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1 Enquadramento 

O Contrato de concessão do serviço postal universal, celebrado entre o Estado português 

e os CTT – Correios de Portugal, S.A. (CTT), vigora até 31.12.2020 e abrange a prestação 

dos serviços que integram o serviço universal, bem como a prestação de outros serviços e 

atividades. 

Importa acautelar que após essa data os utilizadores continuem a ter acesso às 

informações que entende esta Autoridade serem as adequadas para dar cumprimento ao 

estabelecido na Lei Postal1, em particular, ao definido no n.º 2 do artigo 11.º2.  

De acordo com o referido artigo, os prestadores de serviço universal devem publicitar de 

forma adequada e fornecer regularmente aos utilizadores informações precisas e 

atualizadas sobre as características do serviço universal oferecido, designadamente sobre 

as condições gerais de acesso e utilização do serviço, preços e níveis de qualidade.  

Devem também os prestadores de serviço universal, em conformidade com o disposto no 

n.º 6 do artigo 41.º da Lei Postal, publicitar informações relativas ao número de 

reclamações e à respetiva resolução, nos termos que vierem a ser definidos pela 

ANACOM, sem prejuízo de outras informações que esta Autoridade venha a determinar. 

A presente decisão tem por objetivo determinar o conjunto de informação que o(s) 

prestador(es) de serviço universal que vier(em) a ser designado(s) ao abrigo da alínea b) 

do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Postal, para assegurar ao serviço universal após o termo do 

contrato de concessão atualmente em vigor, deve(m) disponibilizar aos utilizadores, bem 

como os meios e os prazos a que deve obedecer a disponibilização dessa informação. 

São assim definidas as regras que o(s) prestador(es) de serviço universal deve(m) cumprir 

na prestação de informação aos utilizadores sobre: i) condições gerais de acesso e 

utilização do serviço; ii) qualidade de serviço; iii) preços; e iv) reclamações. 

                                                           

1 Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, na sua redação atual. 
2 Obrigações de informação que foram sendo fixadas pela ANACOM, nomeadamente, nas decisões que 
fixaram os critérios de formação de preços do serviço postal universal para o triénio 2018-2020, os parâmetros 
de qualidade de serviço e objetivos de desempenho associados à prestação do serviço postal universal para o 
triénio 2018-2020, e os indicadores sobre reclamações a medir e divulgar pelos CTT (fixados por decisão de 
dezembro de 2013). 
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2 Informação a prestar pelo(s) prestador(es) de serviço universal aos 

utilizadores 

Nos capítulos seguintes densificam-se as obrigações que o(s) prestador(es) de serviço 

universal deve(m) cumprir relativamente à informação a prestar aos utilizadores. 

Adicionalmente a essas obrigações, o(s) prestador(es) de serviço universal deve(m) 

disponibilizar um «microsite», num endereço específico do seu sítio na Internet, o qual deve 

estar identificado, de forma clara, na página inicial e permitir uma ligação direta para o 

mesmo a partir dessa página inicial. Esse «microsite» deve conter toda a informação 

abaixo especificada, apresentada de forma que permita aos utilizadores facilmente 

obterem as informações pretendidas. 

2.1 Condições gerais de acesso e utilização do serviço  

O(s) prestador(es) de serviço universal deve(m) publicitar de forma adequada informações 

precisas, atualizadas e facilmente identificáveis sobre: 

a) as condições gerais de acesso e utilização do serviço, incluindo, no mínimo: 

i. obrigações do remetente; 

ii. condições de aceitação de envios postais, explicitando, sempre que aplicável, 

regras de embalamento e de endereçamento, limites de peso e dimensões, 

documentos necessários para expedir envios postais, proibições e restrições;  

iii. responsabilidades do prestador de serviço universal, incluindo exclusões e 

limites de responsabilidade; 

iv. condições de entrega dos envios postais ao destinatário, indicando, sempre 

que aplicável, quaisquer documentos que sejam necessários para a entrega 

do envio ao destinatário; 

v. procedimentos de tratamento de reclamações; 

vi. direitos e garantias dos remetentes e dos destinatários. 
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b) os estabelecimentos postais e outros pontos de acesso à rede (de retalho), como por 

exemplo marcos e caixas de correio, indicando as informações necessárias à sua 

utilização, explicitando, em concreto:  

i. a sua localização (com indicação da localidade, artéria, número de polícia, 

código postal e/ou outra informação que permita identificar com exatidão a 

sua localização);  

ii. o horário de funcionamento e da última recolha de envios postais; e 

iii. os serviços postais disponibilizados no estabelecimento postal e, no caso de 

marcos e caixas de correio, os tipos de envios postais que podem neles ser 

depositados. 

A divulgação e publicitação das informações acima previstas deve ser efetuada, no mínimo, 

num endereço específico do sítio na Internet do(s) prestador(es) de serviço universal, o 

qual deve estar identificado, de forma clara, na página inicial do(s) prestador(es) de serviço 

universal e permitir uma ligação direta para o mesmo.  

Aquelas informações devem ainda ser disponibilizadas, sempre que solicitadas, nos 

serviços de atendimento/de contacto com os utilizadores, incluindo através de um número 

telefónico, cujo preço de retalho deverá ser gratuito, e de um endereço eletrónico que 

permita uma comunicação direta com o(s) PSU por parte do público em geral. Estes 

serviços de atendimento/contacto para os utilizadores devem também permitir a solicitação 

de informações sobre preços nos termos indicados no ponto 2.3 e sobre procedimentos 

para apresentação de reclamações3, para além de outras informações que o(s) 

prestador(es) de serviço universal entenda(m) adequada(s).  

As informações previstas na alínea b) devem estar disponíveis através de meios e ou 

ferramentas que permitam uma pesquisa facilitada, pelos utilizadores, desses 

estabelecimentos postais e outros pontos de acesso à rede (de retalho).  

                                                           
3 De notar que esta obrigação apenas respeita a informar sobre os procedimentos existentes para a 
apresentação de reclamações. Esta decisão não tem por objetivo definir os meios e os procedimentos para a 
apresentação das mesmas, as quais devem ser efetuadas nos suportes e meios próprios, como seja, por 
exemplo, o livro eletrónico de reclamações. 
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Em cada estabelecimento postal deve ser afixado, em local e de forma bem visível do 

exterior, o respetivo horário de funcionamento e o referido número telefónico disponível 

para os utilizadores. Em cada marco e caixa de correio deve ser afixado, em local visível 

do exterior, a hora da última recolha e o referido número telefónico disponível para os 

utilizadores.  

O(s) prestador(es) de serviço universal deve(m) informar os utilizadores sobre 

encerramentos ou alterações do horário de funcionamento de estabelecimentos postais, 

com uma antecedência mínima de 20 dias úteis relativamente à data em que estas devam 

ocorrer, excepto quando motivos de força maior impeçam a divulgação com essa 

antecedência, caso em que essa informação deve ser disponibilizada, no prazo máximo de 

um dia útil após ser do conhecimento do(s) prestador(es) de serviço universal. A 

informação aos utilizadores deve ser assegurada através de comunicação (anúncio) 

afixada na porta de entrada do estabelecimento postal em causa e em local e de forma 

bem visível (esteja o estabelecimento aberto, ou encerrado), devendo incluir, pelo menos: 

a) no caso do encerramento de estabelecimentos postais: indicação do último dia em 

que o estabelecimento em questão estará em funcionamento e dos dois 

estabelecimentos postais mais próximos que prestam, pelo menos, os mesmos 

serviços concessionados que são assegurados no estabelecimento postal que 

encerra, respetivas moradas e horários de funcionamento; 

b) no caso de alteração do horário de funcionamento: informação sobre o novo horário 

de funcionamento e a data a partir do qual passará a vigorar. 

2.2 Qualidade de serviço 

Até ao final do mês de abril, o(s) prestador(es) de serviço universal deve(m) publicar num 

endereço específico do seu sítio na Internet, o qual deve estar identificado de forma clara 

na página inicial e permitir uma ligação direta para o mesmo, e em todos os 

estabelecimentos postais, bem como em outros locais que o(s) prestador(es) entenda(m) 

adequados para uma vasta divulgação de informação, os valores efetivamente verificados 

no ano civil anterior relativamente a cada um dos indicadores de qualidade de serviço (IQS) 

que se encontre(m) obrigados a cumprir, bem como os respetivos objetivos de 

desempenho. Esta informação deve permanecer publicada até à sua substituição por nova 

informação, nos termos previstos nesta regra.  
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Deve(m) ainda o(s) prestador(es) de serviço universal manter disponível, no seu sítio na 

Internet, pelo menos no «microsite» referido acima no ponto 2, o histórico da informação 

relativa aos valores verificados em cada ano civil relativamente a cada IQS.  

2.3 Preços 

O(s) prestador(es) de serviço universal deve(m) publicitar de forma adequada e fornecer 

aos utilizadores informações precisas e atualizadas sobre os preços e descontos dos 

serviços que integram a oferta do serviço universal, incluindo as respetivas condições de 

aplicação.  

A publicitação é efetuada em linguagem clara que permita que qualquer utilizador possa 

compreender e conhecer antecipadamente o preço a pagar pelos envios, qualquer que 

seja o serviço, modalidades de envio disponíveis. 

As informações sobre os preços, descontos e condições associadas devem ser divulgadas 

e publicitadas, de forma visível e facilmente acessível, num endereço específico do sítio do 

prestador de serviço universal na Internet, o qual deve estar identificado na página inicial 

e permitir uma ligação direta para o mesmo, e devem estar sempre disponíveis em qualquer 

ponto de prestação desses serviços (incluindo em todos os estabelecimentos postais), bem 

como em outros locais que o(s) prestador(es) entenda adequados para uma vasta 

divulgação de informação, devendo ser disponibilizada, nos serviços de atendimento/de 

contacto com os utilizadores, sempre que solicitada. O(s) prestador(es) de serviço 

universal deve(m) manter a informação publicada e divulgada aos utilizadores 

permanentemente atualizada. 

As alterações de preços, descontos e respetivas condições de aplicação são divulgadas 

pelo(s) prestador(es) de serviço universal aos utilizadores, pelo menos 5 dias úteis antes 

da sua entrada em vigor, salvo quando a ANACOM determine que essa informação seja 

divulgada com uma maior antecedência. 

2.4 Reclamações e pedidos de informação 

O(s) prestador(es) de serviço universal deve(m) publicar todos os anos, até ao final do mês 

de março, no seu sítio na Internet e em todos os estabelecimentos postais, bem como em 

outros locais que o(s) prestador(es) entenda(m) adequado(s) para uma vasta divulgação 

de informação, informação sobre as reclamações e pedidos de informação que lhes foram 
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apresentadas pelos utilizadores no ano civil anterior, bem como em cada um dos anos de 

vigência  do(s) contrato(s) que vier(em) a ser celebrado(s) pelo Estado português para a 

prestação dos serviços que integram o SU após a cessação da vigência da atual 

concessão, que tenham decorrido. 

A informação relativa às reclamações e aos pedidos de informação deve ser apresentada 

de conformidade com o previsto na tabela seguinte: 

Tabela 1 – Informação sobre reclamações e pedidos de informação (a) 

 Categoria 

Reclamações Pedidos de informação 

Total recebidas no 
ano 

Das quais: 
Reclamações 
justificadas* 

Tempo médio de 
resposta (dias de 

calendário) ao total de 
reclamações 

Recebidos no ano 
Tempo médio de 
resposta (dias de 

calendário) 

Total      

Nacional      

Internacional      

(a) Aplicam-se as definições constantes da Norma EN 14012:2019. 

Deve(m) o(s) prestador(es) de serviço universal manter disponíveis no seu sítio na Internet 

o histórico da informação relativa a reclamações e pedidos de informação, pelo menos no 

«microsite» referido acima no ponto 2. 

3 Decisão 

Assim, tendo em conta o exposto nos pontos anteriores, prosseguindo as atribuições 

previstas nas alíneas h) e i) do n.º 1 do artigo 8.º dos Estatutos aprovados pelo Decreto-Lei 

n.º 39/2015, de 16 de março, bem como os objetivos e princípios estabelecidos na alínea 

c) do n.º 1 e na alínea d) do n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, na sua 

atual redação (Lei Postal), e no exercício das competências conferidas pela alínea a) do 

n.º 1 do artigo 9.º dos Estatutos da ANACOM, tendo em vista o cumprimento do disposto 

no n.º 2 do artigo 11.º e no n.º 6 do artigo 41.º da Lei Postal, o Conselho de Administração 

delibera, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 26.º dos Estatutos da ANACOM, 

submeter o presente sentido provável de decisão ao procedimento de consulta pública 

previsto no artigo 9.º da Lei Postal, fixando o prazo de 20 dias úteis para que os 

interessados, querendo, se pronunciem por escrito e em língua portuguesa. 

 


