
 
 

 

COMISSÃO DE ECONOMIA, INOVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

 

RELATÓRIO DE AUDIÇÃO  

PETIÇÃO N.º 452/XIII/3.ª 

 

XIII LEGISLATURA 

3.ª Sessão Legislativa 

 

Dia: 16 de janeiro de 2019 

Hora: 19h00 

Sala: 10 

Assunto: Solicitam a reversão da privatização dos CTT Correios de Portugal 

 

Entidade: 1.º Peticionante: Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e 

Telecomunicações (Victor Manuel Teixeira Narciso, Secretário Geral; José Alfredo Leal 

Oliveira, Executivo da Direção Nacional) 

 

 

Deputados presentes: Paulo Rios de Oliveira (PSD), Heitor de Sousa (BE), Ernesto 

Ferraz (BE) e Bruno Dias (PCP). 

 

Exposição apresentada:  

O Peticionante Victor Manuel Teixeira Narciso, do Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, descreveu as falhas na qualidade do 

serviço postal disponibilizado pelos CTT, nomeadamente: 

- atrasos na distribuição da correspondência; 

- demora no atendimento aos utilizadores das estações de correio; 

- diminuição de postos de trabalho; 

- preferência atribuída, pelos CTT, aos serviços financeiros em detrimento dos serviços 

postais; 

- atendimento sem condições nos pontos de acesso postal, atribuídos a juntas de 

freguesia e a estabelecimentos comerciais; 

- Concelhos sem acesso a estações de correios, sendo alguns contíguos, situação 

decorrente da política de fecho de estações desencadeada pelos CTT, restringindo o 

acesso a um serviço público universal por parte dos seus utilizadores, designadamente 

aos cidadãos e também às empresas.  

 

 O Peticionante referiu o encerramento durante 2018, por parte dos CTT, de 84 

estações de correios, com o argumento da necessidade de equilíbrio entre o serviço 

postal e o banco CTT, todavia considerou expetável que continue a ocorrer 
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encerramentos durante 2019. Abordou os lucros obtidos pelos CTT e a significativa 

distribuição de dividendos aos seus acionistas, desde 2013, totalizando 300 milhões de 

euros de lucros e 311 milhões de euros em dividendos, porém constatou, em 

simultâneo, a degradação do serviço postal, o encerramento de estações e a 

eliminação de mais de 1000 postos de trabalho. Salientou que a eliminação de postos 

de trabalho ocorrida correspondeu a um despedimento encapotado, em que os CTT 

pressionaram os seus trabalhadores a rescindir os seus vínculos. Mencionou que a 

entidade reguladora, ANACOM, apresentou parcas medidas para melhorar a qualidade 

de serviço postal, porém os CTT mostram resistência ao cumprimento do exigido. 

Afirmou que os CTT Postal é que estão a suportar estruturalmente e financeiramente 

os CTT Banco, por ainda não ser economicamente viável. Defendeu que a solução para 

os problemas no serviço postal passa pelo retorno de todas as empresas do grupo CTT 

à esfera estatal. 

 

O Peticionante José Oliveira abordou que foi garantido, em véspera de privatização 

dos CTT, na Assembleia da República e pela Ministra das Finanças, à data, Dr.ª Luísa 

Albuquerque, a manutenção da qualidade de serviço postal e o futuro dos CTT. Referiu 

que o património dos CTT tem sido delapidado, abordou a venda de imóveis pelo valor 

registado na matriz predial, inferior ao valor de mercado, dando como exemplo a 

venda do Palácio Sousa Leal. Referiu que por Lei o correio deve ser distribuído 5 dias 

por semana, todavia observou que tal nem sempre sucede. Questionou o porquê de as 

Juntas de Freguesia estarem a financiar o serviço postal, concretamente os acionistas 

da empresa privada CTT, através da disponibilização dos seus serviços. Salientou a 

necessidade de nacionalização de todas as empresas do CTT, abordando que a atual 

situação não apresenta um controlo democrático. 

 

Usaram da palavra os Deputados: 

o Bruno Dias (PCP) 

- cumprimentou os Peticionantes e afirmou a atualidade da Petição, pelas piores 

razões; 

- referiu que as audições de peticionários são complementares e reforçam a posição e 

a voz dos deputados na A.R.; 

- mencionou a decisão da ANACOM relativa aos serviços mínimos da rede postal, em 

que exige que os CTT tenham pelo menos uma estação em cada concelho, referiu que 

33 Concelhos não têm qualquer estação de CTT, e de acordo com o regulador é 

provável que esse valor venha a ascender a 48 Concelhos, ou seja a 15% dos Concelhos 

do país; 

- relevou que o encerramento das estações de correios está a afetar os cidadãos e 

também as grandes empresas, apresentou o exemplo do Grupo Continental. 

- terminou, questionando: 
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 - Um processo de reversão dos CTT para a esfera pública deverá ser caro, mas 

será mais dispendioso manter a atual situação do serviço postal? 

 - Quais as ações a desenvolver, em articulação com as autarquias, para resolver 

o problema de disponibilização de serviços postais pela Juntas de Freguesia, 

financiando, assim, os acionistas da empresa privada CTT?  

 - Qual deve ser a conjugação de esforços entre várias entidades (movimento 

sindical, trabalhadores, utentes e autarquias) para defender o interesse nacional e o 

serviço público? 

  

o Heitor de Sousa (BE) 

- cumprimentou os Peticionantes e elucidou que o GP BE regista igual pretensão de 

reversão da privatização de todo o grupo CTT; 

- solicitou a identificação das estações de correios encerradas nos últimos 4 anos, e 

também dos trabalhadores despedidos; 

- referiu que os acionistas dos CTT, em quatro anos, já recuperam 1/3 do valor 

investido na privatização da empresa; 

 - questionou, solicitando: 

- a identificação dos imóveis que foram vendidos pelo valor matricial e não pelo 

valor de mercado? 

- a identificação das vantagens dos CTT como banco de retalho em detrimento 

de um banco postal, concorrendo nas mesmas condições da banca de retalho 

tradicional? 

- Observou que o banco CTT corresponde a um banco low cost, dado operar com base 

numa estrutura de custos reduzida, sobre alçada das infraestruturas dos CTT correio, e 

os seus colaboradores estão vinculados através de um contrato individual de trabalho, 

não abrangidos por qualquer acordo coletivo de trabalho. 

-  Afirmou que a única solução para a resolução do problema é a reversão de todas e 

empresas e serviços dos CTT para a esfera estatal. 

 

o Relator Paulo Rios de Oliveira (PSD) 

- defendeu que os serviços postais devem ser prestados com qualidade, 

independentemente de o prestador ser público ou privado; 

- referiu que o serviço postal tem uma enorme importância económica, social e de 

coesão territorial; 

- a qualidade pela qual o serviço é prestado deve corresponder ao que foi prometida 

pelo Governo e de acordo com o contrato assinado; 

- mencionou que o Governo não tem contribuído para um debate informado, 

atendendo que foi solicitado um pedido de informação sobre o tema, em julho de 

2018, sem resposta até ao momento presente. 

- Apresentou duas questões: 
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 - Como os Peticionários se revêm no Plano Estratégico dos CTT? 

 - Consideram que a ANACOM tem tido um papel efetivo, exigente e sensato? 

 

Em resposta interveio o peticionante José Oliveira:  

– relativo aos encargos da manutenção da situação de degradação do serviço postal, 

decorrente da privatização dos CTT, demonstrou com o exemplo dos serviços postais 

na Argentina, em que a privatização dos serviços originou a sua destruição, tendo sido 

necessária a sua reconstrução, com os custos inerentes, recorrendo ao setor público; 

 - também deu o exemplo da Áustria, em que foram objetivamente definidos os 

serviços mínimos a serem cumpridos decorrente da privatização, de notar que 

localidades com mais de 3000 habitantes obrigatoriamente tem que ter uma estação 

de correios, salientou que tal não ocorreu em Portugal; 

- considerou que é uma falácia os pontos de acesso postal serem considerados 

estações de correio, deu como exemplo levantar uma carta registada num café em que 

demorou 40 minutos;  

- apresentou as implicações da atual situação: 

- os custos para os cidadãos e para as empresas decorrem da demora na 

distribuição da correspondência, da entrega de faturação fora de prazo, dos 

utilizadores estarem em espera para serem atendidos num balcão postal CTT 

durante uma hora, porém, e em simultâneo, o atendimento para o Banco CTT 

está vazio e com mais funcionários para prestar serviço; 

- os custos para os trabalhadores advém da redução de efetivos ocorrida, da 

desmotivação, e de um processo concertado de desvinculações. 

- referiu que o protelar da situação de degradação do serviço postal implicará encargos 

mais elevados na sua recuperação; 

- relativo aos imóveis, observou o secretismo no inventário, salientou que 2 palácios 

foram vendidos pelo montante de €16 milhões, valor inferior aos €30 milhões 

considerado adequado por certos especialistas do ramo imobiliário tendo em conta a 

descrição na matriz predial; 

- afirmou que é pouco e tardio o que o regulador ANACOM está a solicitar aos CTT; 

- salientou que os cidadãos tem o direito a ter serviços adequados e com qualidade 

independentemente do local onde residem;  

- mencionou que o Sindicato apresentou duas propostas fundamentadas, no final dos 

anos 80 e também nos anos 90, para a implementação de um Banco Postal capaz de 

financiar as atividades menos rendáveis dos CTT; 

 

O peticionante Victor Narciso usou da palavra: 

- referiu que existiam no passado cerca de 1600 estações de correios, que poderiam 

apoiar as populações em diversas serviços, inclusivamente com a prestação de serviços 
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bancários postal e mini balcões de cidadão, alguns serviços tardiamente foram 

aparecendo, contudo com a privatização, em 2013, estas iniciativas foram suprimidas; 

- sublinhou que com a privatização foram extintos 2000 postos de trabalho, encerram 

mais de 600 estações de correio, e extintos diversos postos de correios com horário a  

meio termo; 

- mencionou a confiança no serviço prestado pelos funcionários nas estações de CTT, 

mas não nos prestadores de serviço em junta de freguesia ou estabelecimentos 

comerciais, onde não ocorre obrigação de sigilo; 

- afirmou que é expetável a continuação da deterioração dos serviços prestados pelos 

CTT; 

- referiu que a ANACOM durante diversos anos teve um papel passivo na regulação do 

serviço postal, só recentemente demonstrou preocupação pela qualidade do serviço 

prestado; 

- concluiu afirmando que o Estado está a financiar os CTT através do poder local, que o 

Estado não se pode sujeitar aos interesses dos acionistas e que a empresa não tem 

obrigação de dar lucro, apesar de dar. 

 

 

Palácio de São Bento, em 20 de fevereiro de 2019 

 

O Assessor da Comissão 

 

(Luís Marques) 


