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colaboradores dos CTT nao pertencentes ao banco, tomarem posteriormente 

conhecimento da res posta final enviada ao cliente, nao podendo assim darem 

conhecimento desta a ANACOM. A resposta final e dada apenas e exclusivamente ao 

cliente pelo Banco CTT e comunicada ao respetivo regulador da banca. 

• 	 Observam-se ainda situa~oes em que 0 reclamante solicita algo que nao se insere no 

ambito dos procedimentos da Empresa, 0 que inviabiliza a prepara~ao de uma resposta 

completa que va de encontro ao pretendido pelo reclamante. 

3. 	 Define ainda 0 SPD que caso 0 prestador de servi~os nao envie, no prazo legalmente 

definido, uma resposta final ao reclamante, deve, dentro desse prazo, informa-lo de modo 

fundamentado sobre as razoes que concretamente justificam 0 atraso na resposta e 0 

prazo final de resposta a reclama~ao, devendo ser assegurada uma resposta final no prazo 

informado. 

Em termos de prazos de resposta, existe uma particularidade ao nfvel do servi~o postal 

internacional que importa desde ja salientar e ter em conta quanto a este aspeto, uma vez 

que a resposta final dos CTT esta dependente da resposta de terceiros. 

De acordo com 0 normativo em vigor da Conven~ao Postal Universal, ratificada pelo 

Estado portugues, os operadores postais dispoem de um prazo alargado para 

responderem as averigua~oes que the sao colocadas, ou seja, ate 30 dias para 0 correia 

expresso e de 30 a 60 dias para 0 correia registado e encomendas, consoante a via de 

realiza~ao da averigua~ao (i.e., via e-mail ou aplica~ao eletr6nica do IPC - International 

Post Corporation para os operadores aderentes, ou atraves de correia - modelo CN08 

nos restantes casos). 

Assim, 56 ap6s a res posta do operador postal de destino, que pode ocorrer ate este prazo 

ou por vezes pode acontecer mesmo depois deste prazo, e possfvel responder ao cliente. 

No entanto, de referir que, verifica-se ainda uma situa~ao em que muitos dos operadores 

postais de destino nao disponibilizam informac;ao no sistema track & trace sobre os envios 

posta is. Sem a resposta as averigua~oes realizadas por estes operadores, nao sera 

possfvel obter uma resposta conclusiva, 0 que inviabiliza 0 envio de uma resposta final 

conclusiva ao cliente pelos CTT sobre a situac;ao reclamada. 
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4. 	 No que se ref ere a recomenda~ao aos prestadores de servi~os de que, caso a res posta a 

enviar ao reclamante seja em sentido desfavoravel a sua pretensao, a mesma inclua 

informa~ao sobre 0 direito de 0 reclamante recorrer aos mecanismos de resolu~ao 

extrajudicial de conflitos, os respetivos contactos e condi~5es de aces so, entende-se que 

a informa~ao detalhada ja disponibilizada sobre esta materia no sftio na Internet dos 

prestadores de servi~os, bem como nas lojas (TT e suficiente, nao se acrescentando com 

esta medida mais informa~ao aja disponibilizada. 

(ertos que os nossos comentarios merecerao a V. melhor aten~ao, apresentamos os nossos 

melhores cumprimentos, 

GUY PACHECO 

Administrador 
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