


                                                                                           

                                                                               
Projeto de Resolução 

 
A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores pronuncia‐se por 
iniciativa própria contra o encerramento da loja dos CTT da Calheta, freguesia de 
São Pedro, concelho de Ponta Delgada e pela ação dos Governos da República e 
do Governo Regional no sentido de impedir o encerramento desta loja. 
 
Em 2014 foi encerrado o processo de privatização dos CTT – Correios de Portugal 

(CTT). No dia seguinte ao governo PSD/CDS ter aprovado a operação, concretizou-se 

a venda dos últimos 31,5% de ações dos CTT, que a Parpública ainda detinha, por 

343 milhões de euros, concluindo-se assim a venda de 100% do capital da empresa. 

Aproximadamente um ano antes, cerca de 70% do capital dos Correios, através de 

uma Oferta Pública de Venda (OPV), já tinha sido adquirido por alguns bancos 

internacionais, tais como a Goldman Sachs e o Deutsche Bank. 

 

Ainda antes da sua venda, os CTT foram alvo de um longo processo reestruturação, 

que incluiu o encerramento balcões, venda de edifícios, despedimentos, e que levou a 

uma degradação o serviço (segundo a Agência Lusa, entre 2000 e 2014 foram 

encerradas 411 estações de correio), ao mesmo tempo que se começou a abrir 

espaço para utilizar a rede de balcões dos Correios para a venda de produtos 

financeiros. 

 

Hoje, a difusão da internet, que alterou o tipo de consumo e o paradigma do transporte 

de objetos, traz um novo fôlego aos correios: não é um acaso que, em Portugal, o 

transporte de correio internacional tenha aumentado 1000 vezes nos últimos anos. 

 

Além disso, as funções tradicionais de comunicação via postal continuam a ser 

insubstituíveis e a coesão territorial um desígnio. Daí que a concessão deste serviço 

se deva reger por um conjunto de bases de garantia de acesso e de não 

discriminação, tendo em vista a prestação de um serviço público postal universal. 

 

Um dos principais espelhos da rápida degradação do serviço dos CTT é a questão 

laboral. É precisamente desde a altura da última etapa da privatização da empresa 



                                                                                           

                                                                               
que as queixas de quem trabalha nos correios e das suas estruturas representativas 

se vêm acumulando. 

 
Sobre o serviço prestado pela empresa, a própria ANACOM (Autoridade Nacional de 

Comunicações) já aplicou várias multas incumprimento dos critérios de densidade da 

cobertura da rede dos CTT no atendimento ao público, inferior à contratada, quer em 

termos geográficos, quer em termos de faixas horárias de abertura garantidas, 

violando assim o contrato de concessão. 

 

São muitas as reclamações apresentadas, por utentes, à ANACOM, e dizem respeito, 

sobretudo, a tempos de espera para atendimento aos balcões dos CTT (e a notória 

falta de funcionários nas estações) e ao levantamento de vales postais pelos 

pensionistas. Segundo a entidade reguladora, em 2016, até ao terceiro trimestre, as 

reclamações relacionadas com o atendimento aumentaram 38%, as dos envios 

postais 18% e as do envio de encomendas 37%, face a 2015, perfazendo um total de 

cerca de 3000. 

 

Nos Açores também foram, e são, sentidas as consequências nefastas da degradação 

de um serviço essencial a uma população que vive num espaço descontínuo, cuja 

receção de correspondência depende da eficácia da resposta dos serviços prestados 

pelos CTT. 

 

As queixas são várias: a falta de pessoal no atendimento; os atrasos sucessivos na 

distribuição postal, nomeadamente os vales de reforma que são determinantes para o 

sustento de muitas pessoas; os atrasos na receção de correspondência entre Portugal 

continental e os Açores; o atraso na distribuição de correspondência inter ilhas; o 

atraso na entrega das encomendas, inter ilhas, devido ao encerramento dos serviços 

de desalfandegamento dos CTT na ilha Terceira, provocando elevados prejuízos à 

economia regional. 

 

Recentemente, foi tornado público o encerramento de mais 22 balcões dos CTT, um 

dos quais se situa na Calheta, freguesia de São Pedro, em Ponta Delgada. Este é 

rude golpe numa das mais populosas freguesias dos Açores. Esta loja serve uma 



                                                                                           

                                                                               
freguesia com uma população envelhecida e onde se concentram vários serviços e 

empresas. É ainda uma alternativa às intermináveis filas de espera dos balcões Antero 

de Quental e da Praça Vasco da Gama, onde os tempos de espera frequentemente 

ultrapassam uma hora. 

 

É também conhecida a intenção, por parte da Administração dos CTT, de até 2020, 

com base numa reestruturação, despedir 800 trabalhadores, dando, assim, 

continuidade ao processo de degradação laboral e dos serviços prestados, com base 

nos lucros a obter e que irá prejudicar ainda mais os Açores e continuar o processo de 

destruição da empresa. 

 

Ao mesmo tempo que o serviço prestado se degrada, os acionistas dos CTT recebem 

dividendos milionários, que ultrapassam os próprios lucros da empresa, à custa das 

populações - cada vez pior servidas - e dos trabalhadores da empresa - cada vez mais 

explorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           

                                                                               
 

 
Assim, nos termos das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, a 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores pronuncia-se: 

 

- Contra o encerramento da lojas dos CTT da Calheta, freguesia de São Pedro, 

concelho de Ponta Delgada e contra o plano de resstruturação apresentado pelos CTT 

que irá traduzir-se em despedimentos e degradação do serviço público postal. 

 

- Pela ação dos Governos da República e do Governo Regional no sentido de impedir 

o encerramento da loja dos  CTT da Calheta, freguesia de São Pedro, concelho de 

Ponta Delgada. 

 

 
O Grupo Parlamentar do BE/Açores 

 

(Zuraida Soares) 

 

(António Lima) 

 

 

 

Ponta Delgada, 8 janeiro de 2018 

 


