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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em fevereiro de 2016, alertámos por esta via, para a degradação na prestação de serviços por

parte dos CTT na Região Autónoma dos Açores, nomeadamente vales de reforma com cerca de

duas semanas de atraso e elevados atrasos na entrega das encomendas com um enorme

impacto negativo nas empresas açorianas.

Continuámos a apontar, por diversas vezes, as falhas graves que tivemos conhecimento ao

longo desta legislatura, solicitando inclusivamente diversas audições, mas a realidade é que

esta situação continua a manifestar-se e a afetar o normal funcionamento da atividade das

empresas, sendo também relatados vários atrasos que em muito prejudicam a vida dos

cidadãos.

Como bem refere o voto de protesto aprovado por unanimidade pela ALRAA, a partir da sua

privatização foi notório o aumento do número de reclamações. A empresa diminuiu de forma

drástica o seu número de colaboradores, a sua presença no território nacional e regional, com a

consequente diminuição dos serviços de proximidade às populações e mesmo à destruição de

uma confiança que levou anos a conquistar.

Os atrasos ocorrem nas encomendas entre Portugal Continental e os Açores, bem como no

correio inter-ilhas, afetando todas as ilhas. Por sua vez, os atrasos nas encomendas de correio

Internacional para os Açores revelam-se mais acentuados em determinadas ilhas, o que não se

verificava antes da nova reorganização logística, nomeadamente a eliminação de postos de

desalfandegamento.

Em fevereiro de 2018, o GPPS teve oportunidade de questionar diretamente a Administração da

empresa dos CTT sobre o impacto negativo que as opções de gestão estavam a causar nos

Açores: a falta de recursos humanos, o longo tempo de espera e o atraso sistemático na

receção de correio, encomendas e vales, com prejuízo para a vida das pessoas e das

empresas.

Uma das justificações apresentadas pela administração dos CTT prendeu-se com a falta de

disponibilidade para transporte de carga aérea nas ligações aos Açores e inter-ilhas. Ora,

considerando que, em dezembro de 2018, o Consórcio MAIS deu início a uma operação regular

de transporte de carga aérea entre o continente e os Açores, importa conhecer as razões pela

manutenção dos atrasos anteriormente verificados, bem como a contínua utilização do meio de



transporte marítimo na oferta CTT Cargo.

Assim sendo, e ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa, e da alínea e) do n.º 1 do art.º 4.º e nos termos do art.º 229º, ambos do Regimento

da Assembleia da República, vimos através de V. Exa, perguntar, em nome do Grupo

Parlamentar do Partido Socialista, ao Senhor Ministro das Infraestruturas e da Habitação:

Estabeleceu a ANACOM objetivos de qualidade específicos para a RAA com vista ao

acompanhamento da qualidade do serviço postal universal na RAA? Se sim quais?

1.

Desenvolveu a ANACOM alguma diligência junto dos CTT para apurar esta realidade e exigir

o cumprimento do serviço postal para os Açores?

2.

Qual a evolução dos indicadores de qualidade de serviço nos Açores?3.

Estabeleceram os CTT alguma parceria com o Consórcio MAIS para o transporte de carga

aérea para os Açores? Se sim, que mudanças implicaram no melhoramento do serviço

prestado na Região? Se não, porquê?

4.

Qual a razão para a prestação do serviço CTT Expresso Cargo manter como meio de

transporte o marítimo, que varia entre 5 a 26 dias, existindo neste momento uma resposta

efetiva por via área?

5.

Palácio de São Bento, 1 de abril de 2019

Deputado(a)s

CARLOS CÉSAR(PS)

LARA MARTINHO(PS)

JOÃO AZEVEDO CASTRO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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.
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