
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NÃO À PRIVATIZAÇÃO DOS CTT  
 

CCOONNCCEENNTTRRAAÇÇÃÃOO  //  DDEESSFFIILLEE    
  

9 DE JUNHO DE 2010, 15 HORAS 
Concentração junto ao Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações e desfile até ao Ministério das Finanças. 
 

Foi 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. 
 

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. 
 

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; 
 

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. 
 

Neste sentido, o Secretariado Nacional do SINDETELCO decidiu realizar uma acção de protesto contra 
esta privatização. Apelamos à comparência e mobilização dos trabalhadores dos Correios de 
Portugal nesta Concentração / Desfile para afirmarem o seu forte protesto contra esta medida. 
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Lisboa, 
 1 de Junho de 2010 O Secretariado Nacional 

do SINDETELCO 


