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 REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: Privatização dos CTT prejudicou gravemente a população de várias freguesias do concelho 

de Santa Maria da Feira com graves atrasos na entrega da correspondência  

 
Destinatário: Ministério das Infraestruturas e Habitação 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A entrega dos CTT aos privados foi um ataque aos serviços públicos e piorou a vida dos portugueses. O 

objetivo dos privados é gerar lucro a qualquer preço, não se preocupando minimamente com os interesses das 

populações. De facto, a entrega dos CTT aos privados, realizada pelo governo de Passos Coelho e Paulo 

Portas, fragilizou inevitavelmente os serviços públicos e aumentou assim as assimetrias sociais, económicas e 

territoriais no país.  

O Bloco de Esquerda já apresentou na Assembleia da República a proposta para a nacionalização dos CTT, 

mas, infelizmente, a coligação negativa composta pelo PS, PSD e CDS votou contra o regresso desta empresa 

à esfera pública, penalizando assim as populações e a democracia. Depois da entrega dos CTT aos privados o 

encerramento de balcões e a diminuição de carteiros precarizou de tal forma o serviço que uma parte 

significativa da população chega a receber correspondência fora do prazo (contas para pagar cuja data limite já 

foi ultrapassada, cartas para marcação de consultas hospitalares recebidas depois da data agendada para 

consulta, etc.). 

Esta situação causa danos irremediáveis às populações. Muitas vezes as contas ficam por pagar, as 

convocatórias para a população ir a determinados serviços chegam depois da data, o que é intolerável e 

demonstrativo de que os CTT atualmente são incapazes de cumprir com as suas obrigações. 

Em várias freguesias do concelho de Santa Maria da Feira, os atrasos na entrega da correspondência são 

incompatíveis com as necessidades reais da população. Há freguesias onde o carteiro distribui correio apenas 

duas ou três vezes por semana porque os CTT se recusam a contratar mais carteiros para poupar dinheiro com 

salários. 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério das 

Infraestruturas e Habitação as seguintes perguntas: 

1. Tem o Ministério conhecimento da situação? 
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2. Qual o motivo para tantos atrasos na entrega da correspondência e encomendas em várias freguesias 

do concelho de Santa Maria da Feira? 

3. Que medidas vai encetar a tutela de forma a garantir que estes milhares de pessoas não continuam a 

ser lesados pela empresa CTT? 

4. Tem o Governo intenções de, no imediato, garantir o regresso dos CTT à esfera pública? 

Palácio de São Bento, 28 de julho de 2020. 

 

O/A deputado/a 

    

 Moisés Ferreira 

Nelson Peralta 

Isabel Pires 

  

 

 

 


