
 
 

 

 

Há poucas semanas, passaram 500 anos daquele dia 6 de novembro de 1520 em que foi criado o Serviço 

Público de Correio que, com a República, passou a denominar-se Administração Geral dos Correios, Telégrafos 

e Telefones, e que em 1969 passaria a Empresa Pública CTT. 

Um serviço postal, com uma longa história, que se foi desenvolvendo e que com a Revolução de Abril alcançou 

níveis de excelência, quer pela qualidade, fiabilidade e rapidez do serviço efetuado, quer pela universalidade 

de acesso em todo o território nacional. 

Os seus trabalhadores, simbolizados nessa figura mítica que esteve presente nos mais recônditos cantos do 

País, o carteiro que, como dizia o cantor, chegava sempre das 9 para as 10. 

As consequências da privatização foram exatamente aquelas para as quais a CDU repetidamente alertou. 

A qualidade do serviço postal degradou-se, em nome da redução dos custos de produção. Onde antes havia 

distribuição diária do correio há agora uma ou, na melhor das hipóteses, duas vezes por semana. São 

crescentes as queixas de cartas que não chegam em tempo útil. 

No ano passado, os CTT chumbaram em 23 dos 24 indicadores de qualidade! Para dar uma ideia, os CTT não 

foram capazes de garantir a entrega de 90% do correio normal, nos três dias após a sua aceitação, quando, 

antes da privatização, uma grande parte deste correio era entregue no dia seguinte ao da sua entrada nos CTT. 

A situação tem-se vindo a degradar dia após dia. Este ano, a situação está ainda pior, e a culpa não é só da 

pandemia. 

Como tem sido do conhecimento público, os CTT encerraram centenas de postos e estações, concessionando 

a exploração do serviço postal noutras localidades e, as populações tem ficado dependentes da existência de 

eventuais interessados nessa exploração, como está a acontecer em Pias, ficando, inexoravelmente, as 

populações mais afastadas deste serviço público. 

Perde-se um serviço púbico postal prejudicando de forma trágica as populações – em particular a do nosso 

concelho – que ficaram entregues à sua própria sorte perante uma empresa privada que atende apenas aos 

seus lucros, sem preocupação com as consequências das decisões que toma. 

Deixar as populações, como as de Pias e Vila Nova de S. Bento, onde também se têm vindo a verificar 

problemas na prestação desses serviços, abandonadas, sendo o serviço mais próximo o centro de Serpa, é 

inaceitável. A empresa, pese embora privatizada, tem, nas suas obrigações, que manter um serviço universal 

e de qualidade.  

A Assembleia Municipal se Serpa, em sessão de 17 de dezembro de 2020, decide: 

- Repudiar o encerramento do posto de correio de Pias, mas também de qualquer outro posto ou 

estação, e ainda a diminuição da qualidade dos serviços prestados às populações; 

- Reforçar a exigência do retorno dos CTT à esfera pública, só assim sendo possível garantir um 

serviço postal universal e de qualidade. 

 

Moção apresentada pelos eleitos da CDU na sessão de 17 de dezembro de 2020 e aprovada, por 

unanimidade.   


