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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Baixo Alentejo é um território extenso, rural, com descontinuidade do espaço urbano,

despovoado e com um acentuado envelhecimento, que, apesar das vicissitudes, tem

conseguido afirmar as marcas da sua identidade, projetar uma forte capacidade produtiva e

encontrar caminhos de futuro a partir do seu Mundo Rural, dos empreendedores e da resiliência

das Autarquias Locais.

Como tantos outros territórios do Interior do país, o Baixo Alentejo está confrontado com os

impactos negativos de anos de passivos acumulados de falta de investimento, do abandono do

período do resgate da Troika e de com um ritmo de atenção política e de investimento inferior ao

desejado, mas no caminho certo.

Num momento em que a prioridade da valorização do Interior tem sinais concretos de impulso

do governo do Partido Socialista, não faz nenhum sentido que essa prioridade e ambição,

também projetada no processo de descentralização de competências e meios do Poder Central

para o Poder Local seja confrontada com iniciativas em sentido contrário como acontece com o

encapotado encerramento em preparação de Estações dos CTT em vários pontos do território

do Baixo Alentejo.

O Baixo Alentejo e os Baixoalentejanos não podem aceitar mais violações ao essencial dos

princípios de proximidade dos serviços públicos, assumidos pelo Estado ou concessionados

como acontece com o serviço postal universal.

Sem que estivesse no Memorando com a Troika, o Governo PSD/CDS privatizou 100% dos CTT

em 5 de setembro de 2014.

Como em tantas outras questões não acautelou o interesse nacional, nem acautelou os

interesses das populações e dos territórios do Interior.

O Serviço Postal Universal regrediu na proximidade às pessoas.

O Serviço Postal Universal regrediu na qualidade da prestação de serviços, com atrasos nas

rondas de distribuição, falta de pessoal, falta de proximidade e degradação da perceção de

segurança no serviço prestado porque não é a mesma coisa tratar de assuntos com

representantes institucionais da empresa concessionária ou com um ponto postal comercial.

O Serviço Postal Universal regrediu até na qualidade dos serviços comerciais contratados.

O Serviço Postal Universal prestado pelos CTT, na sequência de 100% da privatização



concretizada pelos PSD e pelo CDS, é hoje uma sombra do que foi.

É uma sombra na proximidade.

É uma sombra na eficácia.

É uma sombra no cumprimento de mínimos a que devem estar obrigados os serviços públicos.

Perante tantas sombras, atuais e anunciadas em surdina, impõe-se um aperto na fiscalização

até às últimas consequências da degradação da concessão do serviço postal universal, quer

pelo Governo, quer pelo regulador ANACOM.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) considerou inadmissível que as

localidades sede dos municípios deixem de ter serviço postal, tal como entende como

inaceitável a passagem da prestação do serviço postal para estabelecimentos comerciais de

todo o tipo, desde logo porque são os CTT que têm a obrigação contratual de prestação desse

serviço.

Também a ANMP considerou inaceitável que, por um lado, sejam definidas medidas de

diferenciação positiva para os territórios do interior, com o objetivo de encontrar um maior

equilíbrio para o país, e, por outro lado, se retirem serviços às populações desses municípios,

desde logo às pessoas mais desprotegidas e mais idosos que habitam essas regiões.

Face ao exposto, considerando o perfil da população e do território do Baixo Alentejo,

considerando ainda o impulso governativo dado à valorização do Interior com medidas,

iniciativas e recursos concretos, considerando por último a importância social que o serviço

postal assume para a população do nosso território, nos termos das normas regimentais, serve

o presente para perguntar ao Governo, através do Ministro do Planeamento e das

Infraestruturas, o seguinte:

1 - Está o governo a par das intenções do CTT de encerrar mais estações de serviços postais

no território do Baixo Alentejo, depois de anteriores levas de fecho de estações em todo o

território nacional, com profundos impactos negativos na proximidade dos cidadãos aos serviços

e na perceção de abandono destes territórios pelo Estado?

2 - De que forma pensa o governo impor uma sintonia entre a vontade política de valorizar o

Interior e a desgarrada deriva da concessionária de afastar os serviços das pessoas, pela

degradação da qualidade, pela transformação do perfil de presença e pelo insuficiente

cumprimento das obrigações a que está obrigada e a que acostumou os cidadãos?

3 - Considerando a privatização de 100% dos CTT materializada pelo governo PSD/CDS, as

obrigações da concessão de serviço postal universal e a deriva de encerramentos de estações

dos CTT, em que condições pondera o governo enunciar a avaliação da revogação da

concessão junto da entidade reguladora, ANACOM?

Palácio de São Bento, 25 de outubro de 2018

Deputado(a)s

PEDRO DO CARMO(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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