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DECLARA«AO n.o ANACOM-3/2017-SP 

A Autoridade I\lacional de Comunicac;:6es (ANACOM) declara, nos termos e para os efeitos do 

disposto na alfnea d) do n,o 2 do artigo 8,° e do n,o 1 do artigo 35.° 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 (Lei Postal), que a EASY POST, Unipessoal, Lda" doravante abreviadamente designada por 

EASY POST, matriculada sob 0 numero 514 054018, com sede no Ediffcio Malhoa Plaza, Avenida 

Jose Malhoa, n,o 2, 1° andar, Tardoz, Escrit6rio, 1,1, 1070-325 Lisboa, se encontra inscrita no 

registo dos prestadores de servic;:os postais, 

Por comunicac;:ao de 15.09.2016, devidamente instrufda a 18.04.2017, a EASY POST informou 

pretender iniciar, no territ6rio nacional, a prestac;:ao de servic;:os de correio expresso, de ambito 

nacional e internacional, suportando-se nas redes postais ADICIONAL e CTT, 

A prestac;:ao dos servic;:os postais objeto da presente declarac;:ao esta sujeita ao regime de 

autorizac;:ao geral, devendo a EASY POST cumprir as regras previstas na Lei Postal e nas demais 

regulamentac;:6es aplicaveis ao setor postal. Em particular, sao garantidos a EASY POST os 

direitos e impostas as obrigac;:6es relacionados com a prestac;:ao de servic;:os postais, previstos, 

respetivamente, no artigo 36,° enos n.OS 1 e 4 do artigo 37.° da Lei Postal. 

A EASY POST fica obrigada ao pagamento das taxas previstas no artigo 44,° da Lei Postal, no 

montante e de acordo com 0 previsto em porta ria do membro do Governo responsavel pel a area 

das comunicac;:6es, 

Lisboa, C5' de maio de 2017 

v-~ 

Professor Doutor Joao Manu I Lourenc;:o Confraria Jorge e Silva 


Vogal do Conselho de Administrac;:ao 


Ao abrigo das disposic;:6es conjugadas da alfnea c) do n.o 1 do artigo 9. 0 
, da alfnea q) do n.o 1 do 

artigo 26.0 e dos n.es 1 e 2 do artigo 27.0, todos dos Estatutos da ANACOM, aprovados pelo Decreto

Lei n.o 39/2015, de 16 de marc;:o, e no uso da competencia delegada pelo Conselho de 

Administrac;:ao da ANACOM, nos termos previstos na alfnea j) do n.o 3 da Deliberac;:ao n.o 

1856/2015, de 24 de setembro, na sua redac;:ao em vigor. 


