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Sumário Executivo 

 

Os serviços postais registaram, em 2018, uma redução de 5,9% do tráfego total e de 
4,9% das receitas, pelo que a receita média por objeto aumentou 1% 

Em 2018, o tráfego postal diminuiu 5,9%, atingindo 734 milhões de objetos. A redução do 

tráfego total deveu-se à diminuição do tráfego das correspondências, do correio editorial e 

da publicidade endereçada, a qual foi parcialmente compensada pelo aumento de 10,2% 

observado no tráfego de encomendas.  

A capitação postal atingiu 71,3 objetos postais por habitante, tendo diminuído 4,5 objetos 

relativamente a 2017.  

As receitas geradas pelos prestadores legalmente habilitados para a prestação de serviços 

postais totalizaram cerca de 626 milhões de euros, menos 4,9% do que em 2017. No 

entanto, as receitas de encomendas aumentaram 9,8%. A receita média por objeto 

aumentou 1% face ao ano anterior. Este aumento da receita média por objeto foi 

influenciado pelo aumento de preços promovido pelos CTT em 2 de abril de 2018 e pela 

alteração da estrutura do tráfego, designadamente o aumento do peso das encomendas, 

cujas receitas aumentaram 9,8%. 

 

O serviço universal representou 82,6% total do tráfego e 63,2% das receitas 

Do total de objetos distribuídos, 95,8% destinaram-se ao mercado nacional, enquanto os 

restantes 4,2% tiveram como destino outros países.  

As correspondências representaram 78,7% do tráfego postal, enquanto o correio editorial 

e a publicidade endereçada representaram 7,2% e 8,1% respetivamente. O peso das 

encomendas no total do tráfego situou-se nos 6%. 

Cerca de 82,6% do tráfego e 63,2% das receitas corresponderam a serviços postais 

compreendidos no âmbito do serviço universal (SU). 

 
 
 
O grupo CTT foi responsável por 91% do tráfego 

Em 2018, 92 entidades encontravam-se habilitadas a prestarem serviços postais. Entre as 

entidades habilitadas, 64 entidades prestaram efetivamente serviços fora do âmbito do SU, 
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nomeadamente serviços de correio expresso, enquanto 13 prestadores registaram 

atividade no âmbito do SU.  

O grupo CTT dispunha de uma quota de cerca de 91% do tráfego postal total, menos 1,4 

pontos percentuais em relação ao ano anterior. Relativamente ao tráfego abrangido pelos 

limites do SU, o grupo CTT detinha uma quota de cerca de 97,4%.  

 

Número de trabalhadores aumentou 3,2% 

No final de 2018, existiram cerca de 14,6 mil trabalhadores afetos à exploração dos 

serviços postais. O número de trabalhadores aumentou 3,2% relativamente a 2017. A 

principal fonte de crescimento emprego no sector foram os prestadores alternativos. 

 

O número de pontos de acesso à rede diminuiu 0,1%, com o número de estações 
de correio a reduzir 11,5% 

Em 2018 o número de pontos de acesso diminuiu 0,1%, o número de centros de 

distribuição aumentou 4,2% e a frota de veículos aumentou 3,4%. Esta variação dos pontos 

de acesso ocorreu em simultâneo com a redução de 11,5% do número de estações de 

correio dos CTT. 

Por outro lado, a partir de 2014 observou-se um aumento do número de marcos de correio, 

na sequência do cumprimento dos objetivos e regras de densidade postal aprovados pela 

ANACOM a 28 de agosto de 20141. No entanto, o número de marcos de correio diminuiu 

0,2% em 2018.  

Quanto aos outros meios materiais destaca-se a diminuição acentuada do número de 

máquinas automáticas de venda de selos (-29,7%).  

A cobertura postal foi de 14,9 pontos de acesso por 100 quilómetros quadrados e a 

densidade postal atingiu 749 habitantes por ponto de acesso em 2018. 

 

 

                                                           
1  Ver http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1323392#.VRkVII4lJlV. Entretanto, em 15 de setembro de 

2017 a ANACOM fixou os objetivos para vigorar até 30 de setembro de 2020 (ver 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1417181). 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1323392#.VRkVII4lJlV
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1417181
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1. Os Prestadores dos serviços postais 

Em 2018, 92 entidades estiveram habilitadas a prestar serviços postais (vd. Anexo)2. 

Destas, 83 encontravam-se habilitadas a prestar serviços fora do âmbito do serviço 

universal (SU), principalmente correio expresso, e 15 encontravam-se habilitadas a prestar 

serviços no âmbito do SU. Seis entidades encontravam-se habilitadas a prestar, 

simultaneamente, ambos os tipos de serviços (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Prestadores habilitados a prestar serviços postais  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Prestadores habilitados 79 85 87 90 92 

Serviços fora do âmbito do serviço universal 70 76 78 81 83 

Serviços no âmbito do serviço universal 15 15 15 14 15 

Unidade: número de prestadores 
Fonte: ANACOM 

 

Ao longo do ano foram habilitadas quatro novas entidades como prestadores de serviços 

fora do âmbito do SU: LATINSPLENDOR - Unipessoal, Lda,; LV Courier, Unipessoal, 

Lda.;Táxis Diana, Lda.; MassivePurple, Lda. Foram também habilitadas três novas 

entidades a prestar serviços no âmbito do SU: Openmail, Lda.; Post By Me Portugal, Lda.; 
MassivePurple, Lda.  

De entre as entidades habilitadas, 13 prestadores estiveram em atividade no âmbito do SU 

e 64 prestadores fora do mesmo3 (Figura 1). 

 

                                                           
2  Independentemente de terem deixado de operar durante o ano de 2018. 
3  Considera-se que um prestador esteve em atividade num determinado período caso tenha registado tráfego 

postal nesse período.  
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Figura 1 ─ Evolução dos prestadores de serviços postais em atividade 

 

Unidade: número de prestadores 
Fonte: ANACOM 

 

Apesar do considerável número de entidades presentes neste mercado em 2018 – e para 

além das empresas do Grupo CTT e dos agentes de grandes grupos internacionais de 

serviços expresso –, a maioria das entidades habilitadas era constituída por entidades 

franchisadas de pequena dimensão. Algumas das entidades atuam também noutros 

mercados, nomeadamente nos mercados de transportes de mercadorias, e exercem 

atividades complementares da atividade postal. 

 

2. Evolução da estrutura da oferta 

A entrada em vigor da Lei 17/2012, de 26 de abril, determinou o fim dos serviços 

reservados4. Apesar disso, no âmbito do SU (que representou 82,6% do tráfego postal total 

em 2018), a concessionária do SU (CTT) continua a deter quotas de tráfego postal 

elevadas.  Em 2018, o grupo CTT atingiu uma quota de 91% do tráfego postal total, menos 

1,4 pontos percentuais em relação ao ano anterior (Tabela 2).  

Relativamente ao tráfego abrangido pelos limites do SU, o grupo CTT detinha uma quota 

de cerca de 97,4%. 

                                                           
4  Com exceção das atividades e serviços que, por razões de ordem e segurança pública ou de interesse 

geral, podem ficar reservados a determinados prestadores de serviços postais, tais como a colocação de 
marcos e caixas de correio na via pública destinados à aceitação de envios postais, a emissão e venda de 
selos postais com a menção Portugal e o serviço de correio registado utilizado em procedimentos judiciais 
ou administrativos. A mesma lei atribuiu aos CTT a prestação em exclusivo destes serviços, até 31 de 
dezembro de 2020. 
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Tabela 2 ─ Quotas de tráfego postal total  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Grupo CTT 94,5% 94,5% 93,0% 92,3% 91,0% 

Premium Green Mail - - - - 3,0% 

Grupo Adicional 0,2% 0,3% 0,9% 2,1% - 

GEOPOST / DPD Group 1,1% 1,3% 1,5% 1,7% 1,9% 

Vasp Premium 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 

Notícias Direct 0,8% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 

Grupo Nacex 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 

Urbanos 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 

Iberomail 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

TNT Express 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 

Servinasa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

SDIM 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Best Direct 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Grupo MRW 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

UPS 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Outros operadores5 1,2% 0,9% 1,4% 0,4% 0,2% 

Unidade: % 
Fonte: ANACOM 

Nota:  O Grupo CTT inclui CTT, CTT Expresso, CTT Contacto e Transporta.  

 

3. Tráfego dos serviços postais 

 

Em Portugal, ao longo de 2018, foram enviados cerca de 734 milhões de objetos postais 

(Tabela 3). Do total do tráfego postal, estima-se que em 2018 cerca de 50,4% era correio 

em quantidade e que cerca de 82,6% do tráfego corresponderam a serviços postais 

compreendidos no âmbito do serviço universal (SU). 

Em 2018 o tráfego postal diminuiu 5,9%. Este decréscimo é superior à redução média anual 

verificada nos últimos quatro anos (-4,3%). 

 

                                                           
5  Conjunto dos prestadores que tinham menos de 0,1% de quota de tráfego postal em 2018. 
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Tabela 3 ─ Tráfego postal 

 2017 2018 Var. (%) 
2017/2018  

Variação 
média anual 
2014/2018 

 
Variação 

acumulada 
2014/2018 

Tráfego postal total 780 377 734 227 -5,9%  -4,3%  -16,2% 

(do qual) Correio em 
quantidade 406 222 370 081 -8,9%  -6,0%  -21,8% 

 
Tráfego internacional 
de entrada 39 711 39 576 -0,3% 4,3% 18,1% 

Unidades: milhares de objetos; % 

Fonte: ANACOM 

Nota: O tráfego postal total não inclui o tráfego internacional de entrada. 

 

 

A tendência de diminuição do tráfego postal é um fenómeno internacional. O sector postal 

na Europa tem registado uma quebra de tráfego ao longo dos últimos anos6. Este 

decréscimo na quantidade de envios postais está relacionado com a crescente utilização 

das comunicações eletrónicas em substituição dos envios postais tradicionais6. Refira-se, 

a título de exemplo, a substituição das faturas tradicionais por faturas eletrónicas e, mais 

geralmente, a diminuição do correio em quantidade (-21,8% desde 2014). 

 

Tráfego por tipo de objeto: correspondências e encomendas 

Como se pode verificar na Figura 2, em 2018 cerca de 78,7% dos objetos postais enviados 

foram correspondências (-0,1 pontos percentuais que em 2017), 8,1% publicidade 

endereçada (-0,8 pontos percentuais que em 2017) e 7,2% correio editorial (valor idêntico 

ao do ano anterior). As encomendas representaram 6% do tráfego total (+0,9 pontos 

percentuais que em 2017). 

 

                                                           
6  Com base em estudos elaborados pela WIK Consultants e pela Copenhagen Economics para a Comissão 

Europeia (http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1175253; 
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1175252)  

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1175253
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1175252


 

Serviços Postais – 2018  13/32 

 

Figura 2 – Tráfego postal total em 2018 – por tipo de objeto 

 

Unidade: % 
Fonte: ANACOM  

 

Nos últimos anos, as correspondências, correio editorial e publicidade endereçada têm 

decrescido a uma taxa média anual de 4,7%. Em 2018 estes tipos de tráfego diminuíram 

6,8% (Tabela 4). Como referido anteriormente, tem vindo a verificar-se uma crescente 

utilização das comunicações eletrónicas em substituição dos envios postais6. 

 

Tabela 4 ─ Tráfego postal total – por tipo de objeto 

 2017 2018 Var. (%) 
2017/2018  

Var. (%)  
média anual 
2014/2018 

 
Var. (%) 

acumulada 
2014/2018 

Correspondências, 
correio editorial e 
publicidade endereçada 

740 424 690 191 -6,8%  -4,7%  -17,4% 

         Correspondências 615 084 578 013 -6,0%  -4,4%  -16,6% 
         Pub.endereçada 68 963 59 354 -13,9%  -6,0%  -21,9% 
         Correio editorial 56 377 52 823 -6,3%  -5,3%  -19,7% 
Encomendas 39 954 44 036 10,2%  1,8%  7,2% 

Enc. - valor ajust.7 39 414 41 332 4,9%  5,8%  25,5% 

Unidades: milhares de objetos, % 

Fonte: ANACOM  

 

                                                           
7  Excluindo os valores reportados pelos prestadores que consideram que (pelo menos) alguns dos serviços 

por si prestados não se enquadram na definição de serviço postal, não tendo por isso reportado informação 
estatística de forma regular desde 2014. 

78,7%

8,1%

7,2%
6,0%

Correspondência

Publicidade endereçada

Correio editorial

Encomendas
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As encomendas postais aumentaram 10,2% em 2018 e 7,2% desde 2014. No entanto, 

excluindo o efeito das empresas que deixaram de reportar informação de forma regular a 

partir de 20147, o volume de encomendas aumentou 25,5% em relação a 2014. 

O tráfego internacional de entrada de encomendas aumentou 7% em 2018 (Tabela 5).  

 

Tabela 5 ─ Tráfego postal internacional de entrada – por tipo de objeto 

 2017 2018 Var. (%) 
2017/2018  

Var. (%)  
média anual 
2014/2018 

 
Var. (%) 

acumulada 
2014/2018 

Correspondências 29 529 34 220 15,9%  8,6%  39,0% 

Encomendas 33 541 35 873 7,0%  -7,5%  -26,8% 

Unidades: milhares de objetos, % 

Fonte: ANACOM  
 

De acordo com a Comissão Europeia, no primeiro trimestre de 2018, 27% dos residentes 

em Portugal tinham efetuado compras ou encomendas online nos 3 meses anteriores8 

(mais 2 p.p. que em 2017). 

 

Evolução do tráfego por destino: nacional / internacional 

Analisando o comportamento do tráfego postal por destino (Tabela 6), verifica-se que o 

tráfego nacional representa 95,8% do tráfego total, atingindo cerca de 703 milhões de 

objetos em 2018. A diminuição verificada neste tipo de tráfego (-6,2% face ao ano anterior) 

é superior à diminuição média anual verificada nos últimos quatro anos (-4,4%). 

 

 

 

                                                           
8  Consideram-se as encomendas feitas através de website ou de aplicações de Internet. Inclui a participação 

em lotarias e apostas (como os jogos da Santa Casa), em aquisição de investimentos financeiros (como 
ações), em reservas de alojamento ou compras em leilões na Internet. Não inclui encomendas por e-mail, 
SMS, nem MMS; produtos ou serviços obtidos gratuitamente; nem encomendas para finalidades 
profissionais. Questões colocadas aos inquiridos: “Alguma vez efetuou compras ou encomendas através 
da Internet? Quando efetuou a última compra ou encomenda?”. 
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Tabela 6 ─ Tráfego postal por destino de tráfego 

 2017 2018 Var. (%) 
2017/2018  

Var. (%) 
média anual 
2014/2018 

 
Var. (%) 

acumulada 
2014/2018 

Nacional 749 735 703 306 -6,2%  -4,4%  -16,5% 

Internacional de saída 30 642 30 920 0,9%  -2,6%  -10,2% 

Unidades: milhares de objetos, % 

Fonte: ANACOM  
 

Já no que respeita ao tráfego internacional de saída verificou-se um aumento em 2018 

(+0,9%). No entanto, nos últimos quatro anos, o tráfego internacional de saída diminuiu a 

uma taxa média de 2,6% por ano. 

 

4. Receitas dos serviços postais 

Em 2018, as receitas totais provenientes dos serviços postais atingiram cerca de 626 

milhões de euros. Relativamente ao ano anterior as receitas diminuíram 4,9% (Tabela 7).   

 

Tabela 7 ─ Receitas dos serviços postais – por tipo de objeto 

 2017 2018 Var. (%) 
2017/2018  

Var. (%)  
média anual 
2014/2018 

 
Var. (%) 

acumulada 
2014/2018 

Correspondências 446 130 400 557 -10,2%  -2,1%  -8,2% 

Correio editorial 23 499 23 287 -0,9%  0,7%  3,0% 

Publicidade endereçada 19 999 16 836 -15,8%  -6,8%  -24,6% 

Encomendas 168 883 185 383 9,8%  -3,9%  -14,6% 

Enc. - valor ajust.9 165 739 176 166 6,3%  3,8%  15,9% 

Total 658 511 626 063 -4,9%  -2,7%  -10,4% 

Total - valor ajust.9 655 368 616 847 -5,9%  -0,6%  -2,6% 

Unidades: milhares de euros, % 
Fonte: ANACOM   

Notas:  Não inclui receitas de tráfego internacional de entrada 

 

                                                           
9  Excluindo os valores reportados pelos prestadores que consideram que (pelo menos) alguns dos serviços 

por si prestados não se enquadram na definição de serviço postal, não tendo por isso reportado informação 
estatística de forma regular desde 2014. 
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Cerca de 63,2% das receitas corresponderam a serviços postais compreendidos no âmbito 

do serviço universal. 

Como se pode observar na Tabela 8, a receita média por objeto (excluindo o tráfego de 

entrada) foi de 0,85 euros em 2018 (+1% face ao ano anterior).  

Este aumento da receita média por objeto foi influenciado pelo aumento de preços 

promovido pelos CTT em 2 de abril de 2018 e pela alteração da estrutura do tráfego, 

designadamente o aumento do peso das encomendas, cujas receitas aumentaram 9,8%. 

No caso específico das encomendas, a receita média unitária foi de 4,21 euros em 2018  

(-0,4% relativamente a 2017).  

Caso se exclua o efeito das empresas que deixaram de reportar informação de forma 

regular a partir de 2014, a receita média por objeto aumentou 0,3% relativamente a 2017. 

Já a receita média unitária das encomendas aumentou 1,4% em 2018. 

 

Tabela 8 ─ Receitas unitárias dos serviços postais – por tipo de objeto 

 2017 2018 Var. (%) 
2017/2018  

Var. (%)  
média anual 
2014/2018 

 
Var. (%) 

acumulada 
2014/2018 

Correspondências 0,73 0,69 -4,5%  2,4%  10,1% 

Correio editorial 0,42 0,44 5,8%  6,4%  28,2% 

Publicidade endereçada 0,29 0,28 -2,2%  -0,9%  -3,4% 

Encomendas 4,23 4,21 -0,4%  -5,5%  -20,4% 

Enc. - valor ajust.9  4,21 4,26 1,4%  -2,0%  -7,6% 

Total 0,84 0,85 1,0%  1,7%  7,0% 

Total  - valor ajust.9 0,84 0,84 0,3%  3,7%  15,6% 

Unidades: euros, % 
Fonte: ANACOM 

Notas:  Não inclui receitas e tráfego internacional de entrada 

 

5. Indicadores de rede postal 

De seguida apresenta-se a evolução dos meios materiais e humanos associados à rede 

postal. 
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Meios materiais 

A evolução dos meios materiais da rede postal detidos pelo prestador do SU e pelas 

restantes entidades habilitadas para a prestação de serviços é apresentada na Tabela 9. 

 

Tabela 9 ─ Meios materiais da rede postal 

 
2017 2018 Var. (%) 

2017/2018  
Var. (%) 

média anual 
2014/2018 

 
Var. (%) 

acumulada 
2014/2018 

N.º pontos de acesso 13 761 13 742 -0,1%   1,1%  4,5% 

  Grupo CTT 12 638 12 563 -0,6%   0,3%  1,2% 

      (dos quais)        

      Estações de correio (CTT) 608 538 -11,5%  -3,6%  -13,6% 

      Postos de correio (CTT) 1 761 1 845 4,8%  2,2%  8,9% 

      Marcos de correio (CTT) 9 658 9 639 -0,2%  0,5%  1,8% 

  Outros prestadores 1 123 1 179 5,0%   12,1%  57,8% 

N.º centros de distribuição 405 422 4,2%   0,4%  1,7% 

  Grupo CTT 249 254 2,0%   -2,1%  -8,3% 

  Outros prestadores 156 168 7,7%   5,0%  21,7% 

Frota de veículos 6 146 6 356 3,4%   0,6%  2,5% 

  Grupo CTT 3 620 3 967 9,6%   1,2%  4,9% 

  Outros prestadores 2 526 2 389 -5,4%   -0,3%  -1,2% 

Unidades: número de meios materiais, % 
Fonte: ANACOM  

     

 
No que respeita aos pontos de acesso à rede postal, entendidos como os pontos onde é 

possível depositar um envio postal (estações de correio, postos de correio, marcos de 

correio, caixa de correio), registou-se após 2003 uma tendência de queda (-41,5% entre 

2003 e 2013) determinada, sobretudo, pela desativação e remoção de marcos de correio 

dos CTT. No entanto, nos últimos anos, registou-se uma inversão desta tendência 

relacionada com o cumprimento dos objetivos de densidade postal aprovados pela 
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ANACOM a 28 de agosto de 201410. Em 2018, no entanto, registou-se uma diminuição de 

0,1% do número de pontos de acesso. Esta variação dos pontos de acesso ocorreu em 

simultâneo com a redução do número de estações de correio (-11,5%) e dos marcos de 

correio (-0,2%) dos CTT. Já o número de postos de correios dos CTT aumentou 4,8%.  

No que respeita aos restantes prestadores, o número de pontos de acesso aumentou 5% 

em 2018. Este aumento de pontos de acesso está, nalguns casos, associado a parcerias 

entre prestadores postais e redes de lojas de serviços diversos. 

O número de centros de distribuição aumentou 4,2%. A frota de veículos registou um 

incremento de 3,4%, influenciado pelo aumento da frota do Grupo CTT (+9,6%). 

O tráfego médio por meio material encontra-se em queda, devido sobretudo à significativa 

diminuição do tráfego anteriormente referida (Tabela 10). No entanto, no caso dos centros 

de distribuição, da frota de veículos e em 2018 no caso dos pontos de acesso, o tráfego 

médio por meio material dos outros prestadores que não os CTT tem aumentado. 

 

Tabela 10 – Tráfego médio por meios materiais 

 
2017 2018 Var. (%) 

2017/2018  
Var. (%) 
média 
anual 

2014/2018 
 

Var. (%) 
acumulada 
2014/2018 

Tráfego/pontos de acesso 56 709 53 429 -5,8%   -5,4%  -19,8% 

  Grupo CTT 57 023 53 163 -6,8%   -5,5%  -20,4% 

  Outros prestadores 53 180 56 263 5,8%   -3,2%  -12,3% 

Tráfego/centros de 
distribuição 1 926 858 1 739 873 -9,7%   -4,7%  -17,6% 

  Grupo CTT 2 894 201 2 629 496 -9,1%   -3,2%  -12,1% 

  Outros prestadores 382 829 394 848 3,1%   3,3%  13,7% 

Tráfego/frota de veículos 126 973 115 517 -9,0%   -4,9%  -18,3% 

  Grupo CTT 199 076 168 362 -15,4%   -6,4%  -23,1% 

  Outros prestadores 23 643 27 767 17,4%   8,8%  40,1% 
 

Unidades: milhares de objetos por meio material, % 
Fonte: ANACOM  

    

                                                           
10  Ver http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1323392#.VRkVII4lJlV. Entretanto, em 15 de setembro de 

2017 a ANACOM fixou os objetivos para vigorar até 30 de setembro de 2020 (ver 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1417181). 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1323392#.VRkVII4lJlV
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1417181
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Em relação aos outros meios materiais (pertencentes na totalidade aos CTT enquanto 

concessionária do SU) apresentados na Tabela 11, destaca-se a redução verificada nas 

máquinas automáticas de venda de selos (-29,7% em relação a 2017). 

 

Tabela 11 – Outros meios materiais 

 
2017 2018 Var. (%) 

2017/2018  
Var. (%) 

média anual 
2014/2018 

 
Var. (%) 

acumulada 
2014/2018 

Apartados 153 077 153 071 0,0%   0,0%  0,1% 
Postos onde apenas se 
podem adquirir selos 2 074 2 055 -0,9%  -8,9%  -31,2% 

Máquinas automáticas de 
venda de selos 175 123 -29,7%   -13,9%  -45,1% 

 
Unidades: número de meios materiais, % 
Fonte: ANACOM   

 
Cobertura e densidade postais 

A cobertura postal manteve-se em 2018, tendo-se fixado nos 14,9 pontos de acesso por 

100 quilómetros quadrados (Tabela 12 e Figura 3). 

 

Tabela 12 ─ Cobertura postal 

 2017 2018 Var. 
2017/2018 

 
Var. média 

anual 
2014/2018 

 
Var. 

acumulada 
2014/2018 

N.º de pontos de acesso por 100 km2 14,9 14,9 0,0  0,2  0,6 

Unidade: pontos de acesso por 100 km2, pontos percentuais 

Fonte: ANACOM, INE 
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Figura 3 – Cobertura postal 

 

Unidade: número de pontos de acesso por 100 km2 
Fonte: ANACOM                            

 

A cobertura postal em Portugal (rácio entre a área do país e o número de estabelecimentos 

postais) estava, de acordo com a informação disponível, acima da média europeia em 2017 

(Figura 4). Em média, em Portugal existia um estabelecimento por cada 39 quilómetros 

quadrados enquanto na UE existia um estabelecimento por cada 44 quilómetros 

quadrados. 

 

Figura 4 – Comparação internacional da cobertura postal 

 

Unidade: área geográfica (em km2) coberta por estabelecimento postal 
Fonte: UPU (http://www.upu.int/pls/ap/ssp_report.main?p_language=AN&p_choice=BROWSE) 

Nota: Os dados relativos à Irlanda, Letónia, Malta, Polónia e Espanha são estimados tendo em conta a informação disponível mais recente. 
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O número médio de habitantes por ponto de acesso aumentou ligeiramente em 2018 

(Tabela 13). 

 

Tabela 13 ─ Densidade postal 

 2017 2018 Var. 
2017/2018  

Var. média 
anual 

2014/2018 
 

Var. 
acumulada 
2014/2018 

N.º habitantes por ponto de 
acesso  748 749 1   -10   -40 

Unidade: número de habitantes por ponto de acesso  
Fonte: ANACOM, INE  

 

De acordo com a informação disponível (Figura 5) o número médio de habitantes por 

estabelecimento postal em Portugal era, em 2017, inferior à média da UE (4.366 em 

Portugal contra 5.134 na UE). 

 

Figura 5 – Comparação internacional de densidade postal 

 

Unidade: número médio de habitantes por estabelecimento postal 
Fonte: UPU (http://www.upu.int/pls/ap/ssp_report.main?p_language=AN&p_choice=BROWSE)    

Nota:  Os dados relativos à Irlanda, Letónia, Malta, Polónia e Espanha são estimados tendo em conta a informação disponível mais 
recente. 
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Meios humanos 

Como se pode observar na Tabela 14, o número de empregados no sector postal aumentou 

3,2% em 2018. Esta variação foi superior à tendência histórica dos últimos quatro anos 

(acréscimo médio anual de 1,4%). O Grupo CTT registou um aumento do número de 

trabalhadores de 2,1% enquanto os restantes prestadores registaram um aumento de 

6,9%. Caso se exclua o efeito das empresas que deixaram de reportar informação de forma 

regular a partir de 2014, o número de empregados aumentou 1,5% em 2018. A principal 

fonte de crescimento emprego no sector foram os prestadores alternativos. 

 

Tabela 14 ─ Emprego nos serviços postais 

 
2017 2018 Var. (%) 

2017/2018  
Var. (%) média 

anual 
2014/2018 

 
Var. (%) 

acumulada 
2014/2018 

N.º empregados 14 195 14 646 3,2%   1,4%  5,6% 

Nº Emp. - valor ajust.11  13 317 13 515 1,5%  0,6%  2,6% 

Grupo CTT 11 067 11 301 2,1%   0,4%  1,7% 

Grupo CTT - valor ajust.11  11 067 11 147 0,7%  0,1%  0,3% 

Outros prestadores 3 128 3 345 6,9%   4,9%  21,2% 
Outros prestadores - valor 
ajust.11 2 250 2 368 5,2%  3,6%  15,0% 

 
Unidades: número de empregados, % 
Fonte: ANACOM 

 
De referir que em 2015 interrompeu-se a tendência de redução do volume de emprego no 

sector (Figura 6). 

 

                                                           
11  Excluindo os valores reportados pelos prestadores que consideram que todos os serviços por si prestados 

não se enquadram na definição de serviço postal, não tendo por isso reportado informação estatística de 
forma regular desde 2014. 
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Figura 6 – Evolução do emprego nos serviços postais 

 

Unidade: milhares de trabalhadores  
Fonte: ANACOM   
  

O número de empregados contabilizado, no final de 2018, encontrava-se mesmo  acima 

do intervalo de previsão resultante da tendência estimada (Figura 7). 

 

Figura 7 – Evolução trimestral do número de trabalhadores e intervalo de previsão 

 

Unidade: número de trabalhadores 

Fonte: ANACOM 

Nota:  Recorreu-se a um modelo de regressão com tendência linear (Y = 18 403 - 71,4 t – 686 T1 – 549 T4) estimado com recurso a 
informação trimestral com as seguintes variáveis independentes significativas a um nível de confiança de 95%: dummies sazonais 
para o 1.º e o 4.º trimestres. Intervalo de previsão com um nível de significância de 95%. 
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Como se pode verificar na (Figura 7), no decorrer de cada ano, verificam-se diminuições 

do número de colaboradores de natureza sazonal nos 1.º e 4.º trimestres. Isto deve-se ao 

fenómeno de contratação a prazo a que as empresas deste ramo recorrem nos períodos 

de férias dos seus colaboradores. 

O tráfego médio por trabalhador tem registado um decréscimo ao longo dos últimos quatro 

anos (Tabela 15). Tem-se verificado uma diminuição do tráfego em simultâneo com um 

aumento do número de trabalhadores. Esta situação verifica-se sobretudo no Grupo CTT. 

No entanto, no caso dos restantes prestadores, aumentou o tráfego médio por trabalhador.  

 

Tabela 15 – Tráfego médio por trabalhador 

 
2017 2018 Var. (%) 

2017/2018  
Var. (%) média 

anual 
2014/2018 

 
Var. (%) 

acumulada 
2014/2018 

Tráfego / N.º empregados 54 976 50 132 -8,8%   -5,6%  -20,6% 

Grupo CTT 65 118 59 100 -9,2%   -5,6%  -20,7% 

Outros prestadores 19 092 19 831 3,9%   3,4%  14,2% 

 
Unidades: número de objetos por trabalhador, % 
Fonte: ANACOM 

 

A receita média por trabalhador diminuiu 5,7% em 2018. 

De referir que a evolução do emprego postal em Portugal é a inversa daquela que se regista 

na UE. De acordo com informação disponível12, o emprego no sector postal na UE diminuiu 

entre 2013 e 2017 (Figura 8).  

 

                                                           
12 UPU – Universal Postal Union. 
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Figura 8 – Comparação internacional, evolução do emprego dos prestadores de SU 

Unidade: número de trabalhadores 

Fonte: UPU (http://www.upu.int/pls/ap/ssp_report.main?p_language=AN&p_choice=BROWSE) 

Nota:  Os dados relativos a Irlanda, Letónia e Malta são estimados tendo em conta a informação disponível mais recente; Para a Bélgica 
apenas se encontravam disponíveis dados relativos ao ano de 2016. Dados não disponíveis em relação a Espanha. Por questões de 
visualização, a Alemanha não consta no gráfico, tendo, no entanto, apresentado 472.208 empregados no sector postal. 

 

 

6. A penetração de serviços postais 

Como se pode observar na Tabela 16 e na Figura 9, em 2018 a capitação postal – tráfego 

postal por habitante – atingiu 71,3 objetos por habitante (75,8 em 2017).  

 

Tabela 16 – Capitação postal 

 2017 2018 Var. 
2017/2018  

Var.  
média anual 
2014/2018 

 
Var. 

acumulada 
2014/2018 

Capitação postal 75,8 71,3 -4,5   -3,3   -13,1 

Tráfego nacional 72,9 68,3 -4,5   -3,2   -12,8 

Tráfego internacional de saída 3,0 3,0 0,0   -0,1   -0,3 

Tráfego internacional de 
entrada 3,9 3,8 0,0   0,2   0,6 

Unidade: tráfego postal por habitante  
Fonte: ANACOM, INE  
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Figura 9 – Evolução da capitação postal por destino de tráfego 

 
Unidade: tráfego postal por habitante  
Fonte: ANACOM  
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Anexo 

Tabela 17 – Entidades habilitadas para a prestação de serviços postais no âmbito do SU – 2018 

Entidade Serviços prestados 

CTT Correios de Portugal, S.A. (1) 
Envios de correspondência, incluindo publicidade endereçada 
(direct mail), livros, catálogos, jornais e outras publicações 
periódicas. Encomendas postais. 

CTT Expresso – Serviços Postais e 
Logística, S.A. 

Envios de correspondência, incluindo publicidade endereçada 
(direct mail), livros, catálogos, jornais e outras publicações 
periódicas. Encomendas postais. 

SDIM – Sociedade de Distribuição de 
Imprensa da Madeira, Lda. 

Distribuição de livros, catálogos, jornais e outras publicações 
periódicas. 

NOTÍCIAS DIRECT – Distribuição ao 
Domicílio, Lda. 

Distribuição de livros, catálogos, jornais e outras publicações 
periódicas. 

URBANOS – Distribuição Expresso, S.A. Encomendas postais. 

IBEROMAIL – Correio Internacional, Lda. Encomendas postais. 

VASP PREMIUM – Entrega Personalizada 
de Publicações, Lda. 

Distribuição de livros, catálogos, jornais e outras publicações 
periódicas. 

CTT Contacto, S.A. 
Envios de correspondência, incluindo publicidade 
endereçada, livros, catálogos, jornais e outras publicações 
periódicas. 

Best Direct, Lda. Distribuição de livros, catálogos, jornais e outras publicações 
periódicas. Encomendas postais. 

Dachser Portugal, Sociedade Unipessoal, 
Lda. 

Envios de correspondência, incluindo livros, catálogos, jornais 
e outras publicações periódicas. Encomendas postais. 

GREAPOST, Lda. Distribuição de livros, catálogos, jornais e outras publicações 
periódicas. 

PREMIUM GREEN MAIL, Lda. 
Envios de correspondência, incluindo publicidade endereçada 
(direct mail), livros, catálogos, jornais e outras publicações 
periódicas. Encomendas postais. 

OPENMAIL, Lda. Envios de correspondência. 

Post By Me Portugal, Lda. Envios de correspondência. 

MassivePurple, Lda. 
Envios de correspondência, incluindo publicidade 
endereçada, livros, catálogos, jornais e outras publicações 
periódicas. Encomendas postais. 

Fonte: ANACOM 

(1) A concessionária do serviço postal universal (CTT) tem a faculdade de explorar os serviços postais não reservados e não 
abrangidos no âmbito do SU, com dispensa de título habilitante adicional. 
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Tabela 18 – Entidades habilitadas a prestar serviços postais fora do âmbito do SU – 2018 

Entidade 
A SUA PRESSA, Lda. (1) 
ACTIVOS 24 – Distribuição, Eventos e Logística, Unipessoal, Lda. (2) 

ALFA LISBON – Gestão de Processos de Expedição, Lda. 

ALFALOC – Transportes, Lda. 
ALFAPRATA – Gestão de Soluções Integradas de Transporte, Lda. 
ALFARIO – Gestão de Soluções Integradas de Transporte, Lda. 
ANTÓNIO MOREIRA Unipessoal, Lda. (1) 
AUGUSTO JOSÉ CONCHA ENCARNADO, Unipessoal, Lda. (1) 
Bearing Services, S.A. 
BLUWALK, Lda 
BÓNUS COORDENADAS, Lda. (2) 
BYALYK SERVICE, Unipessoal, Lda 
CHRONOPOST PORTUGAL – Transporte Expresso Internacional, S.A. 
CÓDIGOS CRUZADOS, Lda. (2) 
CONSIGO PELO MUNDO – Transporte e Entrega de Documentos, Unipessoal, Lda. (2) 
CORRIDA DESENFREADA UNIPESSOAL, Lda. (1) 
CTT CONTACTO, S.A. 
CTT Expresso – Serviços Postais e Logística, S.A. 
Dachser Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Damião de Brito – Transportes, Unipessoal, Lda. (1) 
DHL – Express Portugal, Lda. 
EASY POST, Unipessoal, Lda. 
ETAPA EXPRESS, Lda. (2) 
EXIGENTEXPRESS – TRANSPORTES, Unipessoal, Lda. (2) 

EXPRESSODÃO – Transporte de Mercadorias, Lda. (2) 

FEDERAL EXPRESS CORPORATION – Sucursal em Portugal  
FOZPOST – Entrega e Recolha de Encomendas, Lda. (3) 
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS PORTUGAL, Lda. 
GIGANTEXPRESS UNIPESSOAL, Lda. 
GILBERTO JOSÉ MOREIRA E SILVA 
GLOBE LOGISTICS – Empresa de Courier, Logística e Transportes (2) 
IBERCOURIER – Serviço de Transporte Urgente, Lda. (4) 

IBEROMAIL – Correio internacional, S.A. 

IBERPERÍMETRO, Lda. (1) 
IMEXCO, Unipessoal, Lda. (1) 
JÁ ESTÁ – Tráfego e Serviços Logísticos, Lda. (2) 
JOSÉ MANUEL ARAÚJO SILVA – Serviço de Transporte Urgente, Unipessoal, Lda. (2) 
KBOX, Unipessoal, Lda. 
LATINSPLENDOR - Unipessoal 
LEVADO À LETRA – Transportes e Serviços, Lda. (2) 
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Entidade (continuação) 
LISESPO Transportes, Lda. (4) 
LOGISTA – Transportes, Transitários e Pharma, Unipessoal, Lda. (5) 
LV COURRIER, Unipessoal, Lda. (2) 
MassivePurple, Lda. 
MENSAGEMLÁXIA, Lda. (2) 
MIX Express, Transporte Urgente, Unipessoal, Lda. (2) 
NORMAPRAZO – Transportes, Unipessoal, Lda. (2) 
Nuno Gonçalo Ângelo Monteiro (2) 
OBIK EXPRESS – Serviço de transportes, Unipessoal, Lda. (1) 
OVERSPEED – Transportes de correio expresso, Lda. (1) 
P.P. EXPRESSO – Transportes de Mercadorias, Lda. (2) 
Papel Regular – Distribuição de Publicidade Lda. (1) 
Papiro, S.A. (1) 
PEDRO CAMBEIRO - Unipessoal Lda. (2) 
POLIENTREGA, Lda. (2) 
PORTA NOTÍCIAS, Lda. (2) 
PORTOMAIL – Transporte de Documentos e Encomendas, Lda. (2) 
PRINCEPS, Comércio por Grosso, Lda. (2) 
RANEXPRESS – Transportes Rodoviários, Lda. (2) 
Rangel Expresso II, S.A. 
RANGEL EXPRESSO, S.A. 
SERVINASA - Limpezas e Serviços, Lda. 
SOBREXPRESS, Lda. (2) 
Sopostal Lda. 
Táxis Diana, Lda. (1) 
TCI – Transporte Courier International, Lda. 
TNT Express Worldwide (Portugal) – Transitários, Transportes, e Serviços Complementares, S.A. 
TOTALMÉDIA – Entregas ao domicílio, S.A. 
TRÁFEGO DE LETRAS, Lda. (2) 
TRANSALCAINÇA – Transportes, Lda. (1) 
TRANSPORTA – Transportes Porta a Porta, S.A.  
Transportes ANTÓNIO GARCIA & CÉSAR, Lda. (2) 
Transportes OCHÔA, S.A. 
UPS OF PORTUGAL – Transportes Internacionais de Mercadorias, Lda. 
URBENCOMENDA – Transportes, Sociedade Unipessoal, Lda. (1) 
URBEXPRESS – Transportes expresso, Lda. (1) 
VARIANTACTIVA, Lda. (1) 
VASP PREMIUM – Entrega Personalizada de Publicações, Lda. 
VASTA SELECÇÃO – Comércio e serviços, Lda. (1) 
VELOZEFICÁCIA, Lda. (1) 
VIP BOX, Unipessoal, Lda. (1) 
VOLUMES AO CUBO, Courrier, Lda. (2) 

Fonte: ANACOM 

(1) Empresa a prestar serviços postais sob a marca NACEX em regime de franchising. 
(2) Empresa a prestar serviços postais sob a marca MRW em regime de franchising. 
(3) Empresa a prestar serviços postais sob a marca Envialia urgente em regime de franchising. 
(4) A empresa IBERCOURIER é proprietária da marca MRW. 
(5) A empresa LOGISTA é proprietária da marca Nacex. 
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Nota metodológica 

a. Fontes 
 
• Indicadores estatísticos dos serviços postais. 

Informação recolhida trimestralmente junto dos prestadores de serviços postais de acordo com as especificações 
e definições constantes da Deliberação da ANACOM de 23 de agosto de 2012 sobre os indicadores estatísticos 
dos serviços postais (https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1135593). A data de referência da informação 
apresentada é 30-01-2019. Nos casos em que a informação não se encontrava disponível foram produzidas 
estimativas. A informação trimestral agora disponibilizada poderá ser objeto de alterações caso se verifiquem 
revisões ou atualizações. 
Alguns prestadores consideram que (pelo menos) alguns dos serviços por si prestados não se enquadram na 
definição de serviço postal, não tendo por isso reportado informação estatística desde 2014. Esta situação 
encontra-se ainda a ser tratada. Desta forma, no presente relatório não é publicada informação sobre o correio 
expresso (tráfego, quotas e receitas). 

• Information and Communication Technologies in households and by individuals da Comissão Europeia (CE) 
Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias harmonizado e compilado 
pelo Eurostat. Em Portugal o inquérito é promovido anualmente pelo INE. O universo é constituído pelos agregados 
familiares residentes em Portugal com pelo menos um indivíduo com idade entre 16 e 74 anos. A dimensão da 
amostra foi de 6671 agregados domésticos. O período de referência da informação é o momento da entrevista 
para os dados relativos aos agregados domésticos, e o 1T2018 para os dados referentes a pessoas. A amostra foi 
estratificada por NUTS II e dimensionada de forma a produzir estimativas representativas para Portugal e para as 
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

• Agregados estatísticos publicados pela Universal Postal Union (UPU). 
 

b. Definições e notas 
 
• Serviços postais. 

Nos termos da legislação em vigor, por serviço postal entende-se a atividade que integra as operações de 
aceitação, tratamento, transporte e distribuição de envios postais. Entende-se por envio postal um objeto 
endereçado na forma definitiva obedecendo às especificações físicas e técnicas que permitam o seu tratamento 
na rede postal, bem como a respetiva entrega no endereço indicado no próprio objeto ou no seu invólucro, 
designadamente, envios de correspondência (comunicação escrita num suporte físico de qualquer natureza, 
incluindo a publicidade endereçada), livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas e encomendas 
postais (pequenos volumes contendo mercadorias ou objetos com ou sem valor comercial). 

• Serviço Universal. 
Oferta de serviços postais definida na Lei, com qualidade especificada, disponível de forma permanente em todo 
o território nacional, a preços acessíveis a todos os utilizadores, visando a satisfação das necessidades de 
comunicação da população e das atividades económicas e sociais.   

• Indicadores de tráfego dos serviços postais. 
Vd. secção A da Parte I do formulário anexo à Deliberação da ANACOM de 23 de agosto de 2012 sobre os 
indicadores estatísticos dos serviços postais (https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1135593). 
Salvo indicação em contrário, o tráfego total resulta da soma do tráfego nacional e do tráfego internacional de 
saída. 

• Indicadores de receitas dos serviços postais. 
Vd. secção C da Parte I do formulário anexo à Deliberação da ANACOM de 23 de agosto de 2012 sobre os 
indicadores estatísticos dos serviços postais (https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1135593). 
As receitas apresentadas neste relatório não incluem as receitas de tráfego internacional de entrada. 

• Indicadores de meios humanos e materiais. 
Vd. secção D da Parte I do formulário anexo à Deliberação da ANACOM de 23 de agosto de 2012 sobre os 
indicadores estatísticos dos serviços postais (https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1135593). 
 

c. Siglas e abreviaturas 

SU Serviço Universal UPU Universal Postal Union   

d. Sinais convencionais 
 

%  percentagem p.p. pontos percentuais     
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