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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

As populações da freguesia de Lousado, do município de Vila Nova de Famalicão, foram

surpreendidas com o anúncio da decisão de encerramento do Posto dos CTT existente naquela

freguesia há mais de 60 anos e que presta cerca de seis dezenas de serviços.

Depois de Nine, Delães e Riba de Ave, a administração dos CTT revela estar decidida a

encerrar, até ao final do corrente ano, mais uma das suas lojas no município de Vila Nova de

Famalicão, neste caso a quarta.

Porque razão pretende a administração dos CTT encerrar a sua Loja naquela freguesia, que

alberga uma das mais importantes zonas industriais do país, ninguém sabe. Os representantes

autárquicos, Junta de Freguesia e Câmara Municipal, deviam ter sido previamente informadas,

mas também não o foram.

O encerramento deste balcão na freguesia de Lousado, a que se somam como já foi referido, os

que existiram em mais três outras freguesias do mesmo concelho, altera a densidade da rede

postal e da oferta mínima dos serviços que foram previamente determinados à data da

concessão em consideração com os princípios constantes da Lei nº 17/2012, de 26 de abril no

sentido de assegurar a existência, a disponibilidade, a acessibilidade e a qualidade da prestação

deste serviço universal.

Nos termos da lei em vigor, essas alterações, quer naquilo que concerne à densidade, quer às

ofertas mínimas de serviço são obrigatoriamente comunicadas à ANACOM.

A ANACOM se considerar que as propostas à rede e às ofertas mínimas não asseguram a

satisfação das necessidades para determinada região emite uma declaração de discordância.

Que a decisão unilateral de encerramento da identificada Loja dos CTT lesa e prejudica o

acesso daquela população a um importante serviço público, isso parece muito evidente.



Nestes termos, ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais

aplicáveis, os deputados abaixo assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social

Democrata, são a requerer que lhes seja fornecida cópia de todas as deliberações e de

todas as comunicações entre a concessionária CTT – Correios de Portugal, SA e a

ANACOM relativamente ao encerramento do Posto dos CTT na freguesia de Lousado, no

município de Vila Nova de Famalicão, cujos documentos não sejam considerados matéria

reservada nos termos da lei geral.

Palácio de São Bento, 9 de dezembro de 2018

Deputado(a)s

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

EMÍDIO GUERREIRO(PSD)

PAULO RIOS DE OLIVEIRA(PSD)

JOEL SÁ(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: X
	txtNrRequerimento[0]: 41
	txtLegRequerimento[0]: XIII
	txtSessaoRequerimento[0]: 4
	txtTipoRequerimento[0]: - EI

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: 
	txtNrPergunta[0]: 
	txtLegPergunta[0]: 
	txtSessaoPergunta[0]: 

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2018-12-10
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Encerramento do Posto dos CTT na freguesia de Lousado, em Vila Nova de Famalicão
	txtDestinatario[0]: Anacom - Autoridade Nacional de Comunicações

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2018-12-09T21:34:24+0000
	Jorge Paulo Oliveira (Assinatura Qualificada)


		2018-12-10T10:38:27+0000
	Idália Salvador Serrão (Assinatura Qualificada)


		2018-12-10T11:25:20+0000
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2018-12-09T21:35:40+0000
	Unknown signer 095b66ac602497d2fffd925e19502d177b6edccc


		2018-12-10T10:40:17+0000
	Unknown signer ed98b88c479eff5db8ab2ecba034dc2f73e4ad21


		2018-12-10T11:26:36+0000
	Unknown signer 782ff9190828c559c703b7b476b39a10024c14d3




