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ENQUADRAMENTO

Os CTT estão presentes de norte a sul do país e nas Regiões Autónomas fornecendo uma relação de proximidade com os

seus clientes.

608 Lojas CTT

1.761 Postos CTT

12.787 Colaboradores (4.600 Carteiros)

4.394 Agentes Payshop

Fonte: Relatório e Contas CTT
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Atualmente a Administração Autárquica no Sector das Águas
apresenta diversos desafios

Melhoria da Experiência do 
Munícipe

Melhoria de Processos

Potenciar Soluções Tecnológicas

Aumentar a Eficiência Operacional 

Garantir a Sustentabilidade 
Ambiental

DESAFIO
S
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À capacidade de distribuição, assente numa rede única de proximidade às populações, os CTT juntam
ferramentas que unem o mundo físico ao digital e que dão à sua empresa a capacidade indispensável de
olhar com ambição para o futuro.
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SOLUÇÕES EMPRESARIAIS | Solução Integrada de Leitura de
Contadores

Realização de Leituras  de 
Contadores efetuados 

pelos Carteiros.

Registo de data da visita, 
valor da leitura ou 

justificação de inexistência 
da leitura.

Registo de anomalias ou 
ilegalidade nas redes 
prediais e públicas de 

água.

Normalização da base de 
endereços e preparação da 

operação de forma 
otimizada. 

Melhoria na qualidade de endereçamento postal

Redução de custos do cliente ao dispensar equipas 
dedicadas

Redução da Pegada de Carbono

BENEFÍCIOS

Assegura a correta comunicação com os 
munícipes/clientes
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SOLUÇÕES EMPRESARIAIS | PRINTING & FINISHING

Conversão de Dados em
Documentos

Impressão e Envelopagem Industrial

Integração com os Canais Digitais

BENEFÍCIOS
Otimização de recursos e simplificação do
trabalho
Redução de Custos – Economia de Escala

Integração automática com Canais Digitais (Via
CTT, e-mail, ERP, ECM)

Libertação do esforço de gestão de
consumíveis
Utilização da fatura como meio de
comunicação da Autarquia



À capacidade de distribuição, assente numa rede única de proximidade às populações, os CTT juntam
ferramentas que unem o mundo físico ao digital e que dão à sua empresa a capacidade indispensável de
olhar com ambição para o futuro.

LEITURA 
DE 

CONTADORES

PRINTING
&

FINISHING

SERVIÇO 
DE 

PAGAMENTOS

TRATAMENTO
DE

DEVOLVIDOS

GEORREFERENCIAÇ
ÃO DE 

CONTADORES



SOLUÇÕES EMPRESARIAIS | Serviço de Pagamentos

Pontos CTT com
elevada capilaridade,
cobertura nacional,
horário alargado de
funcionamento e
prestação de múltiplos
serviços.

Cobrança de Faturas nas Lojas 
CTT, Agentes Payshop

Cobrança de faturas por 
Multibanco

CANAIS NÃO 
PRESENCIAIS

SERVIÇO DE 
PAGAMENTOSELEVADA 

CAPILARIDAD
E

BENEFICIOS

A prestação de contas será efetuada pelos

CTT no final do mês;

Simplificação e agilização do processo

administrativo;

Apenas é necessário um interface com os

CTT;

Aumento da transparência entre a

autarquia e o munícipe;
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SOLUÇÕES EMPRESARIAIS | Tratamento de Devolvidos

Tratamento de faturas devolvidas com
indicação de quantidades, Identificação do
clientes e motivos de devolução;

Tratamento dos avisos devolvidos, seja de
correio normal ou de correio registado.

Captura e envio de dados de
Faturas e Avisos de Corte entre e
devolvidos.

Processo 
sistemático 

de 
tratamento 
de correio 
devolvido

Informação 
integrável nos 

sistemas de 
gestão 

documental

Melhor 
conhecimento 

dos 
Munícipes

Redução da 
pegada de 
carbono
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SOLUÇÕES EMPRESARIAIS | GEORREFERENCIAÇÃO DE CONTADORES

BENEFÍCIOS
Otimização de gestão de cadastro

Levantamento da posição
geográfica dos contadores.

Associação da posição de um
código-postal (CP7)

Fiabilidade da informação obtida

Informação estruturada, integrável nos
sistemas de informação do Município

Redução do desperdício de água

Melhor serviço ao Munícipe
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CASOS | EXPERIÊNCIA CTT

Reconhecimento do Município em termos de 
satisfação juntos dos utentes

Otimização de processos e recursos, gerando 
maior valor para o negócio

Acesso a indicadores de negócio e visão 
integrada da gestão comercial das águas e 
saneamento

85% de acréscimo de 
receita efetivo e de taxa de 
cobrança

97% dos consumidores 
tem as contas regularizadas

Taxas de Leitura com 

sucesso, acima dos 90%

Número de envios de pagamento ou corte residual

Diminuto número de reclamações por parte dos clientes

Elevada taxa de pagamento de faturas de água



Pedro Pereira

pedro.f.pereira@ctt.pt

OBRIGADO


