PEQUENA RESENHA HISTÓRICA
DO CORREIO INTERNACIONAL
E NACIONAL
Antes do século XVI os Serviços Postais constituíam um privilégio das classes dominantes
que transmitam as suas mensagens, através de emissários privativos.
A partir do século XVI o Serviço Postal começou a desenvolver-se a nível Internacional
com a troca de correio entre a Áustria, Alemanha, Holanda, Itália, França e Espanha,
regulando-se por acordos bilaterais.
Com o aumento do Serviço Postal, foi necessário, introduzir novos sistemas de organização,
tais como, a unificação das taxas postais e a introdução do selo postal em 1840.
Porém com o decorrer do tempo os Países começaram a encontrar dificuldades em
desenvolver o serviço através de acordos bilaterais, dando origem a que se reunisse em
Paris em 1863 uma conferência, em que participaram delegados de 15 países Europeus
e Americanos a fim de estudarem os métodos para o desenvolvimento das Comunicações
Postais Internacionais.
Em 15 de Setembro de 1874 o Governo Suíço, convocou em Berna uma conferência em
que participaram representantes de 22 países, tendo sido assinado um acordo respeitante
a criação da União Geral de Correios que posteriormente passou a designar-se União
Postal Universal (U.P.U).
Em Angola os Correios ganharam corpo, tendo sido estabelecidos em 7 de dezembro de
1798 as primeiras organizações postais de Luanda e Benguela.
Em Abril de 1869, havia na cidade de Luanda, para maior comodidade ao público e
conveniência da repartição dos Correios, receptáculos postais, com tiragens diárias ao
meio-dia e às dezasseis horas.
Em 1874 é assinada a carta de lei a autorizar o Governo a contratar a ligação Telegráfica
de Portugal com as possessões Africanas por via de cabos submarinos, para em 1977
ser aprovado o regulamento provisório para o serviço Telegráfico, o qual que limitava a
uma Estação situada no Ex-Palácio do Governo e outra no Quartel da Polícia em Luanda.
Em 1910 existiam em Angola 108 Estações Telégrafo-Postais.
No período que procedeu a independência , começou-se a respeitar o abandono progressivo
de uma grande parte dos quadros dos correios , especialmente os médios e ossuperiores,
sendo substituídos por trabalhadores Angolanos mantendo assim
o funcionamento dos diferentes sectores da área
postal e telégrafica.
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Em 1980 a Direcção dos serviços de Correios e Telecomunicações (C.T.T), foi transformada
em duas Empresas e, através do Decreto nº 16/80 criada a Empresa Nacional de Correios
e Telégrafos de Angola.
Os Correios de Angola, Administração Angolana, é membro da União Postal Universal,
desde 3 de Março de 1977 e participou nessa qualidade, nos congressos no Rio de Janeiro,
Hamburgo, Washington, Seul e Beijin, nos anos de 1979, 1984, 1989, 1994, 1999, respectivamente.

