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Comunicado - Lisboa, 26 de janeiro de 2023 

 

 

Informação privilegiada  

 

 

Os CTT – Correios de Portugal, S.A. (“CTT” ou “Empresa”) informam que a atualização dos preços do 

cabaz de serviços de correspondências, correio editorial e encomendas1 ocorrerá a partir de 1 de março 

de 2023, correspondendo a uma variação média anual do preço de 6,58%. 

 

Esta atualização resulta da aplicação do Convénio de preços do Serviço Postal Universal para o período 

de 2023-2025 de 27 de julho de 2022, o qual estabelece uma variação máxima anual dos preços do 

cabaz de serviços objeto do Convénio, que é apurada nos termos da seguinte fórmula:  

 

IPC - ∆Tráfego * (1 - 16%2) – 0,5%3 + K, que para 2023 se traduz conforme segue: 

 

IPC: Taxa de variação média dos últimos 12 meses do Índice de Preços do 
Consumidor a terminar em junho do ano anterior (2022)4 

4,05% 

∆Tráfego: Variação de tráfego dos últimos doze meses a terminar em junho do ano 
anterior (serviços reservados e não reservados, excluindo correio em quantidade 
de preços especiais) 

-3,61% 

K: Fator a aplicar caso ocorram alterações significativas de contexto 0,00% 

Variação máxima de preços - ano 2023 6,58% 

 

Enquadrada na política tarifária da Empresa para o ano 2023, a presente atualização corresponde a 

uma variação média anual dos preços de 6,24%, refletindo também o efeito da atualização dos preços 

especiais do correio em quantidade. 

 

 

 
1  Não contempla a oferta do serviço universal a remetentes de envios em quantidade, aos quais se aplica o regime de preços 

especiais. 
2  CV - Fator de custo variável (fixado em 16% para cada ano). 
3  E - Fator de eficiência associado à atividade dos CTT no âmbito do SPU (fixado em 0,5% para cada ano). 
4 Fonte: INE - Índice de preços no consumidor (Taxa de variação média dos últimos 12 meses - Base 2012 - %). 
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Esta informação ao mercado e ao público em geral é efetuada nos termos e para os efeitos do disposto 

no artigo 29º-Q do Código dos Valores Mobiliários e demais regulamentação em vigor em Portugal. 

Está também disponível no site dos CTT em:  
https://www.ctt.pt/grupo-ctt/investidores/comunicados/index.  
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