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Exma. Senhora 
Chefe do Gabinete de S. E. o 
Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares 
Dra. Marina Gonçalves 
 
 

 
 

SUA REFERÊNCIA 
3741 

SUA COMUNICAÇÃO DE 
29-10-2018 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 293/2019 
ENT.: 6804/2018 
PROC. Nº: 16/2018 

 DATA 
04-02-2019 

 
ASSUNTO: 

 
Resposta à pergunta n.º 450/XIII (4.ª) – Da degradação da qualidade do serviço postal 
universal concessionado aos CTT, com a ameaça de mais encerramentos de estações no 
território do Baixo Alentejo 

 
 
 

Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 450/XIII (4.ª) formulada pelos 

Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do PS, encarrega-me Sua Excelência o Ministro do 

Planeamento e das Infraestruturas de, relativamente às questões colocadas, enviar a seguinte 

informação: 

 

Atualmente, a Rede de Atendimento dos CTT é composta por 2.386 Estabelecimentos Postais, o que 

traduz uma cobertura postal com uma densidade que se situa na média dos países da União Europeia. 

Nos Postos de Correios é prestado o Serviço Postal Universal (Serviço Público), bem como os demais 

serviços postais e ainda os pagamentos de vales de prestações sociais (reformas e outras) e a cobrança 

de faturas. 

Nos últimos anos, os CTT vêm redefinindo e adequando à respetiva procura a forma como estão 

implantados os vários Estabelecimentos Postais em cada local, estabelecendo acordos comerciais com 

outras entidades, como as Juntas de Freguesia, nas suas próprias instalações ou em instalações dos CTT. 

Ainda assim, os CTT continuam, direta e pessoalmente, sujeitos às obrigações da Concessão do Serviço 

Postal Universal que lhes está atribuída. 

No caso concreto das 21 Lojas CTT abrangidas no território do Baixo Alentejo, não está prevista 

nenhuma adequação da Rede de Atendimento dos CTT nas seguintes lojas: Beja, PAX Júlia (Beja), Castro 

Verde, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Odemira, Vila Nova de Milfontes, Serpa, Alcácer do Sal, 

Grândola, Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém e Sines. 
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Nas restantes Lojas, os CTT acordaram com entidades particulares a abertura de Postos de Correios nas 

instalações das anteriores Lojas CTT. Com a criação destes Postos, os CTT mantêm a proximidade às 

populações, garantindo a resposta às necessidades face à procura existente. 

Assim, as populações de Almodôvar, Vidigueira, Barrancos, Alvito, Cuba, Aljustrel e Ourique continuam a 

ser servidas pelos seguintes Estabelecimentos Postais: 

 

� PC Almodôvar (Estabelecimento Comercial), situado na Rua do Convento Nº 26, 7700-058 

ALMODOVAR, com um horário de funcionamento em todos os dias úteis, das 9:00 às 12:30 e das 

14:00 às 17:00; 

� PC Vidigueira (Estabelecimento Comercial), situado no Largo Zeca Afonso S/N, 7960-224 

VIDIGUEIRA, com um horário de funcionamento em todos os dias úteis, das 9:00 às 12:30 e das 

14:00 às 17:30; 

� PC Barrancos (Estabelecimento Comercial), situado na Praça da Liberdade, nº 6/A, 7230-025 

BARRANCOS, com um horário de funcionamento em todos os dias úteis, das 9:00 às 12:30 e das 

14:00 às 17:00; 

� PC Alvito (Estabelecimento Comercial), situado na Praça da República, nº 8, 7920-028 ALVITO, 

com um horário de funcionamento em todos os dias úteis, das 9:00 às 13:00 e das 15:00 às 

19:00; 

� PC Cuba (Estabelecimento Comercial), situado na Rua Álvaro Castelões, nº41, 7940-123 CUBA, 

com um horário de funcionamento em todos os dias úteis, das 9:00 às 12:30 e das 14:00 às 

17:30; 

� PC Aljustrel (Estabelecimento Comercial), situado na Avenida da Liberdade, 80, 7600-999 

ALJUSTREL, com um horário de funcionamento em todos os dias úteis, das 9:00 às 12:30 e das 

14:00 às 17:30; 

� PC Ourique (Estabelecimento Comercial), situado na Rua Eng.º Duarte Pacheco, 25, 7670-999 

OURIQUE, com um horário de funcionamento em todos os dias úteis, das 9:00 às 12:30 e das 

14:00 às 17:30. 

 

A adequação da Rede de Atendimento dos CTT à procura de serviços postais é fundamental para garantir 

a sustentabilidade do Serviço Postal Universal no contexto da transformação do setor postal em 

consequência da digitalização. 
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Não obstante, o Governo está atento a que os CTT assegurem a qualidade adequada na prestação dos 

serviços, mantendo a proximidade às populações e envolvendo as autoridades locais. 

 

Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
A Chefe do Gabinete 
 
 
 Maria Cristina 
da Silva 
Simões Bento

Assinado de forma 
digital por Maria 
Cristina da Silva 
Simões Bento 
Dados: 2019.02.04 
15:56:26 Z


