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1. Situação de facto 

Por deliberação do Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações 

(ANACOM), de 15.09.20171, foram fixados, ao abrigo da Base XV das Bases da Concessão 

do Serviço Postal Universal – doravante “Bases da Concessão”2, os objetivos de densidade 

da rede postal e de ofertas mínimas de serviços a assegurar pelos CTT – Correios de 

Portugal, S.A. (CTT) para o período entre 01.10.2017 e 30.09.2020 (detalhados no Anexo 

2 da decisão aprovada através da referida deliberação), referentes a: 

a) densidade dos estabelecimentos postais; 

b) densidade dos marcos e caixas de correio (outros pontos de acesso à rede postal afeta 

à Concessão); 

c) ofertas mínimas de serviços, incluindo regras sobre períodos mínimos de 

funcionamento dos estabelecimentos postais. 

Ao longo de 2018, os CTT desencadearam uma fase de reorganização da rede postal, 

procedendo, neste contexto, ao encerramento de estações de correios e, na maioria dos 

casos, à sua substituição por postos de correios. 

No âmbito desta recomposição da rede de estabelecimentos postais, verificou-se um 

número significativo de encerramentos de estações de correios ocorrendo, na maioria dos 

casos, a sua substituição por postos de correios, que se tem diferenciado das situações 

anteriores pela quantidade de concelhos em que deixou de existir qualquer 

estabelecimento próprio dos correios pertencente ou explorado pelos CTT e em que os 

serviços disponibilizados sejam prestados por colaboradores desta empresa, que é a 

Concessionária do serviço postal universal. 

Note-se que, em 19.12.2017, os CTT aprovaram um Plano de Transformação Operacional3 

que divulgaram ao mercado e ao público em geral, em que referiam que “Os resultados [da 

empresa] têm estado sob pressão em 2016 e 2017 devido à queda do tráfego do correio 

                                                           
1 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1417181.  
2 Aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 448/99, de 4 de novembro, e republicadas em anexo ao Decreto-Lei n.º 
160/2013, de 19 de novembro. 
3 Vide https://www.ctt.pt/ctt-e-investidores/relacoes-com-investidores/plano-de-transformacao-
operacional.html.  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1417181
https://www.ctt.pt/ctt-e-investidores/relacoes-com-investidores/plano-de-transformacao-operacional.html
https://www.ctt.pt/ctt-e-investidores/relacoes-com-investidores/plano-de-transformacao-operacional.html
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superior ao esperado e ao aumento dos gastos operacionais”, acrescentando que “A 

contribuição do E&E para a rentabilidade ainda é muito limitada e o Banco CTT continua o 

seu percurso para alcançar o breakeven”, pelo que os CTT iriam “implementar um plano 

de transformação operacional abrangente focado no negócio postal, de forma a melhorar 

a rentabilidade, reforçar a qualidade de serviço e dar suporte à transformação a médio 

prazo da Empresa”4 (sublinhado nosso).  

Entre outras medidas a adotar, o referido Plano previa a “otimização” da implantação da 

rede de lojas através da “conversão de lojas em postos de correio ou do fecho de lojas com 

pouca procura por parte dos clientes”, prevendo ainda que continuariam “a desenvolver o 

modelo de postos de correio explorados por terceiros”. 

Ou seja, o referido plano de transformação, apesar de prever a recomposição da rede, 

previa o reforço da qualidade de serviço, e não continha informação que indiciasse o 

aumento do número de concelhos sem estações de correios. 

Contudo, com base em informação dos próprios CTT5, até 2017 constatava-se que: 

a) até 20 de junho de 2013 em todos os 308 concelhos existia pelo menos uma estação 

de correios; 

b) em 20.06.2013 e em 26.06.2013 os CTT procederam ao encerramento de 2 estações 

de correios (substituídas por postos de correios) em Gavião e Pedrógão Grande, 

respetivamente, o que levou a que estes dois concelhos do interior do país deixassem 

de ter qualquer estação de correios; 

c) entre o final do 2.º trimestre de 2013 e o final de 2017 o número de concelhos sem 

estação de correios (dois concelhos) manteve-se inalterado (os 2 concelhos acima 

referidos). 

É no ano de 2018 que se desencadeia o fenómeno de aumento significativo do número de 

concelhos sem estações de correios, constatando-se que: 

                                                           
4 E pressupunha também uma redução de gastos, nomeadamente em rendas e na frota da empresa, e uma 
racionalização da utilização de instalações. 
5 Reportes trimestrais de informação dos CTT, cartas dos CTT de 13.11.2018 e de 03.01.2019. 
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a) no final do 1.º trimestre de 2018 o número de concelhos sem estações de correios 

duplicou, após o encerramento das estações de correios nos concelhos de Almodôvar 

e Alpiarça, num total de 4 concelhos; 

b) no final do 2.º trimestre de 2018 eram 6 os concelhos sem estação de correios, 

decorrente de encerramentos nos concelhos de Vidigueira e Barrancos; 

c) no final do 3.º trimestre de 2018 havia 10 concelhos sem estação de correios (aos 

anteriores seis, juntaram-se os concelhos de Alvito, Cuba, Marvão e Mondim de 

Basto);  

d) no final de 20186 o número de concelhos sem estação de correios passou para 337, 

representando 10,7% da totalidade de concelhos existentes a nível nacional e 2,9% 

da totalidade da população (303 203 habitantes)8, situando-se, em grande maioria, no 

interior do país.  

A Figura 1 ilustra a evolução verificada a nível do número de concelhos sem estação de 

correios e a Figura 2 mostra a incidência geográfica dos mesmos. 

Figura 1. Evolução trimestral do número de concelhos sem estações de correios 

 

Fonte: ANACOM, com base em dados dos CTT. 

                                                           
6 De acordo com informação veiculada pelos CTT em 03.01.2019. 
7 Os novos concelhos que passaram a estar nessa situação foram: Fronteira, Viana do Alentejo, Penedono, 
Manteigas, Fornos de Algodres, Armamar, Alvaiázere, Aljustrel, Óbidos, Mora, Melgaço, Avis, Terras de Bouro, 
Vila Velha de Ródão, Alcoutim, Portel, Vila Flor, Ribeira de Pena, Vila de Rei, Arraiolos, Sousel, Redondo e 
Ourique. 
8 Considerando o número de habitantes residentes apurados nos Censos de 2011. 
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Figura 2. Concelhos sem estações de correios no final de 2018  

  

Fonte: ANACOM, com base em dados dos CTT. 

Da análise da informação referida acima, constata-se a existência de um comportamento 

estável e constante até ao final de 2017 no número de concelhos sem estações de correios, 

evidenciando-se uma mudança dessa estrutura a partir de 2018 que se traduz num 

crescimento exponencial significativo e imprevisto do número de concelhos sem estações 

de correios durante o ano de 20189, havendo no final de 2018, mais 31 concelhos sem 

estação (face aos 2 que se mantiveram constantes entre 2013 e 2017). 

Ainda de acordo com a informação enviada pelos CTT à ANACOM em 13.11.2018, é 

expectável que o número de concelhos sem uma estação de correios possa, num curto 

prazo, ascender a um total de 48, representando 15,6% da totalidade de concelhos 

existentes a nível nacional e afetando 3,9% da totalidade da população (411 503 habitantes 

abrangidos). 

Embora a diminuição do número de estações tenha começado a ocorrer antes de 2013, 

conforme é possível observar na Figura 3, importa salientar que a nova dinâmica incutida 

                                                           
9 Esta afirmação comprova-se pela evidência estatística de apenas uma constante significativa até ao final de 
2017 seguida de uma tendência exponencial significativa a partir de 2018. Desta modelação resulta um 
coeficiente de determinação ajustado (R2) de 0,98 e uma adequada aderência global do modelo através do 
teste F. 
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em 2018, que se concretiza no aumento rápido e significativo do número de concelhos sem 

qualquer estação de correios, revela um desenvolvimento diferenciador da evolução da 

rede postal verificada até à data.  

Figura 3. Evolução do número de estabelecimentos postais 

 

Fonte: ANACOM, com base em dados dos CTT10. 

* Estações de correios (incluindo estações móveis) em funcionamento à data de 13.11.2018; postos de 

correios em funcionamento à data de 16.11.2018. 

Adicionalmente, o encerramento significativo de estações de correios resultando num 

número expressivo de concelhos sem estação, originou, desde 2018, uma vaga no número 

de exposições apresentadas diretamente à ANACOM ou aos órgãos de soberania: 

a) das autarquias locais (dos quais 28 de forma direta e 33 por via do Governo), de 

Comunidades Intermunicipais através de reuniões com a ANACOM e das Assembleias 

Legislativas das Regiões Autónomas (uma dos Açores e outra da Madeira, por via do 

Governo); 

b) de representantes dos trabalhadores dos CTT (através da Comissão de Trabalhadores 

e de dois sindicatos do sector); 

                                                           
10 Reportes trimestrais de informação dos CTT, cartas dos CTT de 13.11.2018, 20.11.2018 e 03.01.2019. 
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c) de todos os partidos ou grupos parlamentares, através de 51 perguntas parlamentares 

e de um requerimento dirigido à ANACOM. 

As várias exposições apresentadas apontam um conjunto de consequências negativas que 

o encerramento das estações de correios e a consequente necessidade de utilização de 

postos de correios origina, quer para as populações, quer para o tecido empresarial das 

zonas afetadas, relacionadas com: 

a) as condições necessárias para assegurar a confidencialidade e o sigilo e a proteção 

da vida privada; 

b) a deficiente prestação de serviços postais por falta de formação específica dos 

colaboradores na área dos serviços postais; 

c) maiores irregularidades nos horários de funcionamento;  

d) uma menor variedade de serviços disponibilizados, face àqueles que seriam 

acessíveis numa estação de correios;  

e) a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida; 

f) a inexistência, em alguns casos, de prévio entendimento com as autarquias locais 

levando ao encerramento abrupto de estações de correios. 

Além das exposições atrás referidas, a ANACOM tem tomado conhecimento de 

preocupações manifestadas por utilizadores de serviços postais. A título exemplificativo 

veja-se a posição recentemente expressa pelo grupo Continental, a 5.ª maior empresa 

exportadora nacional em 201711, a propósito da decisão de encerramento da estação dos 

CTT em Lousado, localidade onde está sedeada esta empresa: “Há um claro desrespeito 

pelo funcionamento das empresas que aqui estão sediadas. No caso específico desta 

empresa, são milhares de euros por ano, em selos, jornais e outro tipo de expedição de 

correio. É também através desta loja que o Grupo Continental recebe as encomendas”12. 

Referiu também13, que o volume de correspondência obriga à deslocação à estação dos 

correios duas a três vezes por dia, cuja concretização será dificultada significativamente 

                                                           
11 Segundo informação do INE relativa às 10 maiores exportadoras de bens. 
12 Conforme veiculado na comunicação social. 
13 Em comunicação remetida à ANACOM, contendo cópia de cartas enviadas aos CTT pelas três empresas do 
Grupo situadas em Lousado - Continental Mabor, Continental Pneus e Continental-ITA. 
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caso seja necessário passar a utilizar os postos de correios mais próximos, pelas 

dificuldades de acesso que lhes são inerentes, atendendo às particularidades do acesso 

rodoviário em causa14.  

Em paralelo, e tendo em conta a informação apresentada anteriormente, nomeadamente 

a que decorre do desenvolvimento da rede postal e das exposições de que teve 

conhecimento, a ANACOM efetuou ações de fiscalização, em 2018, a 13 postos de 

correios, com especial incidência nos concelhos onde deixaram de existir estações de 

correios, no sentido de aferir as condições em que os serviços postais são prestados15 e 

nas quais foi possível observar, tal como referido em maior detalhe em seções seguintes 

do presente documento, diferenças relevantes no modo como os serviços postais são 

prestados em estações e em postos de correios. 

Os factos acima descritos evidenciam uma alteração superveniente da realidade em que 

assentou a decisão da ANACOM de 15.09.2017 que fixou os objetivos de densidade da 

rede postal e de ofertas mínimas de serviço, cujos reflexos na configuração da rede de 

estabelecimentos postais afeta à prestação do serviço postal universal e, 

consequentemente, na satisfação das necessidades dos utilizadores, não podiam ser 

antecipados com base nos elementos que então eram do conhecimento da ANACOM.  

Considerando os reflexos já registados não pode a ANACOM deixar de analisar o impacto 

da evolução recente da rede postal na satisfação das necessidades dos utilizadores e 

intervir, se adequado, ao abrigo das competências que a lei e o Contrato de Concessão16 

lhe conferem. Em particular, os factos referidos exigem que se tenha em consideração as 

características dos tipos de estabelecimento postal disponíveis aos utilizadores, que 

ganham nova relevância, quando num dado concelho, é encerrada a única estação de 

                                                           
14 O grupo Continental relevou ainda preocupações relativas à captação de investimentos, uma vez que estes 
dependerão da capacidade das empresas demonstrarem aos investidores que a região em que atuam é 
competitiva, com existência de boas infraestruturas e serviços profissionais de comunicação, o que fica 
dificultado com o encerramento da estação de correios em causa, relevando que será uma preocupação 
partilhada por outras empresas e instituições locais. 

O grupo Continental referiu ainda que o encerramento da estação em causa afetará também a própria 
população do Lousado, particularmente a população idosa, que poderá ter dificuldades acrescidas, 
designadamente, de levantamento de pensões, indo também ao encontro das preocupações expressas pelos 
municípios (e associações destes), conforme já referido. 
15 Ações de fiscalização desenvolvidas pela ANACOM a postos de correios de Armamar, Tabuaço, Penedono, 
Alpiarça, Manteigas, Mondim de Basto, Melgaço, Portel, Óbidos, Pavia, Mora, Avis e Valongo (no período 
compreendido entre 12.11.2018 e 07.12.2018). 
16 O Contrato de Concessão do Serviço Postal Universal celebrado, entre o Estado Português e os CTT, a 
01.09.2000 (e alterado a 01.10.2001, a 09.09.2003, a 26.07.2006 e a 31.12.2013). 
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correios que nele existia, ficando, portanto, bastante limitada a possibilidade de os 

utilizadores optarem por satisfazer as suas necessidades de serviços postais numa 

estação ou num posto de correios.  

2. Enquadramento jurídico  

De acordo com o enquadramento jurídico em vigor, a prestação do serviço postal universal 

deve assegurar a satisfação de padrões adequados de qualidade, nomeadamente no que 

se refere a prazos de entrega, densidade dos pontos de acesso, regularidade e fiabilidade 

do serviço, em condições de igualdade e não discriminação (alíneas b) e c) do n.º 1 do 

artigo 11.º da Lei Postal17). 

Para o efeito, devem os CTT, enquanto empresa concessionária do serviço postal 

universal, assegurar o cumprimento de um conjunto de obrigações estabelecidas na lei e 

no Contrato de Concessão, de entre as quais se destaca, desde logo, a de assegurar a 

prestação do serviço postal universal em todo o território nacional, assegurando a sua 

disponibilidade e qualidade através de um conjunto de pontos de acesso cuja densidade 

vá ao encontro e corresponda às necessidades dos utilizadores (cf. n.os 1 e 2 do artigo 10.º 

e n.º 1 do artigo 57.º, ambos da Lei Postal e alíneas a) e b) do n.º 1 da Base VIII e alínea 

b) do n.º 1 da Base IX das Bases da Concessão18). 

De relevar ainda que no n.º 1 da Base VIII das Bases da Concessão se estabelecem as 

obrigações genéricas da concessionária, nomeadamente a de garantir o sigilo e a 

inviolabilidade dos envios postais, bem como a proteção de dados e a proteção da vida 

privada em todos os serviços postais prestados (alíneas c) e d)), a de garantir a todas as 

pessoas a igualdade e a transparência no acesso e na utilização dos serviços 

concessionados em paridade de condições (alínea e)) e a de adotar medidas que garantam 

facilidades de utilização do serviço por parte de utilizadores com necessidades especiais, 

devendo, designadamente, adequar as estruturas onde esse serviço é prestado de molde 

a assegurar o seu fácil acesso (alínea m))19. 

                                                           
17 Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, na sua redação em vigor. 
18 Esta regra encontra-se igualmente prevista nas alíneas a) e b) do n.º 1 da cláusula 8.ª e na alínea b) do n.º 
1 da cláusula 9.ª do Contrato de Concessão. 
19 Esta regra encontra-se igualmente prevista no n.º 1 da cláusula 8.ª do Contrato de Concessão. 
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No que diz respeito à rede postal afeta à concessão, determinam as alíneas a) e b) do n.º 

1 da Base IX das Bases da Concessão que constituem obrigações específicas da 

concessionária20, nomeadamente: 

a) estabelecer e manter em bom estado de funcionamento, segurança e conservação a 

rede postal, bem como zelar pela sua operacionalidade e adequada exploração 

[assegurando ainda a interoperabilidade, continuidade, disponibilidade e qualidade da 

prestação dos serviços concessionados - cf. alínea b) do n.º 1 da Base VIII21]; e 

b) desenvolver, qualitativa e quantitativamente, a rede postal, de modo a assegurar os 

níveis de qualidade adequados aos serviços que nela se suportem, cumprindo, 

nomeadamente os objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de 

serviços fixados nos termos da Base XV22. 

Relembra-se que se consideram “Estabelecimentos postais” os “locais onde são prestados 

serviços postais concessionados e podem ser comercializados outros serviços e produtos 

da concessionária e de terceiros, nomeadamente estações de correios e postos de 

correios” (cfr. alínea h) do n.º 1 da Base I das Bases da Concessão e alínea h) do n.º 1 da 

cláusula 1.ª do Contrato de Concessão). 

Os dois tipos de estabelecimentos referidos são definidos como (alíneas i) e ii) do n.º 1 da 

mesma Base e alíneas i) e ii) do n.º 1 da cláusula citada): 

a) Estações de correios: “estabelecimentos da concessionária onde são prestados 

serviços postais concessionados e onde podem também ser comercializados outros 

serviços e produtos da concessionária e de terceiros, de acordo com os objetivos da 

concessionária”. 

b) Postos de correios: “estabelecimentos de entidades públicas ou particulares onde, 

conjuntamente com outras atividades, são prestados serviços postais concessionados, 

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

                                                           
20 Esta regra encontra-se igualmente prevista nas alíneas a) e b) da cláusula 9.ª do Contrato de Concessão. 
21 Esta regra encontra-se igualmente prevista na alínea b) do n.º 1 da cláusula 8.ª, do Contrato de Concessão. 
22 Esta regra encontra-se igualmente prevista no Contrato de Concessão, com referência à cláusula 15.ª. 
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Acresce que, de acordo com o disposto no n.º 1 da Base XXII das Bases da Concessão23, 

a concessionária se encontra autorizada a subcontratar terceiros para efetuar trabalhos e 

ou prestar serviços que constituam ou que se relacionem com as obrigações assumidas 

pela concessionária, relevando o n.º 3 da mesma Base XXII24 que, ainda que subcontrate 

terceiros para prestar serviços que constituam ou que se relacionem com as obrigações 

que assumiu ao abrigo do Contrato de Concessão, “No caso de intervenção de terceiros 

nas atividades da concessão, a concessionária mantém os direitos e continua, direta e 

pessoalmente, sujeita às obrigações decorrentes das presentes bases”.  

Conforme referido, por decisão da ANACOM, de 15.09.2017, foram fixados os objetivos de 

densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços a assegurar pelos CTT no 

período de 01.10.2017 a 30.09.2020 (detalhados no Anexo 2 da referida decisão e que se 

sintetizam nas tabelas 1 a 3 abaixo), referentes a: 

a) densidade dos estabelecimentos postais; 

b) densidade dos marcos e caixas de correio; 

c) ofertas mínimas de serviços, incluindo regras sobre períodos mínimos de 

funcionamento dos estabelecimentos postais. 

Tabela 1. Objetivos de densidade dos estabelecimentos postais estabelecidos na deliberação de 
15.09.2017 

1. O número médio de habitantes por estabelecimento postal é inferior ou igual a 4600 habitantes, a nível 
nacional. 

2. Pelo menos um estabelecimento postal a uma distância máxima de 6000 metros do local de residência 
para 95% da população, a nível nacional. 

3. Pelo menos um estabelecimento postal a uma distância máxima de 4000 metros do local de residência 
para 95% da população, a nível das áreas urbanas. 

4. Pelo menos um estabelecimento postal a uma distância máxima de 11 000 metros do local de residência 
para 95% da população, a nível de área rural. 

5. Pelo menos um estabelecimento postal que preste a totalidade dos serviços concessionados, em 
freguesias com mais de 20 000 habitantes, e um estabelecimento postal adicional, com idêntica prestação 
de serviços, por cada acréscimo de 20 000 habitantes. 

6. Pelo menos um estabelecimento postal que preste a totalidade dos serviços concessionados, em 
freguesias com população residente superior a 10 000 habitantes e igual ou inferior a 
20 000 habitantes. 

                                                           
23 Esta regra encontra-se igualmente prevista no n.º 1 da cláusula 22.ª, do Contrato de Concessão. 
24 Esta regra encontra-se igualmente prevista no n.º 3 da cláusula 22.ª, do Contrato de Concessão. 
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Tabela 2. Objetivos de densidade dos marcos e caixas de correio estabelecidos na deliberação de 
15.09.2017 

1. O número de habitantes por ponto geográfico de acesso a marco ou caixa de correio é inferior ou igual a 
1100, a nível nacional. 

2. a) O número de habitantes por ponto de acesso a marco ou caixa de correio é inferior ou igual, em áreas 
predominantemente urbanas, a 1767 habitantes por marco ou caixa de correio. 

2. b) O número de habitantes por ponto de acesso a marco ou caixa de correio é inferior ou igual, em áreas 
medianamente urbanas, a 881 habitantes por marco ou caixa de correio. 

2. c) O número de habitantes por ponto de acesso a marco ou caixa de correio é inferior ou igual, em áreas 
rurais, a 492 habitantes por marco ou caixa de correio. 

3. Pelo menos um marco ou uma caixa de correio por freguesia, garantindo em cada uma, pelo menos, um 
ponto de acesso a marco ou caixa de correio para depósito de envios de correio normal nacional. 

Tabela 3. Objetivos de ofertas mínimas de serviços estabelecidos na deliberação de 15.09.2017 

1. Prestação de um serviço de envio para cegos. 

2. Em cada concelho, pelo menos um estabelecimento postal presta a totalidade dos serviços 
concessionados, e funciona: 

a) em 99% dos concelhos do país, todos os dias úteis durante um período mínimo diário de 6 horas; 

b) no restante 1% dos concelhos, todos os dias úteis durante um período mínimo diário de 3 horas. 

3. A percentagem de estabelecimentos postais que prestam a totalidade dos serviços concessionados 
destinados ao segmento ocasionala), face à totalidade de estabelecimentos postais, é no mínimo de 75%. 

4. a) A distância máxima a um estabelecimento postal que ofereça a totalidade dos serviços concessionados 
destinados ao segmento ocasionala) é de 8500 metros para 97,5% da população, a nível nacional. 

4. b) A distância máxima a um estabelecimento postal que ofereça a totalidade dos serviços concessionados 
destinados ao segmento ocasionala) é de 5500 metros para 97,5% da população, a nível das áreas 
urbanas. 

4. c) A distância máxima a um estabelecimento postal que ofereça a totalidade dos serviços concessionados 
destinados ao segmento ocasionala) é de 15 000 metros para 97,5% da população, a nível das áreas 
rurais. 

5. A distância máxima a um estabelecimento postal que ofereça a totalidade dos serviços concessionados 
destinados ao segmento ocasionala) é no máximo de 30 000 metros, para a totalidade da população. 

6. Nas zonas rurais, para a população que se encontre a uma distância superior a 10 000 metros do 
estabelecimento postal mais próximo, os carteiros executam também operações de atendimento 
ambulante, que compreendem, designadamente, a venda de selos e envelopes pré-franquiados, a 
aceitação de correspondência não registada e registada e o pagamento de vales ao domicílio. 

7. A percentagem de estabelecimentos postais que prestam o serviço de citações e notificações postais, 
face à totalidade dos estabelecimentos postais, é no mínimo de 50%  

8. a) A nível nacional, o número de estabelecimentos postais com horário reduzidob) não é superior a 1,5% da 
totalidade de estabelecimentos postais. 

8. b) Em cada concelho, o número de estabelecimentos postais com horário reduzidob) não é superior a 20% 
dos estabelecimentos postais de cada concelho ou a um estabelecimento postal no caso de concelhos 
com menos de cinco estabelecimentos postais. 

a) Consideram-se estabelecimentos postais que prestam a totalidade dos serviços concessionados 
destinados ao segmento ocasional, os estabelecimentos postais que prestam o cabaz de serviços 
habitualmente mais utilizado pelo segmento ocasional de utilizadores, o que inclui os seguintes serviços: 
correio normal, correio azul, correio verde, correio registado, valor declarado, livros e encomendas, serviços 
de vales postais (emissão e pagamento) e cobranças. 

b) Considera-se que funcionam em horário reduzido os estabelecimentos postais com abertura ao público por 
um período inferior a 5 dias úteis ou a 15 horas semanais, dos quais se excluem os que estejam abertos 
ao público por um período, no mínimo, de 5 dias de calendário e 20 ou mais horas semanais. 
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Ao abrigo da referida deliberação, os CTT encontram-se ainda obrigados a enviar à 

ANACOM, trimestralmente, até ao dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre (civil) 

a que respeita, informação sobre: 

a) os níveis de desempenho verificados para cada indicador; 

b) os estabelecimentos postais e marcos e caixas de correio em funcionamento no final 

do trimestre; e  

c) as alterações ocorridas no trimestre, acompanhadas dos respetivos motivos. 

De acordo com o n.º 3 da Base XX das Bases da Concessão25, compete aos CTT, 

“respeitando os objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços 

fixados nos termos da Base XV”: 

a) a criação e encerramento dos estabelecimentos postais; 

b) a alteração do horário de funcionamento dos estabelecimentos postais, tendo em 

conta as necessidades do serviço e os níveis de procura. 

Por último, importa salientar que, nos termos do disposto no n.º 2 da Base XV26, os 

objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços, sendo fixados 

para períodos de três anos, poderão ser revistos antes do termo do período de vigência 

“se circunstâncias excecionais assim o justificarem”. 

3. Análise 

3.1. Da equivalência entre estações de correios e postos de correios 

Como resulta do enquadramento jurídico supra descrito, decorre das Bases da Concessão 

e do Contrato de Concessão que incumbe à empresa concessionária assegurar a 

prestação do serviço postal universal observando um conjunto de obrigações genéricas e 

específicas (vd. cláusulas 8.ª e 9.ª do referido Contrato).  

                                                           
25 Esta regra encontra-se igualmente prevista no n.º 3 da cláusula 20.ª do Contrato de Concessão. 
26 E nos termos do n.º 2 da cláusula 15.ª do Contrato de Concessão. 
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O concedente confere à concessionária uma relativa liberdade na escolha dos meios que 

são usados para assegurar a prestação dos serviços concessionados, vinculando-a, 

contudo, a afetar à concessão o conjunto de meios humanos e materiais necessários à 

prestação do serviço postal universal. 

Assim, as Bases da Concessão e o Contrato de Concessão admitem e autorizam a 

subcontratação de terceiros para efetuar trabalhos e ou prestar serviços que constituam ou 

se relacionem com as obrigações contratualmente assumidas pela concessionária perante 

o concedente, estabelecendo, expressamente, que, no caso de intervenção de terceiros 

nas atividades da concessão, a concessionária mantém os direitos e continua, direta e 

pessoalmente, sujeita às obrigações decorrentes das Bases e do Contrato (vd. Base XXII 

e cláusula 22.ª).  

A intervenção de terceiros na concessão não pode, em qualquer circunstância, pôr em 

causa a prestação dos serviços concessionados, com observância das exigências de 

qualidade, igualdade e não discriminação que lhe são impostas pela Lei (artigos 10.º e 11.º 

da Lei Postal) e pela Concessão (Bases VIII e IX e cláusulas 8.ª e 9.ª).  

Assim, prevendo a concessão que é à concessionária que cabe decidir qual o tipo de 

estabelecimento postal que é utilizado para assegurar a prestação de serviços postais à 

população, cabendo-lhe também decidir sobre a criação e o encerramento de 

estabelecimentos postais, bem como sobre a alteração dos respetivos horários de 

funcionamento – observadas as exigências dos objetivos de densidade da rede postal e de 

ofertas mínimas de serviços fixadas (Base XX, n.º 3 e cláusula 20.ª, n.º 3) –, é contudo 

incontornável que as opções feitas pela concessionária não podem, em qualquer caso, 

implicar uma degradação da qualidade das condições de prestação dos referidos serviços. 

É, pois, indubitável que, nos termos das Bases e do Contrato de Concessão, a 

concessionária está obrigada a assegurar a disponibilização dos serviços concessionados 

em todo o território nacional em conformidade com o estabelecido nos objetivos de 

densidade da rede postal e das ofertas mínimas de serviço fixadas, assegurando, sempre, 

o estrito cumprimento das obrigações previstas na concessão sem discriminação dos 

destinatários dos serviços que presta e independentemente do tipo de estabelecimento 

que escolha disponibilizar para os prestar. 
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Perante as prerrogativas acima referidas, assumem particular relevância os poderes 

conferidos à ANACOM para intervenção sobre os objetivos de densidade da rede postal e 

de ofertas mínimas de serviços, já que estes constituem o instrumento previsto pelo 

legislador que permite assegurar uma densidade de estabelecimentos postais com 

adequadas características de serviços e horários de funcionamento de modo a garantir a 

satisfação das necessidades dos utilizadores, que o serviço universal visa salvaguardar.  

Ou seja, apesar de os CTT terem liberdade para decidir sobre a abertura e sobre o 

encerramento de estabelecimentos postais e de decidir sobre a alteração dos seus horários 

de funcionamento, ainda assim o legislador pretendeu que a Autoridade Reguladora 

pudesse intervir, fixando-lhes as obrigações que permitissem assegurar a adequada 

prestação do serviço universal, de modo a acautelar a satisfação das necessidades dos 

utilizadores – o que acaba por condicionar, inevitavelmente, aquela liberdade da 

concessionária.  

Para este efeito, a ANACOM deve ter em consideração os princípios constantes da Lei 

Postal, nomeadamente, no sentido de assegurar a existência, disponibilidade, 

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

sustentabilidade e viabilidade económico-financeira (cfr. alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 

2.º da Lei Postal e n.º 8 da Base XV da Concessão). 

Neste contexto, os objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços 

foram fixados pela ANACOM em setembro de 2017, por referência aos estabelecimentos 

postais como um todo, não distinguindo entre estações de correios e postos de correios, 

na medida em que estes dois tipos de estabelecimentos postais apenas seriam 

distinguíveis quanto (i) à sua propriedade (da concessionária ou de terceiros/entidades 

públicas ou particulares), (ii) ao facto de terem como principal vocação a prestação de 

serviços postais (no caso das estações) ou a prestação de serviços correspondentes a 

outras atividades (no caso dos postos), (iii) ao conjunto de serviços postais disponibilizados 

e (iv) à inexistência, nos postos de correio, de uma subordinação jurídica própria de um 

vínculo laboral com a concessionária.  

Este recorte resulta não só do enquadramento que decorre da concessão, conforme acima 

transcrito, mas também no Prospeto de Privatização dos CTT27, não decorrendo daí a 

                                                           
27 Vide http://www.ctt.pt/ctt-e-investidores/informacao-financeira/documentos-de-opv.html. 

http://www.ctt.pt/ctt-e-investidores/informacao-financeira/documentos-de-opv.html
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existência de diferenças nas condições de prestação dos serviços postais, mas apenas na 

relação de gestão e propriedade e na gama de serviços disponibilizada, referindo-se:  

“A rede de retalho dos CTT é composta por lojas de correio (geridas pelos 

CTT) e postos de correio (geridos por terceiros mediante contrato). […]  

Através das lojas de correio, os CTT oferecem uma gama de produtos e 

serviços, incluindo courier e expresso e encomendas, serviços financeiros 

(produtos de poupança, seguros, serviços de cobrança e pagamentos), 

produtos de filatelia (livros e selos) e outros serviços e produtos de retalho 

(livros, lotaria, merchandising, caixas de correio, produtos de 

telecomunicações).  

Nos postos de correio, os CTT oferecem uma gama mais limitada de produtos 

e serviços, composta por correio, expresso e encomendas, serviços 

financeiros (serviços de pagamentos de contas e impostos), produtos de 

filatelia (livros e selos) e outros serviços e produtos de retalho (livros, lotaria, 

merchandising, caixas de correio, produtos de telecomunicações)”. 

Perante a exigência de assegurar o cumprimento das obrigações emergentes da 

concessão – que, nos casos em que a concessionária recorra à subcontratação de 

terceiros, justificou que se previsse, de forma expressa, a sua responsabilização – é 

inevitável concluir que, sem prejuízo das características distintivas acima referidas, os dois 

tipos de estabelecimento postais têm de assegurar do mesmo modo ou em termos 

equivalentes a satisfação das necessidades dos utilizadores dos serviços que não podem 

ser objeto de discriminação em função do tipo de estabelecimento por que são servidos.  

Como tal, a autorização que foi conferida, pela Concessão, para a subcontratação de 

serviços, implica que, quando esta ocorra, seja garantida a equivalência dos trabalhos e 

serviços prestados por terceiros. 

Foi este o pressuposto que esteve subjacente à aprovação das Bases da Concessão e à 

celebração do correspondente Contrato, e é também este o pressuposto de toda a 

intervenção regulatória levada a cabo pela ANACOM – tendo, por isso, presidido 

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

serviço na sua decisão de 15.09.2017. 
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Tal premissa torna-se particularmente relevante no âmbito do objetivo, estabelecido nessa 

deliberação, de haver pelo menos um estabelecimento postal por concelho que preste a 

totalidade dos serviços concessionados, e que funcione durante um período mínimo diário, 

por forma a garantir a satisfação das necessidades dos utilizadores. Para tanto, partiu-se 

do pressuposto de que, independentemente de este estabelecimento ser uma estação ou 

um posto de correios, não existiriam, de facto, diferenças substanciais no modo de 

prestação dos serviços aos utilizadores. 

Ora, conforme referido anteriormente, de acordo com a última informação recebida dos 

CTT, no final de 2018 o número de concelhos sem estação de correios ascendia a 33 

concelhos, o que representa 10,7% da totalidade de concelhos existentes a nível nacional 

e 2,9% da totalidade da população (303 203 habitantes)28, sendo expectável, de acordo 

com os dados facultados pelos CTT29, que o número de concelhos sem uma estação de 

correios possa, num curto prazo, ascender a um total de 48, representando 15,6% da 

totalidade de concelhos existentes a nível nacional e afetando 3,9% da totalidade da 

população do país. Note-se que, no final de 2017, apenas em dois concelhos não existiam 

estações de correios (representando 0,6% da totalidade de concelhos existentes a nível 

nacional e 0,1% da totalidade da população portuguesa), pelo que se constata que desde 

essa data até final de 2018 se assistiu a um aumento de 1550% no número de concelhos 

sem uma estação de correios (31 concelhos), representando um aumento de 3668% na 

população afetada (295 156 habitantes).  

Na Tabela 4 apresenta-se o número de concelhos em que não existiam estações de 

correios em cada trimestre, no período 2013-2018. 

Tabela 4. Número de concelhos sem estações de correios 

 

Fonte: ANACOM, com base em dados CTT. 

Estes desenvolvimentos, não antecipáveis em setembro de 2017, impelem a ANACOM a 

analisar o seu impacto na satisfação das necessidades dos utilizadores, tanto mais que no 

âmbito do “Estudo sobre as necessidades dos utilizadores quanto ao acesso a 

estabelecimentos postais e outros pontos de acesso à rede postal”, de maio de 2017, 

                                                           
28 Considerando o número de habitantes residentes apurados nos Censos de 2011. 
29 Carta de 13.11.2018, recebida na ANACOM na mesma data. 

Anos

Trimestres 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

N.º de concelhos sem estações 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 6 10 33

Taxa de variação no n.º de concelhos - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 50% 67% 230%

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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realizado pelo Instituto de Marketing Research (IMR) para a ANACOM30, se conclui que a 

utilização de estações de correios por particulares e por empresas nos territórios do interior, 

mesmo nas zonas rurais, é superior à utilização de postos de correios, indiciando que os 

utilizadores recorrem preferencialmente às estações, comparativamente a postos.  

Adicionalmente, conclui-se no referido estudo que a maioria dos utilizadores (77,5% dos 

residenciais e 85,1% dos empresariais) estavam satisfeitos com as características da rede 

postal e consideravam (84% dos utilizadores residenciais e 81% dos empresariais) não ser 

necessário fazer alterações na configuração da densidade e características da rede, 

rejeitando, no entanto, uma redução do número de estações ou postos de correios (este 

resultado teve em consideração, nomeadamente, dados de uma inquirição telefónica 

realizada entre 13 de fevereiro e 15 de março de 2017, além da realização de reuniões de 

grupo de foco). Note-se que, em termos dos estabelecimentos postais utilizados pelos 

respondentes nos 12 meses anteriores à data da realização da inquirição, 81,9% e 59,8% 

dos clientes empresariais e residenciais, respetivamente, tinham utilizado estações de 

correios, face a 11,4% e 18,9% dos clientes empresariais e residenciais, respetivamente, 

que utilizaram postos de correios31. 

3.2. Das condições em que os serviços postais são prestados nas estações e nos 

postos de correios 

3.2.1. O sigilo dos envios postais e a proteção da vida privada 

Constituem obrigações da concessionária garantir e fazer respeitar o sigilo e a 

inviolabilidade dos envios postais, bem como a proteção de dados pessoais, assegurar a 

proteção da vida privada, estabelecer e manter em bom estado de funcionamento, 

segurança e conservação a rede postal e zelar pela sua operacionalidade e adequada 

exploração (n.º 1 do artigo 7.º da Lei Postal, n.º 1 da Base VIII e alínea a) do n.º 1 da Base 

IX das Bases da Concessão e n.º 1 da cláusula 8.ª e alínea a) do n.º 1 da cláusula 9.ª do 

Contrato de Concessão). 

                                                           
30 Acessível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1411504.  
31 Com os restantes a utilizarem locais de receção/entrega de encomendas, marcos do correio e caixas de 
correio localizadas no exterior de estações. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1411504
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Tal como decorre das exposições dirigidas à ANACOM, ao Governo e ao Parlamento por 

parte de várias entidades, onde se incluem também as autarquias, uma das maiores 

preocupações identificadas quanto aos postos de correios face às estações de correios diz 

respeito à dificuldade em assegurar as condições necessárias ao cumprimento das 

obrigações relativas à confidencialidade, particularmente no que se refere à garantia de 

sigilo e inviolabilidade dos envios postais, bem como à proteção da vida privada. 

Por exemplo, um município veio manifestar especificamente que os serviços que antes 

eram assegurados na estação de correios são agora prestados numa papelaria, onde o 

atendimento é feito por pessoa(s) sem a devida responsabilidade ou dever de natureza 

deontológica, nomeadamente no que respeita às questões de confidencialidade, o que vem 

suscitando algumas preocupações dos responsáveis da autarquia. Preocupação similar 

tem vindo a ser referida por outros municípios e utilizadores de outros postos de correios, 

conforme veiculado na comunicação social. 

É ainda de notar que, conforme decorre das ações de fiscalização efetuadas pela 

ANACOM e atrás referidas, em alguns casos, as características específicas dos espaços 

e condições de funcionamento dos postos de correios suscitam dúvidas e reservas sobre 

a sua adequação para assegurar o sigilo dos envios postais bem como a proteção da vida 

privada de quem utiliza os serviços que são disponibilizados nesses estabelecimentos. Em 

particular, constatou-se a existência de correio à vista dos clientes32 ou, em casos de 

encerramento temporário do posto de correios, ser o correio avisado deixado com um 

familiar do proprietário do estabelecimento comercial, com acesso ao estabelecimento.  

Estas situações causam preocupação na medida em que podem induzir nas populações 

uma quebra na confiança sobre as condições em que se encontra a ser assegurada a 

prestação dos serviços postais devido à incerteza quanto às condições em que esses 

serviços serão prestados. 

Muito embora o contrato-tipo de prestação de serviços de postos de correios que a 

ANACOM conhece preveja que a entidade responsável pelo posto de correios é obrigada, 

nomeadamente, a salvaguardar o sigilo e a inviolabilidade da correspondência (artigo 34.º 

da Constituição da República Portuguesa - CRP) e a custódia dos envios de 

                                                           
32 Em postos de correios fiscalizados nos concelhos de Manteigas, Pavia, Mora e Avis. Em postos de correios 
fiscalizados nos concelhos de Valongo, Tabuaço, Mora e Armamar não havia um espaço autónomo dedicado 
para a prestação dos serviços concessionados. 
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correspondência e outros valores, bem como assegurar a proteção de dados, a 

confidencialidade das informações transmitidas ou armazenadas e a proteção da reserva 

da intimidade da vida privada (artigo 26.º da CRP), entende-se que a salvaguarda em 

termos efetivos das exigências acima indicadas implica que os postos de correios 

implementem medidas específicas, nomeadamente através da disponibilização de zonas 

de atendimento próprias e específicas, que assegurem um atendimento que melhor 

garanta o sigilo dos envios postais e a proteção da reserva da intimidade da vida privada, 

bem como de zonas próprias e específicas de armazenamento de objetos postais, 

situações que, à data presente, não se encontram acauteladas em muitos casos, tal como 

decorre das ações de fiscalização desenvolvidas pela ANACOM. Também a realização do 

atendimento dos serviços postais por colaboradores com a adequada preparação para 

essa tarefa contribui para o melhor cumprimento das obrigações de confidencialidade.  

A ANACOM considera que a confidencialidade e sigilo constituem matérias de grande 

importância, quer porque se encontram consagradas na CRP como direitos fundamentais, 

quer porque a confiança depositada pelas populações na prestação dos serviços postais 

assegurada pelos CTT33 assenta, nomeadamente, na garantia de salvaguarda daqueles 

direitos. 

Face ao exposto, e concluindo-se pela existência de diferenças nas condições necessárias 

para assegurar o sigilo dos envios postais e da proteção da vida privada entre os serviços 

disponibilizados nas estações e nos postos de correios, é de destacar que, nos concelhos 

que se encontram servidos apenas por postos de correios cujas condições, características 

e termos de funcionamento não acautelem, devidamente, o sigilo e a proteção de dados e 

vida privada dos seus utilizadores, estes ficarão privados da possibilidade de recorrer a 

outro tipo de estabelecimento postal para a realização de operações que exijam maiores 

garantias de sigilo e confidencialidade, a não ser que se desloquem para fora do concelho. 

Assim, e no que se refere ao sigilo e proteção da reserva da intimidade da vida privada, o 

impacto da não existência de estações num determinado concelho pode ser minimizado 

se, na ausência de estação de correios nesse concelho, exista pelo menos um posto de 

correios que garantisse a disponibilização dos serviços concessionados de forma análoga 

à prestada nas estações de correios. 

                                                           
33 Tal como defendido inclusive pelos CTT ao apresentarem, no seu site, a indicação de terem sido eleitos uma 
“marca de confiança”, de acordo com um estudo de eleição de Marca de Confiança, “(…) no qual a profissão 
Carteiro foi igualmente votada, encontrando-se entre as 10 profissões em que os portugueses mais confiam” 
(https://www.ctt.pt/ctt-e-investidores/a-empresa/estrategia-empresarial/a-nossa-marca.html). 

https://www.ctt.pt/ctt-e-investidores/a-empresa/estrategia-empresarial/a-nossa-marca.html
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3.2.2. Os horários praticados  

Contrariamente às estações de correios em que o cumprimento dos horários de 

funcionamento é mais homogéneo, os postos de correios registam uma maior variabilidade 

de horários de funcionamento. De facto, de acordo com informação remetida 

periodicamente pelos CTT quanto à sua rede postal, constata-se que a grande maioria das 

estações inicia o seu funcionamento às 9h (cerca de 91% do total de estações) e encerra 

às 17:30h ou às 18h (cerca de 90% do total de estações). No caso dos postos de correios, 

a maioria inicia o seu funcionamento também às 9h (embora representando apenas cerca 

de 66% do total de postos), com os horários de encerramento mais comuns sendo as 17h 

ou as 18h (com apenas 38% dos postos), registando-se, portanto, uma distribuição mais 

heterogénea quanto aos horários praticados pelos postos de correios. 

É também de referir a variabilidade existente quanto ao número total de horas de 

funcionamento semanal: enquanto a maioria das estações de correios apresenta um 

número total de horas de funcionamento semanal de 35 horas (39% do total de estações), 

45 horas (27% do total de estações) ou 37 horas e 30 minutos (20% do total das estações), 

os postos de correios têm uma distribuição em termos de número total de horas de 

funcionamento semanal mais variada: sem prejuízo das 35 horas de funcionamento 

semanal serem também o horário mais comum (27% do total de postos de correios), 

regista-se ainda que um número significativo de postos apresenta um número total de 

horas de funcionamento inferior a 35 horas semanais (cerca de 34%), existindo, por outro 

lado, 104 postos (cerca de 6% do total de postos) com um número total de horas de 

funcionamento semanal mais elevado que o das estações de correios (superior a 76 horas 

e 30 minutos semanais, período de funcionamento semanal da estação de correios com 

horário mais alargado: a estação dos Restauradores, em Lisboa).  

É também de notar o número de estabelecimentos postais em funcionamento em fins de 

semana e feriados (que representam 9% do total de estabelecimentos), dos quais cerca de 

97% dos estabelecimentos são postos de correios, sendo os restantes estações de 

correios. Tal representa cerca de 11% do total de postos de correios (204 postos) e 1% do 

total de estações de correios (6 estações). 

Assim, não obstante alguns dos horários praticados por alguns postos de correios poderem 

ser percecionados como mais irregulares, conclui-se que poderão também permitir 
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satisfazer necessidades específicas de alguns segmentos de utilizadores de serviços 

postais.  

Por fim, é de sublinhar que na decisão da ANACOM de 15.09.2017 já se estabelece que 

em cada concelho deve existir, pelo menos, um estabelecimento postal que preste a 

totalidade dos serviços concessionados, em 99% dos concelhos do país todos os dias úteis 

durante um período mínimo diário de 6 horas e no restante 1% dos concelhos todos os 

dias úteis durante um período mínimo diário de 3 horas, o que procura já garantir a 

existência de, pelo menos, um estabelecimento que garanta um período mínimo de 

funcionamento que permita satisfazer as necessidades dos utilizadores dos serviços 

postais. 

3.2.3. A qualidade de serviço em termos de tempo de espera 

Os termos em que os CTT subcontratam a prestação do serviço de postos de correios não 

evidenciam a consagração de soluções destinadas a assegurar que os referidos 

estabelecimentos não privilegiam a prestação dos serviços que constituem a sua atividade 

principal, em detrimento dos serviços postais. Com efeito, ao contrário do que sucede com 

as estações de correio, cuja atividade principal está dirigida essencialmente para a 

prestação de serviços postais, os estabelecimentos onde se encontram instalados os 

postos de correios podem ser incentivados a privilegiar o atendimento preferencial de 

clientes daquela que é a sua atividade principal. 

De notar que, de acordo com a informação mais recente disponível, reportada pelos CTT 

em 20.11.2018, nenhum dos postos de correios em funcionamento no dia 16.11.2018 tinha 

como atividade principal a atividade de serviços postais (CAE 53 da classificação das 

atividades económicas - CAE).  

As fiscalizações efetuadas pela ANACOM permitiram concluir que em alguns casos o 

atendimento é efetuado por ordem de chegada ao estabelecimento (independentemente 

do serviço que se pretende adquirir), o que implica inevitavelmente períodos de espera 

acrescidos face ao que resultaria de um atendimento específico para os serviços postais. 

Sem prejuízo, também nas estações de correios podem ser prestados outros serviços, quer 

postais não integrados no âmbito do serviço universal, quer não postais, como por exemplo 

o de aquisição de certificados de aforro ou pagamento de serviços, o que poderá 
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igualmente ter implicações a nível do tempo de espera. No entanto, a atividade principal 

das estações de correios não deixa de consistir na prestação dos serviços postais. Decorre 

assim que a situação a este nível se apresenta como mais gravosa no caso dos postos de 

correios em que o centro de atividade não é o serviço postal.  

3.2.4. As condições de acessibilidade às instalações 

O Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, que tem por objeto a definição das condições 

de acessibilidade a satisfazer no projeto e na construção de espaços públicos, 

equipamentos coletivos e edifícios públicos e habitacionais, e através do qual foram ainda 

aprovadas, nomeadamente, as normas técnicas a que devem obedecer os edifícios, 

equipamentos e infraestruturas abrangidos, refere explicitamente, no seu artigo 2.º, n.º 2, 

alínea h), que as normas técnicas sobre acessibilidades se aplicam, nomeadamente, às 

estações de correios, sem que contudo exista uma referência específica aos postos de 

correios34. As referências, nesse mesmo artigo, a outros estabelecimentos, nomeadamente 

a “estabelecimentos comerciais cuja superfície de acesso ao público ultrapasse os 150m2 

(…)” e a “edifícios e centros de escritórios”, parecem não ser suficientes para garantir que 

a acessibilidade aos postos de correios seja assegurada nos mesmos moldes. 

Nota-se que o contrato-tipo de prestação de serviços de posto de correios não aborda 

especificamente esta matéria, não se mostrando, por isso, assegurado o acesso de 

pessoas com especiais necessidades de locomoção a este tipo de estabelecimentos 

postais e, em consequência, a um serviço que é essencial à população. Em ações de 

fiscalização realizadas pela ANACOM constatou-se que em alguns postos de correios o 

acesso por pessoas com necessidades especiais de locomoção é dificultado pela 

existência de degrau(s) para aceder ao seu interior. Da mesma forma, em Alpiarça, 

conforme ação de fiscalização efetuada pela ANACOM, o posto de correios aí existente 

apresenta algumas barreiras de acesso a cidadãos com mobilidade reduzida. 

De notar, não obstante, que o impacto desta situação poderá não ser tão relevante no caso 

de postos de correios que funcionem em espaços cuja atividade principal, de acordo com 

a sua designação CAE, se insere em “Administração pública em geral, económica e social”, 

                                                           
34 O artigo 2.º, n.º 2, alínea h), prevê que «As normas técnicas aplicam-se também aos seguintes edifícios, 
estabelecimentos e equipamentos de utilização pública e via pública: (…) h) Estações de correios, 
estabelecimentos de telecomunicações, bancos e respetivas caixas multibanco, companhias de seguros e 
estabelecimentos similares; (…)». 
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uma vez que o n.º 1 do diploma acima referido estabelece claramente que “As normas 

técnicas sobre acessibilidades aplicam-se às instalações e respetivos espaços 

circundantes da administração pública central, regional e local, bem como dos institutos 

públicos que revistam a natureza de serviços personalizados ou de fundos públicos”, pelo 

que, nesses casos, a acessibilidade da população com necessidades especiais de 

locomoção aos serviços aí prestados estará já, em princípio, assegurada.  

3.2.5. A formação dos colaboradores dos estabelecimentos postais e a supervisão 

hierárquica  

Os colaboradores das estações de correios, pelo facto de serem colaboradores com um 

vínculo aos CTT, beneficiam de formação ao longo da sua carreira, bem como da 

experiência profissional acumulada também resultante de interações profissionais 

intraempresa, fatores que os tornam particularmente bem preparados para o desempenho 

das funções a seu cargo. De facto, o contacto com a força de trabalho permite a absorção 

da cultura e das práticas de trabalho por conhecimento tácito, sendo que o mesmo não 

sucederá, à partida, com os colaboradores dos postos de correios, que podem não ter a 

formação adequada e que não possuem experiência neste tipo de atividades.  

Tendo em consideração a informação constante do contrato-tipo utilizado para a 

contratação do serviço de postos de correios, a empresa concessionária obriga-se a35: 

a) dar o apoio necessário a nível de formação e logística, por forma a garantir uma correta 

prestação do serviço postal; 

b) manter uma equipa interna para dar assistência regular aos prestadores do serviço de 

postos de correios, por forma a garantir os níveis de serviço e cumprimento das demais 

regras estabelecidas. 

De acordo com informação prestada pelos CTT36, a formação aos colaboradores de postos 

de correios ocorre no momento de início da sua atividade, durante um período de 3 a 5 

dias, na loja dos CTT (estação) centralizadora do posto de correios e 2 semanas no próprio 

posto de correios, sendo que a atualização dessa formação não é limitada no tempo e pode 

realizar-se sempre que se verifiquem situações que o justifiquem – de que são exemplo a 

                                                           
35 Vide cláusula 9.ª do contrato-tipo de prestação do serviço de postos de correios. 
36 Comunicação dos CTT de 03.01.2019. 
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existência de novos serviços, a alteração de procedimentos, a mudança dos colaboradores 

ou prestadores, a deteção de lacunas no âmbito das visitas de acompanhamento, ou a 

existência de reclamações sobre procedimentos e/ou serviços prestados. Os CTT 

informaram ainda que a formação é proporcionada aos responsáveis dos postos de 

correios, bem como a todos os colaboradores que o responsável entenda ser necessário, 

incluindo novos colaboradores, abrangendo a formação todos os serviços que o posto irá 

disponibilizar e os procedimentos que lhes estão associados. 

No entanto, a formação efetivamente ministrada pode não ser suficiente para garantir as 

condições necessárias para assegurar a prestação de serviços com a qualidade adequada. 

Em ações de fiscalização realizadas, a ANACOM apurou que alguns dos colaboradores 

que em postos de correios asseguram o atendimento para a prestação dos serviços postais 

tiveram apenas uma hora de formação, ocorrendo também situações em que se apurou 

que apenas foram proporcionadas algumas instruções, dadas no local, relativamente ao 

funcionamento do posto de correios, não tendo o responsável conseguido identificar o 

número de horas de formação específica. Registou também a ANACOM uma situação em 

que o funcionário responsável pela prestação de serviços alega que não terá recebido 

qualquer formação, tendo adquirido os seus conhecimentos de atendimento de serviços 

postais através da prática. 

Também nos casos em que, por ausência do (ou dos) colaboradores da entidade 

subcontratada para a prestação do serviço de postos de correios que receberam a 

formação, os serviços postais são assegurados por um outro colaborador que não 

beneficiou de qualquer formação, agravam-se os riscos de o atendimento e de os serviços 

postais prestados não observarem a qualidade e demais exigências previstas. Nas ações 

de fiscalização efetuadas pela ANACOM, apurou-se que em alguns postos de correios 

(que, em alguns casos, eram os únicos existentes nos concelhos) em caso de ausência 

dessa pessoa, a sua substituição era assegurada por outros colaboradores que não tinham 

beneficiado de qualquer formação ou, quando muito, apenas tinham tido um número de 

horas de formação muito limitado (cinco horas de formação). 

Os problemas de formação dos colaboradores dos postos de correios foram também 

comunicados à ANACOM pelos municípios. Por exemplo na exposição recebida de um 

município (um dos concelhos em que fechou, em 2018, a única estacão de correios aí 

existente) é indicado que o serviço “(…) agora é efetuado por postos de correio, em que 

se constata a falta de formação dos técnicos que prestam serviço ao público”.  
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A falta de formação adequada potencia os riscos de um deficiente atendimento, 

nomeadamente através da prestação de informações incorretas e desadequadas à 

satisfação das necessidades que determinam a procura dos serviços postais.  

As diferenças existentes nestes dois tipos de estabelecimento ao nível da supervisão e 

coordenação da atividade é também passível de se refletir na qualidade do atendimento e 

informação que em cada um é assegurado. Com efeito, enquanto nas estações de correios 

existe uma supervisão direta decorrente da hierarquia existente na empresa 

concessionária e com reflexos ao nível do acesso imediato à informação relevante, os 

colaboradores dos postos de correios não têm um acesso tão imediato e permanente à 

informação o que, com um significativo grau de probabilidade, pode refletir-se na qualidade 

do atendimento e informação que é prestado. Os colaboradores dos CTT que prestam o 

serviço nas suas estações de correios estão por isso em melhores condições para 

prestarem um serviço de qualidade, informado e adequadamente supervisionado pela 

hierarquia37. 

As diferenças a nível da supervisão hierárquica são, aliás, comumente reconhecidas. Note-

se, a este respeito, que a União Postal Universal (UPU) estabelece uma distinção clara e 

substanciada entre estações e postos de correios identificando as estações como “staffed 

by officials of the designated operator” e os postos como “managed by people from outside 

the designated operator”38. Destas definições resulta patente que nas estações existem 

responsáveis inseridos numa estrutura em que existe comando e controlo da própria 

empresa concessionária, enquanto que os postos são unidades organizacionais que não 

estão sujeitas a procedimentos de gestão, de trabalho e de organização dos recursos 

humanos diretamente decorrentes da empresa operadora.   

Perante as diferenças acima evidenciadas no plano da formação dos colaboradores dos 

estabelecimentos e da supervisão hierárquica, e do impacto que tal pode ter no modo como 

os serviços são prestados aos utilizadores, afigura-se que o encerramento da totalidade 

das estações de correios num determinado concelho poderá ter reflexos significativos na 

qualidade do atendimento e da prestação dos serviços postais proporcionados aos 

                                                           
37 Não obstante o contrato-tipo de prestação do serviço de postos de correios estabelecer, conforme referido 
anteriormente, na sua cláusula 9.ª, que os CTT estão obrigados a, nomeadamente, manter uma equipa interna 
para dar assistência regular aos prestadores do serviço de postos de correios, por forma a garantir os níveis 
de serviço e o cumprimento das demais regras estabelecidas, o apoio que daí decorrerá poderá não ser 
suficiente para garantir que o nível do serviço oferecido pelos postos de correios seja idêntico ao das estações. 
38 Vide http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/questionnaireOperatorsEn.docx. 

https://webmail.anacom.pt/owa/redir.aspx?C=CtRmAwJ-sDPaZTeAF4iHfKDYv19Mi-9-Vkw6ogBPBlq0XFssO2XWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.upu.int%2fuploads%2ftx_sbdownloader%2fquestionnaireOperatorsEn.docx
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utilizadores dessa circunscrição geográfica. Tais efeitos podem ser mitigados através da 

existência de, pelo menos, um posto de correios que disponibilize os serviços 

concessionados de forma análoga à prestada nas estações de correios, no que se refere 

à formação dos colaboradores do estabelecimento. 

3.2.6. O registo completo das reclamações 

De acordo com o Manual de procedimentos do atendimento em postos de correios39, 

sempre que forem apresentadas reclamações relacionadas com a prestação de serviços 

postais em postos de correios, o prestador deve enviar cópia do original da reclamação 

aos CTT (através de fax, email ou por carta), acompanhada de documento explicativo da 

situação ocorrida, que tenha originado a reclamação.  

Não obstante, apurou-se em fiscalizações realizadas pela ANACOM, que nem sempre as 

entidades subcontratadas dão conhecimento aos CTT daquelas reclamações, o que não  

permite ter um registo completo das reclamações apresentadas (isto sem prejuízo de 

estarem a ser cumpridos as regras relativas ao livro de reclamações). 

A inexistência de um registo completo das reclamações apresentadas nos postos de 

correios torna-se mais relevante num contexto em que não é claro que as condições de 

prestação dos serviços postais nestes estabelecimentos postais sejam, em todos os casos, 

idênticas às das estações de correios, como decorre da análise efetuada nos pontos 

anteriores do presente documento. A inobservância das regras internas relativas ao 

tratamento de reclamações fixadas pela concessionária é suscetível de prejudicar o 

conhecimento, pelos CTT, de eventuais falhas no modo como os serviços postais estão a 

ser assegurados em postos de correios, prejudicando a adoção de ações corretivas e o 

acompanhamento, por parte do regulador, dos termos em que está a ser assegurada a 

prestação do serviço universal e o cumprimento das obrigações previstas na concessão. 

Esta situação contrapõe-se ao que sucede nas estações de correios, em que se encontram 

definidos procedimentos claros para tratamento de reclamações, sendo que a existência, 

conforme referido anteriormente, de uma supervisão hierárquica mais próxima, contribuirá 

significativamente para que estes procedimentos sejam observados. 

                                                           
39 Na sua versão de 13.05.2015. 
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3.2.7. A certificação dos estabelecimentos postais 

Os CTT têm vindo a certificar as atividades de atendimento em estações de correios e em 

postos de correios, o que se enquadra numa aposta estratégica que “ambiciona contribuir 

de forma significativa para a consistência e qualidade dos serviços prestados, otimizar os 

processos nas várias fases da cadeia de valor, desenvolver e fomentar a participação dos 

trabalhadores e melhorar a satisfação dos clientes com reforço da imagem dos CTT”40. 

Decorre da informação disponível41 que, no final de 2017, apesar já de estar certificada a 

totalidade das estações de correios então em funcionamento – à luz da especificação 

técnica de serviços de atendimento nas lojas CTT (a especificação SC-POCO-73), foram 

certificados apenas 204 postos de correios, ou seja, somente 11% da totalidade dos 

postos, sendo que estes foram certificados de acordo com a especificação técnica de 

serviços de atendimento nos postos de correios (a especificação SC-POCO-74). 

Segundo as informações prestadas pelos CTT, está ainda previsto o alargamento dos 

procedimentos de certificação “a mais cerca de 50 postos de correios”, não sendo, no 

entanto, indicado o horizonte temporal desse alargamento nem os postos que serão 

abrangidos, ou eventuais planos futuros relacionados com esta matéria. 

As especificações acima mencionadas abrangem as áreas de “sistema de gestão” e 

“prestação do serviço” e focam pontos relacionados, nomeadamente, com a formação dos 

colaboradores, a satisfação dos clientes, a apresentação e organização do 

estabelecimento, o atendimento e o conhecimento dos produtos, a adequada identificação 

do estabelecimento, dos serviços prestados e a confidencialidade de dados, entre outros 

aspectos. 

A certificação dos estabelecimentos implica o cumprimento de requisitos específicos, 

relacionados, nomeadamente, com a formação dos colaboradores, com o conhecimento 

que estes têm dos produtos e serviços disponíveis, dominando os procedimentos 

operacionais associados aos serviços postais, com o tratamento adequado de reclamações 

e com a sinalização adequada dos espaços de atendimento, bem como com a existência 

                                                           
40 http://www.ctt.pt/ctt-e-

investidores/sustentabilidade/certificacoes.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=3  
41 O Relatório e Contas dos CTT relativo ao exercício de 2017 (disponível em https://www.ctt.pt/ctt-e-
investidores/informacao-financeira/contas-consolidadas.html#panel1-2) e informação veiculada à ANACOM, 
pelos CTT, em 20.11.2018. 

http://www.ctt.pt/ctt-e-investidores/sustentabilidade/certificacoes.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=3
http://www.ctt.pt/ctt-e-investidores/sustentabilidade/certificacoes.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=3
https://www.ctt.pt/ctt-e-investidores/informacao-financeira/contas-consolidadas.html#panel1-2
https://www.ctt.pt/ctt-e-investidores/informacao-financeira/contas-consolidadas.html#panel1-2


28 

 

de espaços próprios para prestação dos serviços postais e ainda com a proteção de dados, 

com a confidencialidade da informação e com a proteção da vida privada. 

Estes pontos representam alguns detalhes da listagem mais exaustiva que compõe as 

referidas especificações técnicas dos serviços de atendimento e abordam alguns dos 

tópicos que, conforme se referiu anteriormente, refletem algumas das preocupações que 

têm vindo a ser conhecidas relativamente à substituição das estações de correios por 

postos de correios – em especial, quando estes constituam o único tipo de estabelecimento 

existente nos concelhos. É de assinalar que o não cumprimento das especificações 

definidas implica que os postos e as estações em causa deixem de ser certificados, uma 

vez que os estabelecimentos certificados se encontram sujeitos a «procedimentos de 

auditorias de acompanhamento com resultados satisfatórios e “mistery shopping”».  

Não obstante a certificação não ser especificamente exigida pela concessão, não estando 

por isso os CTT vinculados a assegurar a certificação de todos os estabelecimentos 

postais, destaca-se que essa certificação implica o reconhecimento, nos vários 

estabelecimentos, de um conjunto de características que a concessionária identifica como 

sendo relevantes para assegurar a prestação dos serviços concessionados em ordem a 

cumprir as exigências – obrigações – previstas na concessão. 

A Figura 4 mostra a localização de 195 dos 204 postos de correios com serviços de 

atendimento certificados no final de 201742. Como se pode observar, a grande maioria dos 

postos certificados localiza-se no litoral do país, existindo um diferencial das proporções 

entre postos certificados / postos totais entre o litoral e o interior, em que no primeiro caso 

16,2% dos postos de correios estavam certificados, enquanto que no segundo caso apenas 

5,3% do total dos postos localizados no interior estavam certificados no final de 201743. 

                                                           
42 Os restantes 9 terão, entretanto, mudado de localização ou sido encerrados durante o ano de 2018.  
43 Considerou-se, para efeitos desta análise específica, como territórios do interior do país, os concelhos e 
freguesias identificados no anexo à Portaria n.º 208/2017, de 13 de julho, que procede à delimitação das áreas 
territoriais beneficiárias de medidas do Programa Nacional para a Coesão Territorial (PNCT). 
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Figura 4. Postos de correios com serviços de atendimento certificados no final de 2017 

 

Fonte: ANACOM, com base em dados dos CTT. 

Sem prejuízo da existência de procedimentos de certificação tanto de estações como de 

postos de correios, tal como se referiu, e de estas abordarem, de forma geral, matérias 

comuns, regista-se, ainda assim a existência de diferentes graus de exigência entre as 

estações e os postos. A este respeito faz-se notar, a título de exemplo, as diferenças entre 

os requisitos exigidos quanto à formação dos colaboradores: enquanto na especificação 

técnica de serviços de atendimento nas lojas CTT se prevê, nomeadamente, que “Deve 

ser assegurada formação inicial a todos os novos Comerciais” e “Deve ser assegurada a 

todos os colaboradores da Loja formação (…)”, a especificação técnica de serviços de 

atendimento nos postos de correios, não obstante indicar que “É assegurada formação 

inicial à totalidade dos Postos de Correios”, inclui também uma referência quanto à 

manutenção dos registos de formação no sentido de que “Os CTT devem manter registos 

de formação ministrada aos Postos de Correios (mínimo: ao responsável do Posto)”, que 

parece indiciar uma exigência mínima de formação, apenas ao responsável do posto – o 

que parece reforçar a conclusão anteriormente extraída quanto à possível existência de 

diferenças a nível da formação dos colaboradores das estações e dos postos de correios.  
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De uma forma geral, a ANACOM considera que a existência de procedimentos de 

certificação (incluindo os resultantes de iniciativas de “autorregulação”, criados pela própria 

concessionária) é uma medida positiva na medida em que confere alguma segurança 

relativamente à forma de prestação dos serviços, tendo em vista, nomeadamente, 

assegurar a qualidade em que este é prestado, a inviolabilidade e o sigilo dos envios 

postais, a confidencialidade das informações transmitidas ou armazenadas e a proteção 

de dados pessoais e da vida privada. Não obstante, e sem prejuízo da necessidade de ter 

em conta as características inerentes a cada tipo de estabelecimento postal, não se 

identificam razões para a existência de diferenças ao nível das especificações que devem 

ser seguidas num procedimento de certificação no que concerne às características de 

prestação dos serviços, independentemente de estes serem prestados em estações ou em 

postos de correios. 

Face ao indicado, nas situações em que alguns concelhos deixam de ter estações de 

correios, a existência de pelo menos um posto de correios certificado com base em 

requisitos específicos que não prevejam diferenciação, quanto à forma de prestação dos 

serviços concessionados, entre estações e postos de correios, contribui para melhor 

assegurar a qualidade do atendimento prestado nos concelhos em causa, bem como a 

inviolabilidade e o sigilo dos envios postais, a confidencialidade das informações 

transmitidas ou armazenadas e a proteção de dados pessoais e da vida privada, 

fomentando assim a confiança dos utilizadores nos serviços prestados e contribuindo para 

a satisfação das suas necessidades em termos de utilização dos serviços postais. 

Nota-se inclusive que, para assegurar uma uniformidade ou homogeneidade dos serviços 

prestados, seria importante que os requisitos inerentes à certificação fossem assegurados 

na totalidade dos postos de correios.  

Não obstante, há que reconhecer que esta exigência pode ser desproporcional, na medida 

em que é passível de gerar encargos significativos, face ao objetivo essencial de garantir 

a existência de, pelo menos, um estabelecimento postal numa determinada área geográfica 

que cumpra determinados requisitos que contribuam para garantir que os serviços postais 

são prestados com qualidade, e que esteja acessível aos utilizadores em geral. Destaca-

se, neste âmbito, e conforme já referido anteriormente, que a ANACOM tem vindo a 

considerar que o concelho é a unidade territorial que, num quadro de proporcionalidade, 

permite assegurar, à generalidade da população, o acesso à totalidade dos serviços 

concessionados, em estabelecimentos que garantissem alguns requisitos de prestação 
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dos serviços concessionados, designadamente a nível de um período mínimo de 

funcionamento44. 

A ANACOM considera ainda que nas freguesias mais populosas, este tipo de 

considerações também se aplica. 

3.3. Da revisão dos objetivos de densidade da rede e de ofertas mínimas de serviços  

Considerando que: 

a) as alterações operadas pela concessionária desde setembro de 2017 na sua rede de 

estabelecimentos postais envolveram o encerramento de 31 estações de correios que 

eram as únicas estações nos concelhos em que se localizavam, levando assim ao 

aumento exponencial do número de concelhos sem estações de correios e nos quais 

os postos de correios são os únicos estabelecimentos postais onde é prestada a 

totalidade dos serviços concessionados, sendo ainda de notar a existência de 27 

freguesias com mais de 10 000 habitantes que não possuem, também, qualquer 

estação de correios; 

b) num muito curto prazo, se estima que o número já significativo de concelhos onde não 

existem estações venha a aumentar, condicionando as possibilidades de escolha dos 

utilizadores dos serviços postais que, nessas circunscrições geográficas, apenas 

poderão fazer uso dos serviços postais disponibilizados em postos de correios; 

c) o atendimento e condições de prestação dos serviços postais nos postos de correios 

difere do que é assegurado nas estações de correio, nomeadamente no que se refere 

à formação dos responsáveis pelo atendimento dos utilizadores daqueles serviços e à 

adequação dos espaços para a sua prestação, em termos que assegurem as 

condições necessárias para a estrita observância das obrigações relativas à 

confidencialidade, sigilo e proteção da vida privada, bem como para permitir a 

acessibilidade de utilizadores com necessidades especiais; 

d) ao conferir à concessionária autorização para a subcontratação de terceiros para 

efetuar trabalhos ou prestar serviços que constituem ou se relacionem com as 

                                                           
44 Isto é, que funcione em 99% dos concelhos do país todos os dias úteis durante um período mínimo diário de 
6 horas e no restante 1% dos concelhos todos os dias úteis durante um período mínimo diário de 3 horas. 
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obrigações assumidas por aquela ao abrigo do Contrato de Concessão, o concedente 

não estava a autorizar qualquer diminuição das condições de prestação do serviço 

que, apesar da subcontratação, deve ser assegurado em termos equivalentes; 

e) a decisão da ANACOM relativa aos objetivos de densidade da rede postal e de ofertas 

mínimas de serviço assentou no pressuposto da equivalência na forma como é 

assegurado o atendimento e a prestação dos serviços nos diferentes estabelecimentos 

postais e que, independentemente de quem seja o seu proprietário, a concessionária 

assegura que os estabelecimentos postais possuem as características para uma 

adequada prestação dos serviços concessionados; 

f) as diferentes condições de prestação dos serviços postais nos postos de correios vêm 

gerando um descontentamento generalizado e múltiplas reações de utilizadores dos 

serviços postais, como decorre das exposições que têm sido apresentadas, 

nomeadamente à ANACOM, e que apontam um conjunto de preocupações 

relacionadas, nomeadamente, com as condições necessárias para assegurar a 

confidencialidade, o sigilo e a proteção da vida privada, a deficiente prestação de 

serviços postais por falta de formação específica dos colaboradores na área dos 

serviços postais e a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida; 

g) quando em setembro de 2017 fixou os objetivos de densidade da rede postal e de 

ofertas mínimas de serviço a ANACOM não previa, nem podia prever, a evolução que 

posteriormente veio a ocorrer na estrutura da rede de estabelecimentos postais e que 

conduziu a que num conjunto alargado de concelhos, a prestação do serviço postal 

deixasse de ser assegurada por estações de correios; 

conclui-se que se encontra verificado um conjunto de circunstâncias excecionais que 

justificam a revisão dos objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de 

serviços fixados na decisão da ANACOM de 15.09.2017, complementando-os tendo em 

vista a assegurar a qualidade do atendimento prestado nos postos de correios 

relativamente aos serviços postais, bem como as condições necessárias para garantir a 

inviolabilidade e o sigilo dos envios postais, a confidencialidade das informações 

transmitidas ou armazenadas e a proteção de dados pessoais e da vida privada, 

fomentando a confiança dos utilizadores nos serviços prestados e assim contribuindo para 

a satisfação das suas necessidades em termos de utilização dos serviços postais.  
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Em particular, é necessário assegurar que, em cada concelho, o estabelecimento postal 

no qual, por força do exigido nos objetivos de densidade da rede postal e de ofertas 

mínimas de serviços fixados em 15.09.2017, os CTT se encontram obrigados a assegurar 

a prestação da totalidade dos serviços concessionados45, cumpra requisitos análogos aos 

das estações de correios (as quais, recorde-se, encontram-se todas certificadas). 

Neste âmbito, e para efeitos do disposto no n.º 3 da Base XV das Bases da Concessão, 

na concretização dos objetivos de densidade da rede postal e das ofertas mínimas de 

serviço deverão ser tidos em particular atenção, entre outros, os seguintes fatores: 

a) a formação dos colaboradores que no posto de correios asseguram funções de 

atendimento aos clientes dos serviços postais; 

b) a garantia de fácil acesso por parte dos utilizadores em geral e por parte dos 

utilizadores com necessidades especiais em particular;  

c) a clara identificação dos espaços de atendimento e a divulgação de informação 

relevante ao público relativamente aos serviços postais prestados; 

d) o estabelecimento de procedimentos de atendimento que minimizem os tempos de 

espera e que contribuam para garantir a as condições necessárias para assegurar a 

confidencialidade, sigilo, inviolabilidade dos envios postais e proteção da vida privada; 

e) o cumprimento regular dos horários estabelecidos; 

f) o estabelecimento de procedimentos com vista a avaliar a satisfação dos utilizadores 

e a permitir a realização de ações corretivas, se necessárias, bem como a permitir o 

tratamento adequado de reclamações; 

g) o estabelecimento de procedimento para registo de não conformidades; 

h) a manutenção e funcionamento das infraestruturas e equipamentos de molde a 

contribuir para a prestação de um serviço de qualidade. 

Em conformidade com o acima exposto, deve a concessionária, nos termos do que 

estabelece a Base XV das Bases da Concessão e a cláusula 15.ª do Contrato de 

                                                           
45 E funciona em 99% dos concelhos do país todos os dias úteis durante um período mínimo diário de 6 horas 
e no restante 1% dos concelhos todos os dias úteis durante um período mínimo diário de 3 horas. 
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Concessão do serviço postal universal, promover a revisão dos objetivos de densidade da 

rede postal e das ofertas mínimas de serviços aprovadas por decisão da ANACOM de 

15.09.2017, complementando-os de modo a acautelar cada um dos fatores acima 

indicados, que se consideram necessários para que os estabelecimentos postais e as 

ofertas mínimas de serviço correspondam às necessidades dos utilizadores dos serviços 

postais. Neste contexto, é recomendável que, durante o procedimento de revisão agora 

iniciado e até à sua decisão final, a concessionária não implemente alterações adicionais 

na rede de estabelecimentos postais que sejam contrárias aos objetivos que esta decisão 

pretende atingir, em ordem a minimizar eventuais prejuízos daí decorrentes para os 

utilizadores dos serviços postais relacionados, nomeadamente, com a possibilidade de 

degradação da qualidade do atendimento prestado. 

Com vista a fomentar a uniformidade ou homogeneidade dos serviços prestados em todos 

e quaisquer estabelecimentos postais, conclui-se igualmente que será importante 

assegurar que os fatores acima referidos sejam acautelados na totalidade dos postos de 

correios, considerando-se porém adequado, feita uma ponderação de proporcionalidade, 

que a necessária adaptação dos estabelecimentos ocorra com a máxima brevidade e de 

modo progressivo e calendarizado, sendo abrangidos, em primeiro lugar, os postos de 

correios localizados em freguesias com mais de 10 000 habitantes em que não existam 

estações de correios e, de entre estes, os que os CTT, ao abrigo dos objetivos de 

densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços fixados por decisão de 

15.09.2017, se encontram obrigados a assegurar que prestem todos os serviços 

concessionados.  

Adicionalmente, e atendendo ao impacto que o encerramento ou alteração de horários de 

funcionamento dos estabelecimentos postais têm sobre os utilizadores, é importante 

garantir-lhes a adequada comunicação de quaisquer alterações previstas neste âmbito, 

com a antecedência necessária para permitir um ajuste da sua utilização habitual, por parte 

dos utilizadores, com vista a garantir que, em todo e qualquer momento, as suas 

necessidades de utilização dos serviços postais estão asseguradas. 

Analogamente, tendo em conta o impacto das alterações acima mencionadas sobre as 

comunidades locais como um todo, a ANACOM considera muito importante que exista um 

prévio entendimento dos CTT com as autarquias locais, de modo a facilitar a 

implementação dessas mudanças e a prevenir eventuais dificuldades na utilização dos 

serviços postais por parte dos utilizadores em geral.  
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Importa assim que os CTT apresentem uma proposta de revisão que complemente os 

objetivos de densidade da rede postal e das ofertas mínimas de serviço atualmente em 

vigor, orientando-os para assegurar uma adequada satisfação das necessidades dos 

utilizadores, já que é este o objetivo que com os mesmos se deve alcançar nos termos do 

que dispõem a cláusula 15.ª e a Base XV da Concessão. 

Atenta toda a factualidade que está na origem do procedimento de revisão agora iniciado, 

bem como as necessidades a satisfazer no âmbito do serviço postal universal e os meios 

a utilizar para esse efeito, considera a ANACOM que é de fundamental importância dar aos 

utilizadores dos serviços postais a possibilidade de se manifestarem sobre o quadro de 

referência que se pretende que a concessionária venha a considerar para complementar 

os objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviço em vigor. 

Justifica-se, assim, possibilitar que em processo de consulta pública os utilizadores em 

geral e os consumidores em particular possam manifestar o que tiverem por relevante 

sobre o quadro de referência acima indicado, facultando assim à ANACOM elementos e 

dados relevantes para uma melhor avaliação dos objetivos de densidade da rede postal e 

ofertas mínimas de serviço que venham a ser apresentados pela concessionária e da sua 

adequação às necessidades dos utilizadores dos serviços postais. 

4. Decisão 

Face ao exposto, o Conselho de Administração da ANACOM, no exercício das 

atribuições previstas nas alíneas b), h) e i) do n.º 1 do artigo 8.º dos seus Estatutos, 

aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, e dos poderes conferidos pelas 

alíneas a), f) e o) do n.º 1 e pela alínea b) e h) do n.º 2, todos do artigo 9.º dos mesmos 

Estatutos, na prossecução e observância dos objetivos e princípios consagrados nas 

alíneas b) e c) do n.º 1 e nas alíneas a) a d) do n.º 2, ambos do artigo 2.º da Lei n.º 17/2012, 

de 26 de abril (Lei Postal, na sua redação em vigor), considerando que se verificou a 

superveniência de circunstâncias excecionais que, nos termos do n.º 2 da Base XV das 

Bases da Concessão do serviço postal universal (aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 448/99, 

de 4 de novembro, republicadas, após alterações, em anexo ao Decreto-Lei n.º 160/2013, 

de 19 de novembro)  e do n.º 2 da cláusula 15.ª do Contrato de Concessão do serviço 

postal universal, justificam a revisão dos objetivos de densidade da rede postal e ofertas 

mínimas de serviços estabelecidas por decisão de 15.09.2017, e tendo em vista assegurar 

o adequado cumprimento das obrigações previstas nas alíneas a), b), c), d), e), f), g) e m) 
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da Base VIII e n.º 3 da Base XXII das referidas Bases da Concessão e das alíneas a), b), 

c), d), e), f), g) e m) da cláusula 8.ª e do n.º 3 da cláusula 22.ª do Contrato de Concessão, 

bem como ao abrigo do n.º 2 do artigo 11.º, da alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º e do artigo 

45.º todos da Lei Postal, delibera: 

1. Determinar aos CTT que apresentem à ANACOM, no prazo máximo de 20 dias úteis 

a contar da data de notificação da presente decisão, uma proposta que complemente 

os objetivos de densidade no que respeita a estabelecimentos postais e outros pontos 

de acesso à rede postal afeta à concessão e de objetivos de ofertas mínimas de 

serviços, incluindo regras sobre períodos mínimos de funcionamento dos 

estabelecimentos postais, que se encontram em vigor, tendo como quadro de 

referência: 

a) os fatores enunciados na secção 3.3. da presente decisão, para efeitos do n.º 3 

da Base XV das Bases da Concessão. 

b) que o estabelecimento postal que, ao abrigo dos objetivos de densidade da rede 

postal e de ofertas mínimas de serviços fixados por decisão da ANACOM de 

15.09.2017, em cada concelho deve prestar a totalidade dos serviços 

concessionados (e funciona em 99% dos concelhos do país todos os dias úteis 

durante um período mínimo diário de 6 horas e no restante 1% dos concelhos 

todos os dias úteis durante um período mínimo diário de 3 horas) é: 

i. uma estação de correios; ou 

ii. um posto de correios com características equivalentes, mediante a 

verificação dos requisitos relativos à forma de prestação de serviços 

concessionados fixados no Anexo 1. 

c) que a implementação das medidas que vierem a ser estabelecidas na decisão da 

ANACOM que, ao abrigo da Base XV das Bases da Concessão do serviço postal 

universal, fixe os referidos objetivos, deve ser assegurada no prazo de 60 dias úteis. 

2. Recomendar aos CTT que, durante o procedimento de revisão dos objetivos de 

densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços agora iniciado, não adotem 

quaisquer medidas que contrariem os objetivos visados com a determinação constante 

do número 1 da presente decisão.  
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3. Determinar aos CTT que em caso de encerramento ou de redução do horário de 

funcionamento de estabelecimentos postais (estações ou postos de correios): 

a) informem os utilizadores e a ANACOM sobre as alterações que se propõem 

implementar, com uma antecedência mínima de 20 dias úteis relativamente à data 

em que estas devam produzir efeitos; 

b) a informação aos utilizadores prevista na alínea anterior deve ser assegurada 

através de comunicação (anúncio) afixada na porta de entrada do estabelecimento 

postal em causa, em local bem visível (mesmo quando o estabelecimento postal 

se encontre encerrado), devendo incluir, pelo menos: 

i. no caso do encerramento de estabelecimentos postais: indicação do último 

dia em que o estabelecimento em questão estará em funcionamento e dos 

dois estabelecimentos postais mais próximos que prestam, pelo menos os 

serviços concessionados que são assegurados no estabelecimento postal 

que encerra, respetivas moradas e horários de funcionamento; 

ii. no caso da redução do horário de funcionamento: informação sobre o novo 

horário de funcionamento e a data a partir do qual será praticado; 

c) a informação sobre a forma de cumprimento do disposto na alínea b) anterior deve 

constar da informação a remeter à ANACOM nos termos da alínea a). 

4. Recomendar aos CTT a implementação dos requisitos relativos à forma de prestação 

de serviços postais concessionados enunciados no Anexo 2, nos postos de correios 

não abrangidos pelo número 1 da presente decisão, com a máxima brevidade, de 

forma progressiva e calendarizada, iniciando-se preferencialmente nos postos de 

correios localizados em freguesias com mais de 10 000 habitantes em que não existam 

estações de correios e, de entre estes, naqueles em que os CTT, ao abrigo dos 

objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços fixados por 

decisão da ANACOM de 15.09.2017, se encontram obrigados a assegurar a prestação 

de todos os serviços concessionados. 

5. Determinar aos CTT que comuniquem à ANACOM, no prazo de 5 dias úteis a contar 

da sua aprovação, os termos do plano de implementação que possa resultar do 

número anterior. 
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6. Recomendar aos CTT que, caso pretendam proceder ao: 

a) encerramento ou à redução do horário de funcionamento de estabelecimentos 

postais (estações ou postos de correios), comuniquem essa alteração às 

autarquias locais da área onde esse estabelecimento está instalado, com a 

antecedência mínima de 20 dias úteis em relação à data em que essa alteração 

deva produzir efeitos; 

b) encerramento de todas as estações de correio num dado concelho, passando o 

mesmo a ser servido apenas por postos de correios, essa solução seja objeto de 

prévio entendimento com as respetivas autarquias locais, com vista à adoção de 

uma solução que permita assegurar uma adequada satisfação das necessidades 

de serviços postais das populações e das empresas locais. 

7. Submeter o disposto no número 3 da presente decisão a audiência prévia dos CTT, 

ao abrigo dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, fixando 

um prazo de 20 dias úteis para que estes se pronunciem, querendo, devendo fazê-lo 

por escrito e em língua portuguesa. 

8. Submeter a consulta pública, nos termos do artigo 9.º, número 2, alínea h) dos 

Estatutos da ANACOM, o quadro de referência indicado no número 1 da presente 

decisão, fixando um prazo de 20 dias úteis para que os interessados se pronunciem, 

querendo, devendo fazê-lo por escrito e em língua portuguesa.  

 

Lisboa, 10 de janeiro de 2019. 
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Anexo 1 

Requisitos relativamente à forma de prestação de serviços concessionados, 

que devem ser verificados nos postos de correios que asseguram a 

prestação, no concelho em que se localizam, de todos os serviços 

concessionados1

 

Formação: 

1. Deve ser assegurada formação inicial e contínua a todos os colaboradores do posto 

de correios que assegurem a prestação dos serviços concessionados, incluindo os que 

efetuam as funções de atendimento dos clientes daqueles serviços, de modo a que, a 

partir do momento de início da atividade do posto de correios, inclusive, e durante todo 

o período de tempo em que o posto de correios esteja em atividade, todos possam, 

com qualidade: 

a) Garantir uma correta e adequada prestação daqueles serviços. 

b) Cumprir os objetivos de ofertas mínimas de serviços fixados. 

c) Garantir e fazer respeitar o sigilo e a inviolabilidade dos envios postais, bem como 

a proteção de dados. 

d) Assegurar a proteção da vida privada em todos os serviços prestados. 

e) Salvaguardar a confidencialidade das informações transmitidas ou armazenadas. 

2. No âmbito do referido no número anterior e para os efeitos naquele indicados, deve 

ser igualmente assegurada formação inicial a todos os novos colaboradores do posto 

                                                           
1 O conteúdo destes requisitos tem como referência a certificação de postos de correios e de estações de 
correios baseada nas especificações técnicas de serviços de atendimento nos postos de correios e em 
estações de correio (“loja postal”), respetivamente SC-POCO-74 (à data de referência de 03.02.2017) e SC-
POCO-73 (à data de referência de 09.07.2017), têm tradução no Manual de Procedimentos de Atendimento 
em Postos de Correios e o Manual de Procedimentos Operacionais do Posto de Correios e, no que não constar 
daqueles manuais, no Manual de Procedimentos do Atendimento dos CTT, na versão existente à data da 
presente decisão. 
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de correios que assegurem a prestação dos serviços concessionados, incluindo os que 

efetuam as funções de atendimento dos clientes daqueles serviços. 

3. A formação inicial deve incluir formação em estação de correios, bem como formação 

no posto de correios no período inicial de atividade do mesmo. 

4. A formação inicial deve incluir pelo menos os seguintes conteúdos: 

a) Ambientação com e conhecimento das aplicações informáticas utilizadas e 

periféricos associados a utilizar no atendimento. 

b) Oferta de produtos e serviços a disponibilizar no posto de correio e respetivos 

procedimentos operacionais. 

c) Normas e procedimentos no atendimento aos clientes. 

d) Procedimentos para assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes do 

quadro jurídico aplicável à prestação de serviços concessionados, em particular 

no que respeita aos requisitos essenciais previstos na Lei Postal. 

e) Formação em tempo real na presença de serviços solicitados pelos clientes e 

formação em simulação de outros serviços concessionados. 

f) Forma de tratamento das reclamações, incluindo procedimentos a seguir quando 

estas são apresentadas 

5. Deve ser fornecido ao posto de correios e estar facilmente acessível, fisicamente no 

posto de correios ou em formato digital, manuais de procedimentos mais recentes ou 

outra documentação (por exemplo, documentação com os conteúdos da formação 

ministrada) com explicação dos procedimentos a seguir e informação relevante para a 

adequada prestação dos serviços. 

6. Deve ser efetuada uma atualização da formação sempre que se verifique, pelo menos: 

a) Oferta de novos serviços no posto de correios. 

b) Alteração de procedimentos, incluindo sobre o tratamento de reclamações. 

c) Quando os colaboradores do posto o solicitem. 
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d) Quando se verifiquem alterações no sistema operativo de suporte ao atendimento. 

e) Reclamações sobre procedimentos seguidos e forma de prestação dos serviços 

no posto. 

f) Sejam identificadas necessidades de formação. 

7. Anualmente deve ser efetuado pelos CTT um levantamento das necessidades de 

formação para os colaboradores do posto de correios. 

8. Devem ser mantidos no posto de correios registos das ações de formação ministradas 

aos colaboradores do posto de correios, incluindo das participações nas mesmas, 

conteúdos programáticos ministrados e respetiva duração. 

Infraestruturas e equipamentos: 

9. As instalações e o seu estado de conservação devem garantir o fácil acesso por parte 

de todos os utilizadores, incluindo os utilizadores necessidades especiais. 

10. Deve ser garantida a boa conservação, manutenção e operacionalidade dos 

equipamentos necessários à prestação dos serviços concessionados. 

11. Deve ser assegurado o controlo metrológico das balanças, de modo a que este esteja 

permanentemente atualizado. 

12. Mesmo em condições provisórias (por exemplo por motivos de obras), devem ser 

asseguradas no posto de correios as condições para a adequada prestação dos 

serviços concessionados pelos colaboradores do posto em causa. 

13. Deve existir sempre comunicação, aos CTT, das obras a efetuar no posto. 

14. Deve existir sinalética externa que identifique claramente o posto de correios. 

Desconformidades: 

15. Deve existir um procedimento para registo de não conformidades que sejam 

identificadas pelos CTT, nomeadamente no âmbito de procedimentos de controlo e 

supervisão dos postos de correio, quer relativamente aos requisitos aqui definidos quer 
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em relação a outros requisitos ou procedimentos fixados pelos CTT ao posto de 

correios. 

16. Os CTT devem analisar e resolver as não conformidades identificadas, proceder 

também ao acompanhamento das ações que visam a sua resolução e avaliar a 

respetiva eficácia. 

Satisfação dos utilizadores (clientes): 

17. Deve ser implementada pelos CTT uma metodologia adequada de avaliação da 

satisfação dos clientes do posto de correios, a qual deve ser realizada anualmente, 

devendo ser desencadeadas ações visando solucionar causas de menor satisfação 

dos utilizadores. 

18. Deve estar definido e implementado no posto de correios um procedimento para 

aceitação, registo e encaminhamento para os CTT de reclamações dos utilizadores 

sobre os serviços concessionados, as quais devem ser também registadas no SIAC 

(Sistema Informático de Apoio aos Clientes dos CTT).  

19. Os pedidos de informação/averiguação efetuados pelos CTT devem ser respondidos 

num prazo fixado por estes para o efeito, em qualquer caso não superior a cinco dias 

úteis. 

20. Devem estar disponíveis nos postos de correios diversos modos de apresentar uma 

reclamação, como por exemplo: 

a) Livro de reclamações. 

b) Modelos próprios disponibilizados pelos CTT. 

c) Registo no sistema informático das reclamações apresentadas de forma 

presencial ou telefónica. 

21. Adicionalmente ao referido no número anterior, deve ser possível indicar aos clientes 

outras possibilidades de apresentação de reclamações e pedidos de informação, 

designadamente pelas seguintes vias: 

a) Em estações de correios. 
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b) Na caixa de correio eletrónico dos CTT especificamente destinada para receber 

reclamações. 

c) Linha telefónica de apoio a cliente dos CTT. 

Atendimento: 

22. Os serviços concessionados devem ser prestados em espaços próprios do posto de 

correios especificamente destinados para o efeito, devidamente identificados como tal, 

devendo estar organizados e arrumados. 

23. O back office deve estar organizado, permitindo que o colaborador que efetua o 

atendimento não tenha dificuldades em: 

a) Encontrar os objetos avisados. 

b) Encontrar impressos solicitados pelo cliente. 

24. O atendimento do utilizador de serviços postais deve ser efetuado de forma organizada 

e sequencial, obedecendo a uma ordem de chegada exclusivamente aplicada aos 

utilizadores dos serviços postais (sem prejuízo das disposições relativas ao 

atendimento prioritário, ao abrigo da lei). 

25. Durante o atendimento e prestação do serviço, deve ser: 

a) Assegurado o sigilo e a inviolabilidade dos envios postais, bem como a proteção 

de dados. 

b) Assegurada a proteção da vida privada em todos os serviços prestados. 

c) Salvaguardada a confidencialidade das informações transmitidas ou 

armazenadas. 

d) Assegurada a guarda e proteção dos envios postais. 

e) Assegurada a guarda e proteção de valores. 

f) Assegurada a integridade física dos objetos/envios postais aceites e tratados. 
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Informação disponível ao público: 

26. A informação disponível ao público (ex: cartazes, folhetos) deve estar atualizada. 

27. A informação divulgada sobre preços e sobre os níveis anuais de qualidade de serviço 

deve estar afixada em zona visível ao público, e de acordo com as obrigações que se 

encontrem definidas pela ANACOM. 

28. O horário de funcionamento do posto de correios deve estar disponível ao público e 

ser afixado na porta de entrada do estabelecimento postal em causa, em local bem 

visível. 

Funcionamento do posto de correios: 

29. O horário de funcionamento do posto de correios deve ser sempre cumprido. 

30. Deve ser assegurado o atendimento aos utilizadores dos serviços concessionados que 

entrem no posto de correios antes da hora de fecho de funcionamento do posto de 

correios. 

Controlo e supervisão pelos CTT: 

31. Os CTT implementam mecanismos de controlo e supervisão dos postos de correios, 

para assegurar e aferir o cumprimento dos requisitos aqui indicados, e outros fixados 

pelos CTT aos postos. 

32. Estes mecanismos incluem: 

a) Auditorias internas, para aferir o cumprimento dos requisitos aqui enunciados, e 

outros fixados pelos CTT ao posto de correios. 

b) Avaliação da satisfação dos clientes, já acima referida. 

c) Acompanhamento e supervisão por parte de um “Gestor de Terceiros” - 

colaborador dos CTT dedicado à gestão de postos de correios, para 

acompanhamento e supervisão presencial dos postos de correios. 

33. O “Gestor de Terceiros” possui, para cada posto, a seguinte informação: 

a) Contrato celebrado. 
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b) Relatórios de supervisão (nomeadamente os por si efetuados sobre se o posto 

está a atuar de acordo com os requisitos a respeitar). 

c) Resultados das auditorias internas realizadas ao posto. 

d) Registo da formação ministrada. 

e) Resultados da avaliação de satisfação dos clientes. 

f) Registos de não conformidades e de ações que tenham sido efetuadas para 

corrigir as não conformidades. 

g) Outros elementos e informações sobre o acompanhamento e supervisão 

efetuado.  

34. Deve ser realizada, anualmente, uma auditoria interna a todos os requisitos aqui 

aplicáveis, devendo a metodologia utilizada, critérios adotados e resultados da 

auditoria ser devidamente documentados. 
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Anexo 2 

Requisitos relativamente à forma de prestação de serviços concessionados, 

que devem ser verificados nos postos de correios que se referem no 

número 4 da presente decisão1

 

Formação: 

1. Deve ser assegurada formação inicial e contínua a todos os colaboradores do posto 

de correios que assegurem a prestação dos serviços concessionados, incluindo os que 

efetuam as funções de atendimento dos clientes daqueles serviços, de modo a que, a 

partir do momento de início da atividade do posto de correios, inclusive, e durante todo 

o período de tempo em que o posto de correios esteja em atividade, todos possam, 

com qualidade: 

a) Garantir uma correta e adequada prestação daqueles serviços. 

b) Cumprir os objetivos de ofertas mínimas de serviços fixados. 

c) Garantir e fazer respeitar o sigilo e a inviolabilidade dos envios postais, bem como 

a proteção de dados. 

d) Assegurar a proteção da vida privada em todos os serviços prestados. 

e) Salvaguardar a confidencialidade das informações transmitidas ou armazenadas. 

2. No âmbito do referido no número anterior e para os efeitos naquele indicados, deve 

ser igualmente assegurada formação inicial a todos os novos colaboradores do posto 

de correios que assegurem a prestação dos serviços concessionados, incluindo os que 

efetuam as funções de atendimento dos clientes daqueles serviços. 

                                                           
1 O conteúdo destes requisitos tem como referência o Manual de Procedimentos de Atendimento em Postos 
de Correios e o Manual de Procedimentos Operacionais do Posto de Correios, dos CTT, na versão existente à 
data da presente decisão. 
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3. A formação inicial deve incluir formação em estação de correios, bem como formação 

no posto de correios no período inicial de atividade do mesmo. 

4. A formação inicial deve incluir pelo menos os seguintes conteúdos: 

a) Ambientação com e conhecimento das aplicações informáticas utilizadas e 

periféricos associados a utilizar no atendimento. 

b) Oferta de produtos e serviços a disponibilizar no posto de correio e respetivos 

procedimentos operacionais. 

c) Normas e procedimentos no atendimento aos clientes. 

d) Procedimentos para assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes do 

quadro jurídico aplicável à prestação de serviços concessionados, em particular 

no que respeita aos requisitos essenciais previstos na Lei Postal. 

e) Formação em tempo real na presença de serviços solicitados pelos clientes e 

formação em simulação de outros serviços concessionados. 

f) Forma de tratamento das reclamações, incluindo procedimentos a seguir quando 

estas são apresentadas 

5. Deve ser fornecido ao posto de correios e estar facilmente acessível, fisicamente no 

posto de correios ou em formato digital, manuais de procedimentos ou outra 

documentação (por exemplo, documentação com os conteúdos da formação 

ministrada) com explicação dos procedimentos a seguir e informação relevante para a 

adequada prestação dos serviços. 

6. Deve ser efetuada uma atualização da formação sempre que se verifique, pelo menos: 

a) Oferta de novos serviços no posto de correios. 

b) Alteração de procedimentos, incluindo sobre o tratamento de reclamações. 

c) Quando os colaboradores do posto o solicitem. 

d) Quando se verifiquem alterações no sistema operativo de suporte ao atendimento. 
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e) Reclamações sobre procedimentos seguidos e forma de prestação dos serviços 

no posto. 

f) Sejam identificadas necessidades de formação. 

7. Anualmente deve ser efetuado pelos CTT um levantamento das necessidades de 

formação para os colaboradores do posto de correios. 

8. Devem ser mantidos no posto de correios registos das ações de formação ministradas 

aos colaboradores do posto de correios, incluindo das participações nas mesmas, 

conteúdos programáticos ministrados e respetiva duração. 

Infraestruturas e equipamentos: 

9. Deve ser garantida a boa conservação, manutenção e operacionalidade dos 

equipamentos necessários à prestação dos serviços concessionados. 

10. Deve ser assegurado o controlo metrológico das balanças, de modo a que este esteja 

permanentemente atualizado. 

11. Mesmo em condições provisórias (por exemplo por motivos de obras), devem ser 

asseguradas no posto de correios as condições para a adequada prestação dos 

serviços concessionados pelos colaboradores do posto em causa. 

12. Deve existir sinalética externa que identifique claramente o posto de correios. 

Desconformidades: 

13. Deve existir um procedimento para registo de não conformidades que sejam 

identificadas pelos CTT, nomeadamente no âmbito de procedimentos de controlo e 

supervisão dos postos de correio, quer relativamente aos requisitos aqui definidos quer 

em relação a outros requisitos ou procedimentos fixados pelos CTT ao posto de 

correios. 

14. Os CTT devem analisar e resolver as não conformidades identificadas, proceder 

também ao acompanhamento das ações que visam a sua resolução e avaliar a 

respetiva eficácia. 
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Satisfação dos utilizadores (clientes): 

15. Deve ser implementada pelos CTT uma metodologia adequada de avaliação da 

satisfação dos clientes do posto de correios, devendo ser desencadeadas ações 

visando solucionar causas de menor satisfação dos utilizadores. 

16. Deve estar definido e implementado no posto de correios um procedimento para 

aceitação, registo e encaminhamento para os CTT de reclamações dos utilizadores 

sobre os serviços concessionados, as quais devem ser também registadas no SIAC 

(Sistema Informático de Apoio aos Clientes dos CTT).  

17. Os pedidos de informação/averiguação efetuados pelos CTT devem ser respondidos 

num prazo fixado por estes para o efeito, em qualquer caso não superior a cinco dias 

úteis. 

18. Devem estar disponíveis nos postos de correios diversos modos de apresentar uma 

reclamação, como por exemplo: 

a) Livro de reclamações. 

b) Modelos próprios disponibilizados pelos CTT. 

c) Registo no sistema informático das reclamações apresentadas de forma 

presencial ou telefónica. 

19. Adicionalmente ao referido no número anterior, deve ser possível indicar aos clientes 

outras possibilidades de apresentação de reclamações e pedidos de informação, 

designadamente pelas seguintes vias: 

a) Em estações de correios. 

b) Na caixa de correio eletrónico dos CTT especificamente destinada para receber 

reclamações. 

c) Linha telefónica de apoio a cliente dos CTT. 
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Atendimento: 

20. Os serviços concessionados devem ser prestados em espaços próprios do posto de 

correios especificamente destinados para o efeito, devidamente identificados como tal, 

devendo estar organizados e arrumados. 

21. O back office deve estar organizado, permitindo que o colaborador que efetua o 

atendimento não tenha dificuldades em: 

a) Encontrar os objetos avisados. 

b) Encontrar impressos solicitados pelo cliente. 

22. O atendimento do utilizador de serviços postais deve ser efetuado de forma organizada 

e sequencial, obedecendo a uma ordem de chegada exclusivamente aplicada aos 

utilizadores dos serviços postais (sem prejuízo das disposições relativas ao 

atendimento prioritário, ao abrigo da lei). 

23. Durante o atendimento e prestação do serviço, deve ser: 

a) Assegurado o sigilo e a inviolabilidade dos envios postais, bem como a proteção 

de dados. 

b) Assegurada a proteção da vida privada em todos os serviços prestados. 

c) Salvaguardada a confidencialidade das informações transmitidas ou 

armazenadas. 

d) Assegurada a guarda e proteção dos envios postais. 

e) Assegurada a guarda e proteção de valores. 

f) Assegurada a integridade física dos objetos/envios postais aceites e tratados. 

Informação disponível ao público: 

24. A informação disponível ao público (ex: cartazes, folhetos) deve estar atualizada. 
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25. A informação divulgada sobre preços e sobre os níveis anuais de qualidade de serviço 

deve estar afixada em zona visível ao público, e de acordo com as obrigações que se 

encontrem definidas pela ANACOM. 

26. O horário de funcionamento do posto de correios deve estar disponível ao público e 

ser afixado na porta de entrada do estabelecimento postal em causa, em local bem 

visível. 

Funcionamento do posto de correios: 

27. O horário de funcionamento do posto de correios deve ser sempre cumprido. 

28. Deve ser assegurado o atendimento aos utilizadores dos serviços concessionados que 

entrem no posto de correios antes da hora de fecho de funcionamento do posto de 

correios. 

Controlo e supervisão pelos CTT: 

29. Os CTT implementam mecanismos de controlo e supervisão dos postos de correios, 

para assegurar e aferir o cumprimento dos requisitos aqui indicados, e outros fixados 

pelos CTT aos postos. 

30. Estes mecanismos incluem pelo menos a adoção de uma ou mais das seguintes 

metodologias, sendo obrigatória a referida em c): 

a) Auditorias internas, para aferir o cumprimento dos requisitos aqui enunciados, e 

outros fixados pelos CTT ao posto de correios. 

b) Avaliação da satisfação dos clientes, já acima referida. 

c) Acompanhamento e supervisão por parte de um “Gestor de Terceiros” - 

colaborador dos CTT dedicado à gestão de postos de correios, para 

acompanhamento e supervisão presencial dos postos de correios. 

31. O “Gestor de Terceiros” possui, para cada posto, a seguinte informação: 

a) Contrato celebrado. 
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b) Relatórios de supervisão (nomeadamente os por si efetuados sobre se o posto 

está a atuar de acordo com os requisitos a respeitar). 

c) Resultados das auditorias internas realizadas ao posto. 

d) Registo da formação ministrada. 

e) Resultados da avaliação de satisfação dos clientes. 

f) Registos de não conformidades e de ações que tenham sido efetuadas para 

corrigir as não conformidades. 

g) Outros elementos e informações sobre o acompanhamento e supervisão 

efetuado.  


