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9 Out. 

9 DE OUTUBRO DE 2018 

DIA MUNDIAL DOS CORREIOS 
Um Dia a celebrar, num País em que os 

CORREIOS e aqueles que são a sua razão de 

existirem e os que lhes dão corpo – os 

utentes/clientes e os que neles trabalham – 

e tão mal tratados são? 
 

Devemos celebrar este dia apesar de ontem a gestão dos CTT ter encerrado mais aquela 
Estação de Correios, anteontem ter moído a paciência daquele TNG até ele aceitar rescindir o 
seu contrato de trabalho (as pomposamente chamadas negociações), de hoje vir anunciar o 
encerramento daquele CDP e a consequente deslocação diária daquele CRT para quilómetros 
de distância, de amanhã obrigar aquele CRT a distribuir correio atrasado só porque lhe 
aumentaram o giro e/ou não substituíram o colega que se foi embora? 

• Devemos celebrar as medidas economicistas de gestão e de interesses financeiros dos 
accionistas dos CTT que têm paulatinamente reduzido a Rede Postal Pública de qualidade e 
que era o motor de um bom serviço postal público? Devemos celebrar o corte e a deterioração 
desse serviço ao mesmo tempo que concomitantemente se desinveste no correio em favor do 
bendito Banco CTT? Devemos celebrar? 

• Devemos celebrar a delapidação do património físico e de imagem dos Correios, que o capital 
privado recebeu do Estado no processo da criminosa privatização, só para que os já referidos 
accionistas recebam anualmente de dividendos mais do que a empresa, apesar de tudo, gera 
de lucros? Devemos celebrar? 

• Devemos celebrar o desmantelar do Serviço Público de Correios em Portugal com base na 
falsa argumentação da quebra de procura? De uma quebra de procura que acontece e acelera 
sobretudo porque, deliberadamente, a gestão dos CTT reduz, a capacidade de resposta da 
Rede Pública Postal, que deveria manter e melhorar e que ao invés disso tudo faz para a 
afundar? Devemos celebrar? 
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• Devemos celebrar o verificarmos que em outros Países que responderam à substituição 
electrónica e outras com inovação (ao invés de deterioração premeditada), com uma melhor 
utilização das suas Redes Postais e melhores serviços (no combate ao abaixamento da 
procura), com a criação de Bancos Postais com intenções de manutenção e até de 
crescimento e nunca de cisão e/ou trampolim para mais um banco comercial, as quebras 
de mercado são infinitamente menores que em Portugal? Devemos celebrar? 

• Devemos celebrar o perigoso caminho que traçaram e estão a percorrer com vista a que em 
2020, nada reste dos CTT Correios e dos seus 500 Anos de História, a não ser a tão apetecida 
marca CTT? Devemos celebrar? 

Neste Dia Mundial dos Correios, declarado pela União Postal Universal, de que Portugal é País 
fundador, o que devemos efectivamente celebrar? 

Tudo o que atrás questionámos, ou, coerentemente e para respeitarmos um passado de 500 Anos de 
história e bons serviços, todos os que com o seu trabalho e esforço construíram e engrandeceram os 
Correios de Portugal, os que nele trabalharam e trabalham – os trabalhadores e as trabalhadoras CTT 
- bem como os que foram sempre a razão da sua existência, os que sempre recorreram aos seus 
bons serviços e, apesar de tudo, ainda recorrem – os Portugueses e as Portuguesas utentes do 
Serviço Público de Correios em Portugal? 

Assim, neste dia 9 de Outubro de 2018, Dia Mundial dos Correios, 

saudamos todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras dos CTT 

Correios que, ao longo de quase 500 Anos, honraram e honram o 

Serviço Público de Correios e, com isso, todos os portugueses e 

todas as portuguesas que durante esses mesmos 500 Anos 

souberam usufruir e defender os bons serviços daquele que, até há 

bem pouco tempo, nomeadamente até à ignóbil privatização foi, 

sem direito a quaisquer dúvidas, um dos melhores de correios do 

mundo – os Correios Portugueses. 

Claro que nesta saudação não podemos nem queremos esquecer 

todos(as) os(as) Trabalhadores(as) deste sector, em constante 

evolução, dos serviços postais e afins. 

VIVA… OS TRABALHADORES DOS CTT CORREIOS! 

VIVA… OS TRABALHADORES DO SECTOR POSTAL E AFINS 

EM PORTUGAL! 

VIVA… OS UTENTES E CLIENTES DO SECTOR POSTAL E 

ACTIVIDADES AFINS EM PORTUGAL! 
 

Quanto aos CTT, só não vê quem não quer, urge a 

reversão da sua privatização. Ontem já era tarde! 

SNTCT – A força de continuarmos juntos! 


