MOÇÃO
Em defesa da Estação de Aljustrel dos CTT e de um
verdadeiro serviço público de correios
Em 2013 os CTT encerraram mais de 100 estações de correios por todo o país.
O Governo de então estava a preparar a privatização deste serviço público e
não olhou a meios para agradar aos privados, sendo o concelho de Aljustrel
afectado com o encerramento da estação de correios de Ervidel.
Depois da privatização os grupos privados que ficaram à frente dos CTT, em
vez de investir no serviço público, repartiram os lucros entre si e foram
reduzindo a qualidade do serviço postal existente em Portugal.
Desde 2013 os accionistas já distribuíram entre si mais de 250 milhões de
euros de dividendos, dinheiro este que poderia estar na esfera pública e
investido em serviços de qualidade.
Actualmente, estamos perante mais um ataque ao serviço de correios no nosso
concelho com o encerramento da estação de correios de Aljustrel, passando a
concessão do serviço para um privado, retirando desta forma mais qualidade e
valências aos serviços no nosso concelho.
Acreditando que esta situação é inaceitável num concelho que já por si se
encontra numa região despovoada, não podemos aceitar que este tipo de
política prevaleça.
Assim, a Assembleia Municipal de Aljustrel, reunida a 29 de Novembro de
2018, delibera:
1. expressar a sua oposição ao encerramento da estação dos CTT de
Aljustrel e solicitar a reabertura da mesma;

2. exigir ao Governo que inicie o processo de recuperação do controlo e
gestão do serviço postal universal por parte do Estado, através da
reversão da privatização dos CTT-Correios de Portugal, reassumindo-se
o serviço público e assegurando-se o investimento necessário à sua
manutenção em favor das populações, da coesão social e territorial, do
combate ao abandono do território e na defesa do interior e do mundo
rural;
3. apoiar o MUSPCA na luta que está a desenvolver para a
renacionalização dos serviços de correio;
4. solidarizar-se com os utentes, os trabalhadores dos CTT, e com a luta da
população, decisiva para a inversão deste processo.

Aljustrel, 29 de Novembro de 2018
Os membros eleitos pela CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel

Esta Moção, em caso de aprovação deverá ser remetida para a administração dos
CTT, para o Governo, para os Grupos Parlamentares na Assembleia da República e
para o Ministério do Planeamento e Infraestruturas.

