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Comunicado - Lisboa, 28 de março de 2017 

 
 
Informação Privilegiada 
 
 
Os CTT – Correios de Portugal, S.A. (“CTT” ou “Sociedade”) informam sobre a atualização dos seus preços 

a partir de 4 de abril próximo. Esta atualização corresponderá a uma variação média anual do preço do 

cabaz de serviços de correspondências, correio editorial e encomendas1 de 2,4%. 

 

Os novos preços foram definidos em conformidade com os Critérios de Fixação de Preços do Serviço 

Postal Universal definidos pela ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações, no âmbito do nº 3 do 

art.º 14º da Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, na redação que foi dada pelo Decreto-Lei n.º 160/2013, de 19 

de novembro. 

 

Enquadrada na política tarifária da empresa para o ano 2017, a presente atualização corresponde a uma 

variação média anual dos preços de 1,9%, refletindo também o efeito da atualização dos preços dos 

serviços reservados (serviços de citações e notificações postais) e do correio em quantidade. 

 

Esta informação ao mercado e ao público em geral é efetuada nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários e demais legislação em vigor e está também disponível no 

site de Relações com os Investidores dos CTT em: http://www.ctt.pt/ctt-e-investidores/relacoes-com-

investidores/comunicados.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=3.     
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1  Não contempla os preços dos serviços reservados (serviços de citações e notificações postais), nem a oferta do serviço 

universal a remetentes de envios em quantidade, aos quais se aplica o regime de preços especiais. 
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