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CTT 
ATÉ HOJE, DESDE A 
PREPARAÇÃO PARA 

A PRIVATIZAÇÃO, 

 Desapareceram centenas de estações de correio; 

 Foram eliminados centenas de postos de trabalho; 

 A distribuição do correio em muitos casos só é 
feita uma vez por semana; 

 As filas de espera nas estações chegam a ser 
superiores a uma hora; 

 As tarifas postais aumentaram 65,6%; 

 Foram distribuídos aos accionistas mais de 300 
MILHÕES DE EUROS que deveriam ter entrado nos 
cofres do estado. 

A PRIVATIZAÇÃO DOS CTT 
FOI RUINOSA PARA O PAÍS 

E PARA OS CIDADÃOS 
 

Para melhorar a qualidade do serviço e para que este 
seja prestado em todo o país só há uma solução: 

REVERSÃO IMEDIATA 

DA PRIVATIZAÇÃO DOS CTT 
» » »  
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PARA POUPAR E PODER ENTREGAR MAIS 
DIVIDENDOS AOS ACCIONISTAS A ADMINISTRAÇÃO 

DOS CTT DEGRADOU O SERVIÇO PÚBLICO DE 
CORREIOS, VOCÊ SABE-O. 

 

Não fosse o esforço dos trabalhadores dos CTT estaria ainda 
pior. Trabalharem para além do horário de forma gratuita, fazerem o 
trabalho de dois ou de três, trabalharem muitas vezes sem condições 
de trabalho,… é uma constante. 
 

A partir da altura em que os CTT foram privatizados, como seria 
de esperar, a qualidade do serviço piorou fruto da velha máxima 
“o lucro é quem mais ordena”, para poderem dar dinheiro mais 
dinheiro aos accionistas (este ano por exemplo os accionistas 
vão receber o dobro do lucro que os CTT tiveram).  
 

O serviço piorou porque eliminaram postos de trabalho, diminuíram 
trabalhadores sem os substituírem, diminuíram a frequência da 
distribuição domiciliária de correio, eliminaram estações de correios e, 
além disso, existem nos CTT, cerca de 1000 trabalhadores precários 
que, como é óbvio, não sabem ou não têm a experiência dos 
trabalhadores efectivos. 
 

Os CTT- Correios de Portugal têm a obrigação de prestar o 
serviço universal de correios e isso inclui manter um ponto 
de acesso o mais perto possível das populações e efectuar 
pelo menos uma distribuição diária de correio. Não o fazem. 
 

Quem devia zelar pelo cumprimento do contrato de concessão – 
a ANACOM e o Governo não agem devidamente. Fingem que 

nada se passa e só perante a luta dos trabalhadores, dos utentes e de 
algumas autarquias tomaram umas tímidas medidas que mais não 
visam que manter tudo como está. 
 

É urgente que seja tomada a decisão certa para que o 
correio em Portugal volte a ser o que era … 

A REVERSÃO IMEDIATA 

DA PRIVATIZAÇÃO DOS CTT, JÁ! 
 

Lisboa, 16 de Abril de 2018 


