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1. Enquadramento legal 

Os prestadores de serviço postal universal devem assegurar o acesso às suas redes em 

condições transparentes e não discriminatórias, mediante acordos a estabelecer com os 

prestadores de serviços postais que o solicitem, considerando-se rede do serviço universal 

a rede postal afeta à prestação do serviço universal, nos termos do disposto no artigo 38.º, 

n.º 1, da 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 (doravante designada como Lei Postal). 

Caso os prestadores de serviços postais não cheguem a acordo quanto às condições do 

acesso garantido pela lei, prevê o n.º 3 do artigo 38.º da Lei Postal que pode qualquer uma 

das partes recorrer à ANACOM, de acordo com o procedimento previsto no seu artigo 54.º 

(resolução administrativa de litígios). 

Nesse âmbito, compete à ANACOM (n.º 1 do artigo 54.º da Lei Postal), a pedido das partes, 

resolver, através de decisão vinculativa, quaisquer litígios surgidos entre os prestadores de 

serviços postais relacionados com as obrigações decorrentes da Lei Postal ou dos 

regulamentos e deliberações da ANACOM, sem prejuízo da possibilidade de recurso aos 

tribunais ou a outros meios extrajudiciais1. 

Nos casos de falta de acordo quanto às condições de acesso à rede do serviço universal, 

a ANACOM pode (n.º 4 do artigo 38.º da Lei Postal) determinar os termos e condições do 

referido acesso, incluindo os preços, quando tal se revele necessário para garantir uma 

concorrência efetiva ou os interesses dos utilizadores e estejam preenchidos os seguintes 

requisitos: 

a) Quando estejam em causa elementos da rede postal sem o acesso aos quais um 

prestador de serviços postais encontre dificuldades para aceder ao mercado. 

b) Quando o acesso não prejudique a segurança, a eficiência e a integridade da 

mesma nem a prestação do serviço universal. 

Os termos e condições impostos, incluindo preços, devem assegurar o respeito pelo 

princípio da transparência e não discriminação a que estão obrigados os prestadores de 

serviço universal (n.º 5 do artigo 38.º da Lei Postal). 

                                                           
1 O artigo 55.º da Lei Postal prevê as condições em que pode haver recusa do pedido de resolução de litígios. 
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A ANACOM apenas pode recusar um pedido de resolução de litígio nos seguintes casos 

(n.º 1 do artigo 55.º da Lei Postal): 

a) Quando não esteja em causa o cumprimento de obrigações decorrentes da Lei 

Postal, dos diplomas aprovados em seu desenvolvimento ou dos regulamentos e 

decisões da ANACOM; 

b) Quando tenham decorrido mais de 12 meses a contar da data do início do litígio2; 

c) Quando a ANACOM entender que existem outros meios, incluindo a mediação, 

mais adequados para a resolução do litígio em tempo útil. 

2. Pedido de resolução administrativa de litígio 

A Iberomail – Correio Internacional, S.A. (Iberomail) propôs aos CTT – Correios de 

Portugal, S.A. (CTT) um modelo de acesso à rede postal com as seguintes características: 

a) Acesso aos seguintes pontos da rede: (i) postos ou estações de correio, (ii) centros 

de tratamento de correio e (iii) centros de distribuição postal (CDP) de destino, 

sendo que o acesso aos CDP contempla somente o correio não fino, ou seja, acima 

dos 50 gramas3. 

b) Serviços a considerar: (i) cartas, (ii) publicações, (iii) marketing direto e (iv) pacotes 

postais. 

c) Diferentes padrões de serviço consoante o serviço e ponto de acesso em questão. 

d) Três níveis de tratamento de correio: (i) sem qualquer ordenação, (ii) separação e 

ordenação por código postal e (iii) separação e ordenação por giro. 

e) Os preços propostos correspondem a um desconto relativamente ao preço de 

referência, dependendo do ponto de acesso e nível de tratamento de correio e 

correspondendo, segundo a Iberomail, aos custos que não seriam incorridos pelos 

CTT. A estes preços (descontos) acrescem ainda descontos de quantidade. 

                                                           
2 Leitura conjunta da alínea b) do n.º 1 do artigo 55.º e do n.º 2 do artigo 54.º, ambos da Lei Postal. 
3 Os objetos até 50 gramas (normalizados) têm as seguintes dimensões, segundo informação que consta do 
sítio da internet dos CTT: 

 Peso mínimo igual a 5 gramas e máximo de 50 gramas;  

 Dimensões mínimas de 90 mm x 140 mm e máximas de 162 mm x 235 mm; 

 A espessura do objeto não deve ultrapassar os 3 mm. 



 

3 

- Versão Pública - 

Face a esta proposta, os CTT responderam que a entrega de objetos deveria ser feita junto 

dos Centros de Produção e Logística (CPL) dos CTT de Lisboa (Cabo Ruivo), Porto (Maia) 

e Coimbra (Taveiro), solução que não obteve acordo por parte da Iberomail.  

Entende a Iberomail que, não obstante todas as diligências desenvolvidas pelas partes, 

não foi possível chegar a acordo para a definição dos termos do acesso à rede postal, 

sendo evidente que a situação se encontra num impasse e, por conseguinte, as partes 

confessam-se incapazes de o ultrapassar.  

Neste contexto, por comunicação recebida nesta Autoridade em 10.12.20154, a Iberomail 

solicitou a intervenção da ANACOM, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 38.º e do 

artigo 54.º, ambos da Lei Postal, requerendo a resolução administrativa de litígio com os 

CTT, estando em causa o acesso à rede postal explorada por esta última empresa. 

2.1 Processo negocial  

No pedido de resolução de litígios dirigido à ANACOM, refere a Iberomail que, 

subsequentemente a uma primeira tentativa de encetar negociações com os CTT, reiniciou 

um novo procedimento negocial com vista à concessão de acesso à rede postal, ao abrigo 

da Lei Postal. 

Terão sido efetuadas várias reuniões e trocadas diversas missivas entre as partes, 

tendentes à definição dos termos do acesso à rede postal, entre a Iberomail, na qualidade 

de prestador de serviços postais, e os CTT, enquanto concessionária e empresa 

prestadora do serviço postal universal, para efeitos do cumprimento dos termos 

estabelecidos na Lei Postal. 

Alegando não ter logrado alcançar um entendimento com os CTT, em face da falta de 

interesse demonstrado por esta empresa para chegar a um acordo no âmbito deste 

processo negocial, a Iberomail apresentou em 22.09.2014 um pedido de mediação da 

negociação de acesso à rede postal, junto da ANACOM, tendo esta Autoridade, na altura, 

considerado inaplicável o mecanismo de resolução de litígios5.  

                                                           
4 Carta da Iberomail com a referência 595/1/001, de 09.12.2015. 
5 Alegando a “(…) falta de verificação de um requisito legal do procedimento (…)”, nomeadamente por não se 
verificar existir “(…) um litígio efetivo entre as partes”. 
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Subsequentemente, refere a Iberomail, foram encetadas, entre as partes, diversos 

contactos tendentes a aferir da possibilidade de iniciar ou retomar o procedimento negocial, 

respeitante à definição dos termos de acesso à rede postal. 

Os CTT, por carta remetida à Iberomail a 15.05.2015, referiram que “(…) as condições 

técnicas, operacionais e comerciais que devem reger o acesso da Iberomail à rede postal 

dos CTT apenas poderão ser concretamente definidas após conhecimento e análise 

detalhada, por parte desta Empresa, da natureza dos envios pretendidos colocar na rede 

CTT, periodicidade dos mesmos, volumes de tráfego, destinos pretendidos, entre outros 

aspetos”. 

Na mesma data, a Iberomail remeteu uma carta aos CTT, com a sua proposta de condições 

de acesso à rede postal, tendo-se realizado posteriormente uma reunião entre as partes, 

a 22.05.2015. 

Seguiu-se, segundo a Iberomail, uma outra reunião entre as partes, a 19.06.2015, tendo, 

nesse âmbito os CTT apresentado um documento respeitante à “(…) aceitação dos objetos 

postais nos CDP (…)”, no âmbito do qual concluíram que “(…) a aceitação do correio e 

outros objetos postais deverá ser feita junto dos Centros de Produção e Logística de origem 

ou destino, dado serem nesses pontos que existem condições físicas de aceitação e 

controlo de objetos postais e se garante a eficiência da operação postal através da 

automatização do tratamento para a respetiva distribuição”. 

Assim, no entender da Iberomail, resulta evidente, nomeadamente pelo exposto no referido 

documento, “(…) a manifesta divergência entre as partes existente, pelo que a 

possibilidade de que as mesmas cheguem a acordo, tal como pelos CTT mencionado, não 

será de conceber”. 

Ainda assim, refere a Iberomail que, a 05.08.2015, procedeu ao envio de carta dirigida aos 

CTT, em reação à posição por estes assumida no referido documento, frisando os 

princípios e objetivos que, de comum acordo, deveriam orientar as negociações. Nesse 

contexto, salienta que “(…) o documento anexo é bem claro quanto à negação dos CTT 

em sequer admitir a aceitação/verificação do correio nos CDP” e informando que iria “(…) 

remeter a resolução desta questão ao regulador, nos termos da Lei Postal”. 
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Em resposta, os CTT, por carta de 13.08.2015, vieram reconhecer que, “(…) apesar do 

esforço desenvolvido por ambas as partes, não se tenha revelado possível alcançar um 

acordo sobre as condições de acesso pela Iberomail à rede postal dos CTT”. 

2.2 Comunicações adicionais da Iberomail 

Por carta de 10.03.2016, em resposta a ofício da ANACOM, de 07.03.2016, através do qual 

esta Autoridade solicitava que a Iberomail confirmasse que a situação de efetivo litígio 

incidia sobre a falta de acordo relativamente ao ponto de acesso à rede postal, aquela 

empresa reforçou que o ponto de acesso à rede postal é absolutamente fulcral e basilar, 

estando qualquer acordo de acesso à rede postal dependente daquele. 

Posteriormente ao pedido de resolução de litígios apresentado, e na sequência de reunião 

com a ANACOM, a Iberomail, através de comunicação de 19.08.2016, veio reiterar alguns 

dos argumentos já por si anteriormente aduzidos no processo, nomeadamente: 

a) O acesso, por parte dos prestadores de serviços postais à rede postal explorada 

pelo prestador de serviço universal deverá resultar de um acordo alcançado entre 

os referidos operadores postais e o prestador do serviço universal. 

b) A comunicação unilateral por parte dos CTT das condições (logísticas e 

económicas) a que se encontraria sujeito o acesso à sua rede postal por parte dos 

prestadores de serviço postal, não cumpre o disposto na Lei Postal. 

c) Face à intransigência dos CTT em aceitar, ainda que só algumas, das propostas da 

Iberomail, não restou a esta última senão considerar como definitivamente 

encerrado um processo negocial que em nada resultou e solicitar à ANACOM que 

procedesse à resolução administrativa do litígio, tal como determina a Lei Postal. 

d) O acesso à rede postal é fulcral e vai ditar o sucesso da liberalização dos serviços 

postais e a sustentabilidade, não só do serviço universal, como dos demais 

operadores postais. 

e) A proposta de acesso à rede publicada pelos CTT em fevereiro de 2016 

consubstancia as condições de um mero acesso aos serviços em termos 

substancialmente idênticos em que ele é disponibilizado atualmente a grandes e 

médios clientes, pelo que não dá margem aos demais operadores postais a que 
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possam acrescentar qualquer proposta de valor, o que seria fulcral para a 

sustentabilidade da sua atividade. 

A Iberomail refere ainda que o argumento dos CTT de que o acesso aos CDP vai prejudicar 

a eficiência do serviço universal não é válido pelas seguintes razões: 

a) Existem vários tipos de correio que são entregues separadamente (dado que a 

separação mecânica só abrange o correio fino e algumas publicações e catálogos 

e estes já são entregues em separado) o que obriga o carteiro a encadear os vários 

tipos de correio tal como o correio registado, correio azul, pacotes postais e 

catálogos e publicações fora de medidas para máquina de separação. 

b) Os CTT estão, segundo a Iberomail, por uma questão de racionalização de 

recursos, a transferir volumes da rede de entregas de encomendas (CTT Expresso) 

para os CDP / rede de carteiros e esta estratégia não tomou em conta qualquer 

perda de eficiência do serviço universal, utilizada como argumento para não dar 

acesso à rede postal ao nível dos CDP. 

c) A proposta apresentada solicitava o acesso aos CDP somente para o correio não 

fino, que representa cerca de 30% do tráfego e o qual já é entregue em separado 

nos CDP. 

A Iberomail considera que o argumento dos CTT de que o acesso aos CDP iria conduzir a 

um incremento dos custos operacionais dos CTT também não é válido, uma vez que o 

processo de aceitação do correio dos operadores independentes seria, no seu entender, 

extremamente simples: 

a) Bastaria dividir o peso total pelo peso unitário de cada peça para obter o número 

total de peças, tendo em conta que cada publicação ou catálogo tem sempre o 

mesmo peso. 

b) A inserção dos dados no sistema não requereria muito tempo, atendendo ao 

reduzido número de variáveis: número de cliente/operador postal, quantidade de 

peças, serviço, peso unitário e data. 
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2.3 Diligências da ANACOM junto dos CTT 

A 30.12.2015, a ANACOM notificou os CTT para se pronunciarem, por escrito, no prazo de 

10 dias úteis6, sobre a matéria constante do requerimento apresentado pela Iberomail, 

anexando cópia do mesmo, tendo ainda solicitado um conjunto de informação aos CTT, 

nomeadamente: 

a) A resposta dada pelos CTT à Iberomail, e correspondente fundamentação, 

relativamente ao pedido de condições de acesso à rede para cada um dos 

seguintes serviços: cartas, publicações, marketing direto e pacotes postais. 

b) A resposta dada pelos CTT à Iberomail, e correspondente fundamentação, sobre 

as condições tarifárias propostas pela Iberomail. 

c) Se os CTT aceitam nos seus CDP envios postais ou outros (por exemplo, envios 

de correio não endereçado) no âmbito da prestação de serviços: (i) aos seus 

clientes; (ii) a outros prestadores de serviços postais; (iii) a empresas do Grupo a 

que pertence. 

d) Caso os envios referidos na alínea anterior não sejam aceites nos CDP, qual o 

ponto da sua rede postal em que os mesmos são aceites e em que condições. 

e) Se os CTT prestam serviços de aceitação e/ou tratamento e/ou transporte e/ou 

distribuição a empresas do Grupo CTT (e em caso de resposta afirmativa, que 

fornecessem um conjunto de dados adicionais). 

Em resposta7, os CTT começam por descrever e analisar os principais factos relativos à 

negociação desenvolvida com a Iberomail8 e, com base na interpretação do 

enquadramento jurídico-regulatório relevante e do preenchimento dos requisitos para a 

abertura de um processo de resolução administrativa de litígios, entendem que inexiste 

uma recusa de acesso à rede por parte dos CTT, pois foi dada à Iberomail oportunidade 

de negociar acesso noutros pontos da rede. 

                                                           
6 Prorrogado a pedido dos CTT por 5 dias úteis. 
7 Carta de 22.01.2016 (referência 2016015155). De salientar que a informação dos CTT sobre o processo 
negocial encetado com a Iberomail é consistente com a informação atrás descrita, baseada na informação da 
Iberomail. 
8 Que se dá por reproduzida no presente documento. 
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Os CTT defendem que não se encontram preenchidos os requisitos necessários 

estabelecidos no n.º 3 do artigo 38.º e no artigo 54.º da Lei Postal para dar início a um 

processo de resolução administrativa de litígios9, pelo facto de não se terem esgotado as 

várias vias de acesso que foram identificadas no modelo de acesso proposto pela Iberomail 

(Lojas CTT, CPL e CDP) como relevantes para a sua atividade, nomeadamente ao nível 

do acesso nos CPL e porque, segundo os CTT, estes sempre mostraram total abertura 

para considerar os pedidos da Iberomail.  

Na mesma carta, os CTT referem que o que não aceitaram foi o modelo de acesso aos 

CDP apresentado pela Iberomail, tendo discordado dos seus fundamentos e apresentado 

argumentos que justificavam um entendimento diverso. Segundo os CTT, no entanto, daqui 

não decorre necessariamente que exista uma recusa de acesso relevante para efeitos do 

artigo 38.º da Lei Postal, desde logo porque o acesso ao abrigo deste artigo tem que 

preencher determinados requisitos que não se verificam no caso concreto. 

Os CTT afirmam também que não se encontram preenchidos os requisitos referidos no n.º 

4 do artigo 38.º da Lei Postal, porque o acesso nos CDP prejudica a segurança e a 

integridade da rede postal e coloca em causa a eficiência do modelo operacional da rede 

postal e a prestação do serviço universal. Por outro lado, afirmam os CTT que não está em 

causa um elemento da rede postal (o CDP) sem o acesso ao qual um prestador de serviços 

postais encontre dificuldades para aceder ao mercado. 

Em 19.06.2015, segundo os CTT, realizou-se mais uma reunião com a Iberomail para a 

apresentação do levantamento dos custos que a aceitação de objetos nos CDP poderia 

envolver. Os CTT referem ter disponibilizado nessa reunião um documento com essa 

informação, tendo reiterado que os CDP não estavam dotados de estruturas físicas, 

materiais e humanas que permitissem garantir condições de aceitação e verificação dos 

objetos postais. 

Nessa altura, os CTT apontavam que, para dotar os CDP de condições de aceitação, 

tratamento e pré-distribuição dos envios postais que seriam entregues pela Iberomail, 

seriam necessários investimentos muito significativos, na ordem dos 6,4 a 7,2 milhões de 

euros por ano para as atividades de aceitação e de 11,7 a 13,5 milhões de euros por ano 

                                                           
9 Segundo os CTT, estes requisitos são: a) existir um efetivo litígio entre prestadores de serviços postais; b) 
que diga respeito a obrigações decorrentes da Lei postal ou dos regulamentos e deliberações da ANACOM; c) 
a intervenção seja solicitada no prazo máximo de 12 meses a contar da data de início do litígio. 
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para as atividades de tratamento e de pré-distribuição, sem considerar investimentos em 

espaços / instalações físicas. Os CTT entendiam que, face aos avultados custos de 

investimento, a aceitação do correio e de outros objetos postais deveria ser feita junto dos 

CPL, nomeadamente nos Balcões de Aceitação Empresarial (BAE), já que só nestes 

pontos é que existiriam, no modelo operacional atual, condições materiais para aceitação 

e controlo dos objetos postais que não prejudicam a segurança, integridade e eficiência da 

operação postal nem a sustentabilidade financeira da prestação do serviço postal universal. 

Os CTT informaram ainda a Iberomail que o acesso aos CDP provoca ineficiências na 

cadeia de distribuição que originariam encargos relevantes adicionais para o serviço 

universal, e não uma poupança de custos que se pudesse refletir no preço de acesso e 

lamentaram, através de carta de 31.08.2015, o facto de não ter sido possível alcançar um 

acordo sobre as condições de acesso pela Iberomail à rede postal dos CTT. 

Em termos de enquadramento jurídico, os CTT, referindo-se ao artigo 38.º da Lei Postal, 

reconhecem que os prestadores de serviço universal devem assegurar o acesso às suas 

redes em condições transparentes e não discriminatórias, mediante acordos a estabelecer 

com os prestadores de serviços postais que o solicitem, considerando-se como rede do 

serviço universal a rede postal afeta à prestação do serviço universal. 

Deste modo, os CTT entendem que o acesso à rede postal depende de um acordo 

comercial a celebrar entre as partes interessadas — a entidade que requer o acesso, por 

um lado, e o prestador de serviço universal, por outro — no quadro da aplicação dos 

princípios gerais da transparência e da não discriminação, daí resultando ter sido intenção 

do legislador nacional privilegiar a autonomia privada na definição das condições de acesso 

à rede postal). E caso não seja possível chegar a acordo, referem os CTT que a lei prevê, 

no n.º 4 do artigo 38.º da Lei Postal, a possibilidade de intervenção da ANACOM para 

determinar os termos e condições do acesso, desde que tal se revele necessário para 

garantir uma concorrência efetiva ou os interesses dos utilizadores e estejam preenchidos, 

de forma cumulativa, os seguintes requisitos: (a) os elementos da rede postal cujo acesso 

é solicitado sejam essenciais para que o operador requerente possa aceder ao mercado e 

(b) o acesso não prejudique a segurança, a eficiência e a integridade da rede postal nem 

a prestação do serviço universal. 

Em relação ao pedido de intervenção da Iberomail, os CTT defendem que importa, em 

primeiro lugar, analisar o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Postal para o início 
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de um procedimento de resolução administrativa de litígios, nomeadamente a existência 

de um litígio e, em segundo lugar, analisar os fundamentos do pedido e o preenchimento 

dos pressupostos para a tutela requerida à ANACOM, no âmbito do acesso à rede postal. 

Segundo os CTT, embora a discussão negocial se tenha centrado, em determinado 

momento, no acesso aos CDP, é inegável que o processo negocial desenvolvido com a 

Iberomail e o modelo de acesso que foi apresentado era (muito) mais abrangente, envolvia 

vários serviços e previa vários pontos de acesso, como os centros de tratamento, ou seja, 

na terminologia dos CTT, os CPL. 

No entender dos CTT não existe propriamente um litígio efetivo quanto às condições de 

acesso à sua rede, uma vez que não se esgotaram as várias vias de acesso que foram 

identificadas no modelo de acesso proposto pela Iberomail como relevantes para a sua 

atividade, nomeadamente ao nível do acesso nos CPL. 

Não estando esgotadas, no seu entender, as várias hipóteses que foram identificadas pela 

Iberomail para o acesso à rede postal dos CTT, esta empresa defende que não existe 

propriamente um litígio efetivo nas condições de acesso à rede que, nos termos previstos 

no artigo 38.º, n.º 3, da Lei Postal, seja suficiente para preencher os requisitos para a 

abertura de um procedimento de resolução administrativa de litígios. 

Os CTT também contestam de forma veemente a conclusão da Iberomail de que 

recusaram, de forma ilícita, o acesso à rede postal, defendendo que não houve qualquer 

recusa de acesso e, muito menos, que tal recusa (a considerar-se que sucedeu, o que os 

CTT afirmam não conceder) seja ilícita para efeitos do artigo 38.º da Lei Postal. 

A este propósito, os CTT referem, nomeadamente, que analisaram a proposta de acesso 

da Iberomail ao nível dos CDP, tendo feito um levantamento dos custos envolvidos caso a 

aceitação do correio da Iberomail fosse feita a esse nível. Do lado da Iberomail não houve 

qualquer resposta a este levantamento, nomeadamente para saber se estariam ou não na 

disposição de assumir os custos envolvidos. 

De salientar que, entretanto, os CTT disponibilizam, desde 15.02.2016, uma oferta de 

acesso à sua rede postal10, cujos pontos de acesso à rede são os BAE localizados junto 

                                                           
10 Cuja publicação foi comunicada pelos CTT à ANACOM por carta de 11.02.2016, encontrando-se a oferta 
disponível em www.ctt.pt. 

http://www.ctt.pt/
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dos CPL de Lisboa (Cabo Ruivo), Porto (Maia) e Coimbra (Taveiro). Esta oferta de acesso 

à rede está disponível para prestadores de serviços postais possuidores de uma licença 

individual11, correspondendo o âmbito da mesma a serviços de envios de correspondência 

não prioritária, até 2Kg de peso, no âmbito nacional e internacional.  

Através de fax de 08.03.2016, foram solicitadas pela ANACOM informações e 

esclarecimentos adicionais no âmbito do pedido de intervenção da Iberomail, tendo os CTT 

respondido por carta, de 06.04.2016. Posteriormente, em 26.09.2016, foi realizada uma 

reunião entre os CTT e a ANACOM, na sequência da qual os CTT remeteram, em 

07.10.2016, um documento explicativo sobre a sua estratégia operacional futura no que 

respeita ao tipo de tarefas desenvolvidas nos CPL, bem como informação detalhada sobe 

a estratégia de automatização e de centralização de operações postais que se encontra 

em curso e que a empresa pretende reforçar a curto prazo. 

Por último, por fax de 16.01.2017, a ANACOM solicitou aos CTT informações específicas 

sobre os respetivos CDP, tendo aquela empresa respondido por carta de 24.01.2017, a 

qual foi objeto de esclarecimentos adicionais, remetidos por e-mail de 06.02.2017. 

Seguidamente apresenta-se, em pormenor, a posição dos CTT, baseada nos documentos 

referidos acima, acerca do ponto de acesso requerido pela Iberomail. 

Conforme já mencionado, os CTT consideram que o acesso à rede deve ocorrer junto dos 

CPL de origem, nomeadamente nos BAE, também chamados de Balcões de Correio 

Empresarial (BCE), não devendo ocorrer no CDP. É esse, aliás, o entendimento subjacente 

aos termos da oferta de acesso publicada pela empresa em fevereiro de 2016. 

Baseia-se este entendimento nos seguintes argumentos: 

a) Ao longo dos anos têm vindo a implementar um conjunto de iniciativas e projetos 

com o objetivo de reorganizar, racionalizar e otimizar o modelo operativo em toda 

a cadeia de valor dos serviços postais. Tal conduziu à operacionalização de novos 

modelos de distribuição a par da consolidação das atividades de tratamento nos 

CPL e das atividades de pré-distribuição aí desenvolvidas. O investimento efetuado 

em equipamentos de automatização de correio contribuiu para uma melhoria da 

                                                           
11 Emitida pela ANACOM, ao abrigo dos artigos 24.º e seguintes da Lei Postal. 
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eficiência operacional e maior racionalização de recursos de todo o processo 

produtivo, com particular destaque na distribuição. 

Seguidamente, ilustra-se, de forma esquemática, as operações de recolha, 

transporte, tratamento e distribuição. 

Figura 1. Esquemas das fases operacionais 

 

Fonte: ANACOM, baseado em figura semelhante que consta da carta dos CTT, de 22.01.2016. 

b) Nos CPL são efetuados 3 tipos de divisão de correio: divisão por código postal de 

quatro dígitos (CP4), sete dígitos (CP7) e divisão por sequenciamento. A divisão 

por CP4 permite o encaminhamento do correio para um determinado CDP (não 

sendo, no entanto, uma divisão por CDP dado que há vários CDP que aceitam 

correio de mais do que um CP4). A divisão por CP7 permite o encaminhamento do 

correio já agregado ao giro de distribuição de um determinado CDP (não sendo uma 

divisão por giro, uma vez que um giro recebe tráfego de mais de um CP7). A divisão 

por sequenciamento, efetuada depois da divisão por CP4 e CP7, permite que o 

correio esteja pronto a distribuir pelo carteiro. 

c) Em agosto de 2016, segundo os CTT, 85% do correio era automatizado, 62% era 

divido ao giro (CP7) e 54% era sequenciado (pronto a distribuir pelo carteiro). 

Analisando apenas o correio normal fino, 81% era sequenciado.  

Na figura seguinte ilustra-se o tipo de divisão de correio a que cada tipo de objeto 

está sujeito. 
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Figura 2. Tipos de divisão por tipo de correio 

VELOCIDADE PRODUTO FORMATO Nível máximo atual de divisão no CPL Peso relativo 
do tráfego 

(ano de 2015) Por CDP Por Giro 
Sequenci-

ado 

Não Prioritário 
Correio Normal e 

DM 

Finos 

Médios 

Volumosos 

 

 

A 

 

A 

A (IIC)  

 

 

Não Prioritário 
/ Prioritário 

Correio Editorial 
Médio não Prioritário 

Médio Prioritário 

 

A 

A   

 

Prioritário 
Correio Azul, 

Verde e Registos 

Finos 

Médios 

Volumosos 

 

A 

A 

A   

 

 (FIC) 

Observações 

-  A: Divisão automática. 

- Em todas as atividades automatizadas existe uma componente manual, cerca de 10% do total de 
correio, devido a deficiências de endereçamento e de envelopagem / embalagem, bem como por 
razões de formatos invulgares. 

-  Relativamente aos objetos volumosos, por questões de peso, cerca de 5% não podem ser 

processados mecanicamente. 

Fonte: Carta dos CTT, de 07.10.2016. 

d) No modelo operacional atual, a atividade desenvolvida nos CDP é, cada vez mais, 

uma atividade externa (de distribuição e rua), fortemente dependente das funções 

realizadas a montante, nos CPL, sem quaisquer atividades relevantes de 

tratamento e/ou pré-distribuição interna. 

e) Segundo os CTT, as atividades de tratamento e pré-distribuição têm vindo a 

diminuir de importância, representando 25% do tempo ocupado no ciclo operativo 

dos CDP. As atividades de distribuição propriamente dita representam (IIC)       (FIC) 

do ciclo operativo dos CDP. 

f) As atividades internas dos CDP (para as quais, como referido, é dedicado 25% do 

tempo ocupado no ciclo operativo dos CDP), segundo os CTT, descrevem-se da 

seguinte forma: 

 24% do tempo em atividades de tratamento para distribuição: inclui 

atividades de descarga de viatura, encaminhamento de contentores para 

áreas definidas para desconsolidação do correio, separação das 

embalagens usadas no transporte do correio de acordo com o tratamento 

das mesmas nos CPL. 

 13% referente a separação geral: divisão do correio normal e correio de 

valor, pelas diversas vias de saída (giros, apartados, grandes clientes e 

errados encaminhamentos). 
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 49% do tempo associado a sequenciamento vertical: recolha e 

sequenciamento de correspondência proveniente da separação geral, isto 

é, tarefa que consiste na ordenação por sequência de entrega, em 

conformidade com o itinerário do giro. A operação é efetuada em móveis 

próprios, com separadores verticais e devidamente rotulados com os 

topónimos e números de polícia dos itinerários de cada giro. 

 14% refere-se a outras tarefas internas: atividades de execução de maços 

de correio provenientes da separação geral, ensaque do correio 

sequenciado automaticamente, fecho dos sacos de reabastecimento, 

prestação de contas do correio registado e valores cobrados e anotação das 

correspondências não entregues. 

g) Segundo os CTT, nos CDP de áreas urbanas (que representam 52% do tráfego 

total), o correio sequenciado no CPL é colocado em sacos de distribuição para os 

devidos efeitos. O restante correio, que é dividido por CDP ou por giro de 

distribuição nos CPL, mas não é sequenciado, é sequenciado manualmente pelo 

próprio carteiro para distribuição no CDP. Assim, nas áreas urbanas o carteiro 

efetua a distribuição com dois maços: o sequenciado a montante no CPL e o 

sequenciado manualmente (no CDP). 

h) Nos CDP de áreas rurais ou urbanas de menor dimensão (que representam 48% 

do tráfego total), todo o correio recebido no CDP vindo de CPL a montante, 

sequenciado ou apenas dividido por CDP ou ao giro de distribuição, é agregado 

numa única sequência e emaçado pelo próprio carteiro para distribuição. Nestes 

casos, o carteiro efetua a distribuição com apenas um maço de objetos postais. 

Segundo os CTT, esta agregação num único maço justifica-se devido à baixa 

percentagem de correio sequenciado que segue para estes CDP, resultante de 

endereçamentos deficientes. 

i) Os CTT informam que, em simultâneo com o investimento em equipamentos de 

automatização do correio, encetaram um movimento de centralização de operações 

postais nos e para os CPL. Sobre este aspecto os CTT destacam as seguintes 

iniciativas: 
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 (IIC)           

          

 . 

            

          

   . 

                . 

            

  (FIC) 

j) Os projetos dos CTT a este nível visam, segundo a empresa, tal como no caso da 

aquisição de equipamentos de automatização do correio, aumentar a eficiência 

operacional, atingir uma maior racionalização de recursos e responder aos 

principais desafios que o sector atualmente enfrenta. Esta concentração ocorre 

também pela necessidade crescente de manter a escala eficiente nos CPL, a qual 

sofre todos os anos da redução do tráfego postal. 

k) Os CTT afirmam que o movimento de redução de CDP12 reflete precisamente a 

estratégia e o modelo de centralização que têm vindo a ser seguidos pela empresa, 

que espera manter o ritmo de decréscimo do número de CDP à medida que forem 

sendo feitos investimentos em equipamentos de automatização, ao nível de CPL, 

assim reduzindo ou mesmo eliminando por completo as tarefas internas que ainda 

hoje são realizadas nos CDP. 

l) A redução de CDP, segundo os CTT, tem permitido poupanças de custos 

operacionais (como rendas e manutenção de espaços) e reduções significativas de 

custos com recursos humanos, em claro benefício da otimização do modelo 

operativo em toda a cadeia de valor postal. Os CTT chamam ainda a atenção para 

a redução de (IIC)            (FIC) de tráfego que ocorreu nos últimos cinco anos, que 

coloca uma forte pressão na estrutura de custos dos CTT, nomeadamente nos 

                                                           
12 A título de exemplo, segundo o Relatório e Contas dos CTT de 2010 e o Relatório de Gestão de 2016, 
respetivamente, o número de CDP dos CTT passou de 353 em 2010 para 242 em 2016, representando um 
decréscimo de cerca de 31% nesse período. 
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equipamentos utilizados para automatização, cuja eficiência depende da escala de 

utilização. 

m) Segundo os CTT, a estratégia seguida está em linha com as medidas adotadas 

pelos principais operadores europeus (apresentando exemplo de prestadores de 

serviço universal ou incumbentes), alguns dos quais ainda não sofreram o nível de 

erosão de tráfego que Portugal evidenciou nos últimos anos. 

n) Segundo os CTT, citando um estudo da WIK-Consult13, a modernização das 

atividades de gestão e transporte postal reflete-se, numa primeira fase, na 

centralização de operações de tratamento e de pré-distribuição e no investimento 

em soluções de automatização cada vez mais eficientes, incluindo o 

sequenciamento. Referem ainda que o mesmo estudo evidencia também uma clara 

tendência de centralização da atividade de pré-distribuição nos principais 

operadores postais, como resposta à queda do tráfego. 

o) Defendem os CTT que o local de eleição para a centralização de operações postais 

corresponde a infraestruturas equivalentes aos CPL dos CTT. Esta tendência tem 

levado a uma redução do número de CPL, assim como de CDP, em diversos 

operadores postais europeus. 

p) Segundo informam os CTT, a sua estratégia recente teve desenvolvimentos muito 

relevantes que permitirão aumentar os níveis de tratamento automatizado e reforçar 

a estratégia de centralização do processo produtivo, com importantes ganhos de 

eficiência. 

q) Os referidos desenvolvimentos podem ser apresentados da seguinte forma14: 

 (IIC)           

      . 

            

          

                                                           
13 Review of Postal Operator Efficiency. 

14 Os CTT salientam também, no seu Relatório de Gestão 2016, disponível em www.ctt.pt: (i) a 

operacionalização do novo equipamento de tratamento automático de Rest Mail, que veio maximizar a 

capacidade de automatização no tratamento, com especial foco em objetos postais de média dimensão (correio 
não normalizado), em grande parte provenientes do e-commerce, que antes não tinham um tratamento 

http://www.ctt.pt/
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 . 

            

              .  

                (FIC) 

r) Segundo os CTT, com a entrada em funcionamento dos equipamentos referidos, 

esperam aumentar significativamente os níveis de automatização e de 

centralização das atividades de tratamento e pré-distribuição no CPL, através dos 

seguintes vetores principais: 

 Alargamento do âmbito de objetos de formato médio mecanizáveis, 

incluindo correio editorial, estimando os CTT, (IIC)          

      (FIC)15, para o horizonte (IIC)            (FIC), que o potencial de 

mecanização deste formato de objetos passe para os (IIC)         (FIC); 

e  

 Aumento da percentagem de divisão ao giro e sequenciamento de objetos 

de formato médio, incluindo o correio editorial, em função dos equipamentos 

instalados, estimando os CTT que dos níveis de divisão ao giro atuais16 

((IIC)            (FIC) no caso do correio normal e DM de formato médio e (IIC)     

(FIC) a (IIC)           (FIC) no caso do correio editorial não prioritário) se 

alcance um nível de divisão automática (divisão ao giro e sequenciamento) 

entre os (IIC)           (FIC). 

A figura seguinte ilustra o referido pelos CTT. 

                                                           
automatizado; (ii) o início, em 2016, do estudo da evolução da automatização associada à estratégia de 
concentração de atividades de pré-distribuição nos CPL. Este estudo, cuja implementação irá ocorrer nos 
próximos anos, segundo os CTT, prevê o sequenciamento automático ao giro de objetos normalizados e não 
normalizados com recurso a novos equipamentos de processamento de correio (Mixed Mail Solutions e OCR 
driven solutions). 

15 (IIC)           (FIC). 
16 Atualmente, de acordo com os CTT, não há sequenciamento automático para estes produtos. 
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Figura 3. Previsões do impacto a nível de automatização de objetos postais (IIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (FIC) 

s) Com efeito, dependendo de (IIC)        

      (FIC), que, por sua vez, depende da 

existência de escala e de volume suficiente de correio ao nível do CPL, os CTT 

estimam percentagens de (IIC)             (FIC) de correio normal médio e editorial 

sequenciado para o horizonte de (IIC)                    (FIC), em linha com as 

percentagens hoje em dia verificadas para o correio fino. 

t) Segundo os CTT, a consideração do eventual acesso nos CDP colocaria em causa 

a estratégia em curso, mesmo que o acesso fosse equacionável de forma 

transitória, para determinados tipos de objetos postais e já com algum tipo de pré-

tratamento por parte dos operadores postais concorrentes. 

u) Os CTT referem que a sua estratégia passa por (i) ampliar o número de objetos 

passível de tratamento automático no CPL, (ii) transferir tarefas manuais dos CDP 

para soluções de automatização centralizadas no CPL e (iii) aumentar 

gradualmente os níveis de divisão atuais dos vários produtos/formatos de correio, 

pelo que, qualquer medida de abertura dos CDP colocaria em causa o modelo 

operacional que tem vindo a ser seguido e que pretendem reforçar no futuro. 
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v) A eventual abertura dos CDP iria retirar volume dos CPL, o que poderia 

comprometer o racional económico e operacional para a aquisição de novos 

equipamentos e a utilização de soluções mais eficientes de automatização. 

Adicionalmente, essa eventual abertura iria aumentar os custos dos CTT, numa 

dupla perspetiva: por um lado, o custo de aceitação/tratamento de objetos postais 

é maior do que nos CPL e, por outro lado, os custos de tratamento de objetos 

postais entregues nos CPL também aumentaria, em resultado da perda de 

economias de escala. 

w) O incremento da automatização e mesmo ganhos de eficiência obtidos nos CPL 

com a automatização atual, num contexto de quebra de tráfego, seriam, no entender 

dos CTT, negativamente impactados pela redução dos volumes que fossem 

desviados para os CDP. 

x) O acesso direto aos CDP implica, segundo os CTT, operações de 

aceitação/tratamento manual e individualizada dos envios postais, o que acarretaria 

custos significativamente superiores aos custos de tratamento automatizado nos 

CPL. No exercício desenvolvido17 de dotar o número total de CDP de condições de 

aceitação, estes concluíram que seria necessário um investimento anual de cerca 

de 5,7 a 6,4 milhões de euros, para as atividades de aceitação18, que contemplam:  

 investimentos em sistemas de informação, com a instalação de um posto de 

aceitação e consequentes custos de manutenção recorrentes; 

 a assunção de que cada CDP necessitaria de 1 novo posto de trabalho para 

aceitação de correio. 

Na sua carta inicial de 22.01.2016, os CTT referiam também que dotar os CDP de 

condições de tratamento e pré-distribuição implicaria ainda um investimento 

adicional de 11 a 12,3 milhões de euros.  

                                                           
17 Na sua carta de 07.10.2016. 
18 E sem considerar investimentos nos espaços funcionais. 
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No cálculo destes custos de tratamento e pré-distribuição os CTT tiveram em 

consideração os seguintes pressupostos: 

 Foram considerados todos os CDP e o tráfego de correspondências que 

estes recebem para distribuição. 

 De acordo com o nível de tratamento de correio, foram criados 3 grupos de 

CDP (de caráter rural, que recebem correio dividido ao giro, caráter 

mediamente urbano, que recebem parte do correio sequenciado e que é 

integrado no restante correio recebido apenas com divisão ao giro e de 

caráter urbano, que recebem a maior parte do correio sequenciado e pronto 

para distribuição na rua). 

 Foram considerados os tempos de referência por tarefa, apurados e 

utilizados pela área da Medida do Trabalho dos CTT. 

Estes investimentos somam um valor anual na ordem dos 17 a 19 milhões de euros. 

Segundo os CTT, não foram quantificados os impactos em atividades externas, uma 

vez que estes dependem das alterações nas atividades internas e da sua 

repercussão nas janelas de tempo disponíveis para distribuição externas por 

carteiro, cuja quantificação depende de um trabalho mais complexo de 

realinhamento da operação de distribuição, nomeadamente a nível de giro. 

Esclarecem ainda, sobre este aspeto, que a otimização de espaço que tem ocorrido 

nos CDP determina que estes não tenham as condições ideais ou mesmo 

necessárias para armazenar correio e gerir saldos em função dos diferentes 

padrões de serviço, bem como acomodar um maior número de recursos humanos, 

em condições diferentes das atuais. Este tipo de investimentos não foi quantificado 

nestes cálculos, uma vez que obrigaria a um levantamento muito mais exaustivo 

dos espaços atuais, bem como das necessidades futuras. 

y) Segundo os CTT, os custos envolvidos na eventual aceitação de correio nos CDP 

implicam a instalação de equipamento específico ((IIC)               (FIC)) e a 

contratação de recursos humanos, aos quais teria de ser ministrada formação em 

procedimentos de verificação e de faturação de correio. 
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z) Relativamente a recursos humanos, dizem os CTT que têm vindo a adaptar o 

processo produtivo dos CDP aos fluxos de tráfego existentes com vista a aumentar 

a eficiência. A título de exemplo, salientam que, no período de (IIC)          (FIC) 

a evolução do potencial de trabalho total (FTE) foi de (IIC)           (FIC) ao ano, o 

que está em linha com a tendência registada no tráfego de correio endereçado, que 

foi de (IIC)          (FIC) ao ano. Se se excluir a componente da atividade de 

distribuição que não depende do tráfego, estimam os CTT que a evolução de FTE 

na restante componente da atividade de distribuição, para o período referido, tenha 

sido de (IIC)          (FIC) ao ano, ou seja, ligeiramente acima da queda de tráfego 

de correio endereçado. 

aa) Estes investimentos contribuiriam, no entender dos CTT, para um agravamento 

(muito significativo) dos custos da operação, tendo um impacto profundamente 

negativo na eficiência da operação postal e na prestação do serviço universal, 

sendo que o aumento de gastos operacionais na distribuição não seria compensado 

por uma redução de gastos a montante, pelo que os preços de acesso não seriam 

mais reduzidos.  

bb) Neste contexto, informam os CTT que os CDP não apresentam capacidade 

excendentária para desenvolver mais tarefas, nomeadamente tarefas de aceitação 

de correio. 

cc) Os CTT salientam que o aumento de custos gerado pelas atividades de aceitação 

nos CDP não seria compensado pelos volumes de tráfego que se estima que 

pudessem vir a ser entregues pelos seus concorrentes. Os CTT estimam que tais 

volumes não seriam suficientes para cobrir sequer os custos de atividade de 

aceitação no CDP. 

dd) A entrega nos CDP traria ainda, de acordo com os CTT, custos extra, face à 

necessidade de transportar o correio recebido para os CPL, e uma duplicação de 

operações de tratamento que são, hoje em dia, efetuadas nestes centros, conforme 

figura seguinte19. 

                                                           
19 Os CTT estão a assumir que os envios aceites nos CDP são sempre transportados para os CPL, para 
tratamento, sendo depois encaminhados para os CDP. 
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Figura 4. Diagrama de duplicação de operações 

 

Fonte: ANACOM com base em carta dos CTT de 22.01.2016. 

ee) Os CDP não estão, portanto, segundo os CTT, dotados de condições técnicas, 

materiais e humanas que permitam garantir que os volumes aceites no circuito 

postal não contêm objetos e substâncias ilícitas. 

ff) O modelo de acesso à rede nos CPL propugnado pelos CTT, é assim, no entender 

da empresa, o único compatível com a eficiência operacional que, para além de ser 

uma obrigação na gestão da rede postal, é igualmente necessário para assegurar 

a sua sustentabilidade financeira e a qualidade de serviço na prestação do serviço 

postal universal. E é, também, o único capaz de assegurar o respeito pelos critérios 

previstos na lei para o acesso à rede postal, nomeadamente os critérios de 

eficiência, integridade e segurança que decorrem do artigo 38.º da Lei Postal. 

gg) Consideram os CTT que os CDP não são um elemento da rede sem o acesso ao 

qual um prestador de serviços postais encontre dificuldade para aceder ao mercado 

postal. Segundo os CTT, resulta da figura seguinte que os seus concorrentes 

dispõem de um número significativo de centros de distribuição postal, tendo, no 

entanto, ocorrido uma queda no número de centros de distribuição postal de todos 

os operadores.  
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Figura 5. Meios materiais da rede postal 

 

Os CTT referem, adicionalmente, que, embora tenha sido estudado o acesso no CPL de 

destino, as poupanças teóricas que lhe estão associadas, fundamentalmente custos de 

transporte rodoviário, têm uma expressão irrelevante, pelo que não existem condições para 

a criação de uma oferta com menores preços para o acesso nestes pontos. 

3. Análise da ANACOM 

3.1 Quanto à existência de litígio efetivo 

Esta Autoridade entende que o objeto do litígio reside na inexistência de acordo quanto ao 

ponto de acesso à rede postal dos CTT.  

Face à informação disponível20, entende-se que o litígio, com fundamento no 

enquadramento sectorial em vigor, ter-se-á iniciado em 19.06.2015, quando os CTT 

comunicaram à Iberomail a sua discordância com a proposta de acesso à sua rede 

apresentada em 15.05.2015. Nessa comunicação, os CTT manifestaram-se no sentido de 

entender que a aceitação de objetos postais da responsabilidade de outros prestadores de 

serviços postais deverá ser feita junto dos seus CPL de origem ou destino (centros de 

                                                           
20 Correspondente, designadamente, à correspondência trocada entre a Iberomail e os CTT e à informação 
remetida pela Iberomail e pelos CTT à ANACOM. 
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tratamento), contrariamente ao que propôs a Iberomail, que pretende aceder à rede dos 

CTT através dos CDP.  

Os CTT não se pronunciaram sobre qualquer outro aspecto da proposta da Iberomail. 

Acresce que os CTT, através de carta de 31.08.201521, endereçada à Iberomail, referem, 

conforme já mencionado, que lamentavam que, apesar do esforço desenvolvido por ambas 

as partes, não se tenha revelado possível alcançar um acordo sobre as condições de 

acesso à rede postal dos CTT. 

Daqui se depreende que, de facto, as negociações cessaram, sem sucesso de acordo 

entre as duas partes, existindo, assim, um litígio efetivo, cumprindo-se os requisitos 

previstos nos artigos 54.º e 55.º da Lei Postal. 

3.2 Quanto ao preenchimento das condições legais para que a ANACOM possa 

determinar as condições de acesso à rede dos CTT 

Conforme já referido, segundo o artigo 38.º, n.º 4 da Lei Postal, e estando perante um 

pedido de intervenção fundado na falta de acordo quanto às condições de acesso à rede 

postal garantido pelo n.º 1 deste artigo, a ANACOM pode determinar os termos e condições 

do acesso, incluindo os preços, quando tal se revele necessário para garantir uma 

concorrência efetiva ou os interesses dos utilizadores e estejam preenchidos os seguintes 

requisitos: 

a) Quando estejam em causa elementos da rede postal sem o acesso aos quais um 

prestador de serviços postais encontre dificuldades para aceder ao mercado. 

b) Quando o acesso não prejudique a segurança, a eficiência e a integridade da 

mesma nem a prestação do serviço universal. 

Seguidamente, conclui-se sobre o preenchimento das referidas condições. 

                                                           
21 Doc. 17 da carta de 09.12.2015, da Iberomail. 
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3.2.1 Concorrência efetiva ou interesse dos utilizadores 

Desde a liberalização do sector postal, em 2012, que os CTT (grupo) têm mantido uma 

quota do tráfego postal total acima dos 93%, tendo ocorrido uma redução de 2,9 pontos 

percentuais (p.p.) em 4 anos (entre 2012 e 2016).  

Figura 6.  Quotas de tráfego postal total*  

 
Fonte: ANACOM. 

*Inclui serviços no âmbito do serviço universal e fora do âmbito do serviço universal, como por exemplo envios 
de correio expresso. 

Para o cabaz constituído por correspondências, jornais e publicações periódicas, 

publicidade endereçada e encomendas (no âmbito do serviço universal), que não se 

inserem no âmbito do correio expresso e que constituem a maioria do tráfego postal, no 

serviço nacional a quota dos CTT, sendo igualmente muito significativa, tem decrescido de 

modo pouco expressivo desde 2013, sendo no ano de 2016 de (IIC)         (FIC) (-1,2 p.p. 

do que em 2013).  
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Figura 7. Quotas de tráfego nacional, não expresso, até 2kg (correspondências, correio editorial, 

publicidade endereçada e encomendas SU) (IIC) 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (FIC) Fonte: ANACOM. 

Dentro deste cabaz, é no segmento de jornais e publicações periódicas que a quota de 

mercado dos CTT é mais reduzida, mas ainda assim elevada e oscilando em torno dos 

(IIC)          (FIC) desde 2013. 

Figura 8.     Quotas de tráfego (correio editorial nacional, até 2kg) (IIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (FIC) Fonte: ANACOM. 



 

27 

- Versão Pública - 

Acresce que não se identifica a existência de alternativas à rede dos CTT, que cubram a 

totalidade do território nacional para a distribuição de envios não expresso. 

Segundo dados da ANACOM, em dezembro de 2016 os CTT tinham 256 dos 399 CDP 

detidos pelos prestadores de serviços postais. Da mesma informação resulta, por um lado, 

que a Iberomail não tem qualquer centro de distribuição postal, o que é coerente com o 

âmbito de atuação deste operador, que incide a sua atividade nos serviços de correio 

internacional de saída. Por outro lado, constata-se que a maioria dos restantes CDP são 

de diversos prestadores de serviços postais, não de um único, que atuam essencialmente 

no segmento do correio expresso.  

Tabela 1. Número de CDP por operador 

Operador N.º de CDP 

Grupo CTT 256 

(IIC)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  (FIC) 

Fonte: ANACOM 

Sendo também a atividade de distribuição caracterizada pela presença de economias de 

escala, e estando o tráfego postal em queda, tal dificulta o investimento em redes que 

cubram a distribuição na totalidade do território nacional, impossibilitando mesmo a 

reprodução de uma rede de distribuição em moldes semelhantes à dos CTT e, assim, 

dificultando a entrada ou expansão no mercado de prestadores de serviços postais de 

molde a lhes permitir a captação dos volumes de tráfego necessários para investir numa 

rede a nível nacional, o que por seu lado os impossibilita de competir com os CTT. 

Ou seja, ainda que existam alguns operadores postais, com rede própria de distribuição, 

esta é limitada e da evolução das quotas de mercado dos CTT depreende-se que tem, de 

facto, havido dificuldades em aceder – e concorrer efetivamente – ao mercado postal. 
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Em suma, considerando o acima exposto, poder-se-á afirmar que, dadas as quotas de 

mercado que os CTT têm apresentado, se conclui que não se tem verificado uma 

concorrência efetiva no sector postal (pelo menos no segmento de correio não expresso). 

3.2.2 Elementos da rede sem o acesso aos quais um prestador de serviços postais 

encontre dificuldades para aceder ao mercado 

Resulta do exposto no número anterior que os CDP dos CTT (mesmo aqueles que cobrem 

áreas onde existem alguns operadores alternativos com rede de distribuição própria) são 

suscetíveis de ser considerados como um elemento relevante para o desenvolvimento da 

concorrência, sem o acesso aos quais os prestadores de serviços postais encontrem 

dificuldades em prestar os seus serviços de forma competitiva, e de entrar no mercado, 

pelo menos no que respeita ao segmento de correio não expresso, onde os CTT mantêm 

quotas de mercado quási-monopolistas.  

O acesso em diferentes pontos da rede dos CTT, incluindo os CDP deste operador, poderá 

assim fomentar a concorrência, não só ao nível das redes, como também ao nível dos 

serviços, uma vez que permitirá que a Iberomail consiga ter acesso a uma rede de 

distribuição disseminada pelo território nacional, podendo assim prestar os seus serviços 

a nível nacional.  

É também de esperar que o incremento da concorrência possa incentivar a inovação e a 

melhoria dos serviços prestados, em benefício dos utilizadores finais e em linha com as 

suas necessidades de serviços postais. 

3.2.3 Segurança e integridade da rede postal 

Segundo os CTT, os CDP não têm condições para garantir que os objetos postais não 

contêm objetos ou substâncias que comprometam a segurança da rede postal, sendo esse 

mais um argumento para que o acesso à sua rede seja apenas admissível nos CPL. 

Contudo, os CTT não demonstram que o acesso à sua rede postal, pela Iberomail, nos 

CDP, prejudica a segurança e a integridade da sua rede postal. 

Acresce que, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º da Lei Postal, na prestação de 

serviços postais deve ser salvaguardada a segurança da rede postal, nomeadamente em 

matéria de transporte de substâncias perigosas, sendo tal aplicável a todos os prestadores 
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de serviços postais. Obrigação essa que também decorre da alínea a) do n.º 1 do artigo 

37.º da Lei Postal, que identifica como obrigação de todos os prestadores de serviços 

postais o cumprimento dos requisitos essenciais previstos no artigo 7.º, onde se insere a 

segurança da rede postal. 

Face a tal obrigação, considera-se que o acesso à rede dos CTT nos CDP não 

comprometerá a segurança da sua rede postal, sendo cada uma das partes responsável 

por assegurar o cumprimento daquele requisito, podendo ser ainda de prever garantias ou 

responsabilidades do prestador de serviços postais que entregue o tráfego aos CTT no 

âmbito e ao abrigo de um contrato de acesso à rede postal. 

3.2.4 Eficiência e prestação do serviço universal 

A evolução, em termos de automatização e separação de correio dos CTT, é a que consta 

da Figura 9. Entre 2003 e agosto de 2016, o tráfego automatizado passou dos 50% para 

os 85%, sendo que a separação por giro aumentou dos 22% para os 62% do tráfego total. 

Ou seja, com base na informação disponível, há evidência de que as medidas 

implementadas pelos CTT de reorganizar, racionalizar e otimizar o modelo operativo em 

toda a cadeia de valor dos serviços postais levaram a um aumento do nível de 

automatização dos processos de tratamento do correio. 
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Figura 9. Evolução da automatização e divisão de correio 

 
Fonte: Carta dos CTT de 07.10.2016 e planos de desenvolvimento dos CTT. 

De acordo com a informação reportada pelos CTT, (IIC)       (FIC) do total dos envios22 é 

sequenciado, ou seja, (IIC)          (FIC) deste  correio é ainda alvo de atividades de 

tratamento e pré-distribuição nos CDP23. 

Através da informação fornecida pelos CTT na sua carta de 07.10.2016, é possível concluir 

que a percentagem de objetos, por serviço, naquela data, alvo de atividades de tratamento 

e pré-distribuição nos CDP, ou seja, objetos cuja divisão automatizada máxima possível é 

por giro (CP7), são as que constam da figura seguinte. 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Correspondências e correio editorial. 
23 A que acrescem os envios de encomendas. 
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Figura 10. Percentagem de correio sujeito a atividades de tratamento e pré-distribuição para 

distribuição nos CDP (IIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (FIC) Fonte: ANACOM, baseado na informação da carta dos CTT de 07.10.2016. 

Ou seja, apenas o correio normal e o direct mail são alvo de divisão por sequenciamento 

(prontos a distribuir pelo carteiro). Aliás, estes dois serviços são, praticamente na 

totalidade, alvo de tratamento automatizado que permite que cheguem aos CDP emaçados 

e prontos a distribuir pelo carteiro. Os restantes serviços, apesar de algum nível de 

automatização (no máximo divisão por CP7), precisam sempre de algum tipo de tratamento 

manual por parte dos carteiros nos CDP para que fiquem prontos a ser distribuídos.  

Dois principais fatores influenciam a impossibilidade de sequenciamento: o formato (médio 

e volumoso) e o caráter prioritário dos objetos (neste caso, essencialmente por uma 

questão de permitir o seu tratamento de modo a não atrasar o seu encaminhamento para 

os CDP de destino, dada a sua menor escala em termos de tráfego). Daí que, de acordo 

com informação veiculada pelos CTT na referida carta de 07.10.2016, se conclua que a 

maioria dos envios de formato médio e volumoso apenas é, no CPL, objeto de divisão 

automatizada por CDP, pelo que é objeto de atividades de divisão por giro e 

sequenciamento nos CDP: 

a) no caso dos envios de correio normal e de direct mail, (IIC)         (FIC) dos envios 

de formato médio, e a totalidade dos envios de formato volumoso, são objeto de 

divisão por CDP no CPL, carecendo assim de atividades de tratamento adicional 

(divisão ao giro e sequenciamento) no CDP; 
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b) no caso do correio editorial não prioritário, (IIC)         (FIC) a (IIC)          (FIC) é 

dividido por CDP no CPL, carecendo também de atividades de divisão ao giro e 

sequenciamento no CDP. 

Tendo tais factos em conta, esta Autoridade entende que um eventual acesso à rede dos 

CTT nos CDP só poderá ser admissível para objetos não finos e não prioritários, uma vez 

que a maioria destes objetos não é sujeito a tratamento automatizado nos CPL. Desta 

forma, a Iberomail poderá entregar tais objetos diretamente nos CDP com algum nível de 

tratamento [CP7 ou CP10 (sequenciamento)], tendo os funcionários dos CTT, 

posteriormente, de efetuar as tarefas de tratamento e pré-distribuição que já executam para 

este tipo de objetos.  

Não obstante, da informação remetida pelos CTT e do seu Relatório de Gestão 2016, 

resulta que é sua intenção, no período (IIC)         (FIC), efetuar investimento em 

equipamentos que permitirão obter (IIC)             (FIC) níveis de tratamento automatizado 

de objetos não finos. Tal permitirá que, de forma automatizada, os CTT consigam 

sequenciar objetos, ficando os mesmos prontos a distribuir pelo carteiro sem que seja 

necessário qualquer tipo de tratamento manual nos CDP. O nível de objetos não finos 

tratados de forma automatizada ao nível de sequenciamento pode chegar aos (IIC)      (FIC), 

segundo os CTT, dependendo do número de equipamentos utilizados (ver Figura 3). 

Neste sentido, embora se estime que a imposição de acesso nos CDP para envios não 

finos não terá atualmente impacto relevante ao nível da eficiência dos processos 

propriamente ditos, o impacto poderá ser relevante, a prazo, caso os CTT efetuem 

investimentos no sentido de garantir níveis elevados de tratamento automático (com 

sequenciamento) dos formatos não finos no CPL, pelo que essa situação terá de ser 

acautelada numa decisão de acesso aos CDP. 

Custos 

Com o acesso aos CDP de destino para este tipo de objetos, estima-se que os CTT (i) 

evitem, por um lado, custos decorrentes de poupanças operacionais a nível de aceitação 

nos estabelecimentos postais e nos CPL, tratamento e transporte, mas, por outro lado, (ii) 

incorram em custos incrementais relacionados com o investimento necessário para dotar 

os CDP pelo menos de condições de aceitação de objetos postais, podendo haver também 
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custos associados a pré-tratamento dos envios (se houver incremento dos envios a tratar 

manualmente nos CDP) e custos de adaptação de espaços. 

Caso o custo de acesso aos CDP não seja inferior, numa margem razoável, ao custo de 

acesso nos CPL, o mesmo poderá não ter interesse para a Iberomail.  

 Custos incrementais 

Segundo as já referidas estimativas dos CTT quanto ao custo de dotar os CDP de 

condições de aceitação de objetos postais, esse custo estará entre os (IIC)              (FIC) 

e os (IIC)                 (FIC) euros anuais por CDP. 

O referido valor tem subjacente (i) a compra de equipamentos em sistemas de informação 

e (ii) a contratação24 de um colaborador (carteiro/distribuidor ou atendedor) por CDP para 

aceitação de correio, estando este último custo entre os (IIC)           (FIC) e os (IIC)            (FIC) 

euros anuais, por CDP. Tendo em conta os dias úteis no ano (cerca de 247) e considerando 

um horário de trabalho de (IIC)               (FIC) por dia, o custo incremental da entrega nos 

CDP é de cerca de (IIC)     (FIC) a (IIC)     (FIC) euros por hora de aceitação.  

Em termos unitários, (até certo ponto) tanto menor será o custo incremental de aceitação 

quanto maior for o tráfego de acesso injetado nos CDP.  

 Custos evitados 

Seguidamente, apresenta-se, com base em algumas assunções, uma análise dos custos 

que se estimam que possam ser evitados pelos CTT com o acesso à rede nos CPL de 

origem e CDP de destino. 

Foram considerados os serviços de correio normal e direct mail25 acima de 50 gramas, 

correio editorial, encomendas, em ambos os segmentos ocasional e contratual26 

                                                           
24 Uma vez que, segundo os CTT, com os recursos humanos atuais não existe capacidade excedentária para 
desenvolver mais tarefas nos CDP, nomeadamente de aceitação. 
25 A ANACOM não possui dados detalhados acerca dos custos dos envios de direct mail, por escalão de peso, 
pois este serviço não faz parte do serviço universal, dispondo apenas de valores agregados de custos e tráfego, 
sendo os dados mais recentes referentes ao ano de 2015. Assim para efeitos deste exercício, os valores do 
direct mail do ano 2015 foram repartidos por escalão de peso e fase operacional (neste caso, apenas no que 
se refere a custos) utilizando-se os dados mais recentes disponíveis de custos e tráfego, por escalão de peso, 
relativos a este serviço, dados esses referentes ao SCA de 2011.  
26 O cálculo dos custos evitados teve como base a consideração das chaves de imputação de custos de cada 
fase operacional, conforme dados do sistema de contabilidade analítica dos CTT. Desconhecendo-se qual a 
percentagem de custos constante dessas chaves que são imputados aos segmentos ocasional e contratual, 
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(atualmente denominados de preços base e preços de quantidade). Com a informação 

disponível não é possível calcular os eventuais custos de acesso no CPL de destino, mas 

estes serão, obviamente, menores ou iguais que os custos de acesso no CPL de origem. 

Os custos evitados foram calculados tendo como ponto de partida os dados do Sistema de 

Contabilidade Analítica (SCA) de 2015 (demonstrações de resultados dos custos unitários 

e informação de suporte) e o relatório de auditoria ao SCA de 2014. Tendo em conta a 

informação disponível, foram feitas algumas assunções de forma a que o cálculo de custos 

evitados fosse possível. Para suportar estas assunções utilizou-se o referido relatório de 

auditoria ao SCA de 2014, que contém uma análise das chaves de gastos relativos a cada 

fase operacional.  

Assim, considerou-se o seguinte cenário de custos evitados com o acesso no CPL de 

origem: 

Aceitação 

Foram apenas considerados gastos relativos (i) aos BCE (Norte, Sul e Centro), e (ii) à 

gestão de rede do centro de operações de correio empresarial27. Neste cenário manter-se-

ão (IIC)      (FIC) dos custos de aceitação, ou seja, considera-se que os restantes (IIC)    

(FIC) são custos evitados. 

Transporte 

Assumiu-se que se mantêm os custos de transporte que os CTT têm atualmente.  

                                                           
respetivamente, optou-se por utilizar, para efeitos de cálculo de custo evitado, os custos subjacentes à 
prestação dos serviços na globalidade, ou seja, tendo em conta os dois segmentos (ocasional e contratual). 
27 Não se consideraram, por se considerarem evitados, gastos relativos a (chaves de imputação): 

 lojas de correio; 

 rede de agentes de produtos postais; 

 postos de correio; 

 estação online; 

 venda de produtos financeiros nas lojas de correio; 

 gestão de rede de atendimento. 
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Tratamento 

Assumiu-se que os CTT eliminarão (IIC)      (FIC) dos gastos de tratamento28 e manteve-

se a totalidade dos custos de gestão de rede que são alocados à operação de tratamento. 

Neste cenário manter-se-ão (IIC)        (FIC) dos custos de tratamento. 

Distribuição 

Assumiu-se que existirão metade dos gastos de cargas e descargas nos CDP, por se 

considerar que o tráfego de acesso à rede não incorre em custos de cargas e que o custo 

da atividade “cargas” corresponde a metade do custo total de “cargas e descargas”. Neste 

cenário manter-se-ão (IIC)        (FIC) dos custos de distribuição. 

Outros custos 

Assumiu-se que se reduzem em proporção igual à proporção de redução de custos 

operacionais. 

Conclui-se, pela tabela seguinte, que os custos médios evitados possam variar entre os 

(IIC)          (FIC) (correio editorial) e os (IIC)            (FIC) (encomendas), dependendo do 

seu peso e modalidade de serviço. 

                                                           
28 Assume-se que os prestadores de serviços postais entregarão os envios no CPL já com algum nível de 
tratamento/sequenciamento. 
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Tabela 2. Custos médios evitados (acesso no CPL de origem) 

 

Custo total 

médio (€) 

Custo médio CPL 

de origem (€) 

Custo total médio 

evitado (%) 

CORREIO NORMAL, serviço nacional, 50g a 2000 g    
(IIC)     

    

    

JORNAIS E PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, serviço 

nacional, até 2000 g    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ENCOMENDAS, serviço nacional, até 10 kg    
    

    

    

    

    

    

    

DIRECT MAIL, serviço nacional, 50 g a 2000 g    
    (FIC) 

Fonte: Cálculos ANACOM com base em dados do SCA de 2015 e relatório de auditoria ao SCA de 2014. 
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Para o universo de serviços para os quais a Iberomail pretende acesso (correio normal e 

direct mail com peso acima de 50 gr, correio editorial e encomendas), estima-se que o 

custo global médio dos CTT, nos segmentos ocasional e contratual, é de (IIC)               (FIC) 

euros. Estima-se que o acesso à rede nos CPL evitaria cerca de (IIC)          (FIC) euros, 

em média, sendo o custo médio por objeto igual a (IIC)          (FIC) euros. 

Tabela 3. Custos evitado médio (CPL) 

Custo médio por objeto (IIC) 

Custo evitado médio no CPL  

  

Custo médio por objeto no CPL (FIC) 

Fonte: Cálculos ANACOM com base no SCA de 2015 e relatório de auditoria ao SCA de 2014. 

Relativamente a um eventual acesso nos CDP de destino, considerou-se o seguinte: 

Aceitação 

Foram apenas considerados os gastos relativos à gestão de rede do centro de operações 

de correio empresarial29. Neste cenário manter-se-ão (IIC)       (FIC) dos custos de 

aceitação, ou seja, considera-se que os restantes (IIC)           (FIC) são custos evitados. 

Transporte e Tratamento 

Assumiu-se que deixarão de existir, pois considera-se que os objetos já são entregues no 

CDP ordenados e separados pelo operador de acesso. 

Distribuição 

Assumiu-se que existirão metade dos custos de cargas e descargas nos CDP, por se 

considerar que o tráfego de acesso à rede não incorre em custos de cargas e que o custo 

da atividade “cargas” corresponde a metade do custo total de “cargas e descargas”. Neste 

cenário manter-se-ão (IIC)        (FIC) dos custos de distribuição. 

                                                           
29 Não se consideraram, por se considerarem evitados, gastos relativos a (chaves de imputação): 

 lojas de correio; 

 rede de agentes de produtos postais; 

 postos de correio; 

 estação online; 

 venda de produtos financeiros nas lojas de correio; 

 gestão de rede de atendimento. 
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Outros custos 

Assumiu-se que se reduzem em proporção igual à proporção de redução de custos 

operacionais. 

Conclui-se, através da tabela seguinte, que os custos médios evitados possam variar entre 

os (IIC)             (FIC) (correio editorial) e os (IIC)           (FIC) (encomendas), dependendo 

do seu peso e modalidade de serviço.  
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Tabela 4. Custos médios evitados (acesso no CDP de destino) 

 

Custo total 
médio (€) 

Custos operacionais 
médios no CDP de 

destino (€) 
(c/ outros custos reduzidos 

proporcionalmente) 

Custo total 
médio evitado 

(%) 

CORREIO NORMAL, serviço nacional, 50 g a 2000 g    
(iic)     

    

    

JORNAIS E PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, serviço 

nacional, até 2000 g    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ENCOMENDAS, serviço nacional, até 10 kg    
    

    

    

    

    

    

    

DIRECT MAIL, serviço nacional, 50 g a 2000 g    
   (FIC) 

Fonte: Cálculos ANACOM com base no SCA de 2015 e relatório de auditoria ao SCA de 2014. 
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Tendo em conta o universo de serviços para os quais a Iberomail pretende acesso, e 

considerando os segmentos ocasional e contratual, verifica-se, como já referido, que o 

custo médio dos CTT é igual a (IIC)           (FIC) euros por objeto. Crê-se que o acesso nos 

CDP permita evitar (IIC)           (FIC) euros, passando esse custo médio a ser igual a (IIC)  

(FIC) euros. 

Tabela 5. Custos evitado médio (CDP de destino) 

Custo médio por objeto (IIC)  

Custo evitado médio no CDP  

  

Custo médio por objeto no CDP  (FIC) 

Fonte: Cálculos ANACOM com base no SCA de 2015 e relatório de auditoria ao SCA de 2014. 

3.3 Quanto à viabilidade do acesso à rede dos CTT nos CDP 

Do exercício da secção anterior conclui-se que, potencialmente, evitar-se-ão mais custos 

se existir acesso nos CDP, face ao acesso nos CPL de origem. No entanto, o acesso à 

rede nos CDP, segundo informação dos CTT, tem subjacente o investimento de dotar estes 

pontos da rede de condições de aceitação de objetos postais, pelo que o acesso nos CDP 

só compensará caso o custo de acesso aos CDP seja inferior, numa margem razoável, ao 

custo de acesso nos CPL. 

A título de exemplo, num cenário de dotação de todos os 242 CDP dos CTT, existentes no 

final de 2016, de condições de aceitação de objetos postais e admitindo que o tráfego de 

acesso injetado pelos operadores concorrentes seja 2% do tráfego do correio não fino dos 

CTT, conclui-se que o acesso nos CDP não é viável, pois o custo incremental igualaria, no 

máximo, os (IIC)            (FIC)  euros30, sendo o custo evitado igual a (IIC)          (FIC) euros, 

segundo o exercício efetuado por esta Autoridade. Neste cenário, um eventual acesso aos 

CDP só seria viável caso os CTT contratassem um colaborador para aceitação de correio, 

no máximo, durante apenas cerca de 17 minutos por dia. 

Daqui se depreende que o custo incremental é função (i) do número de horas/horário de 

aceitação, (ii) do volume de tráfego de acesso que venha a ser entregue nos CDP e (iii) do 

número de CDP onde seja efetuado investimento. 

                                                           
30 Recorde-se que este custo tem subjacente (i) a compra de equipamentos em sistemas de informação e (ii) 
a contratação de um colaborador (carteiro/distribuidor ou atendedor) por CDP para aceitação de correio durante 
(IIC)          (FIC) por dia, estando este último custo entre os (IIC)            (FIC) e os (IIC)            (FIC) euros 
anuais, por CDP.  
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Tendo isto em conta, esta Autoridade, baseando-se na informação sobre CDP reportada 

pelos CTT, através da sua carta de 24.01.2017, testou vários cenários de seleção de CDP 

para um eventual acesso. 

Desse exercício resultou que um cenário possível será selecionar os primeiros 10% de 

CDP com maior tráfego de correio não fino. De forma a garantir uma eventual oferta de 

acesso que cubra todas as zonas do território com maior tráfego, estendeu-se também esta 

seleção ao CDP com maior tráfego de não finos em cada capital de distrito31. 

Tal critério resultou na seleção de 46 CDP (em Apêndice), cujas zonas de cobertura se 

ilustram seguidamente. 

Figura 11. CDP e zonas de cobertura (IIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (FIC) Fonte: Carta dos CTT, de 24.01.2017, e cálculos da ANACOM. 

                                                           
31 Um dos CDP de Lisboa (SAD 999 Serviço de Apoio à Distribuição [SAD]) cobre todo este Concelho, à 
exceção dos códigos postais 1300, 1350, 1400 e 1495, pelo que, para Lisboa, considerou-se apenas o SAD, 
mais o CDP que cobre os códigos postais não cobertos pelo SAD (CDP 1300 Lisboa). Situação semelhante 
aplica-se no Concelho de Coimbra, cuja área é totalmente coberta pelo CDP “SGU Separação geral Única” 
(SGU). Desta forma, considera-se apenas o SGU de forma a evitar a seleção de CDP que cubram a mesma 
área geográfica. 
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Com base em informação reportada pelos CTT, estima-se que os CDP selecionados 

distribuam perto de metade [(IIC)         (FIC)] do tráfego de correio não fino, cobrindo32 um 

pouco menos de metade [(IIC)         (FIC)] da população portuguesa, em termos de zona 

de cobertura. 

Atendendo a esta seleção de CDP e fixando-se, por exemplo, um período máximo de 1 

hora por dia para aceitação de envios postais no CDP (num compromisso entre o tempo 

necessário para aceitar os objetos postais e uma certa flexibilidade na gestão das 

operações do operador de acesso, mantendo os custos com os recursos humanos na 

atividade de aceitação em valores razoáveis), teriam de ser entregues nos CDP os 

seguintes volumes de tráfego para se ter as seguintes reduções de custos face à entrega 

no CPL (ver tabela 6): 

Tabela 6. Níveis de tráfego injetado nos CDP e poupança de custo face ao CPL 

 Volume total mensal de objetos entregue nos 46 CDP 
[milhares de objetos] 

 (IIC)      

Poupança de custo por acesso no 
CDP, face ao CPL (CCDP/CCPL) - 1 

    
 

(FIC) 

Fonte: ANACOM. 

O referido período máximo de 1 hora para aceitação nos CDP não impede que se venha a 

definir um desfasamento para a aceitação dos envios postais de acesso nos CDP de 

determinada área geográfica (e.g., 1/3 dos CDP da Grande Lisboa aceitarem das 08h00-

09h00, outro 1/3 entre as 09h30 e as 10h30 e os restantes 1/3 entre as 11:00 e as 12:00, 

etc.). 

Para o mesmo período diário de aceitação (de 1 hora) e adotando-se uma regra de retalho-

menos, estima-se que os preços de acesso no CDP sejam inferiores aos preços de 

aceitação na estação de correios para o segmento contratual (isto é, aos preços aplicáveis 

pelos CTT aos clientes do segmento contratual), em (ver Tabela 7): 

                                                           
32 Cálculos ANACOM. 
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Tabela 7. Estimativa de preço de acesso no CDP face ao preço de aceitação na estação de correios 
para o segmento contratual  

 Volume total mensal de objetos entregue nos 46 CDP 
[milhares de objetos] 

 (IIC)     

(PCDP/PEC) - 1     
 

(FIC) 
Fonte: ANACOM. 

Segundo a informação disponível e os pressupostos considerados pela ANACOM na 

estimativa de custos evitados e incrementais, verifica-se que, se forem injetados no total 

dos referidos 46 CDP mais de 89 milhares de objetos mensais33, existirá vantagens no 

acesso no CDP de destino face ao acesso no CPL34. Note-se que, no ano de 2016, os 

prestadores de serviços postais concorrentes dos CTT trataram (IIC)      (FIC) milhões de 

objetos, divididos entre os serviços de correspondências nacionais e correio editorial 

nacional, ambos não expresso, até 2kg de peso. 

Em suma, admitindo-se as hipóteses acima consideradas, pode dizer-se que o acesso à 

rede dos CTT nos CDP é viável, desde que se verifique: 

a) para os serviços de envios nacionais não prioritários de formato não fino35; 

b) nos 46 CDP listados em apêndice à presente deliberação; 

c) em períodos de aceitação de duração máxima de uma hora. 

Nesta situação, o número total médio mensal de objetos injetados nos CDP terá de ser 

superior a 89 milhares de objetos para existir vantagem no acesso no CDP de destino face 

ao acesso no CPL, atendendo à necessidade de investimento, por parte dos CTT, de 

dotação dos CDP de destino em causa de condições de aceitação de objetos postais, 

nomeadamente a contratação de colaboradores para aceitação dos objetos nos CDP de 

destino e a instalação dos sistemas informáticos, em todos esses CDP, para registo e 

faturação dos objetos aceites. 

O acesso à rede nos CDP é de manter até que o nível de sequenciamento automático de 

envios nacionais não prioritários de formato não fino, nos CPL, atinja pelo menos 50% do 

                                                           
33 Volume mínimo de objetos postais injetados, independentemente do número prestadores de serviço que 
acedam aos CDP e do volume de objetos injetados por cada um. Ou seja, não se trata do volume mínimo de 
objetos postais a injetar por cada prestador de serviço que pretenda aceder aos CDP.  
34 A entrega no total dos referidos 46 CDP de uma quantidade total média mensal de tráfego igual ou inferior a 
89 milhares de objetos mensais, não terá vantagens face à entrega no CPL. 
35 Incluindo envios de correspondência e publicidade endereçada com peso acima de 50gr, jornais e 
publicações periódicas até 2Kg e encomendas (no âmbito do serviço postal universal) até 10Kg. 
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seu volume total, situação em que menos de metade do tráfego de envios não finos 

encaminhados do CPL para os CDP passará a ser objeto de atividades de tratamento e 

pré-distribuição nos CDP. 

4. Impacto na atual oferta de acesso à rede dos CTT 

O acesso nos CDP dos CTT, nos termos definidos no capítulo anterior e pelos motivos aí 

desenvolvidos, cumpre as condições previstas no n.º 4 do artigo 38.º da Lei Postal, ou seja: 

a) Revela-se necessário para garantir uma concorrência efetiva ou os interesses dos 

utilizadores; 

b) Os CDP identificados podem ser considerados elementos da rede postal sem o 

acesso aos quais um prestador de serviços (a Iberomail) encontra dificuldades em 

aceder ao mercado; 

c) Não está demonstrado que o acesso aos CDP prejudica a segurança, a eficiência 

e a integridade da rede postal em causa ou a prestação do serviço universal. 

Assim, sendo viável o acesso à rede nos CDP, ainda que em termos específicos, tal terá 

necessariamente que ser refletido na oferta de acesso à rede em vigor, que prevê o acesso 

(apenas) nos CPL.  

Com efeito, atualmente, os prestadores de serviços postais têm, ou podem ter, acesso à 

rede postal dos CTT através da oferta de acesso disponibilizada pela empresa desde 

15.02.2016, a qual, no entanto, não prevê o acesso à rede via CDP, prevendo apenas o 

acesso à rede nos BAE localizados junto dos CPL de Lisboa (Cabo Ruivo), Porto (Maia) e 

Coimbra (Taveiro). 

Em observância do princípio da transparência e não discriminação, previsto no n.º 5 do 

artigo 38.º da Lei Postal, que aponta para que a decisão a adotar neste contexto tenha em 

conta as condições de acesso à rede, não apenas por parte da Iberomail, mas também por 

parte de outros prestadores de serviços postais, esta Autoridade considera ser justificado 

e adequado, ao abrigo do disposto no n.º 6 do mesmo preceito, determinar a alteração da 

referida oferta, de forma a que a mesma acomode, para os respetivos 

destinatários/beneficiários e para envios de formato não fino, o acesso nos CDP, nos 

termos acima previstos. 
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Tal determinação, até pelo impacto que terá noutros potenciais beneficiários da oferta de 

acesso, carecerá de um procedimento específico de adoção, envolvendo o processo de 

consulta aplicável nos termos do artigo 9.º da Lei Postal. 

Neste contexto, esta Autoridade considera que apenas estará em condições de decidir em 

definitivo sobre o pedido de intervenção da Iberomail aquando da decisão final a adotar no 

presente procedimento na sequência dos mecanismos de consulta aplicáveis. 

5. Decisão 

Considerando: 

a) As informações fornecidas pela Iberomail e pelos CTT durante o procedimento de 

resolução do litígio em questão; 

b) A análise das referidas informações, acima efetuada no capítulo 3, de onde se 

conclui: 

 Pela falta de concorrência efetiva no sector postal, fora do âmbito do correio 

expresso, desde a respetiva liberalização, tendo os CTT mantido uma quota 

de mercado quási-monopolista; 

 Pela existência de dificuldades significativas no acesso ao mercado postal, 

por parte da Iberomail, sendo os CDP dos CTT um elemento da rede postal 

sem o acesso ao qual este prestador de serviços postais (entre possíveis 

outros) encontre dificuldades em prestar os seus serviços, de forma 

competitiva; 

 Pela falta de demonstração, por parte dos CTT, de que que o acesso à sua 

rede postal, pela Iberomail, nos CDP, prejudica a segurança e a integridade 

da sua rede postal; 

 Que, até os CTT alcançarem um determinado nível de sequenciamento 

automático de correio de formato não fino, que deve corresponder a 50% 

daquele correio, o acesso nos CDP para objetos não finos não coloca em 

causa a eficiência e a prestação do serviço universal, desde que 

condicionado a um conjunto de condições: (i) os CDP de destino onde o 

acesso será concedido, (ii) a quantidade de tráfego injetado pelos 
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prestadores de serviços postais que requeiram acesso, na rede dos CTT e 

(iii) o número de horas para aceitação no CDP do correio injetado pelos 

prestadores de serviços postais de acesso; 

c) Que a oferta de acesso à rede postal, disponibilizada pelos CTT desde 15.02.2016, 

prevê que o acesso à rede se faça, pelos seus atuais e potenciais beneficiários, 

junto dos CPL, não prevendo o acesso nos CDP; 

d) O princípio da transparência e não discriminação previsto no n.º 5 do artigo 38.º da 

Lei Postal, em observância do qual esta Autoridade considera ser justificado e 

adequado determinar, neste contexto, uma alteração da oferta de acesso à rede 

publicada pelos CTT, de forma a que esta permita, em condições específicas, o 

acesso aos CDP, o que, indo (pelo menos parcialmente) ao encontro da pretensão 

da Iberomail, produzirá também efeitos em todas os prestadores de serviços postais 

beneficiários (atuais ou potenciais) da referida oferta; 

e) Que tal determinação, tendo impacto significativo noutros potenciais beneficiários 

da oferta de acesso e, assim, no mercado, carece de um procedimento específico 

de adoção, envolvendo o processo de consulta pública aplicável nos termos do 

artigo 9.º da Lei Postal; 

f) Que esta Autoridade considera que apenas estará em condições de decidir em 

definitivo sobre o pedido de intervenção da Iberomail aquando da decisão final a 

adotar no presente procedimento na sequência dos mecanismos de consulta 

aplicáveis, 

o Conselho de Administração da ANACOM, tendo presente as atribuições previstas nas 

alíneas a), b), c), d), g) e h) do n.º 1 do artigo 8.º e no âmbito dos poderes que lhe são 

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

seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 16 de março, na prossecução 

e observância dos objetivos e princípios estabelecidos nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 

2.º da 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) e ao abrigo do disposto no n.º 4, no n.º 5 

e nas alíneas b) e c) do n.º 6 do artigo 38.º da mesma Lei, delibera o seguinte: 

1. Os CTT devem conceder acesso à sua rede, nos 46 CDP de destino identificados 

em Apêndice à presente deliberação, e da qual faz parte integrante, a outros 
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prestadores de serviços postais que assim o requeiram, para a distribuição de 

objetos não prioritários de formato não fino [o que inclui envios de correspondência, 

incluindo publicidade endereçada, com peso acima de 50gr, jornais e publicações 

periódicas até 2Kg e encomendas (no âmbito do serviço postal universal) até 10Kg], 

sendo o período máximo de tempo para aceitação no CDP limitado a 1 hora, 

devendo os CTT prever a definição de um desfasamento horário entre os CDP de 

determinada área geográfica para aceitação dos envios postais de acesso; 

2. Os CTT devem alterar a sua oferta de acesso à rede postal, de forma a acomodar 

o determinado no número anterior;  

3. A alteração da oferta de acesso à rede dos CTT, nos termos definidos na presente 

decisão, bem como a respetiva publicação no sítio dos CTT na Internet, deve 

ocorrer no prazo máximo de 4 meses a contar da decisão final desta Autoridade; 

4. O acesso aos CDP nas condições publicadas nos termos do número anterior deve 

ser disponibilizado no prazo máximo de 4 meses a contar da data de apresentação 

de um pedido por parte de um prestador de serviço postal através do qual se 

comprometa a contratar um volume mínimo de tráfego, durante um período de 

tempo especificado; 

5. A obrigação de conceder acesso nos termos do número 1 aplica-se até que decorra 

um ano a contar da data em que os CTT informam os prestadores de serviços 

postais que recorram ao acesso à rede postal dos CTT via CDP, que o nível de 

sequenciamento automático do correio não prioritário de formato não fino, obtido 

durante um período mínimo consecutivo de três meses, é de, pelo menos, 50% 

desses objetos; 

6. Ao atingir o nível de sequenciamento automático referido no número anterior, os 

CTT devem informar desse facto a ANACOM, no prazo de 20 dias úteis, 

apresentando simultaneamente informação que o comprove;  

7. O processo de resolução de litígio iniciado pela Iberomail será objeto de decisão 

após a finalização do procedimento em curso de alteração da oferta de acesso à 

rede disponibilizada pelos CTT; 
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8. O presente sentido provável de decisão é submetido a audiência prévia dos 

interessados, nos termos dos artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, e a consulta pública, nos termos do artigo 9.º da Lei Postal, fixando, 

para cada um destes procedimentos, o prazo de 20 dias úteis para os interessados 

se pronunciarem, por escrito e em língua portuguesa. 
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Apêndice 

Designação do CDP Designação do CDP 

SAD 0999 SERVIÇO DE APOIO À DISTRIBUIÇÃO* CDP 2765 ESTORIL 

SGU SEPARAÇÃO GERAL ÚNICA** CDP 2735 CACEM 

CDP 2700 AMADORA CDP 3800 AVEIRO 

CDP 4700 BRAGA CDP 7800 BEJA 

CDP 1300 LISBOA CDP 5300 BRAGANCA 

CDP 4470 MAIA CLD 6000 CASTELO BRANCO 

CDP 2780 OEIRAS CDP 7000 EVORA 

CDP 4900 VIANA DO CASTELO CDP 8000 FARO 

CDP 2795 LINDA A VELHA CDP 6300 GUARDA 

CDP 3500  VISEU CAD 9970 SANTA CRUZ DAS FLORES 

CDP 4800 GUIMARAES CAD 9580 VILA DO PORTO 

CDP 4760 V N DE FAMALICAO CDP 9800 VELAS 

CDP 2400 LEIRIA CDP 9500 PONTA DELGADA (ACORES) 

CDP 9000 FUNCHAL CAD 9980 CORVO 

CDP 2675 ODIVELAS CDP 9900 HORTA 

CDP 4415 CARVALHOS CDP 9950 MADALENA (PICO)  

CDP 4100 PORTO CAD 9880 SANTA CRUZ DA GRACIOSA 

CDP 4200 PORTO CDP 9700 ANGRA DO HEROISMO 

CDP 2845 AMORA CDP 7300 PORTALEGRE 

CDP 4000 PORTO CDP 2000 SANTAREM 

CDP 2710 SINTRA CDP 2900 SETUBAL 

CDP 3750 AGUEDA CDP 2910 SETUBAL 

CDP 4750 BARCELOS CDP 5000 VILA REAL 

* Cobre todo o concelho de Lisboa, à exceção dos códigos postais 1300, 1350, 1400 e 1495. 

** Cobre todo o concelho de Coimbra. 

 


