
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MOÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE NO CONSELHO DE GERAL 

NNÃÃOO  ÀÀ  PPRRIIVVAATTIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  CCTTTT!!  
  

O Governo Português anunciou recentemente a privatização dos CTT.  
No decorrer dos trabalhos das reuniões do último Secretariado Nacional e do Conselho Geral do 
SINDETELCO, que tiveram lugar em Mira, respectivamente nos dias 7 e 8 de Maio de 2010, a moção que 
passamos a transcrever, apresentada pelo Secretariado Nacional, mereceu a unanimidade dos dirigentes 
presentes.  
Desta forma, os Órgãos Nacionais do SINDETELCO dizem NÃO À PRIVATIZAÇÃO DOS CTT! 
 

MOÇÃO 
 

No que respeita à anunciada privatização dos CTT – Correios de Portugal S.A. apresentada pelo actual 
Governo, nomeadamente e porque se refere a uma Empresa de serviço universal detida a 100% pelo 
Estado e que dá lucro, é no mínimo obsceno, que se dê mais esta oportunidade ao capital, para 
desmembrar uma Empresa sólida, lucrativa que a todos pertence e que, certamente, a todos prejudicará 
caso se venha a verificar a referida privatização. 
 

Assim, o Secretariado Nacional e o Conselho Geral do SINDETELCO, reunido no dia 7 de Maio de 2010 em 
Mira, delibera apresentar a seguinte Moção: 
 

“Por proposta do Secretariado Nacional do SINDETELCO, os Órgãos Nacionais do SINDETELCO, 
conhecedores das pretensões do governo de privatizar os CTT – Correios de Portugal S.A., deliberam 
apresentar o seu total desacordo, assim como o repúdio, pela pretensão do governo de privatizar uma 
empresa de capitais público, que gera lucros e que a todos os Portugueses pertence. 
 

É no entender do SINDETELCO, uma medida sem qualquer sentido de responsabilidade, prejudicando o 
serviço público e consequentemente todos os Portugueses. 
 

Mira, 8 de Maio de 2010 
O Conselho Geral do SINDETELCO 

  
  

  

  

  

PLANOS DE FÉRIAS 2010 
  

A agência de viagens Flash informou-nos recentemente que a Administração da Empresa decidiu cancelar a 
execução da Brochura de Férias para 2010, argumentando razões que se prendem com a actual crise e instabilidade 
dos preços. O Secretariado Nacional do SINDETELCO lamenta esta decisão e está já no terreno à procura de soluções 
alternativas que permitam aos associados ter o habitual plano de férias. Até uma nova solução ser encontrada 
sugerimos aos nossos associados que visitem o site da Flash Viagens em www.flashviagens.com e marquem as férias 
através desta via ou através dos seguintes contactos: 21 7900610, 22 5081240 ou através de e-mail: 
geral@flashviagens.com.  Por outro lado, os Dirigentes do Sindicato possuem uma brochura com algumas propostas 
para as férias de 2010 que poderão consultar aquando da sua visita aos locais de trabalho. 
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