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Gravada 

 

Exposição de Motivos Questões colocadas pelos Deputados 

 O Presidente da Câmara Municipal do Seixal, na sua intervenção inicial, 
expressou discordância com o encerramento da estação de correios de 
Paio Pires, informou que tinham questionado os CTT sobre as razões e 
estes tinham respondido que não se tratava de uma questão economicista. 
Informou que a estação de correios em causa tinha um superavit anual de 
mais de 50 000€ e necessitada de mais trabalhadores. Em 1 de março de 
2018, referiu, tinha sido encerrada a estação de correios e instalado um 
ponto de acesso numa papelaria. Considerou que o serviço prestado não 
era igual e que o serviço público devia ser prestado por trabalhadores 
formados para o efeito, com o know how necessário, tendo referido 
também o risco de quebra de confidencialidade. 

 Defendeu que o Governo, que é o concedente, devia ter uma palavra a 
dizer neste processo, mas que se tem assistido a uma total inércia e 
informou que esperam uma reunião com o Primeiro-Ministro. 

 Concluiu, lembrando que o concelho do Seixal era o 15.º do país, que em 

 Deputada Maria Luís Albuquerque (PSD) – após cumprimentar os autarcas 
presentes, questionou quais eram as alternativas que as pessoas tinham 
caso pretendessem utilizar uma estação de correios, quais as distâncias e os 
meios de transporte disponíveis; e se estava comprovada a necessidade do 
posto de correios ou se essa era apenas um sentimento da população. 
Lembrou os parâmetros da concessão do serviço público que os CTT eram 
obrigados a cumprir e a necessidade e perceber se havia efetivamente uma 
quebra do contrato de concessão e se as bases da concessão se adequavam 
às necessidades das populações. Concluiu, referindo a atuação da ANACOM 
e a falta de informação sobre as consequências dessa atuação. 

 Deputado André Pinotes Baptista (PS) – cumprimentou os autarcas 
presentes e referiu que o encerramento de estações dos CTT tem sido 
bastamente discutido. Lembrou que a empresa tinha sido privatizada e 
considerou que isso não tinha sido necessário, tendo, na altura, a maioria 
das forças partidárias discordado da solução. Recordou que a empresa era 
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2013 tinha sido encerrada a estação de correios da Amora e agora a de 
Paio Pires, e questionando o que se pretendia com o serviço público dos 
correios. 

 O Presidente da Junta de Freguesia de Paio Pires questionou por que 
razão, se se verificava a necessidade de um ponto de acesso dos correios 
em Paio Pires, não se manteve a estação de correios. Reiterou o facto de a 
estação de Paio Pires ter funcionado sempre bem ao longo de 52 anos, 
com cerca de 80 utentes por dia e mais de 2400€ de lucro por mês. 
Lembrou a perspetiva social que o serviço tinha, para uma freguesia com 
mais de 15 000 habitantes e perspetivas de crescimento futuro. Reiterou o 
problema da quebra de confidencialidade, segurança e confiança. 

 Concluiu, reafirmando que não fazia sentido encerrar a estação se existia a 
necessidade de um posto de correios, que os postos dos CTT mais 
próximos estava a cerca de 5 km de distância e questionando se tinha 
havido qualquer estudo de acessibilidade a esses postos. 

 

lucrativa e distribuía dividendos ao Estado e atualmente distribui dividendos 
superiores aos lucros aos seus acionistas. Lembrou os casos dos EUA, que 
recuaram na decisão de privatizar os correios, e da Holanda, que teve de 
reverter a privatização, com custos enormes para o Estado. Deu conta do 
projeto de resolução do PS sobre a matéria e do facto de o Governo já ter 
criado o grupo de trabalho aí previsto e concluiu afirmando que os CTT, 
infelizmente, eram privados e o Governo, infelizmente, não podia ter uma 
ação direta. 

 Deputado Heitor de Sousa (BE) – após cumprimentar os autarcas presentes, 
considerou que a situação que se passava era uma vergonha nacional, que a 
empresa era titular de uma concessão do serviço público universal e o 
incumprimento das cláusulas do contrato de concessão permitia ao Governo 
acionar os mecanismos necessários para que esta vergonha terminasse. 
Afirmou que a administração dos CTT prosseguia uma estratégia de impor 
uma mentira aos portugueses, que era dizer que o grau de cobertura se 
mantinha se se substituísse uma estação por um posto dos correios, que 
podia ser uma mercearia, uma papelaria ou qualquer outro estabelecimento. 
Afirmou que a estratégia dos CTT era a de reduzir as estações a lojas e mais 
tarde transformar as lojas em agências do Banco CTT. Considerou que só não 
via o incumprimento do serviço público quem não queria e o Governo não 
queria ver. Referiu ainda que boa parte das estações de correio que tinham 
fechado estavam acima dos ratios de lucro exigidos. Concluiu, referindo a 
subversão do espírito e da letra do contrato de concessão. 

 Deputado Pedro Mota Soares (CDS-PP) – cumprimentou os autarcas 
presentes, referiu o acompanhamento desta matéria pelo CDS-PP e 
expressou preocupação com a avaliação da qualidade do serviço prestado. 
Abordou os parâmetros do serviço público em termos de qualidade e 
fiabilidade, bem como a atuação da ANACOM e os indicadores por esta 
aprovados e questionou se já tinham solicitado à ANACOM alguma avaliação 
do serviço que estava a ser prestado. Argumentou que esta não era a 
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primeira câmara municipal que a Comissão recebia, sobre este assunto, quis 
saber se tinham colocado a questão à Associação Nacional de Municípios 
Portugueses e que resposta tinha sido dada. 

 Deputado Bruno Dias (PCP) – cumprimentou os autarcas presentes e saudou 
a sua iniciativa e atitude. Lembrou que o atual administrador dos CTT entrou 
em funções ainda como gestor público, do capital que estava em mãos 
públicas, e que distribuiu dividendos acima dos lucros e procedeu ao maior 
encerramento de estações, para concluir que a privatização não foi um ato 
mas, sim, um processo. Defendeu que a situação não se resolvia com multa e 
que, para o seu partido, o problema não estava na concessão mas na 
privatização. Questionou qual era a justificação concreta para o 
encerramento de estações, e considerou que não podia ser só economicista 
mas sim uma visão estrutural de desmantelamento da empresa e 
substituição por subcontratação, de pura precariedade e descapitalização da 
empresa. 

 

Respostas às questões dos Deputados:  

 O Presidente da Câmara Municipal do Seixal informou que todas as forças políticas representadas nos órgãos municipais tinham concordado que a estação de 
correios não deveria ter sido encerrada, que ela servia uma população maioritariamente idosa. Afirmou que os CTT entendem que a prestação do serviço 
público deve ser feita por empresários privados, como uma segunda atividade e defendeu que o Governo podia fazer mais e dar indicação aos CTT para pelo 
menos parar com o encerramento de estações. Defendeu que o Governo deveria ter mecanismo para suspender o processo de encerramento das estações de 
correios e, com as autarquias e a ANMP, traçar o caminho correto. 

 Informou que tinham realizado reuniões entre vários municípios e solicitado reuniões ao Governo e à administração dos CTT, tendo sido recebidos por esta 
duas vezes. Consideraram que o argumento apresentado de que a estação não era viável não era aceitável, porque a loja tinha rentabilidade e, quando 
questionada a administração por que razão a encerrava, não obtiveram resposta. Informou que a ANMP tinha tomado posição contrária aos processos de 
encerramento. Quando um concelho deixa de ter uma estação de CTT, afirmou, há uma questão da figura institucional, da dignidade do concelho que é 
colocada em causa. 
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 Referiu também que solicitaram audiência à Assembleia da República porque acreditavam mais nos órgãos democraticamente eleitos do que nos órgãos 
reguladores, que considerou terem pouca capacidade para contrariar o que foi acordado. 

 Concluiu, esperando que dentro da capacidade e atividade política dos Deputados pudessem fazer algo para mudar os acontecimentos, pois acreditava que 
todas as forças políticas estavam preocupadas com a situação. 

 O Presidente da Junta de Freguesia de Paio Pires reiterou a posição já assumida quanto à necessidade da estação, que é comprovada pela necessidade de se 
abrir um posto de correios. Afirmou ainda que a posição da ANAFRE era diferente devido aos protocolos que assumiu com os CTT 

 

 

Deputado Fernando Virgílio Macedo 

Vice-Presidente da Comissão 

 


