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MAIS FORÇA AO PCP!

Sr. Utente dos Correios,

Está satisfeito com o serviço que os CTT – Correios lhe têm 
prestado? Certamente, não!

Há muito que deixou de receber correio diariamente. Como é 
agora? Recebe-o três, duas ou uma vez por semana? Se calhar, 
há semanas que nem recebe nada!...

Quantas vezes já recebeu uma carta, mesmo que seja a sua 
pensão, o subsídio de desemprego ou o rendimento social de 
inserção depois da data devida? Quantas vezes já recebeu uma 
convocatória para uma consulta, exame médico ou cirurgia 
depois da data marcada?

Para não falar das vezes que a sua correspondência é mal 
encaminhada porque o serviço é feito por pessoas alheias aos 
CTT ou por contratados a prazo a quem não foi dada formação 
adequada.

Infelizmente para si, podem até ter encerrado a estação onde ia 
anteriormente. E agora? Transferiram o serviço para uma 
papelaria, mercearia, taberna, etc. Quando aí se desloca, tem de 
esperar muito mais tempo do que quando ia à estação, não é? E 
não lhe prestam os serviços todos. Além disso, nestes locais, o 
correio não é tratado com a cautela e recato devidos.

Quando vai a uma estação dos Correios, tem notado que o 
tempo de espera é cada vez maior. Se nessa estação houver um 
balcão para o Banco CTT, saiba que o trabalhador que lá está 
foi retirado do atendimento dos serviços de correios, 
contribuindo, assim, para a demora cada vez maior.

Já lhe aconteceu ir aos Correios para receber um qualquer 
pagamento e dizerem-lhe que não havia dinheiro para lhe 
pagar e, em alternativa, “aconselharem-no” a abrir conta no 
Banco CTT?

Sem esquecer que com a privatização os preços dispararam. O 
selo para o correio normal, por exemplo, passou de 0,32 € para 
0,47 € em 3 anos, um aumento de 32%! 

Sabe porque é que tudo isto acontece?

No final de 2013, o governo PSD/CDS privatizou 70% dos 
CTT, em setembro de 2014, o mesmo governo vendeu o resto.

Ou seja, neste momento, os CTT são totalmente privados.

E para quê? Apenas, para que os lucros que davam passassem a 
ser embolsados pelos novos donos privados. Desde 2014, 
receberam já cerca de 200 milhões de euros. 

Em consequência, como lhe demonstramos, o serviço piorou.

O correio normal deixou de ser distribuído diariamente, 
encerraram centenas de estações e entregaram serviços de 
distribuição e atendimento a pessoas alheias aos CTT. 
Reduziram centenas de postos de trabalho, sobretudo na 
distribuição e nas estações.

O serviço só não é pior graças à dedicação e esforço dos 
trabalhadores que, em muitíssimas situações, se veem na 
obrigação de trabalhar para além da hora, muitas vezes sem 
sequer terem tempo para almoçar, e sem que a administração 
lhes pague esse trabalho a mais.

Os Correios têm um papel importantíssimo para a economia 
nacional e desempenham um papel insubstituível na 
comunicação entre as mais diversas instituições e os cidadãos.

Temos direito a um serviço de Correios com 
qualidade.

Exija ser bem servido pelos CTT- Correios!

Faça ouvir a sua voz por todas as formas que tiver ao seu 
alcance. Junto da administração dos CTT, da ANACOM, do 
Governo, da comunicação social, da sua Autarquia, etc. 

Exija ser bem servido. 
Proteste, reclame, organize-se!

Sabe que pode contar com o PCP na sua luta por um serviço 
público de correios de qualidade.

Em Janeiro, o PCP levou à Assembleia da República, pela voz 
do seu Secretário-Geral, a denúncia da degradação dos 
serviços.

Também por iniciativa do PCP, no dia 18/01/2017, a Comissão 
de Economia ouviu a Comissão de Trabalhadores e Sindicatos 
na Empresa, e no dia 20 confrontou a ANACOM (entidade que 
é suposto regular e fiscalizar eficazmente o serviço público 
prestado pelos CTT) com a situação na empresa.

Continuaremos, com a força que temos mais a que nos der, a 
lutar em todo o lado e nas mais variadas frentes por

Correios Privatizados, Serviços Piorados

SERVIÇOS DE CORREIOS COM QUALIDADE, 
À MEDIDA DAS NECESSIDADES DAS POPULAÇÕES E DO PAÍS


