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I. ENQUADRAMENTO 

Por deliberação de 04.04.2019, o Conselho de Administração da ANACOM aprovou um 

sentido provável de decisão (doravante, “SPD”) relativo a determinação para correção da 

informação divulgada pelos CTT – Correios de Portugal, S.A. (doravante, “CTT”) 

respeitante à obrigação de disponibilização do livro de reclamações nos estabelecimentos de 

prestação de serviços postais. 

O referido SPD foi submetido a audiência prévia dos CTT, nos termos dos artigos 121.º e 

122.º do Código de Procedimento Administrativo (doravante, “CPA”), pelo prazo de dez dias 

úteis. 

Notificados a 08.04.2019, os CTT vieram requerer, em 12.04.2019, ao abrigo dos artigos 

268.º, n.ºs 1 e 2 da Constituição da República Portuguesa (CRP), e 82.º e 83.º do CPA, a 

reprodução integral, em suporte digital, do correspondente processo administrativo, tendo o 

DVD com a reprodução solicitada sido disponibilizado àquela empresa em 16.04.2019. 

Em 23.04.2019, os CTT remeteram à ANACOM, tempestivamente, a sua pronúncia, referindo 

tratar-se de uma versão confidencial da mesma e comprometendo-se a enviar, tão breve 

quanto possível, uma versão não confidencial – o que fizeram a 22.05.2019.  

Assumindo-se, na sua generalidade, contra o SPD adotado através da citada deliberação, os 

CTT estruturam a sua pronúncia em quatro pontos, que versam sobre: 

1. A obrigação de disponibilizar o livro de reclamações nos postos de correios;  

2. A obrigação de disponibilizar o livro de reclamações nos postos de correio em 

funcionamento nas instalações da Administração Pública e Local; 

3. A recomendação quanto à especificação do prazo para envio dos originais das 

folhas de reclamação; e 

4. O prazo concedido para implementação das determinações da ANACOM. 

Visando confirmar o alegado pelos CTT no âmbito da respetiva pronúncia, quanto ao tempo 

médio de espera para que a Imprensa Nacional Casa da Moeda (doravante “INCM”) 

conseguisse disponibilizar um grande volume de livros de reclamação, a ANACOM notificou 

aquela empresa, em 03.05.2019, para vir remeter a esta Autoridade cópia da correspondência 
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trocada com a referida entidade, tendo os CTT vindo informar, em 08.05.2019 – ou seja, 

tempestivamente – que não dispunham de qualquer correspondência formal ou comunicação 

escrita trocada com a referida entidade. 

Face à resposta dos CTT, em 15.05.2019 esta Autoridade solicitou informação, à INCM, sobre 

o período de tempo necessário para a disponibilização de 1.000 exemplares do livro de 

reclamações (em formato físico) a uma entidade que os pretendesse adquirir – pedido que 

foi reiterado a 31.05.2019 –, tendo a informação requerida sido prestada, por e-mail, a 

04.06.2019. 

O presente relatório, que constitui parte integrante da decisão final, inclui uma síntese das 

posições manifestadas pelos CTT, bem como os entendimentos desta Autoridade sobre as 

mesmas. 

 

II. ANÁLISE DA PRONÚNCIA DOS CTT 

 

1. QUANTO À DETERMINAÇÃO PREVISTA NO PONTO 1.I. DA PARTE DECISÓRIA DA 

DELIBERAÇÃO 

Relativamente à obrigação de disponibilizar o livro de reclamações, os CTT começam por 

citar o artigo 3.º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro1 (adiante, 

“Decreto-Lei n.º 156/2005”), afirmando (de forma genérica) que, «enquanto prestadores de 

serviços postais», estão obrigados a facultar o livro de reclamações, nos termos previstos 

naquela norma, a qualquer cliente que o solicite. E acrescentam: «importa que (…) fique 

desde já evidenciado» que, «tal como decorre dos Manuais de Procedimentos dos CTT, o 

livro de reclamações é sempre disponibilizado ao consumidor que, devidamente informado 

acerca da existência de outros canais de reclamação, ainda assim, pretende registar a sua 

reclamação no livro de reclamações existente em cada posto de correio» (sublinhados 

nossos).  

Afirmam ainda que a «questão central analisada no SPD, face ao conteúdo dos Manuais de 

Procedimento é, pois, saber se o livro de reclamações a disponibilizar deve ser utilizado para 

registar qualquer tipo de reclamações ou se deve ser utilizado, primária e principalmente, 

                                                           
1 Alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 371/2007, de 6 de novembro, 118/2009, de 19 de maio, 317/2009, de 30 de 

outubro, 242/2012, de 7 de novembro, e 74/2017, de 21 de junho. 
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para registar as reclamações relacionadas com os serviços prestados no estabelecimento 

postal onde o livro de reclamações foi requerido». 

E, sobre este ponto, expressam o entendimento de que «a última opção é a mais compatível 

com o regime constante do Decreto-Lei n.º 156/2005», considerando que o livro de 

reclamações existente nos postos de correios deve ser principalmente utilizado para registar 

reclamações relativas a serviços disponibilizados nesses concretos estabelecimentos. 

Afirmam sustentar o seu entendimento na redação do artigo 2.º, n.º 1, alíneas a) e b) do 

Decreto-Lei n.º 156/2005, da qual entendem decorrer, «efetivamente», que a existência e 

disponibilização do livro de reclamações está ligada à existência de um estabelecimento e à 

atividade comercial exercida nesse local. E, apelando ainda ao elemento histórico, 

concretamente ao preâmbulo do Decreto-Lei n.º 156/2005, na versão original do diploma, 

concluem que o livro de reclamações surgiu precisamente como forma de proporcionar ao 

consumidor a possibilidade de reclamar no local onde o conflito ocorreu. 

Sustentam também os CTT que um entendimento diferente poderá ter consequências 

negativas a vários níveis, como uma utilização ineficiente do livro de reclamações de um 

determinado estabelecimento, quando a queixa ou reclamação em causa não se relacione 

com os serviços ou atendimento aí prestados. 

Aditam que têm vindo a implementar, há largos anos, vários procedimentos, agilizando, 

nomeadamente, as tarefas inerentes aos diversos serviços oferecidos nos postos de correios, 

nomeadamente em matéria de tratamento de reclamações e pedidos de informação. E 

concretizam fazendo referência ao “Manual de Procedimentos Operacionais de Postos de 

Correios” (edição n.º 6, de março de 2017) e ao “Procedimento de Tratamento de 

Reclamações” (de janeiro de 2019) – que altera o primeiro –, assumindo-o como 

paradigmático na defesa dos consumidores, especificamente no que se refere ao tratamento 

de reclamações e pedidos de informação. 

E, neste sentido, defendem que, contrariamente à conclusão constante da alínea h) [dos 

considerandos] do SPD, da menção ao procedimento atualmente em vigor que consta do 

Manual resultará claramente que não deverá ocorrer recusa na disponibilização do livro de 

reclamações dos postos. E prosseguem defendendo que os Manuais de Procedimentos em 

vigor não visam limitar o direito de queixa dos consumidores, nem afastam o imperativo legal 

de disponibilização do livro de reclamações, e que a informação que deles consta e que tem 
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vindo a ser prestada pelos CTT aos postos de correios (e que é sublinhada no SPD) – de que 

«“apenas devem ser registadas as reclamações sobre serviços prestados num determinado 

posto de correios» – não limita, restringe ou prejudica o direito de reclamação dos 

consumidores. 

A empresa defende que a informação que tem sido prestada é, outrossim, mais completa e 

exaustiva sobre os meios alternativos de que os consumidores dispõem para apresentar 

reclamações relativamente a serviços que estejam «fora dos serviços postais disponibilizados 

no posto”», considerando ainda que tais meios alternativos garantem que a reclamação ou o 

pedido de informação «chega imediatamente ao contacto direto com os CTT» – que, por sua 

vez, fará chegar os correspondentes elementos à “Loja Centralizadora” –, «sem ter de passar 

pelo respetivo registo no livro do posto», o que (alegadamente) tem como consequência que 

dos ditos meios alternativos ou canais de comunicação resulte uma maior capacidade de 

resposta, num prazo curto. E, quanto a este aspeto, clarificam que se consideram como tal 

(ou seja, como meios alternativos ou canais de comunicação), as cartas, a Provedoria dos 

CTT, o site da empresa, as “Lojas CTT”, a Mailbox disponibilizada e a “Linha CTT”.  

Não obstante, logo de seguida – e de forma contraditória –, os CTT alegam que todas as 

reclamações seguem o mesmo procedimento, independentemente do canal de entrada (ou 

seja, quer sejam recebidas através dos meios anteriormente indicados, quer sejam 

apresentadas através dos livros de reclamações, físico e eletrónico), elencando as fases 

deste procedimento (que, segundo invocam, serão aplicadas de forma transversal): (i) 

aceitação (registo da reclamação); (ii) tratamento (análise da reclamação para verificar que 

garantias / características do serviço prestado estão em causa); (iii) averiguação interna 

(contacto com a divisão interna competente); e (iv) resposta ao cliente (que poderá ser 

acompanhada de indemnização, quando aplicável).   

Os CTT entendem ainda que, de acordo com os procedimentos atualmente em vigor, a 

empresa não desincentiva os clientes «a desistir do impulso para proceder à reclamação» e 

que, pelo contrário, até são indicados mais meios, «expeditos e ligados a profissionais dos 

CTT que, com certeza de fiabilidade, diligenciam pela segurança jurídica de quem pretende 

apresentar a sua reclamação ou pedido de informação» (uma vez que “a disponibilização de 

informação sobre os vários cenários de reclamação, providencia aos utilizadores uma 

panóplia de recurso e permite-lhes escolher o que lhes for mais conveniente, reforçando (….) 

o sistema de garantia dos seus direitos”). 
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E concluem que a interpretação que têm feito – quanto ao facto de informarem o consumidor 

sobre as várias formas de apresentação de reclamações e pedidos de informação que têm 

ao seu dispor e de o livro de reclamações do posto de correios ser principalmente utilizado 

para registar reclamações relativas a serviços disponibilizados no próprio posto de correios –

não é incorreta e observa o disposto no artigo 3.º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 156/2005 

e na Lei de Defesa do Consumidor. Para a empresa, «nada no DL 156/2005  previne os CTT 

de apresentarem informação completa sobre os diferentes meios ou canais de reclamações 

disponíveis aos consumidores, e a informação que é transmitida aos consumidores pelos 

postos de correios está em linha com o previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea g)» da referida Lei, 

de onde se retira que a empresa deve informar «”o consumidor de forma clara, objetiva e 

adequada», nomeadamente, sobre o “sistema de tratamento de reclamações dos 

consumidores pelo profissional”». 

Afirma ainda a empresa que, após o consumidor ser informado e esclarecido sobre os 

diferentes meios alternativos para apresentação da reclamação, se pretender, «ainda 

assim»2, utilizar o livro de reclamações disponível num determinado posto de correios, existe 

a indicação expressa, nos Manuais de Procedimentos, de permitir que apresente a sua 

reclamação no livro de reclamações aí existente – pelo que não existe uma recusa de 

disponibilização do livro de reclamações. 

Por último, os CTT terminam afirmando que, «Não obstante o exposto, caso a ANACOM, 

depois da explicação anterior, continue a considerar relevante, os CTT nada têm a opor no 

sentido de clarificar e afinar a redação do Manual de Procedimentos, no sentido acima 

exposto3». 

ENTENDIMENTO DA ANACOM: 

Em primeiro lugar, importa ressaltar que, na sua pronúncia, os CTT, embora tenham 

começado por expressar, de uma forma genérica, a sua discordância com o SPD sujeito a 

audiência prévia da empresa interessada, acabam desde logo por reconhecer, evidenciando, 

que tal como decorre dos suportes escritos que disponibilizam aos postos de correios 

(nomeadamente, dos respetivos Manuais de Procedimentos), o livro de reclamações apenas 

é disponibilizado aos utilizadores de serviços postais que se deslocam àqueles postos depois 

                                                           
2 Sublinhado nosso. 
3 Sublinhado nosso. 
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de estes serem devidamente informados acerca da existência de outros canais de 

reclamação, e nos casos em que, ainda assim, manifestam a [ou persistem na] intenção de 

registar a sua reclamação no livro de reclamações existente em cada posto de correios – o 

que, por si só, contraria o regime estabelecido no Decreto-Lei n.º 156/2005.  

Com efeito, o artigo 2.º, n.º 1, alínea b) do citado diploma legal prescreve que o livro de  

reclamações tem que ser facultado «imediata»4 e gratuitamente ao consumidor ou utente 

sempre que por este tal lhe seja solicitado5 – o que bem demonstra que o legislador não 

pretendeu que a respetiva disponibilização ficasse dependente da prestação de informações 

sobre “canais alternativos” de que qualquer empresa possa dispor para a apresentação de 

reclamações, nem de qualquer insistência por parte dos utentes que o pretendam utilizar para 

apresentar uma reclamação. 

Relativamente ao alegado pelos CTT quanto ao que qualificam como «questão central 

analisada no SPD» – e ao entendimento que propugnam com base na interpretação que 

fazem do disposto no artigo 2.º, n.º 1, alíneas a) e b) do Decreto-Lei n.º 156/2005 –, não lhes 

assiste também razão, considerando esta Autoridade que tal interpretação não tem qualquer 

expressão na letra e no espírito da norma em causa.  

De facto, o que a referida norma prevê é a obrigatoriedade de o fornecedor de bens ou 

prestador de serviços dispor de, e disponibilizar, o livro de reclamações, em formato físico, 

nos estabelecimentos em que é exercida a atividade (uma das atividades elencadas no Anexo 

ao diploma em apreço, em cuja alínea e) se inclui a prestação de serviços postais), e desde 

que tenham contacto com o público (nomeadamente, através de serviços de atendimento ao 

público destinado à oferta de produtos e serviços ou de manutenção das relações de clientela) 

– estabelecendo, assim, o âmbito subjetivo da obrigação de disponibilização do formato físico 

do livro de reclamações. Note-se, aliás, que por força do disposto no n.º 2 do mesmo artigo 

2.º, a referida obrigação é estendida ao livro de reclamações, no formato eletrónico. 

Assim, em momento algum a norma invocada pelos CTT limita a obrigação de 

disponibilização do livro de reclamações existente nos estabelecimentos unicamente a 

conflitos que surjam no decurso de serviços que aí sejam prestados.  

                                                           
4 Sublinhado nosso. 
5 Sem prejuízo, naturalmente, da observância das regras da ordem de atendimento previstas no estabelecimento 
comercial e do respeito pelo regime de atendimento prioritário. 
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E, neste sentido, não pode a ANACOM partilhar do entendimento – aparentemente sufragado 

pelos CTT – de que o legislador, no preâmbulo do diploma, na sua versão original, ao referir 

que «O livro de reclamações constitui um dos instrumentos que tornam mais acessível o 

exercício do direito de queixa, ao proporcionar ao consumidor a possibilidade de reclamar no 

local onde o conflito ocorreu» tenha pretendido introduzir uma tal restrição ou de alguma 

forma confinar o exercício daquele direito apenas a conflitos ocorridos no local.  

A ser assim – e note-se que a versão original do diploma remonta a 2005, pelo que não 

contemplava ainda as alterações (fácticas e até tecnológicas) que vieram a ocorrer ao longo 

dos 12 anos6 seguintes –, como poderiam, por exemplo, os utilizadores de serviços postais 

apresentar uma reclamação, no livro de reclamações, relativamente a um serviço como o de 

distribuição postal? E como poderia justificar-se – se o teor do preâmbulo da versão original 

do diploma fosse interpretado e conduzisse à aplicação do diploma nos termos pretendidos 

pelos CTT – a obrigação de disponibilização do livro de reclamações em formato eletrónico?  

Acresce que o n.º 5 do mesmo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 156/2005 prevê que o livro de 

reclamações pode ser utilizado por qualquer consumidor ou utente, nas situações e nos 

termos previstos no referido diploma. 

E, depois de na alínea b) do n.º 1 do seu artigo 3.º, o legislador ter vindo impor a obrigação 

de disponibilização «imediata» do livro de reclamações, quando solicitado (e nos termos já 

acima referidos), no n.º 2 do mesmo preceito legal, o mesmo legislador veio impor uma 

proibição: a de o fornecedor de bens ou prestador de serviços justificar a falta do livro de 

reclamações no «estabelecimento onde o consumidor ou o utente o solicita» com o 

fundamento de este se encontrar disponível noutros estabelecimentos, dependências ou 

sucursais, ou de ser facultado o formato eletrónico do mesmo livro. 

Com efeito, da conjugação de todos estes normativos resulta que não pode proceder o 

sentido que os CTT pretendem retirar das alíneas a) e b) do n.º 1 do (já) citado artigo 2.º do 

Decreto-Lei n.º 156/2005. 

Acrescente-se que, no preâmbulo da versão original do diploma – que os CTT citam, apenas 

na parte que entendem que aproveita à tese que defendem –, é o próprio legislador que refere 

ainda, que «A criação deste livro teve por base a preocupação com um melhor exercício da 

                                                           
6 Refere-se apenas o período de 12 anos, atendendo a que a última alteração do Decreto-Lei n.º 156/2005 se 
verificou (já) em 2017. 
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cidadania através da exigência do respeito dos direitos dos consumidores». E acrescenta: «A 

justificação da medida (…) prendeu-se com a necessidade de tornar mais célere a resolução 

de conflitos entre os cidadãos consumidores e os agentes económicos, bem como de permitir 

a identificação, através de um formulário normalizado, de condutas contrárias à lei. É por este 

motivo que é necessário incentivar e encorajar a sua utilização, introduzindo mecanismos que 

o tornem mais eficaz enquanto instrumento de defesa dos direitos dos consumidores e 

utentes de forma a alcançar a igualdade material dos intervenientes a que se refere o artigo 

9.º da Lei n.º 24/96, de 31 de Julho»7 (a Lei de Defesa do Consumidor). 

Resulta, por isso, patente, até do preâmbulo do diploma (na sua versão original), que ao 

estender o regime do livro de reclamações (já existente) à prestação de outros serviços (os 

que se encontram elencados no Anexo ao diploma), o legislador teve a preocupação de 

garantir o respeito dos direitos dos consumidores e pretendeu assegurar que, quando o 

motivo da queixa passasse por um conflito que tivesse surgido na sequência da prestação de 

um determinado serviço (ou do fornecimento de um bem) num dado estabelecimento, nesse 

local deveria, de imediato, ser dada a possibilidade de exercício do direito de queixa.  

Mas essa possibilidade não ficou restrita a esse tipo de situações, uma vez que os 

utentes/clientes não ficaram impedidos – pelo contrário – de, por sua vontade, exercer o 

direito de queixa em momento posterior ao da prestação do serviço e no local em que lhes 

seja mais cómodo fazê-lo (desde que nesse local seja prestado o serviço – previsto no Anexo 

ao diploma – que estava em causa, ou seja – e aplicando à situação sub judice –, desde que 

no local sejam prestados serviços postais – o que claramente sucede nos locais em que 

funcionam postos de correios).  

Da mesma forma, o legislador não impediu também o exercício do direito de queixa em 

situações em que o local do fornecimento do bem ou da prestação do serviço, pela própria 

sua natureza, não se encontra circunscrito a um estabelecimento, como é o caso do serviço 

de distribuição postal.  

Relembre-se que o que está em causa no presente procedimento, é a prestação de serviços 

postais no seu todo e, como é do conhecimento dos próprios CTT, a prestação destes 

serviços não se cinge só aos locais físicos, ditos estabelecimentos comerciais (postos de 

correios e estações de correios) e aos funcionários a eles afetos.  

                                                           
7 Sublinhados nossos. 
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De facto, no caso dos serviços postais, muitas vezes, a prestação do serviço envolve vários 

locais ou espaços físicos (por exemplo, pontos de acesso à rede postal colocados na via 

pública: marcos e caixas de correio) e intervenientes (de que são exemplo os carteiros), 

podendo o potencial reclamante ocupar a posição de adquirente ou de recetor do serviço 

prestado (ou seja, quer o remetente de um envio postal, quer o respetivo destinatário podem 

pretender apresentar uma reclamação). 

E, no fundo, tem sido esse o entendimento que os CTT têm adotado quanto às suas próprias 

lojas ou estações de correios, nas quais têm admitido que os clientes apresentem 

reclamações por serviços que não são aí prestados fisicamente, prevendo no “Manual de 

Procedimentos do Atendimento – Lojas CTT”8, que o cliente, ao solicitar o livro de 

reclamações, deve ser questionado pelo funcionário apenas sobre que atividade pretende 

reclamar, de forma a aferir se estará em causa o serviço postal ou bancário – sem que, nas 

estações de correios, a empresa restrinja a apresentação de reclamações a serviços postais 

concretamente prestados nesse estabelecimento.    

Diferente entendimento implicaria introduzir restrições, não pretendidas pelo legislador, ao 

direito de queixa/reclamação consagrado pelo Decreto-Lei n.º 156/2005, quando resulta de 

forma clara que, atento o disposto, designadamente, no n.º 5 do artigo 2.º e no n.º 2 do artigo 

3.º do Decreto-Lei n.º 156/2005, que aquele terá pretendido colocar à disposição do 

consumidor/utente a escolha do local onde pretende exercer aquele direito, que lhe assiste. 

Relembra-se, a este propósito, a expressão inequívoca que consta do n.º 2 do citado artigo 

3.º: «no estabelecimento onde o consumidor ou utente o solicita» [ou seja, onde solicita o 

livro de reclamações].   

Não é também de admitir o entendimento dos CTT de que a informação que é dada aos 

postos de correios e a prática que tem vindo a ser seguida por estes, não consubstancia uma 

recusa de disponibilização do livro de reclamações e que, pelo contrário, visa dar informação 

sobre os meios alternativos ao dispor dos consumidores para que estes possam apresentar 

as suas reclamações. 

Com efeito, tal como resulta dos factos apurados constantes do SPD, na folha informativa 

que tem sido disponibilizada pelos CTT, aos postos de correios, é referido que «As 

reclamações sobre outros Serviços Postais, não prestados no Posto (ex. serviço de 

                                                           
8 Edição n.º 19, de janeiro de 2018. 
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Distribuição dos CTT), não devem ser registados no Livro de Reclamações da 

Entidade/Estabelecimento onde funciona o Posto de Correios, pelo que o Cliente deve 

antecipadamente ser inquirido pelo Prestador sobre a atividade a reclamar».  

Por sua vez, no “Manual de Procedimentos do Atendimento em Postos de Correios para 

Gestor de Parceiro”9 e no “Manual de Procedimentos Operacionais de Postos de Correio”10  

encontra-se previsto que «Só devem ser registadas no Livro de Reclamações do Posto, 

as reclamações sobre os serviços postais prestados pelo Posto, sendo que o Cliente 

deve antecipadamente ser inquirido pelo Prestador sobre a atividade a reclamar (por 

exemplo: reclamações sobre o serviço de Distribuição dos CTT não devem ser registadas no 

Livro de Reclamações do Posto). Alerta-se, no entanto, que caso ocorra insistência por 

parte do cliente não deverá ocorrer recusa na disponibilização do Livro de reclamações 

do Posto11». 

Ora, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

156/2005, a disponibilização do livro de reclamações tem de ser imediata, não podendo os 

CTT, por um lado, impor meios alternativos para que o cliente formalize a sua reclamação 

antes de lhe ter disponibilizado o livro de reclamações, e, por outro lado, fazer depender a 

sua disponibilização à necessidade de uma insistência por parte do cliente (ou mesmo à 

necessidade de este se identificar), práticas, que por si só, se traduzem na não 

disponibilização imediata do livro, legalmente exigida.   

Nesse sentido, sempre que um cliente pretenda apresentar reclamação num posto de correios 

sobre serviços postais que não tenham sido aí concretamente prestados e, ao invés de lhe 

ser facultado imediatamente o livro, for informado dos meios alternativos de que dispõe para 

apresentar a sua reclamação – só lhe sendo disponibilizado o livro no caso de haver 

insistência da sua parte –, o prestador de serviços, ainda que transitoriamente, estará a 

recusar o seu fornecimento.  

Releva-se, uma vez mais, que os próprios CTT acabam por admitir que é este o procedimento 

que adotam, quando afirmam que, após o consumidor ser informado e esclarecido sobre os 

diferentes meios alternativos para apresentação da reclamação, caso pretenda, «ainda 

                                                           
9 Edição n.º 7, de janeiro de 2019. 
10 Edição n.º 6, de março de 2017, revista, quanto ao Procedimento de Tratamento de Reclamações, em janeiro 
de 2019. 
11 Sublinhado nosso. 
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assim»12, utilizar o livro de reclamações disponível num determinado posto de correios, 

poderá fazê-lo. 

Entende esta Autoridade que a obrigação de disponibilização imediata do livro de 

reclamações imposta pela alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do citado Decreto-Lei, comporta um 

único sentido: sempre que um utente solicite o livro de reclamações, este dever-lhe-á ser 

imediatamente fornecido, estando, naturalmente, proibidas quaisquer diligências que visem 

ou tenham por efeito dissuadir o utente de o utilizar nesse preciso momento, designadamente 

através da indicação de meios e/ou locais alternativos para que possa apresentar a 

reclamação.  

É também incompreensível o argumento de que os meios alternativos para apresentação de 

reclamações garantem uma maior capacidade de resposta ou um encurtamento do prazo de 

resposta à reclamação, quando é a própria empresa que afirma que todas as reclamações 

seguem o mesmo procedimento, independentemente do canal de entrada (ou seja, quer 

sejam apresentadas através de um daqueles meios, quer através da utilização do livro de 

reclamações, físico ou eletrónico). É ainda de estranhar que, ao descrever as fases daquele 

procedimento, que dizem ser de aplicação transversal, os CTT omitam (i) o envio do original 

da folha de reclamações à ANACOM – conjuntamente com a resposta já enviada ao 

consumidor ou utente em virtude da reclamação formulada e eventuais esclarecimentos 

sobre a situação objeto de reclamação, incluindo informação sobre o seguimento que lhe 

tenha sido dado – e (ii) a disponibilização do duplicado daquela folha ao reclamante, nos 

prazos legalmente fixados, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1, na alínea a) do 

n.º 2, no n.º 3 e no n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 156/2005. 

Por último, e no que concerne à alegação de que a informação que é transmitida aos 

consumidores pelos postos de correios está em linha com o previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea 

g) da Lei de Defesa do Consumidor, refira-se que a empresa cita, de forma 

descontextualizada, o preceito em questão, uma vez que este se refere às informações que 

os fornecedores de bens ou prestadores de serviços devem, tanto na fase de negociações 

como na fase de celebração de um contrato, prestar ao consumidor de forma clara, objetiva 

e adequada – e não das informações que lhes devem ser prestadas quando um consumidor 

ou utente se dirige a um posto de correios para apresentar uma reclamação (ou quando 

pretenda apresenta-la na decorrência de uma situação aí ocorrida). 

                                                           
12 Sublinhado nosso. 
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Face ao que ficou exposto, não se verificam razões para alterar o sentido da decisão 

projetada pela ANACOM no ponto 1.i. da deliberação de 04.04.2019. 

2. QUANTO À DETERMINAÇÃO PREVISTA NO PONTO 1.II. DA PARTE DECISÓRIA DA 

DELIBERAÇÃO 

Relativamente à obrigação de disponibilização do livro de reclamações nos postos de correio 

em funcionamento nas instalações da Administração Pública e Local, os CTT indicam que, à 

data, funcionam em espaços de entidades públicas um total de 997 postos de correios: 971, 

em Juntas de Freguesia; 15, em Câmaras Municipais; 19 na RIAC13 e 1 nos serviços do 

IFCN14. 

Embora reconheçam que «As obrigações que emanam do DL 156/2005 são igualmente 

aplicáveis aos postos de correios em funcionamento naqueles espaços», os CTT defendem, 

no essencial, que nos postos de correios em funcionamento nas instalações da Administração 

Pública e Local é suficiente a existência do livro de reclamações previsto no Decreto-Lei n.º 

135/99, de 22 de abril15 (adiante, “Decreto-Lei n.º 135/99”).  

Para tanto, defendem que «a redação do artigo 2.º, n.º 7, do DL 156/2005 não parece ser 

suficientemente esclarecedora», não sendo plenamente conclusivo – no que concerne à 

Administração Local – se, «nos postos de correios em funcionamento em Juntas de 

Freguesias devem estas acautelar o sistema de reclamações ou se, doutro prisma, deve 

existir um livro de reclamações nos moldes existentes em outros estabelecimentos postais». 

Entendem ainda os CTT que, prevendo «o n.º 7 do mesmo artigo 2.º, que é necessário 

“assegurar o cumprimento das obrigações previstas” no DL 156/2005, não resulta daqui de 

forma imperativa que o livro de reclamações a disponibilizar deve seguir o modelo desse 

diploma, ou se, inversamente, o cumprimento dessa obrigação estaria salvaguardado através 

do livro de reclamações da própria Junta de Freguesia, desde que fossem respeitadas as 

regras previstas no DL 156/2005, nomeadamente, as (….) constantes dos seus artigos 4.º e 

5.º». 

                                                           
13 Rede Integrada de Apoio ao Cidadão (na Região Autónoma dos Açores). 
14 Instituto das Florestas e Conservação da Natureza. 
15 Alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 29/2000, de 13 de março, 72-A/2010, de 18 de junho, 73/2014, de 13 de maio, 
58/2016, de 29 de agosto e 74/2017, de 21 de junho.  
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Neste prisma, afirmam que sempre interpretaram aquela norma numa perspetiva prática e 

finalística, visando assegurar que os consumidores dos serviços postais teriam sempre um 

livro de reclamações onde pudessem exercer o respetivo direito de reclamação, garantindo 

que tal livro seria sempre facultado, de forma imediata e gratuita, quando solicitado e que as 

reclamações respeitantes aos serviços postais chegariam aos CTT e à entidade reguladora. 

Consideram, por isso, que, assim sendo, os procedimentos que se encontram implementados 

nos postos de correios instalados em Juntas de Freguesias asseguram aquelas finalidades, 

e que os clientes dos serviços postais aí prestados não têm os seus direitos restringidos. 

Os CTT alicerçam ainda a sua tese na comparação do conteúdo das folhas dos dois modelos 

de livros de reclamações aqui em causa – o modelo aprovado pela Portaria n.º 201-A/2017, 

de 30 de junho (e previsto no Decreto-Lei n.º 156/2005) e o modelo constante da Portaria n.º 

659/2006, de 3 de julho (previsto no Decreto-Lei n.º 135/99 e aplicável às Autarquias Locais) 

– concluindo que é idêntico, uma vez que «abrangem pela mesma ordem os mesmos campos 

de identificação do estabelecimento, identificação do reclamante, indicação do motivo da 

reclamação, data, hora e assinatura». 

Alegam também que, de acordo com os procedimentos em vigor, o «registo das 

reclamações» apresentadas no livro de reclamações dos postos de correios instalados nas 

Juntas de Freguesia é devidamente encaminhado para os CTT, seguindo-se o mesmo 

procedimento de aceitação, tratamento, averiguação e resposta aplicável a todos os canais 

disponibilizados por aquela empresa. E acrescentam que todas as reclamações registadas 

naqueles livros de reclamações são comunicadas à ANACOM através da respetiva inserção 

no sistema extranet desta Autoridade (SIM Solicitações – 

https://extranet4.anacom.pt/sim/LoginAction.action). 

Concluem que, sendo sujeitas a registo e tendo um tratamento equivalente ao das 

reclamações apresentadas nas estações de correios dos CTT, não alcançavam, na 

perspetiva dos consumidores, a necessidade de ter um livro de reclamações “próprio” do 

posto de correios em funcionamento nas Juntas de Freguesia, nem anteviam o benefício 

acrescido que daí adviria para os consumidores. 

Por fim, dizem ser transponíveis para os postos em funcionamento nas RIAC as conclusões 

extraídas a propósito dos postos instalados nas Juntas de Freguesia. 

https://extranet4.anacom.pt/sim/LoginAction.action
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ENTENDIMENTO DA ANACOM: 

A ANACOM considera que não se justificam as dúvidas levantadas pelos CTT quanto à 

redação do artigo 2.º, n.º 7 do Decreto-Lei n.º 156/2005, cujo esclarecimento resulta da mera 

leitura atenta (e integrada) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 156/2005.  

Dispõe o n.º 3 do artigo 2.º do mencionado diploma, que o regime previsto naquele 

Decreto-Lei não se aplica aos serviços e organismos da Administração Pública a que se 

referem os artigos 35.º-A e 38.º do Decreto-Lei n.º 135/99.  

No entanto, o n.º 7 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 156/2005 (introduzido pelo Decreto-lei n.º 

74/2017, de 21 de junho), veio estabelecer que, sem prejuízo do disposto naquele n.º 3, 

sempre que o fornecimento de bens e a prestação de serviços ocorram, ainda que de forma 

não exclusiva ou principal, nas instalações dos serviços e organismos da Administração 

Pública que tenham contacto com o público, é aos fornecedores de bens e aos prestadores 

de serviços cuja atividade esteja sujeita a regulação por entidade reguladora do sector que 

compete assegurar o cumprimento das obrigações previstas naquele diploma. 

Ora, face ao teor deste último normativo, não vislumbra esta Autoridade outra interpretação 

possível senão a de que o livro de reclamações a disponibilizar nos postos de correio em 

funcionamento nas instalações dos serviços e organismos da Administração Pública terá que 

ser o livro de reclamações previsto no próprio Decreto-Lei n.º 156/2005, pois, de outra forma, 

não se asseguraria o cumprimento das obrigações ali previstas (e, nos termos da norma 

acima citada, tem que ser garantido o cumprimento de todas as obrigações que decorrem do 

diploma). 

Com efeito, os CTT parecem cingir-se à obrigação de assegurar a disponibilização de um 

livro de reclamações e esquecer-se de que o Decreto-Lei n.º 156/2005, contempla um 

conjunto de obrigações associadas à disponibilização do livro que não têm correspondência 

no Decreto-lei n.º 135/99. 

De referir que este último diploma define os princípios gerais de ação a que devem obedecer 

os serviços e organismos da Administração Pública na sua atuação face ao cidadão (no 

contesto da modernização administrativa), prevendo, nos artigos 35.º-A a 39.º-A, 

mecanismos de audição e participação dos utentes relativos aos serviços prestados por um 



16 

 

serviço ou organismo da Administração Pública, designadamente a existência e 

disponibilização do livro de reclamações.  

No entanto, tal disponibilização é feita em moldes substancialmente diferentes dos que se 

preveem no Decreto-Lei n.º 156/2005. Refira-se, inclusive, que nos termos do n.º 6 do artigo 

35.º-A do Decreto-Lei n.º 135/99 (na sua atual redação), o livro de reclamações é considerado 

pelo legislador como um meio subsidiário de apresentação de reclamações, só devendo ser 

utilizado quando for impossível ou inconveniente a apresentação da reclamação online.  

Por outro lado, relativamente ao tratamento a dar às reclamações, a Portaria n.º 659/2006, 

de 3 de julho – onde consta o modelo de livro de reclamações aplicável às Autarquias Locais 

–, apenas prevê que o original da reclamação exarada seja remetido ao presidente da 

Câmara Municipal ou ao presidente da Junta de Freguesia, a quem caberá dar a devida 

resposta, sendo o duplicado entregue ao reclamante. 

Já o Decreto-Lei n.º 156/2005, e no que àqueles aspetos diz respeito, não só prevê a 

obrigação de disponibilização imediata do livro de reclamações sempre que solicitado pelo 

utente – independentemente da existência do livro de reclamações em formato eletrónico –, 

como obriga a que o original da folha de reclamação seja remetido, no prazo de 15 dias úteis, 

à entidade reguladora do sector (conjuntamente com a resposta já enviada ao consumidor ou 

utente em virtude da reclamação formulada e eventuais esclarecimentos sobre a situação 

objeto de reclamação, incluindo informação sobre o seguimento que lhe tenha sido dado), 

consubstanciando, o incumprimento destas obrigações, a prática de contraordenações 

puníveis – pela entidade reguladora do sector – nos termos previstos naquele diploma legal. 

Com efeito, ainda que o conteúdo das folhas dos dois modelos de livros de reclamações 

pudesse ser semelhante, tal como alegam os CTT, os regimes legais aplicáveis aos livros em 

referência têm contornos muito distintos, prevendo o Decreto-Lei n.º 156/2005, um conjunto 

de obrigações mais alargado e garantístico dos direitos dos consumidores, em especial do 

direito de queixa.  

Assim, não pode deixar de se entender que o cumprimento das obrigações previstas no 

Decreto-Lei n.º 156/2005 – a que se refere o n.º 7 do seu artigo 2.º (introduzido pelo 

Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 de junho) – só é obtido através da observância do conjunto de 

regras e procedimentos aí previsto e que incluem, necessariamente, a utilização (e 
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disponibilização), nos postos de correios que funcionem em organismos da Administração 

Pública, do modelo próprio do livro de reclamações a que aquele diploma se refere.  

No mesmo sentido aponta o próprio n.º 3 do artigo 2.º do diploma, de que decorre que os 

serviços e organismos da administração pública continuam a estar excluídos do âmbito de 

aplicação do Decreto-Lei n.º 156/2005 – continuando sujeitos ao regime do Decreto-Lei n.º 

135/99, designadamente em matéria de livro de reclamações –, daí se extraindo que o 

legislador pretendeu estabelecer dois regimes distintos, no que ao livro de reclamações diz 

respeito. 

Atento o exposto, não pode deixar de se concluir que o livro de reclamações a disponibilizar 

aos utilizadores dos serviços postais prestados em postos de correios localizados em 

instalações da Administração Pública tem que ser o modelo previsto no próprio Decreto-Lei 

n.º 156/2005, sob pena de inobservância, desde logo, do n.º 7 do artigo 2.º daquele diploma 

(uma vez que, a não ser assim, não seria assegurado o cumprimento das obrigações 

previstas no citado Decreto-Lei).  

Face ao que antecede, não se verificam motivos que justifiquem alterar o sentido da decisão 

projetada no ponto 1.ii. da parte decisória da deliberação de 04.04.2019. 

3. QUANTO AO PRAZO PARA IMPLEMENTAR AS DETERMINAÇÕES PREVISTAS NO PONTO 1. DA 

PARTE DECISÓRIA DA DELIBERAÇÃO 

Relativamente ao prazo de 30 dias úteis que foi previsto conceder aos CTT para 

implementação das determinações projetadas no ponto 1. da parte decisória do SPD, aquela 

empresa considera que este será de difícil cumprimento. 

Segundo aquela empresa, de acordo com a informação prestada pelo INCM, o tempo médio 

de espera para que esta entidade consiga disponibilizar um grande volume de livros de 

reclamações seria, na melhor das hipóteses, de 5 a 7 dias úteis.  

Os CTT referem também a necessidade de transmitir, a cerca de mil postos de correios em 

funcionamento nas instalações de entidades públicas, informação, orientações estratégicas 

e procedimentos de gestão, assim como, de assegurar a adequada formação, por forma a 

minimizar a transição de um modelo para outro. 
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Neste sentido, consideram importante que o prazo que foi projetado conceder seja alterado 

para 60 dias úteis, não só para que consigam garantir a aquisição e distribuição de todos os 

livros de reclamações, mas, sobretudo, para que possam adequar os procedimentos internos 

e para informar e dar formação adequada aos gestores dos postos de correio em 

funcionamento nas Juntas de Freguesia. 

ENTENDIMENTO DA ANACOM: 

Estando em causa, no SPD, a divulgação, por parte dos CTT, de informação incorreta ou 

pouco clara relativa às obrigações estabelecidas no regime aplicável ao livro de reclamações, 

designadamente junto das entidades que subcontrata para prestar os serviços de postos de 

correio – as quais podem conduzir a situações de incumprimento do disposto no n.º 7 do 

artigo 2.º, na alínea b) do n .º 1 do artigo 3.º e no artigo 5.º, todos do Decreto-Lei n.º 156/2005 

–, não pode esta Autoridade deixar de considerar importante pôr termo a tal situação com a 

devida urgência.  

Apesar de ter considerado adequado o prazo de 30 dias úteis que projetou conceder aos CTT 

para que implementassem as determinações constantes do ponto 1. da parte decisória do 

SPD, perante o alegado pela empresa quanto ao tempo médio de espera para que a INCM 

conseguisse disponibilizar um grande volume de livros de reclamação – que seria, na melhor 

das hipóteses, de 5 a 7 dias úteis –, a ANACOM notificou-a para vir remeter cópia da 

correspondência trocada com aquela entidade (já que os CTT invocaram que teriam 

questionado «os serviços gerais» da INCM sobre o assunto). 

Em resposta ao solicitado, os CTT vieram esclarecer que a referida informação foi obtida 

junto da INCM através de um contacto telefónico, não dispondo, assim, de qualquer 

correspondência “formal” ou comunicação escrita trocada com aquela entidade. 

Considerando a relevância da informação referente ao tempo de disponibilização dos livros 

de reclamação para apreciação do pedido dos CTT relativo à alteração do prazo que foi 

previsto conceder-lhes para implementação do determinado naquele ponto da deliberação de 

04.04.2019, a ANACOM diligenciou junto da INCM no sentido de obter informação sobre o 

período de tempo necessário para a disponibilização de 1.000 exemplares do livro de 

reclamações (em formato físico) a uma entidade que os pretendesse adquirir.   
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De acordo com a informação prestada pela INCM, o tempo necessário para disponibilizar a 

referida quantidade de exemplares do livro de reclamações (em formato físico) é de 3 dias 

úteis contados da data do pedido efetuado pela entidade que os pretenda adquirir. 

Verifica-se, assim, que o tempo de espera necessário para obtenção de 1.000 exemplares 

de livros é relativamente curto e inferior ao referido pelos CTT, o que, só por si, não se revela 

suficiente para comprometer a implementação da determinação no prazo de 30 dias úteis. 

Em todo o caso, atendendo às demais diligências que os CTT invocam ser necessário adotar 

junto dos seus Parceiros de modo a garantir uma implementação correta, eficiente e sem 

erros das determinações que vierem a ser emitidas – como a necessidade de adequar os 

procedimentos internos, a prestação de informações e a formação adequada dos gestores 

dos postos de correio em funcionamento nas Juntas de Freguesia –, entende esta Autoridade 

dever proceder à alteração do prazo que foi projetado conceder aos CTT para implementação 

das determinações projetadas, passando-o de 30 para 45 dias úteis, de forma a garantir que 

tal implementação seja concretizada de forma plena e eficazmente, em benefício dos 

utilizadores dos serviços postais prestados nos estabelecimentos postais que ali funcionam.  

4. QUANTO À DETERMINAÇÃO PREVISTA NO PONTO 2. DA PARTE DECISÓRIA DA DELIBERAÇÃO  

Os CTT não se pronunciaram sobre o prazo de 5 dias úteis, a contar do termo do prazo 

previsto no ponto 1. da parte decisória da deliberação, para procederem ao envio, à 

ANACOM, dos elementos que comprovem que a informação em questão foi corrigida nos 

termos definidos naquele ponto. 

Assim sendo e não tendo também resultado da pronúncia do CTT relativamente aos restantes 

pontos do SPD quaisquer elementos quanto ao conteúdo do ponto 2. da parte decisória 

daquela deliberação, entende-se que não se verificam razões para alterar o sentido da 

decisão projetada a 04.04.2019. 

5. QUANTO À RECOMENDAÇÃO DO PONTO 3. DA PARTE DECISÓRIA DA DELIBERAÇÃO 

Ainda que a recomendação constante do ponto 3. da parte decisória da Deliberação de 

04.04.2019 – para que, nos suportes referidos no respetivo ponto 1., os CTT especifiquem os 

prazos para envio dos originais das folhas de reclamação – não tenha sido submetida a 
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audiência prévia, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do CPA, aquela empresa veio 

pronunciar-se sobre esse aspeto.  

Referiram os CTT que já cumprem o prazo legal de 15 dias úteis previsto no artigo 5.º, n.º 1 

do Decreto-Lei n.º 156/2005 (com a alteração introduzida em 2017) e que seguem os demais 

procedimentos definidos nesse artigo, mas que, ainda assim, tomam boa nota da 

recomendação da ANACOM, no sentido de passar a incluir nos suportes, através dos quais 

são prestadas informações sobre o tratamento de reclamações, a indicação precisa do prazo 

para envio dos originais das folhas de reclamação.    

A ANACOM regista com agrado a posição adotada pela empresa quanto a esta questão.  

 

III.  CONCLUSÃO 

Considerando as conclusões da análise que constam do presente relatório, entende a 

ANACOM que, com exceção do alargamento, para 45 dias úteis, do prazo concedido para 

que os CTT implementem as determinações projetadas a 04.04.2019, no demais é de manter, 

na decisão final, o sentido da decisão aprovada naquela data, concretamente:  

1. Determinar aos CTT – Correios de Portugal, S.A. que, no prazo de 45 dias úteis (quarenta 

dias úteis) a contar da data da notificação da decisão final, procedam à correção das 

informações em causa, adequando-as ao exato alcance do disposto no Decreto-Lei n.º 

156/2005, de 15 de setembro (na sua redação atual), em todos os suportes através dos 

quais é disponibilizada, designadamente, na Folha Informativa distribuída aos postos de 

correio, no Manual de Procedimentos Operacionais de Postos de Correios e no Manual de 

Procedimentos do Atendimento em Postos de Correio para Gestor de Parceiro, passando 

a esclarecer, naqueles suportes informativos, que: 

 

i. sempre que os clientes se desloquem aos postos de correios e pretendam 

apresentar reclamações respeitantes a serviços postais, quer estes sejam prestados 

nesse estabelecimento ou não, deve ser disponibilizado, pelo posto, o livro de 

reclamações aí existente; 
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ii. nos casos em que a prestação de serviços postais seja efetuada, ainda que de forma 

não exclusiva ou principal, nos locais dos serviços e organismos da Administração 

Pública que tenham contacto com o público, os CTT devem assegurar a existência 

do livro de reclamações previsto no Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, 

bem como das demais obrigações nele estabelecidas. 

 

2. Determinar aos CTT – Correios de Portugal, S.A. que, no prazo de 5 dias úteis a contar do 

termo do prazo referido no ponto que antecede, procedam ao envio, à ANACOM, dos 

elementos que comprovem que a informação em questão foi corrigida, nos termos 

definidos naquele ponto.  

 

3. Recomendar que, nos suportes referidos no ponto 1. supra, seja especificado o prazo para 

envio dos originais das folhas de reclamação. 

 


