
 

 

PPRRIIVVAATTIIZZAAÇÇÃÃOO  SSEEMM  SSEENNTTIIDDOO!!   
Os CTT – Correios de Portugal SA merecem o aval da população portuguesa, 
a qual tem servido com qualidade, competência, profissionalismo e rigor 

É com perplexidade e desagrado que o Secretariado Nacional do SINDETELCO tomou 
conhecimento da posição do Governo Português a propósito da privatização dos Correios em 
Portugal. 

Até à presente data nunca um Governo Português tinha ido tão longe no que respeita a uma 
eventual Privatização do sector postal. Pelo contrário, até bem recentemente, todos os Governos 
adoptaram uma atitude cautelosa, moderada em linha com a maioria das Administrações Postais 
Europeias, posição que nos parecia e parece equilibrada na medida em que alia a preocupação 
da prestação de um serviço público e de qualidade, com a concorrência em determinadas áreas 
do negócio postal. Isto tem permitido aos Correios Portugueses, e seus congéneres Europeus em 
geral, oferecer um serviço universal, de boa qualidade, a preços acessíveis com 
manutenção e mesmo crescimento do emprego. 

Continuamos a pensar e a defender que não faz qualquer sentido iniciar um processo de 
privatização de uma das poucas empresas do sector empresarial do Estado que apresenta 
sempre resultados económicos positivos. 

Neste quadro acima descrito cabe pois interrogarmo-nos:  

- O que é que faz correr o Governo Português?  

- Questionamo-nos sobre quais os motivos e as razões que estão por detrás das recentes 
declarações no sentido de avançarem na absurda senda da privatização? 

Mesmo num quadro económico difícil, como aquele em que vivemos, os Correios Portugueses 
estão, e devem continuar acima da cegueira inconsequente de tudo quererem vender para 
obterem receitas extraordinárias. 

É do conhecimento de todos os cidadãos que os CTT - Correios de Portugal SA são: 

1. Uma empresa que não apresenta prejuízos, gera lucro e que nos últimos anos tem 
contribuído para o orçamento de Estado, não representando qualquer peso para o 
erário público; 
 

2. Os Portugueses reconhecem os CTT como uma das melhores empresas nacionais, 
pelo serviço de qualidade que executam, competência e profissionalismo; 
 

3. Os CTT são uma empresa que opera em todo o território nacional e representam um 
factor de coesão nacional, prestando um serviço universal a todos os cidadãos, com 
qualidade e a preços acessíveis; 

SINDETELCO 
Sindicato Democrático dos Trabalhadores das Comunicações e dos Media 
Rua Conde de Redondo Nº 60 B, 1150 – 108  LISBOA 
E-mail: sindetelco@netcabo.pt 
Site: www.sindetelco.pt 

mailto:sindetelco@netcabo.pt


 

4. Um Grupo económico representativo na economia nacional, gerador de emprego 
através das empresas CTT Correios, CTT Expresso, Payshop, CTT Gest, 
Postcontact, Mailtec, EAD- Empresa de Arquivo de Documentação e Tourline 
Express; 
 

5. Um dos maiores empregadores nacionais oferecendo aos seus trabalhadores um 
quadro de emprego estável num clima de condições laborais e de Diálogo Social; 
 

6. Uma empresa reconhecida internacionalmente como um dos maiores operadores 
postais, tendo em 2008 e 2009 obtido Certificados de Excelência no processamento 
de correio internacional; 
 

7. Nos últimos 5 anos, os resultados económicos obtidos são superiores ao seu capital 
social. 

Não temos por hábito tirar conclusões precipitadas e não será agora que o vamos fazer. 

Pensamos ser necessário, e já desenvolvemos esses esforços, falar com o Governo e com o ICP 

- ANACOM no sentido de saber quais são as suas intenções. Nesse sentido solicitámos uma 

audiência à Administração dos CTT onde já fomos recebidos no passado dia 28 de Abril de 2010 

e outras seguirão. 

Vamos ainda encetar acções de sensibilização e de protesto junto do Ministério das Finanças. 

Manteremos todos os trabalhadores informados do resultado destes nossos contactos. 

Aproveitamos para saudar todos os profissionais desta Empresa que com dedicação, esforço e 

saber a têm vindo a dignificar no decurso dos seus 490 anos de história.  
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