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Intervenção de João Cadete de Matos, Presidente da ANACOM e da 
Fundação Portuguesa das Comunicações, na sessão comemorativa do Dia 
Mundial dos Correios, realizada no dia 9 de outubro de 2020 na Fundação 
Portuguesa das Comunicações, em Lisboa. 
 

 

 

Hoje em todo o Mundo celebra-se a importância dos Correios. Portugal associa-

se a essa celebração e comemora, também, os 500 anos dos Correios em 

Portugal. Quero começar por felicitar todos os que trabalharam e trabalham nos 

Correios. Saúdo e presto homenagem a todos os trabalhadores dos Correios, 

muito agradecendo a presença dos representantes sindicais que estão connosco 

e a quem peço que transmitam aos trabalhadores dos Correios portugueses uma 

palavra de muito apreço pela dedicação, mérito e valor do trabalho que fazem 

ao serviço de todos nós. 

 

Esta homenagem é particularmente justa e é obrigatória no ano em que vivemos. 

Sabemos e temos que estar gratos aos trabalhadores dos correios que têm 

mantido, ininterruptamente, a sua atividade durante a pandemia que assola o 

Mundo. Todos temos podido apreciar a importância do seu trabalho. Inclusive 

muitos portugueses que tiveram que beneficiar, um número substancial pela 

primeira vez, dos serviços postais prestados ao domicílio, incluindo a receção 

das mais diversificadas encomendas nas suas residências. 

 

De facto, o crescimento das encomendas associado ao crescimento das 

compras através da internet, que tem crescido significativamente ao longo dos 

últimos anos, teve em 2020 uma evolução vertiginosa. Evolução que comprova, 

como tenho tido oportunidade de sublinhar nas minhas funções de Presidente 

do Conselho de Administração da ANACOM, que os correios têm um grande 

passado, mas têm também um grande presente e um grande futuro. 
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Para tal é preciso honrar o passado dos Correios e ser capaz de se manter o 

mesmo grau de exigência quanto à qualidade e relevância dos Correios no 

presente e no futuro.  

 

A este propósito, permitam-me que agradeça e saúde, também, todos aqueles 

que na ANACOM contribuem para a atividade regulatória dos serviços postais, 

em Portugal e na Europa, a qual ao longo deste ano tem requerido o 

desenvolvimento de múltiplas e muito importantes iniciativas. 

 

Continua a ser prioritário investir nos Correios, na sua modernização, na sua 

presença em todo o território, em estações de correio ao serviço das populações 

e das empresas, na melhoria da sua atividade, numa colaboração estreita com 

as autarquias, na valorização dos trabalhadores dos correios, desde logo nos 

carteiros, que todos os portugueses há 500 anos apreciam e valorizam, mas 

também em todos os outros segmentos profissionais que têm como missão que 

a correspondência e as encomendas chegam celeremente ao seu destino. 

 

Como todos sabemos, 2020 é o ano em que termina a atual concessão do 

serviço postal universal e é, por issso, o momento de refletir sobre que futuro 

queremos para os Correios em Portugal. 

 

Não irei aprofundar nesta ocasião este tema, mas como é sabido a preparação 

desse futuro tem sido e continuará a ser uma prioridade da ANACOM, porque 

acreditamos que é possível e é inadiável inverter a degradação observada nos 

últimos anos na qualidade do serviço postal em Portugal. 

 

Como foi também uma prioridade de todos os reguladores postais na Europa, a 

cujo Grupo tive a honra de presidir em 2019, e que constituiu uma oportunidade 

para, em conjunto e de forma unânime, todos afirmarmos a enorme relevância 

de manter e melhorar a resposta do serviço postal universal, o que deve ser 

assegurado na próxima revisão da diretiva europeia. Prioridade a que 
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certamente Portugal não deixará de dar atenção na presidência da União 

Europeia que se aproxima. 

 

De facto, em Portugal como em todo o Mundo a pandemia demonstrou a 

exigência de um serviço postal universal que dê resposta efetiva às 

necessidades das populações e das empresas. Em todo o território. E ninguém 

melhor do que a Senhora Ministra da Coesão Territorial, Dra. Ana Abrunhosa, 

que ouviremos a seguir, para nos testemunhar a importância dos correios para 

Portugal. Estamos muito gratos com a sua presença e antecipo que nos irá 

confirmar a importância, diria mesmo a imprescindibilidade, dos Correios 

estarem presentes com qualidade e de forma eficiente em todo o território. 

 

A presença dos Correios foi e continuará a ser uma exigência de todos os 

cidadãos e uma exigência e uma necessidade de todas as empresas. Tal como 

é verdade que existe idêntica exigência hoje em dia relativamente ao acesso à 

internet. Aliás ambos os serviços se podem e devem complementar e 

desenvolver de forma harmoniosa e mutuamente vantajosa. Quando falamos do 

crescimento do comércio eletrónico, sabemos que ambos os serviços para 

crescerem necessitam um do outro. 

 

Termino salientando que o correio existe também para os mais jovens. O futuro 

pertence-lhes. Também lhes pertence o futuro dos Correios. 

 

Saúdo todos os que participaram no concurso da melhor carta. Iniciativa das 

Nações Unidas em todo o Mundo e que em Portugal é patrocinada pela 

Fundação Portuguesa das Comunicações. Dou os meus parabéns aos 

vencedores, mas também a todos os que participaram neste concurso. Uma 

palavra de especial agradecimento aos professores que promoveram esta 

participação. 
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Para muitos terá sido a primeira carta. Mas confio que não será a última. Partilho 

um segredo: uma carta ou um postal tem muito mais valor que uma mensagem 

de correio electrónico ou qualquer outra mensagem na internet. Sabem porquê? 

Porque nos dá um prazer especial receber uma carta ou um postal de um amigo. 

Porque a carta ou o postal tem seguramente uma perspetiva bem mais segura 

de sobreviver à passagem do tempo. De fazer parte das nossas memórias e da 

nossa história pessoal e coletiva. Experimentem. Tenho a certeza que vão 

gostar. 

 

E admirem também a beleza e a arte dos selos. Que fazem parte, também, da 

nossa história e da nossa cultura. Como vamos hoje comprovar com a exposição 

de selos do Rei Dom Manuel que vamos inaugurar a seguir. A todos aqueles que 

nos estão a seguir através da Internet convido a visitarem esta exposição aqui 

na Fundação Portuguesa das Comunicações. 

 

E, também, a visitarem o Museu das Comunicações e descobrirem a história 

ímpar de 500 anos do correio em Portugal. 

 

Muito obrigado! 

 

9 de outubro 2020 

 

 


