no 

período de três anos, podendo ser revistos antes do termo da sua vigência se 

circunstâncias excecionais assim o justificarem. 

Concorda-se com o apresentado pelos CTT, que corresponde ao período de duração 

previsto no n.º 2 da base XV das Bases da concessão. 

3.3. Objetivos apresentados pelos CTT 

Os CTT apresentaram objetivos desagregados em: 

 objetivos de densidade da rede no que respeita a estabelecimentos postais, isto é, no 

que respeita aos locais onde são prestados serviços postais concessionados, 

nomeadamente estações de correio e postos de correio; 

 objetivos de densidade no que respeita a marcos e caixas de correio, isto é, no que 

respeita a infraestruturas à disposição do público, onde os utilizadores podem 

depositar os envios de correspondência na rede postal; 
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 objetivos de ofertas mínimas de serviços, relacionados com os serviços prestados nos 

estabelecimentos postais, incluindo também objetivos quanto a períodos mínimos de 

funcionamento dos estabelecimentos postais. 

Analisam-se de seguida os objetivos propostos pelos CTT. 

3.3.1. Densidade dos estabelecimentos postais 

Proposta CTT: 

No âmbito dos objetivos de densidade dos estabelecimentos postais, os CTT apresentam 

como critério de distribuição dos estabelecimentos postais, a distância máxima de 

acessibilidade ao serviço, expressa em metros percorridos pela população residente para 

atingir o estabelecimento postal mais próximo. 

Os indicadores propostos pelos CTT são: 

1. A nível nacional, a concessionária deve assegurar um ponto de acesso dentro da 

distância máxima de 5 000 metros do local de residência para 90 por cento da 

população; 

2. A nível de áreas urbanas3, que inclui áreas predominantemente urbanas e 

medianamente urbanas, a concessionária deve assegurar um ponto de acesso dentro 

da distância máxima de 3 500 metros do local de residência para 90 por cento da 

população; 

3. A nível de área rural3, que inclui a área predominantemente rural, a concessionária 

deve assegurar um ponto de acesso dentro da distância máxima de 8 500 metros do 

local de residência para 90 por cento da população. 

Segundo os CTT, a proposta de quantificação destes indicadores tem subjacente: 

i) a distribuição da população a nível nacional; 

                                                           
3 De acordo com a tipologia de áreas urbanas definida pelo INE (Deliberação n.º 2717/2009, DR 188, Série II 
de 28.09.2009 – 8ª (2008), deliberação da Secção Permanente de Coordenação Estatística relativa à tipologia 
de áreas urbanas), com adaptação à reorganização administrativa do território das freguesias ocorrida em 
2013, considerando para todo o território da nova freguesia a tipologia atribuída em 2009 à atual sede de 
freguesia. 
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ii) a natureza urbana ou rural das zonas de residência, de acordo com a tipologia de 

áreas urbanas definidas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em 2009, com 

adaptação à reorganização administrativa do território das freguesias em 2013, 

considerando para todo o território da nova freguesia a tipologia atribuída em 2009 à 

atual sede de freguesia; 

iii) a implementação da (atual) rede de estações e postos de correio. 

A localização da população residente tem por base os dados do recenseamento geral da 

população de 2011, a nível da subseção estatística. 

Para a definição das áreas de influência de cada estabelecimento postal, os CTT utilizaram 

a base de dados da rede viária nacional da InfoPortugal (2009). 

Releva-se ainda que os CTT definem como: 

 estabelecimentos postais: “locais onde são prestados serviços postais 

concessionados e podem ser comercializados outros serviços e produtos da 

concessionária e de terceiros, nomeadamente estações de correio e postos de 

correio”; 

 estações de correio: “estabelecimentos da concessionária, também designados por 

Lojas CTT, onde são prestados serviços postais concessionados e onde podem 

também ser comercializados outros serviços e produtos da concessionária e de 

terceiros, de acordo com os objetivos da concessionária”; 

 postos de correio: “estabelecimentos de entidades públicas ou particulares onde, 

conjuntamente com outras atividades, são prestados serviços postais concessionados, 

mediante contrato ou outro instrumento jurídico celebrado com a concessionária”. 

Entendimento ICP-ANACOM: 

1. Considera-se que a definição de objetivos de densidade da rede de estabelecimentos 

postais como os propostos pelos CTT, que têm por base as distâncias da população 

aos estabelecimentos postais tendo em consideração a natureza urbana ou rural das 

áreas do território nacional, à partida contribui para promover, por um lado, a 

existência, disponibilidade, acessibilidade e qualidade do serviço universal, e, por 
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outro, a sustentabilidade e viabilidade económico-financeira da prestação do serviço 

universal. 

2. A efetiva adequabilidade dos objetivos dependerá, no entanto, também, dos níveis 

(valores) quantitativos que sejam definidos. 

3. E sobre este aspeto os níveis objetivo apresentados pelos CTT, segundo os quais até 

10 por cento da população poderá ficar a distâncias superiores a 3500 metros ou 8500 

metros, caso resida em áreas urbanas ou rurais, respetivamente, ou a distâncias 

superiores a 5000 metros em termos médios nacionais, podem permitir que uma parte 

significativa da população possa ficar a uma distância considerável dos 

estabelecimentos postais, pondo em causa a sua acessibilidade ao serviço universal, 

a qualidade do serviço que lhes é prestado e, em última análise, a satisfação das suas 

necessidades de serviços postais, sendo assim insuficientes. 

4. Acresce que os objetivos propostos pelos CTT não contêm medidas que visem 

garantir, por exemplo, distâncias máximas (da totalidade) da população aos 

estabelecimentos postais, medidas especialmente relevantes em áreas com menores 

índices de cobertura postal (medidos pela área média servida por cada 

estabelecimento postal), como é o caso das áreas rurais e, nomeadamente, dos 

distritos do interior do país. 

5. Tanto mais que os CTT não fundamentam adequadamente os níveis objetivo 

propostos, não apresentando, por exemplo, qualquer referência à “distância entre os 

pontos de acesso”, fator referido na alínea b) do n.º 3 da base XV, nem qualquer 

informação que identifique a relação entre os níveis objetivo propostos e a situação 

atual. 

6. Sobre este último aspeto, refira-se que, de acordo com a informação disponível sobre 

a rede de estabelecimentos postais no final de 2013, segundo a qual estavam em 

funcionamento 2 443 estabelecimentos postais (estações de correio e postos de 

correio), em média cada estabelecimento postal serve cerca de 4 293 habitantes e 

uma área de 38 Km2. 

No cálculo das distâncias da população residente a cada estabelecimento postal, os 

CTT propõem utilizar a distância medida através da rede viária nacional. 
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A nível nacional, de acordo com o objetivo proposto pelos CTT deve ser assegurado 

um estabelecimento postal dentro da distância máxima de 5 000 metros do local de 

residência para 90 por cento da população.  

De acordo com cálculos efetuados pelo ICP-ANACOM com base na rede de 

estabelecimentos postais no final de 2013, a nível nacional um estabelecimento postal 

dista no máximo, em linha reta, de 3 000 metros do local de residência para 92,4 por 

cento da população e 4 000 metros para 96,3 por cento da população. Note-se que a 

metodologia de cálculo das distâncias, utilizada nos cálculos efetuados pelo ICP-

ANACOM, é distinta da utilizada pelos CTT. As distâncias apuradas pelo ICP-

ANACOM são calculadas em linha reta e as distâncias apuradas pelos CTT são 

calculadas com base na rede viária nacional. À partida, a um mesmo valor de distância 

na metodologia do ICP-ANACOM (por exemplo 4 000 metros em linha reta) 

corresponderá uma maior distância na metodologia utilizada pelos CTT. 

De igual modo, para as áreas urbanas (de acordo com a definição proposta pelos 

CTT), cálculos efetuados pelo ICP-ANACOM indicam que um estabelecimento postal 

dista, em linha reta, no máximo 2 500 metros do local de residência para 90 por cento 

da população (e 95 por cento para uma distância de 3 000 metros). Os CTT 

propuseram 3 500 metros do local de residência para 90 por cento da população, 

utilizando, no entanto, como já referido, uma metodologia distinta para calcular as 

distâncias. 

Para as áreas rurais, o ICP-ANACOM estima que um estabelecimento postal dista, em 

linha reta, no máximo 4 500 metros do local de residência para 90 por cento da 

população (e 95 por cento para uma distância de 5 500 metros). Os CTT propuseram 

uma distância, calculada com base na rede viária nacional, de até 8 500 metros do 

local de residência para 90 por cento da população. 

7. Note-se que existem diversos Estados-membros da União Europeia que apresentam 

indicadores mais ambiciosos que os propostos pelos CTT em relação às distâncias da 

população para aceder a estabelecimentos postais, a saber: 

 No Reino Unido 99 por cento da população deve estar a uma distância máxima 

de três milhas para o estabelecimento postal mais próximo; 
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 Na Eslovénia o prestador do serviço postal universal deve cumprir requisitos para 

instalar uma estação de correio em cada município em território esloveno, em 

que 95 por cento da população deve distar da estação de correio mais próximo 

no máximo 4,5 km, em linha reta; 

 Na Holanda o prestador do serviço postal universal deve garantir a distribuição 

em todo o território holandês de pontos de atendimento que oferecem uma gama 

completa de serviços, num raio de 5 km para pelo menos 95 por cento dos 

residentes; 

 Na França as estações de correio que oferecem os serviços postais (sem correio 

em quantidade) devem estar localizados de forma que 99 por cento da população 

nacional e no mínimo 95 por cento da população de cada província 

(“department”) fique a menos de 10 km de uma estação de correio. 

Por outro lado e independentemente dos valores objetivos estabelecidos, importa 

salientar que a percentagem de referência em todos estes casos é claramente superior 

aos 90 por cento propostos pelos CTT. 

8. De referir ainda que a simples distância da população aos estabelecimentos postais 

pode não ser suficiente para garantir o acesso dos utilizadores a um serviço universal 

com qualidade adequada, assegurando a satisfação das suas necessidades. Por 

exemplo, em áreas urbanas com uma densidade populacional elevada, a mera 

existência de um estabelecimento postal pode não ser suficiente para garantir o 

acesso aos serviços prestados com qualidade e assegurando a satisfação das 

necessidades dos utilizadores, nomeadamente por poderem representar situações de 

elevada afluência aos estabelecimentos postais e consequentemente elevados 

tempos em fila de espera até se ser atendido. 

9. Ou seja, apesar de a proposta dos CTT ter em conta a natureza rural ou urbana das 

zonas abrangidas, ainda assim não tem adequadamente em conta a efetiva população 

residente nas cidades e zonas urbanas com maior população. 

10. De referir também que, da totalidade dos objetivos propostos pelos CTT (quer os 

relativos aos estabelecimentos postais e outros pontos de acesso, quer os relativos a 

ofertas mínimas de serviço), em caso algum os CTT apresentam uma relação entre a 

distância da população aos estabelecimentos postais e a distância da população aos 
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serviços efetivamente prestados nos diversos estabelecimentos, podendo, em última 

análise, a distância entre a população e o acesso a um determinado serviço ser muito 

superior à distância entre a (mesma) população e os estabelecimentos postais mais 

próximos. 

11. Relativamente à proposta de objetivos referentes a estabelecimentos postais, devem 

apenas considerar-se aqueles aos quais o público em geral tem acesso, excluindo-se 

pontos de acesso existentes cujo acesso seja exclusivo a clientes contratuais ou 

empresas. 

12. Para a definição das áreas de influência de cada estabelecimento postal, os CTT 

utilizam uma base de dados da rede viária nacional, referente ao ano 2009. Não sendo 

de excluir a utilização de uma base de dados relativa ao referido período de referência, 

a verificação do cumprimento dos objetivos de densidade que sejam definidos 

beneficiará, contudo, com a utilização de uma base de dados mais atualizada. 

3.3.2. Densidade dos marcos e caixas de correio 

Proposta CTT: 

Os CTT apresentam como critério de distribuição dos marcos e caixas de correio: 

 a densidade dos marcos e caixas de correio (definida como o número de habitantes 

por marco e caixa de correio, localizados na via pública ou em locais de acesso 

público); 

 a cobertura de marcos e caixas de correio (definida pelo número de Km2 por marco e 

caixa de correio, localizados na via pública ou em locais de acesso público). 

Os indicadores propostos pelos CTT são: 

a) A nível nacional, a concessionária deve assegurar que o número de habitantes por 

marco e caixa de correio é inferior ou igual a 1 125 habitantes; 

b) A nível nacional, a concessionária deve assegurar que o número de Km2 por marco e 

caixa de correio é inferior ou igual a 9,9 Km2. 
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Os CTT consideram adequada a definição de indicadores sobre objetivos de densidade e 

de cobertura de marcos e caixas de correio apenas a nível nacional, tendo em conta, 

segundo aquele operador: 

 a crescente quebra do tráfego postal, registada de forma mais acentuada no correio 

selado, que é o tipo de correio depositado nos marcos e caixas de correio4 e; 

 a cada vez mais diminuta utilização de marcos e caixas de correio para o depósito de 

correspondência. 

A quantificação proposta pelos CTT tem ainda subjacente: 

i) o número de marcos e caixas de correio a nível nacional; 

ii) a população residente no país; 

iii) a área do país. 

Releva-se ainda que os CTT definem como: 

 marcos de correio: “infraestruturas à disposição do público, localizadas na via pública, 

onde os utilizadores podem depositar os envios de correspondências na rede postal”; 

 caixas de correio: “infraestruturas à disposição do público, localizadas na via pública 

ou em locais de acesso público, onde os utilizadores podem depositar os envios de 

correspondências na rede postal”. 

Entendimento ICP-ANACOM: 

1. Considera-se que a definição de objetivos de densidade de marcos e caixas de correio 

como os propostos pelos CTT, que, independentemente do nível objetivo proposto, 

consideram a densidade e a cobertura desses equipamentos, contribuem para definir 

um nível mínimo de acessibilidade à rede. 

2. A proposta apresentada pelos CTT não tem, no entanto, em devida conta a distribuição 

da população no território nacional, a natureza urbana ou rural das zonas abrangidas 

                                                           
4 Argumento mencionado pelos CTT na já referida carta de 30.12.2013. 
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e a distância entre estes pontos de acesso, na medida em que se limita a definir níveis 

objetivo para o total nacional. 

3. Pelo exposto, entende-se que a proposta não corresponde às necessidades dos 

utilizadores, não permitindo a proposta apresentada garantir a acessibilidade ao 

serviço postal universal. 

4. Por outro lado, a proposta carece de uma clarificação quanto ao âmbito dos marcos e 

caixas de correio considerados. Por exemplo, nada é referido sobre as situações em 

que existam, no mesmo local, mais do que um marco ou caixa de correio, por exemplo 

um destinado ao correio normal e outro ao correio azul, ou se por exemplo também se 

consideram os marcos destinados apenas ao correio verde. 

5. A este respeito, refira-se que os dados estatísticos recolhidos trimestralmente pelo 

ICP-ANACOM sobre o sector incluem a recolha de informação sobre estes 

equipamentos, sendo que por definição deve contabilizar-se o número de pontos 

geográficos onde estão localizados, isto é, os sítios onde existam mais do que um 

devem contar como um apenas. 

6. Por coerência, deve adotar-se uma definição semelhante para efeitos da definição de 

objetivos de densidade de marcos e caixas de correio.   

7. De referir que, de acordo com a referida informação estatística recolhida pelo ICP-

ANACOM, o número de marcos e caixas de correio existente no final de 2013 era de 

9 032, correspondendo assim uma densidade média de cerca de 1 161 habitantes por 

marco/caixa de correio e uma cobertura média de cerca de um marco/caixa de correio 

por 10 Km2. 

8. Atendendo a que alguns destes equipamentos podem, por definição, estar instalados 

em locais não acessíveis 24 sobre 24 horas, considera-se que a proposta dos CTT 

deveria ser reformulada de modo a considerar apenas as situações em que os 

equipamentos estão acessíveis durante um período mínimo de horas diário, excluindo-

se dos indicadores os que apresentem um período diário de acesso inferior ao que 

fosse definido. 

9. Em termos de definição da acessibilidade da população a marcos e caixas de correio, 

reconhece-se ainda a relevância de se estabelecer também um indicador da 
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percentagem de freguesias servidas por pelo menos um marco ou caixa de correio, 

para a recolha diária das correspondências depositadas nele(a). Salienta-se que, no 

contexto do serviço universal de comunicações eletrónicas, se estabeleceu a 

obrigação de existir um posto público por freguesia e mais um posto público para cada 

uma das freguesias com mais de 1 000 habitantes no âmbito da Carta Administrativa 

Oficial de Portugal (CAOP) de 2010. 

10. Não devem também ser considerados os marcos e caixas de correio que apenas 

estejam acessíveis a uma parte dos utilizadores, nomeadamente apenas a empresas. 

3.3.3. Indicadores sobre as ofertas mínimas de serviço 

Proposta CTT: 

Os CTT propõem os seguintes seis indicadores relativos aos objetivos de ofertas mínimas 

de serviço: 

a) A concessionária deve assegurar, no âmbito nacional e internacional, a prestação dos 

serviços postais abrangidos no serviço postal universal, quando aplicável, com os 

respetivos padrões de serviço definidos nos termos da Lei n.º 17/2012, de 26 de abril. 

A concessionária deve assegurar, ainda, a prestação de: (i) um serviço de envio para 

cegos e (ii) um serviço de emissão de vales postais, no âmbito nacional; 

b) A prestação dos serviços que integram o serviço universal deve ser assegurada nos 

estabelecimentos postais tendo em conta os níveis de procura dos serviços, os 

segmentos de clientes e as condições e disponibilidades físicas dos referidos 

estabelecimentos; 

c) A prestação da totalidade dos serviços concessionados deve ser assegurada no 

mínimo por um estabelecimento postal em cada concelho; 

d) A percentagem de estabelecimentos postais que prestam a totalidade dos serviços 

concessionados destinados ao segmento ocasional face à totalidade de 

estabelecimentos postais, deverá ser no mínimo de 75 por cento; 
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e) O número de estabelecimentos postais com abertura ao público inferior a 5 dias e/ou 

a 15 horas semanais não deverá ser superior a 2,5 por cento da totalidade de 

estabelecimentos postais; 

f) A concessionária deve adotar medidas que garantam facilidades de utilização do 

serviço por parte de utentes com necessidades especiais, devendo, designadamente, 

adequar as estruturas onde esse serviço é prestado de molde a assegurar o seu fácil 

acesso, cumprindo as normas técnicas sobre acessibilidade das edificações urbanas 

constantes de diploma próprio (Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto). 

Entendimento ICP-ANACOM: 

1. Relativamente ao primeiro dos indicadores propostos pelos CTT, que se não trata, tal 

como no caso do segundo indicador proposto, verdadeiramente de um indicador, em 

qualquer considera-se que para além da referência à emissão de vales postais deve 

também efetuar-se referência ao pagamento de vales postais, bem como à emissão e 

venda de selos, de bilhetes-postais estampilhados e de outras formas estampilhadas 

com a menção “Portugal”. 

2. Considera-se que o indicador: “A percentagem de estabelecimentos postais que 

prestam a totalidade dos serviços concessionados destinados ao segmento ocasional 

face à totalidade de estabelecimentos postais, deverá ser no mínimo de 75 por cento”, 

deve incluir referência específica aos serviços em causa, prestados em pelo menos 75 

por cento dos estabelecimentos postais. Os CTT, na sua carta de 31.01.2014, 

esclarecem que são os seguintes: correio normal, correio azul, correio verde, correio 

registado, valor declarado, livros e encomendas, serviço de vales postais (emissão e 

pagamento) e cobranças. 

A mais recente informação disponível sobre os serviços prestados nos 

estabelecimentos postais em funcionamento no final do ano 2013, permite apurar que 

75 por cento dos estabelecimentos postais prestavam os referidos serviços, valor que 

corresponde ao valor proposto pelos CTT.  

Entende-se que a totalidade dos estabelecimentos postais a considerar no cálculo 

deste indicador, por coerência com os indicadores relativos aos objetivos de densidade 

de estabelecimentos postais, não deve considerar aqueles cujo acesso seja exclusivo 

a clientes contratuais ou empresas. 
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3. De referir que os CTT não apresentam objetivos específicos quanto à oferta do serviço 

de citações e notificações postais nos estabelecimentos postais, serviço cuja 

prestação se encontra reservada aos CTT até 31.12.2020. De acordo com a 

informação disponível, este serviço é oferecido em cerca de 30 por cento dos 

estabelecimentos postais. 

4. Os CTT propõem um indicador que limite a percentagem de estabelecimentos postais 

com horário significativamente reduzido: “O número de estabelecimentos postais com 

abertura ao público inferior a 5 dias e/ou a 15 horas semanais não deverá ser superior 

a 2,5 por cento da totalidade de estabelecimentos postais”. 

De acordo com a informação disponível, referente ao final de 2013, 39 

estabelecimentos postais estão abertos ao público menos do que 5 dias e/ou menos 

do que 15 horas semanais, o que corresponde a 1,6 por cento da totalidade dos 

estabelecimentos postais existentes no final de 2013 (2 443), valor inferior ao proposto 

pelos CTT (2,5 por cento). 

A este respeito, deve o objetivo identificar os critérios que podem levar à aplicação de 

um horário reduzido, nos moldes do proposto pelos CTT.  

Este objetivo pode não garantir a acessibilidade e qualidade na prestação do serviço 

postal universal, pondo em causa a satisfação das necessidades dos utilizadores, caso 

as situações em causa, embora limitadas a 2,5 por cento como proposto pelos CTT, 

estejam concentradas numa ou algumas zonas do país, implicando que naquela zona 

ou zonas o acesso aos serviços postais ocorra em períodos muito curtos ao longo da 

semana. 

5. Relativamente ao período do dia em que os estabelecimentos postais estão abertos, 

aspeto que não é objeto de qualquer proposta específica de indicador ou indicadores 

pelos CTT, terão os CTT melhor informação sobre o período do dia durante o qual 

devem os estabelecimentos postais estar em funcionamento, tendo em conta a 

procura, devendo em qualquer caso assegurar a acessibilidade aos serviços, conforme 

decorre do n.º 8 da Base XV da Concessão e da Lei Postal.  
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3.4. Reporte ao ICP-ANACOM 

Devem os CTT apresentar uma proposta de reporte periódico ao ICP-ANACOM sobre os 

valores verificados para os objetivos que sejam definidos, para além de informação 

específica sobre os estabelecimentos postais e outros pontos de acesso (como os marcos 

e caixas de correio) em funcionamento no final de cada período de reporte, incluindo as 

alterações ocorridas entre cada reporte e o respetivo motivo, identificando, por exemplo: 

 Para cada estabelecimento postal: tipo (estação, posto, etc.), designação, morada, 

distrito, concelho, freguesia, coordenadas geográficas, serviços prestados, horário de 

funcionamento,  

 Para cada marco e caixa de correio: tipo, morada, distrito, concelho, freguesia onde se 

localiza, coordenadas geográficas, horário de última recolha. 

 

4. Deliberação 

Considerando: 

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

apresentada pelos CTT; 

- a análise da referida proposta, acima efetuada nos capítulos 1 a 3, 

o Conselho de Administração do ICP-ANACOM, no exercício das atribuições que lhe são 

conferidas pelas alíneas b), d), h) e n) do n.º 1 do artigo 6º e da alínea b) do artigo 26º, 

todos dos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 309/2001, de 7 de dezembro, 

bem como pelo n.º 1 do artigo 8º da 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, na prossecução 

e observância dos objetivos e princípios estabelecidos nas alíneas a), b) e d) do n.º 2 do 

artigo 2º da referida Lei e ao abrigo do n.º 5 da base XV das Bases da concessão do serviço 

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

após alterações, em anexo ao Decreto-Lei n.º 160/2013, de 19 de novembro, delibera que: 
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1. os objetivos e regras de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços, 

apresentados pelos CTT por carta de 31.01.2014, não correspondem às 

necessidades dos utilizadores nos termos do quadro legal existente; 

2. devem os CTT proceder, nos termos e ao abrigo do n.º 5 da Base XV da Concessão 

do serviço postal universal, à revisão dos mesmos, no prazo de 30 dias úteis, tendo 

em devida conta o entendimento, e respetiva fundamentação, desta Autoridade 

constante dos capítulos 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 da análise efetuada, bem como, no que 

respeita ao reporte de informação ao ICP-ANACOM, o referido no capítulo 3.4; 

3. a proposta revista pelos CTT deve ser acompanhada de: (i) fundamentação 

detalhada com base nos fatores indicados no n.º 3 da Base XV da Concessão; (ii) 

indicação, quando aplicável, dos valores atualmente praticados na sua rede postal 

correspondentes aos indicadores e objetivos propostos, explicitando as razões que 

justifiquem as diferenças entre os valores na situação atual e os valores propostos. 
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Apêndice - Experiências europeias 

Vários países da Europa definiram obrigações quanto à acessibilidade a estabelecimentos 

postais e a marcos de correio, isto é a pontos de acesso à rede do prestador de serviço 

universal. 

Estabelecimentos postais: 

País Critério 

AT O número mínimo de estabelecimentos postais é 1 650, disponível em todo o território 
daquele país. Em localidades com mais de 10 000 residentes e em todas as capitais 
de distrito no mínimo 90 por cento da população, deve haver acesso a 
estabelecimento postais que não distam mais que 2 000 metros, ou, em todas as 
restantes áreas, não distam mais que 10 000 metros. 

BE O prestador do serviço postal universal deve garantir no mínimo 1 300 pontos de 
acesso a serviço postais (onde se incluem também as estações de correio) e no 
mínimo um em cada “community”, ou seja 589. 

BG Uma estação de correio por determinado número de habitantes. 

CZ A população deve conseguir chegar à estação de correio através de transportes 
públicos e caso não seja possível, a distância em áreas residenciais não deve ser 
superior a 2 km de uma estação de correio. 

DK No mínimo um estabelecimento postal em cada município e cada cidade com mais 
de 5 000 habitantes. A distância máxima (em linha reta) que um consumidor deve 
percorrer não deve exceder os 5 km. Em cidades com um número de habitantes entre 
2 000 e 5 000 o prestador do serviço postal universal não pode encerrar um 
estabelecimento postal, a não ser que este seja substituído por um novo 
estabelecimento. Em pequenas cidades e aldeias os estabelecimentos postais não 
podem ser fechados se a distância dos utilizadores para chegar ao estabelecimento 
postal mais próximo aumentar em mais de 10 km em linha reta. 

EE Uma estação de correio para cada cidade e para cada freguesia. Em cidades com 
mais de 20 000 habitantes deve-se criar uma estação de correio adicional para cada 
20 000 habitantes e em cada freguesia com mais de 2 500 habitantes deve-se criar 
uma estação de correio adicional. 

FI De acordo com a Lei postal finlandesa, um prestador de serviço postal universal deve 
manter pontos de atendimento em que os produtos e serviços que se enquadrem no 
âmbito do serviço universal estão disponíveis, sem obstáculos e dentro de uma 
distância razoável da sua residência permanente. A densidade da população da 
região e a cobertura do ponto de atendimento devem ser tidos em conta na 
determinação da localização dos pontos de atendimento e na definição da distância 
razoável. Um prestador de serviço postal universal deve, em cada município, manter 
pelo menos um ponto de atendimento onde se presta o serviço universal. Outras 
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disposições sobre a localização dos pontos de atendimento podem ser estabelecidas 
por decreto do Governo. 

FR As estações de correio que oferecem os serviços postais e não o correio em 
quantidade devem estar localizadas de forma que 99% da população nacional e no 
mínimo 95% da população de cada província (“department”) fique a menos que 10 
km de uma estação de correio. Em localidades com mais de 10.000 habitantes deve 
haver pelo menos uma estação de correio para cada 20.000 habitantes. 

DE Não foi designado um prestador do serviço postal universal na Alemanha. Os 
requisitos em vigor para estabelecimentos postais são fixados numa legislação 
secundária. 

Na Alemanha deve haver no mínimo 12 000 instalações postais de localização fixa. 
Em cada comunidade com mais de 4 000 habitantes deverá haver pelo menos uma 
instalação postal de localização fixa. Nas áreas urbanas, os clientes não devem distar 
mais de 2 000 metros para a instalação postais de localização fixa mais próxima. Em 
cada distrito rural deverá haver pelo menos uma instalação postal de localização fixa 
para cada área de 80 quilómetros quadrados. 

HU Em cidades com menos que 600 habitantes o prestador do serviço postal universal 
deve assegurar um estabelecimento postal fixo ou uma estação móvel. Em cidades 
entre 600 e 1 000 habitantes o prestador do serviço postal universal deve assegurar 
um estabelecimento postal fixo ou, havendo acordo com o município, uma estação 
móvel. Em cidades com mais de 1 000 habitantes o prestador do serviço postal 
universal deve assegurar um estabelecimento postal fixo. Em cidades com mais de 
20 000 habitantes deve haver no mínimo um estabelecimento postal fixo para cada 
20 000 habitantes, sendo que o utilizador não deve percorrer, em linha direta, mais 
de 3 km para o próximo estabelecimento postal e a distância entre dois 
estabelecimentos postais não deve exceder 6 km em linha direta. 

IT O prestador do serviço postal universal deve garantir a prestação dos serviços 
incluídos na obrigação do serviço universal pelo menos em cinco dias por semana, 
em todo o território nacional. 

Em unidades administrativas (pequenas cidades e vilas), com apenas uma estação 
de correios não é permitido fechar a estação de correio e o seu funcionamento é no 
mínimo em três dias úteis e pelo menos por 18 horas por semana. 

LT Em áreas urbanas os utilizadores não podem distar mais que 3 km. Em áreas rurais 
deve haver um ponto de acesso por localidade. 

MT O PSU deve garantir no mínimo 59 postos de correio (“postal outlets”). 

NL O prestador do serviço postal universal deve assegurar uma rede de pelo menos         
2 000 pontos de atendimento, dos quais 902 oferecem uma gama completa de 
serviços. O prestador do serviço postal universal deve também garantir que a referida 
rede de pontos de atendimento cumpre os seguintes requisitos: (i) a distribuição em 
todo o território holandês de pontos de atendimento que oferecem uma gama 
completa de serviços, num raio de 5 km para pelo menos 95 por cento dos residentes; 
(ii) a distribuição de pontos de atendimento que oferece uma gama completa de 
serviços fora dos centros residenciais com mais de 5 000 residentes, num raio de 5 
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km para pelo menos 85% dos residentes. 
A gama completa de serviços é definida por regulamento ministerial. 

PL O operador postal deve estabelecer, pelo menos, 8 240 pontos de contato em todo o 
país e localizá-los tendo em conta a procura dos serviços em determinada área. 
Um ponto de contato do operador postal deve, em média, abranger no país: (i) 7 000 
habitantes em áreas urbanas; (ii) uma área de 85 km2 nas áreas rurais. 
Pelo menos um ponto de contato do operador postal deve ser estabelecido em cada 
gmina (principal unidade de divisão administrativa da Polónia, no seu nível mais 
baixo). Em caso de gmina com mais de 5 000 habitantes será permitido cobri-la pela 
área de operação de ponto de contato localizado na área de gmina vizinho ou através 
de um ponto de contato móvel do operador postal, desde que: 
(i) o local de instalação garanta um atendimento mais eficiente aos clientes que 
residem na área tratada por esse ponto de contato; 
(ii) o local seja acordado com a edilidade da gmina. 

RO Para cada localidade deve haver no mínimo uma estação de correio. 

SI O prestador do serviço postal universal deve cumprir requisitos para instalar uma 
estação de correio em cada município em  
território esloveno, em que 95 por cento da população deve distar da estação de 
correio mais próximo 4,5 km, por reta direta. 

RU The Post Office deve atingir os seguintes indicadores: i) 99 por cento da população 
deve estar dentro de três milhas para o estabelecimento postal mais próximo;  
ii) 90 por cento da população deve estar dentro de uma milha para o estabelecimento 
postal mais próximo; iii) 99 por cento do total da população em áreas urbanas 
desfavorecidas em todo o território deve estar dentro de uma milha para o 
estabelecimento postal mais próximo; iv) 95 por cento da população urbana total em 
todo o território deve estar dentro de uma milha para o estabelecimento postal mais 
próximo; v) 95 por cento do total da população rural em todo o território deve estar 
dentro de três milhas para o estabelecimento postal mais próximo; vi) 95 por cento 
da população de cada código postal deve estar dentro de seis milhas para o 
estabelecimento postal mais próximo. 

Fonte: Relatórios ERGP e pesquisa ANACOM. 

Notas: BE – Bélgica, BG – Bulgária, CY – Chipre, CZ – República Checa, DK – Dinamarca, DE – Alemanha, 

EE – Estónia, GR – Grécia, FI – Finlândia, FR – França, IE – Irlanda, LV – Letónia, LT – Lituânia, NL – Holanda, 
HR – Croácia, HU – Hungria, MT – Malta, AT – Áustria, PL – Polónia, RO – Roménia, SI – Eslovénia, SK – 
Eslováquia e RU – Reino Unido. 
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Marcos de correio: 

País Critério 

AT Em áreas residenciais populosas a distância para um marco de correio não pode 
exceder 1 km. 

BE Tem que haver no mínimo um marco de correio por “community”, ou seja 2 359 
(situação em 1971). 

BG Uma recolha dos marcos de correio por determinado número de habitantes, 
dependendo do tipo da localidade. 

CY O prestador do serviço postal universal deve assegurar a colocação de um marco de 
correio, no mínimo, por 1 000 habitantes para recolha de correspondências e, no 
mínimo, um marco de correio para localidade com menos de 1 000 habitantes. 

CZ Em cada zona residencial com uma procura maior (zonas turísticas), o prestador do 
serviço postal universal deve aumentar o número de marcos de correio. 

DK O prestador do serviço postal universal deve assegurar um número adequado de 
marcos de correio. 

EE Todas as cidades ou freguesias devem ter pelo menos dois marcos de correio. Nas 
cidades a distância mínima é 0,5 km e nas freguesias é 2 km. 

DE Os utilizadores em áreas construídas geralmente contíguas não devem, na regra, 
distar mais que 1 000 metros de uma caixa de correio. 

GR Um marco de correio em cada localidade rural e pelo menos um marco de correio por 
cada 1.000 habitantes em regiões urbanas. 

HU O PSU deve instalar um marco de correio em todas as cidades com uma estação de 
correio, cuja distância para o utilizador não deve exceder 1 km, enquanto a distância 
entre os marcos de correio não deve exceder 2 km. 

IE O regulador irlandês decidiu que os utilizadores não devem percorrer mais de 1 km 
em áreas urbanas com 1 500 habitantes ou mais e não devem percorrer mais que 3 
km em áreas rurais para um ponto de acesso. 

LV Na capital Riga deve haver um marco de correio por 5 000 habitantes, nas outras 
cidades um marco de correio por 3 000 habitantes e nas áreas rurais um marco de 
correio por freguesia e um marco de correio nas estações de correio. 

LT Em áreas urbanas os marcos e caixas de correio não podem distar mais que 2 km 
em linha reta. Em áreas rurais com mais que 200 endereços deve haver um marco 
ou caixa de correio. 

MT Nas localidades com uma densidade acima da densidade média nacional 98% dos 
utilizadores devem distar até 400 m de um marco ou caixa de correio e para as 
restantes localidades com uma densidade inferior, a distância é de 800 m para um 
marco ou caixa de correio. 
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NL Nos centros residenciais com mais de 5 000 habitantes, o prestador do serviço postal 
universal deve disponibilizar um marco ou caixa de correio dentro de um raio de 500 
m para o depósito dos envios postais. Nas restantes áreas, o prestador do serviço 
postal universal deve disponibilizar um marco e caixa de correio dentro de um raio de 
2 500 m. 

PL O número de marcos e caixas de correio instaladas pelo operador postal, em uma 
determinada área postal deve ser ajustado às necessidades da comunidade local. 

RO Pelo menos um ponto de acesso por localidade. 

SI Um marco de correio: em cidades com menos de 5 000 habitantes para cada 400 
habitantes, em cidades entre 5 001 e 25 000 habitantes para cada 700 habitantes, 
em cidades entre 25 001 e 80 000 habitantes para cada 1 000 habitantes, em cidades 
entre 80 001 e 250 000 habitantes para cada 1 300 habitantes e em cidades com 
mais de 250 000 habitantes para cada 1 500 habitantes. 

RU Obrigação do PSU de reportar anualmente: i) a percentagem de pontos de 
distribuição em todo o território, onde existe um marco de correio a 0,5 milhas de 
distância em linha reta de suas instalações, incluindo a metodologia utilizada (sistema 
utilizado e as medidas tomadas para produzir este cálculo); ii) o número total de 
marcos de correio em todo o território e por nação, incluindo uma comparação com 
o ano anterior se for o caso; o número de reclamações recebidas no PSU pelos 
utilizadores em determinado ano, em relação à prestação/localização de marcos de 
correio. 

Fonte: Relatórios ERGP e pesquisa ANACOM.. 

Notas: BE – Bélgica, BG – Bulgária, CY – Chipre, CZ – República Checa, DK – Dinamarca, DE – Alemanha, 

EE – Estónia, GR – Grécia, FI – Finlândia, FR – França, IE – Irlanda, LV – Letónia, LT – Lituânia, NL – Holanda, 
HR – Croácia, HU – Hungria, MT – Malta, AT – Áustria, PL – Polónia, RO – Roménia, SI – Eslovénia, SK – 
Eslováquia e RU – Reino Unido. 
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Horário de funcionamento de pontos de acesso: 

País Critério 

AT Regra geral, os estabelecimentos postais devem funcionar diariamente em pelo 
menos 5 dias úteis e não devem funcionar em menos que 20 horas semanais, com 
exceção de estabelecimentos postais geridos por um município, que devem funcionar 
pelo menos 15 horas na sua totalidade, em três dias úteis por semana. 

O horário de funcionamento de estabelecimentos postais deve ter em conta as 
necessidades dos utilizadores na respetiva localidade e pode ser alargado a 
sábados, domingos e feriados. 

BE O prestador do serviço postal universal belga está obrigado a que as estações de 
correio devam funcionar umas horas fora da hora de trabalho normal. 

HR O prestador do serviço postal universal determina os horários de funcionamento das 
estações de correio de acordo com as necessidades dos utilizadores, da qualidade 
de serviço e outras exigências do mercado. Elas funcionam em tempo integral, tempo 
parcial e tempo de trabalho alargado (de 7 a 24 horas). 

CY Pelo menos o mesmo horário de funcionamento do serviço público. 

CZ Pelo menos uma estação de correios deve funcionar em área residencial com mais 
de 10 000 habitantes, aos sábados. 

Pelo menos uma estação de correios deve funcionar em área residencial com mais 
de 100 000 habitantes e em cada região metropolitana, aos domingos. 

Pelo menos uma estação de correios deve funcionar em área residencial com mais 
de 250 000 habitantes, em todos os dias até a meia-noite (24 horas).  
Esta condição não é necessária nos domingos ou feriados em que o dia seguinte é 
um feriado. 

EE A abertura mais cedo é às 08:00h e o encerramento é o mais tardar às 18:00h. As 
estações de correios devem funcionar pelo menos 2 horas por dia. 

DE Funcionamento em 6 dias por semana, de acordo com a procura. 

GR A grande maioria das estações de correios do prestador do serviço postal universal 
da Grécia funciona das 7:30h às 14:00h nos dias úteis (de segunda a sexta, 
excluindo-se os feriados nacionais). No entanto, existem estações de correio 
específicos com afluência elevada de utilizadores (e.g. aeroporto e no centro de 
Atenas), onde as estações de correios estão abertos 7 dias por semana e em 
funcionamento desde o início da manhã até à noite. 

HU Os horários de funcionamento dos estabelecimentos postais fixos geridos pelo 
prestador do serviço postal universal e pelos prestadores do serviço postal 
licenciados devem ter em conta as necessidades e volume do negócio. 

O horário de funcionamento pode ocorrer num período contínuo ou dividido em duas 
partes. 

Estabelecimentos postais com menos de duas horas diárias de funcionamento não 
são considerados como estabelecimentos postais permanentes.  
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Os estabelecimentos postais fixos geridos pelo prestador do serviço postal universal 
e pelos prestadores do serviço postal licenciados devem oferecer pelo menos duas 
horas de serviço diário entre as 07:00h e as 20:00h. 

Nas cidades com pelo menos 15 000 habitantes residentes deve haver pelo menos 
um estabelecimento postal a funcionar diariamente no mínimo seis horas em todos 
os dias úteis, em que uma hora de serviço deve ser antes das 08:00h ou depois das 
17:00h. 

IT O prestador do serviço postal universal deve garantir a prestação dos serviços 
incluídos na obrigação do serviço universal pelo menos em cinco dias por semana, 
em todo o território nacional. 

Em unidades administrativas (pequenas cidades e vilas), com apenas uma estação 
de correios não é permitido fechar a estação de correio e o seu funcionamento é no 
mínimo em três dias úteis e pelo menos por 18 horas por semana. 

MT Propostas de alteração dos horários de funcionamento de estabelecimentos postais 
devem ser notificadas ao regulador com pelo menos vinte dias úteis de antecedência 
e só podem ser aplicadas após a aprovação do regulador. 

RO 8 horas por dia. 

RS O prestador do serviço postal universal deve assegurar a recolha de envios postais 
em estações de correio durante o dia, todos os dias úteis, não inferior a cinco dias 
por semana, salvo em caso de feriados nacionais e religiosos, força maior e razões 
de doença e segurança dos trabalhadores. 

O prestador do serviço postal universal também pode designar quais as estações de 
correios que estarão abertas aos sábados, domingos e feriados. 

O horário de funcionamento de estações de correio que prestam serviço universal 
deve ser fixado por um diploma especial do prestador do serviço universal, que deve 
ser aprovado pelo regulador. 

Estações de correio permanentes devem funcionar pelo menos 2 (duas) horas por 
dia. O prestador do serviço postal universal pode alterar o horário de funcionamento 
de estações de correios, mas só depois de uma análise económica que justifique tal 
alteração, e informará o regulador deste facto. 

SK Nas estações de correio em unidades residenciais/aldeias, está definido: 

 menos de 3 000 habitantes, ou em área da sub-região, com menos de 5 000 
habitantes: o horário de funcionamento nos dias úteis é no período da manhã 
e/ou da tarde e não inferior a 3 horas por dia útil. Deve funcionar pelo menos 1 
vez por semana na parte da tarde, ou pelo menos um dia por semana até às 
17:00h; 

 3 001 a 5 000 habitantes: o horário de funcionamento nos dias úteis é, no mínimo, 
das 8:30h às 15:00h, incluindo interrupções tecnológicas e operacionais ou 
intervalos de almoço e pelo menos em um dia útil até às 17:00h; 

 5 001 a 10 000 habitantes: o horário de funcionamento em dias úteis das 8:30h 
às 16:00h, incluindo interrupções tecnológicas e operacionais ou intervalos de 
almoço e pelo menos em um dia útil até às 17:00h; 

 10 001 a 50 000 habitantes: o horário de funcionamento nos dias úteis é das 
8:00h às 17:00h; 
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 mais de 50 000 habitantes: o horário de funcionamento nos dias úteis das é 8:00h 
às 18:00h, em estações de correio designadas a partir das 7:00h. 

SI Em cinco dias úteis, pelo menos duas horas consecutivas. Em dias úteis e uma vez 
por semana, em duas horas consecutivas após 15:00h. 

Fonte: Relatórios ERGP e pesquisa ANACOM. 

Notas: BE – Bélgica, BG – Bulgária, CY – Chipre, CZ – República Checa, DK – Dinamarca, DE – Alemanha, 

EE – Estónia, GR – Grécia, FI – Finlândia, FR – França, IE – Irlanda, LV – Letónia, LT – Lituânia, NL – Holanda, 
HU – Hungria, HR – Croácia, MT – Malta, AT – Áustria, PL – Polónia, RO – Roménia, SI – Eslovénia, SK – 
Eslováquia e RU – Reino Unido. 

 

 


