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1. Enquadramento  

Por decisão de 2 de fevereiro de 2017 e ao abrigo do disposto nos seus Estatutos1 e na Lei 

Postal2, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) aprovou o início do 

procedimento de elaboração de um regulamento relativo ao registo dos prestadores de 

serviços postais, bem como a publicitação do respetivo anúncio, nos termos previstos no 

n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo3. 

Não tendo sido recebidos quaisquer contributos, a ANACOM aprovou, por decisão de 9 de 

agosto de 2018, o projeto de regulamento relativo ao registo dos prestadores de serviços 

postais, o qual foi submetido ao adequado procedimento de consulta pública pelo período 

de 30 dias úteis, através do Aviso n.º 12035/2018, publicado a 23 de agosto na 2.ª Série 

(Parte E) do Diário da República, ao abrigo do disposto no artigo 10.º dos seus Estatutos 

e nos artigos 99.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo e para os efeitos 

previstos no artigo 9.º da Lei Postal. 

A consulta pública decorreu até ao dia 4 de outubro de 2018, não tendo sido recebidas 

quaisquer pronúncias4. Neste contexto e em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 

10.º dos Estatutos, o presente relatório limita-se a fundamentar as alterações introduzidas 

no projeto submetido a consulta pública. 

  

                                                           

 

1 Aprovados em anexo ao Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março. 

2 Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, alterada pelo Decreto-Lei n.º 160/2013, de 19 de novembro, e pela Lei n.º 

16/2014, de 4 de abril. 

3 Aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 

4 Com a exceção de uma reclamação que, a 30.08.2018 e por lapso, foi dirigida para o endereço eletrónico da 

consulta pública.  
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2. Alterações 

2.1. Regulamento (UE) 2018/644 

No Capítulo V do projeto de regulamento e nos termos fundamentados na respetiva nota 

justificativa, a ANACOM entendeu dever submeter a consulta pública a regulamentação 

dos deveres de declaração e de comunicação previstos nos n.os 1, 2 e 4 a 7 do artigo 4.º 

do Regulamento (UE) 2018/644 do Parlamento Europeu e do Conselho5.  

Considerando, porém: 

a) Que, ao abrigo do disposto no n.º 4 do referido artigo 4.º, a Comissão Europeia aprovou 

os formulários para a prestação de informações pelos prestadores de serviços de 

entrega de encomendas, através do Regulamento de Execução (UE) 2018/1263 da 

Comissão6; 

b) Que os referidos formulários foram aprovados e traduzidos em termos que dispensam 

qualquer intervenção das autoridades reguladoras nacionais, ao contrário do que se 

encontrava previsto no artigo 42.º do projeto de regulamento; 

c) Que a Comissão Europeia está igualmente a avançar com o desenvolvimento de uma 

aplicação em linha com vista ao relacionamento entre, por um lado, a Comissão e as 

autoridades reguladoras nacionais e, por outro, os prestadores de serviços de entregas 

de encomendas, ainda que à partida limitada ao cumprimento da obrigação de 

prestação de informação prevista no n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento (UE) 2018/644 

do Parlamento Europeu e do Conselho; 

                                                           

 

5 Regulamento (UE) 2018/644 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de abril de 2018, relativo aos 

serviços transfronteiriços de entrega de encomendas. 

6 Regulamento de Execução (UE) 2018/1263 da Comissão, de 20 de setembro de 2018, que estabelece os 

formulários para a prestação de informações pelos prestadores de serviços de entrega de encomendas nos 

termos do Regulamento (UE) 2018/644 do Parlamento Europeu e do Conselho. 
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d) Que a aprovação dos referidos formulários e o desenvolvimento da referida aplicação 

já determinaram as primeiras ações de divulgação e de comunicação dirigidas aos 

prestadores de serviços de entrega de encomendas com vista ao cumprimento dos 

respetivos deveres; 

Entende a ANACOM não dever, neste contexto, avançar com a regulamentação desta 

matéria, eliminando assim o Capítulo V do projeto de regulamento. 

A eliminação do Capítulo V foi acompanhada da eliminação das demais disposições ou 

partes de disposições associadas (designadamente, nos artigos 1.º a 3.º e 42.º a 45.º do 

projeto, agora, respetivamente, artigos 1.º a 3.º e 39.º a 42.º) e da necessária atualização 

das remissões ao longo de todo o regulamento. 

2.2. Prazo de entrada em vigor 

Reavaliadas as ações de preparação para a entrada em vigor do regulamento, a assegurar 

pelos serviços da ANACOM, o respetivo prazo de entrada em vigor foi aumentado de 30 

para 60 dias, nos termos agora previstos no n.º 1 do artigo 47.º 

2.3. Outras alterações 

Por último, procedeu ainda esta Autoridade a algumas melhorias e revisões pontuais da 

redação do regulamento, destacando-se nomeadamente:  

a) A clarificação dos elementos com que deve ser instruído o requerimento para a emissão 

de uma licença e a comunicação prévia do início de atividade em regime de autorização 

geral, nos termos agora previstos, respetivamente, no n.º 3 do artigo 5.º e no n.º 5 do 

artigo 16.º; 

b) A clarificação do conteúdo do requerimento para obter uma autorização prévia para a 

transmissão de uma licença, nos termos agora previstos no artigo 11.º; 

c) A previsão da remessa de averbamento à licença no caso da sua transmissão, nos 

termos agora previstos no n.º 2 do artigo 13.º e na nova alínea c) do n.º 1 do artigo 35.º; 
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d) A uniformização do prazo de remessa de averbamentos, nos termos agora previstos 

nas subalíneas i) a iii) da alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º; 

e) A eliminação do n.º 2 do artigo 33.º do projeto (agora artigo 30.º), tendo em conta que 

as consequências das decisões aí referidas podem não corresponder a uma alteração 

da inscrição; e 

f) A referência integrada à publicação das licenças, das declarações e dos averbamentos 

no âmbito do registo, nos termos agora previstos na alínea b) do artigo 41.º, em 

substituição do anterior n.º 3 do artigo 34.º e do anterior n.º 3 do artigo 36.º 

 


