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Exma. Senhora,

Deputada Bárbara Torres Chaves,
Presidente da Comissão Permanente de

Econonrila

Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos
,Açores _J
assuntosDaríamentares@alra.pt

V/OFlCIO DATA

ASSÜNTO; PARECER DO SNTCT SOBRE O PROJECTO DE RESOLUÇÃO N° 244/XI (PCP) -
"PRONÚNCIA POR INICIATIVA PRÓPRIA DA ASSEWIBLEIA LEGISLATWA DA
REGIÃO AUTÓNOWIADOS AÇORES PARA A REVERSÃO DA PRIVATIZAÇÃO DOS
CTT"

Exma. Senhora,

ADirecção Nacional do SNTCT, a cuja composição pertencem os Dirigentes Nacionais
abaixo indicados èrfi representação da Região Autônoma dos Açores, agradece a Vexa.
a comunicação em anexo e, em relação ao PROJECTO DE RESOLUÇÃO N° 244/Xi
(PCP) - "PRONÚNCIA POR INlCiATIVA PRÓPRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA
REGIÃO AUTÒNOMADOS AÇORES PARA A REVERSÃO DA PRIVATIZAÇÃO DOS
CTT', tem a tecer os seguintes comentários:

Sobre os considerandos do Projecto de Resolução em apreço:

Concordamos com a generalidade dos considerandos contidos neste Projecto de
Resolução por retractarem quer o passado quer o presente dos CTT - Correios de
Portugal. Os Açorianos que trabalham na Empresa Concessionária da prestação do
Serviço Postal Universal, tal como os restantes trabalhadores dos CTT, lutaram desde
sempre em uníssono pela qualidade do Serviço Postal - que é um direito inalienável dos
Portugueses irideperidentemente do espaço do território em que vivam - e, foi público e
notório, combateram sem tréguas a privatização da Empresa.

Os trabalhadores CTT combateram a Privatização por a considerarem ruinosa para o
País e para os Portugueses, lesiva dos interesses nacionais e, neste caso regionais,
atentatória da coesão territorial e geográfica è, também e como infelizmerite se tem vindo
a verificar, pondo em causa inclusivamente as necessidades do tecido empresarial
nacional, regional e local.

Se dúvidas tivéssemos sobre o que atrás referimos, a situação caótica vivida com os
serviços prestados pelos CTT na Região Autônoma do Açores nos últimos meses,
seriam por si só, dissipadoras das mesmas. O isolamento a que a gestão privada dos
CTT relegou os Açorianos e as Açorianas desde meados de Março, não alugando
cargueiros aéreos como era seu dever e obrigação, sãó disso a prova provada. Para
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pouparem uns milhares de euros os atrasos, por exemplo na distribuição do correio,
chegaram a um mês e mais. Foi necessária a tomada de posição pública deste Sindicato
para a gestão privada dos CTT cumprir as suas obrigações. Lamentável verdade que a
todos envergonha.

As posições publicas e senipre assumidas pelo nosso Sindicato são tendencialmente
idênticas aos considerandos enunciados no Projecto de Resolução pelo que informamos
da nossa concordância em relação aos mesmo.

Em concreto sobre os 3 pontos do Projecto de Resolução em apreço:

Concordamos e apoiamos na íntegra o Projecto apresentado pelo Sr. Deputado João
Paulo Corvelo em nome da Representação Parlamentar do PGP Açores e. se nos é
permitido, pedimos a todos os Deputados da Assembléia Legislativa da Região
Autônoma dos Açores que aprovem o testo como Resolução pronunciahdo-se pela
reversão da reversão da privatização e de recuperação integral do controlo público da
empresa CTT - Correios de Portugal, S.A., integrando todas as áreas de actividade da
empresa e devendo ser realizada de forma a assegurar a continuidade dos serviços
prestados, a manutenção dos postos de trabalho e a aplicação a todos os trabalhadores
da contratação colectiva vigente, até substituição por outra livremente negociada entre
as partes, dando dessa decisão conhecimento à Assembléia da República e à
Presidência da República.

Exma. Senhora,

Certos do vosso borti acolhimento aos nossos comentários e pedido somos, com os
nossos melhores cumprimentos,

P'l A Direcção Nacional do SNTCT

José Oliveira
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Adriano Manuel Mota Gosta - São Miguel

Filipe Antônio Andrade Mendes - Terceira

Francisco Carlos Almeida da Silva - Terceira

Henrique manuel da Silva Costa - Terceira

Mário Jorge Terra Meirinho - Faial

j Nuno Sousa Ferreira - Sãò Miguel
Paulo Ricardo Duarte Ferreira - São Miguel
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