
PELA REVERSÃO DA PRIVATIZAÇÃO DOS CTT, 

POR UM SERVIÇO POSTAL PÚBLICO E DE QUALIDADE

Os Correios são um serviço público fundamental às populações, à economia 
nacional, ao desenvolvimento regional e à coesão territorial.

O PCP, desde sempre, esteve ao lado das populações em defesa do serviço postal 
que tem cerca de 500 anos, reconhecendo e enaltecendo o papel que cabe aos 
correios como instrumento insubstituível para a coesão social, económica e 
territorial do nosso país.

Contudo, nos últimos anos, o serviço público tem-se vindo a degradar, na 
distribuição postal, nos preços, na generalidade dos serviços prestados. Entre 
2009 e 2016, e com o processo de privatização da empresa, encerraram cerca de 
de 560 estações e postos dos CTT, números que continuaram a aumentar ao longo 
dos últimos anos, privando as populações de um serviço de proximidade.

Em 2013, o Governo de então estava a preparar a privatização deste serviço 
público, sendo o concelho de Aljustrel afetado com o encerramento da Estação de 
Correios de Ervidel. 

Em outubro de 2018 encerrou a Estação de Correios de Aljustrel, passando a 
Posto de Correios gerido por um privado, retirando desta forma mais qualidade e 
valências aos serviços no nosso concelho. 

O PCP, consciente que a situação era inaceitável, nunca baixou os braços, lutando 
sem hesitações ao lado da população contra a privatização dos Serviços Públicos 
e na defesa das justas reivindicações. 

Esta reversão, que segue o mesmo caminho da reabertura das Estações de 
Correio nas sedes de concelho, vem corrigir uma medida que foi manifestamente 
prejudicial para a população do concelho de Aljustrel.



Assim, a Assembleia Municipal de Aljustrel, na sua Sessão Ordinária de 28 de 
fevereiro de 2020, delibera:

- congratular-se com a reabertura da Estação de Correios de Aljustrel e 
considerar que esta reversão é uma vitória da luta das populações em defesa 
dos serviços públicos;

- Saudar a luta dos homens e mulheres de Aljustrel que, por terem razão, nunca 
desistiram de lutar por melhores Serviços Públicos e pela defesa do serviço de 
correios de qualidade;

- exigir a reabertura da Estação de Correios de Ervidel;

- 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.  

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: o Governo; os Grupos Parlamentares 
na Assembleia da República; o Ministro da Economia; a Comissão Parlamentar de Economia, 
Inovação e Obras Públicas; a Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração 
Pública; a administração dos CTT; a CGTP-IN - Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses 
- Intersindical Nacional; o SNTCT - Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Correios e 
Telecomunicações; a Câmara Municipal de Aljustrel; a União de Freguesias de Aljustrel e Rio de 
Moinhos; a Junta de Freguesia de Ervidel; e publicação no Boletim Municipal.


