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QUADRO SÍNTESE DE AUDIÊNCIA 

ENTIDADE DEPUTADOS PRESENTES DATA DA 
AUDIÊNCIA 

CONTATOS 

Câmara Municipal de Alpiarça  

- Dr. Mário Fernando Pereira (Presidente da Câmara) 

- Carlos Jorge Pereira (Vice- Presidente da Câmara) 

- Fernanda Maria Cardigos (Presidente da Junta de Freguesia 

de Alpiarça) 

Vice-Presidente Deputado Virgílio Macedo 
(PSD), que presidiu  

Dep. António Costa da Silva (PSD) 

Dep. Joel Sá (PSD) 

Dep. Hugo Costa (PS)  

Dep. Heitor de Sousa (BE) 

Dep. Bruno Dias (PCP) 

20 / 2 / 2018 Gravação vídeo 

Exposição de Motivos Questões colocadas pelos Deputados 

Presidente da Câmara de Alpiarça - Dr. Mário Fernando 
Pereira cumprimentou. 

Conhece audições realizadas sobre CTT pela Comissão; referiu-
se ao encerramento da estação de correios de Alpiarça, 
defendendo a sua permanência ao serviço da população; 
manifestou crítica ao processo anterior de privatização e 
perante a degradação do serviço postal em Portugal; salientou 
que é a única estação de correios no Concelho e não há 
alternativa de serviço público universal postal, discordando de 
outras alternativas; Alpiarça tem 8 mil habitantes com 

Vice-Presidente – Dep. Virgílio Macedo (PSD) cumprimentou e explicou tempos de 

intervenção.  

Dep. António Costa da Silva (PSD) cumprimentou. Recordou que processo de 

privatização é antigo, com vários Governos, referindo fases desde 2008; não 

aceitam baixa de qualidade, com ou sem privatização, e sublinhou que, apesar do 

banco CTT e do aumento de encomendas, não tem sido salvaguardada a 

qualidade. 

Perguntou se empresa decididamente quer fechar e que iniciativas estão previstas 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=107840
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processo de envelhecimento; estação tem lucro, só tem 1 
funcionário, atende 1 utente/5 min. Câmara municipal 
disponibilizou instalações de base e não aceita deslocação do 
serviço para a Junta de Freguesia, nem financiamento da 
atividade privada; rejeitou que os CTT subconcessionem este 
serviço com outras entidades. 

Pediu ajuda para reverter esta situação. 

 

 

 

 

 

para evitar o encerramento. 

Dep. Hugo Costa (PS) cumprimentou. GP/PS está solidário com população de 

Alpiarça, tendo Deputados PS feito pergunta sobre CTT de Alpiarça; explicou 

entendimento do PS que exclui Alpiarça dos encerramentos de estações dos CTT. 

Perguntou se houve negociação prévia à saída das notícias. 

Recordou Resolução proposta pelo PS para criação de grupo de trabalho para 

estudar concessão; rejeitou que fique outra entidade responsável pela prestação 

de vários aspetos do serviço; recordou que Memorando da Troika não previa 

privatização total, só parcial. 

Dep. Heitor de Sousa (BE) cumprimentou. Referiu-se à notícia da CM Alpiarça, de 

Junho 2017, de reuniões com os CTT, mas 6 meses depois situação estava 

alterada; concordou com argumentos Presidente da Câmara; lembrou ter 

perguntado à Administração CTT que responderam que vendiam estações 

encerradas, bem como o banco criado no contrato de concessão pelo anterior 

Governo, perspetivando o encerramento de todas as estações sem banco, não 

aceitando substituição por postos de correio. 

Perguntou se Presidente da Câmara acha viável substituir estações por postos de 

correio.  

Dep. Bruno Dias (PCP) cumprimentou. Valorizou intervenção de Autarcas de 

Alpiarça sobre esta questão, notando que, se em todo o País houvesse autarcas 

com esta atitude, a situação seria diferente; saudou posição da Junta de Freguesia 

de Alpiarça, que recusou substituir estação de correios; notou ter havido 

degradação do serviço às populações e que não basta a gestão pública para 

assegurar o serviço público; informou que a Assembleia da República voltará, esta 
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semana, ao debate sobre os CTT e seu futuro, e considerou que a questão central 

é a privatização dos correios e não a concessão. 

Perguntou qual foi a justificação para, com estação rentável, previrem o 

encerramento. 

  

O que pretendem ver regulamentado 

Impedir o encerramento da estação de correios de Alpiarça. 

Respostas às questões dos Deputados:  

Presidente da Câmara de Alpiarça - Dr. Mário Fernando Pereira agradeceu palavras de solidariedade comum a todos os GPs e respondeu a 

 Dep. António Costa da Silva (PSD) – desde que souberam da intenção dos CTT procuraram marcar posição e pediram reuniões à 

Administração, à ANACOM, ao Governo e à CEIOP para a preservação da estação de correios; já reuniram com a Comissão de Utentes e de 

Trabalhadores e com Sindicatos; perceberam que há intenção de deslocar estação de correios para as juntas de freguesia; prevêem realizar 

outras reuniões; receberam resposta preocupante dos CTT sobre evolução dinâmica nos CTT. 

 Dep. Hugo Costa (PS) – referiu-se à colaboração do Executivo com autarcas do PS; rumores têm cerca de 1 ano, mas responderam que não 

havia intenção de encerrar; voltaram a pedir reunião e resposta foi a mesma; não houve aviso no momento da divulgação do fecho. 

 Dep. Heitor de Sousa (BE) – estação não é substituível por outra forma expedita; consideram que há incumprimento de parte do contrato 

de concessão, com a subconcessão.  

 Dep. Bruno Dias (PCP) – referiu que muitos autarcas têm cedido à pressão com as juntas de freguesia; notou haver degradação de serviço; 
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pediu apoio nesta matéria e para que Alpiarça não perca única estação de correios. 

  

No final, o Vice-Presidente, Dep. Virgílio Macedo (PSD) agradeceu.  
 

O Vice-Presidente da Comissão 

 

(Virgílio Macedo) 


