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ASSUr'rro ASSUNTO: VACINAQAO DOS TRABALHADORES DOS CTT CONTRA O COVID-19

Ex. mo Senhor P rimei ro-M ini st ro,

Decorreu mais de um ano sobre o inlcio da pandemia provocada pelo COVID-19.

Durante todo este periodo os Trabalhadores CTT asseguraram a preslaQao dos Servigos
Postais, nomeadamente a prestageo do Servigo Postal Universal - SPU.

Nos periodos de confinamento ou neo, os servigos de distribuiqio, tratamento de correio,
lransoorte de correio e balc6es nunca pararam. Muitos trabalhadores foram infectados e,
muitos mais o serSo at6 que a pandemia seja debelada.

Foi por isso que, embora eslando os Servigos Postais tipificados na Lei como Servigos
Essenciais e impreteriveis, apesar dessa obrigagao legal, os Trabalhadores dos CTT tem vindo
a ser louvados por aularquias e populagSo em geral pela sua abnegageo e profissionalismo,
continuando os mesmos a serem, em muilas zonas do Pais, al6m de um importante factor de
coesSo territorial, o inico elo de ligagSo ao Mundo de pessoas e populagoes que, de outra
forma, estariam isoladas dele.

Homens e Mulheres que, tantas vezes em esforQo, com deficientes EPI's, supriram os efeitos
da ma gestao da prestaqeo do Servigo Postal Universal pela gestdo privada dos CTT, que
apostou nos servigos de valor acrescentado degradando, deliberadamente, a prestaqao do
SPU.

Afirmamo-lo aqui para que tal nao se esquega e porque foi/e publico e not6rio essa degradaqao
deliberada da prestagao do SPU, que sempre denunci6mos e cujos efeitos chegaram a niveis
inaceiteveis - ex: correio a ser distribuido com um m6s e mais de atraso, o dificultar a
prestageo do Servigo de Encomendas previsto na Lei Postal, o atraso na distribuigao dos Vales
de Correio a Pensionistas e Reformados,... sao anomalias que nao respeitaram nem respeitam
as obrigag6es previstas no contracto de concessao.

Resumindo, desde o inicio da pandemia os lrabalhadores dos CTT estiveram sempre na
designada "Linha da Frente", a cumprirem ordens tantas vezes incompreensiveis e atentat6rias
da obrigageo de PrestaEao do SPU e a verem/ouvirem/assitirem:

. A redugSo do n0mero de trabalhadores afectos ao SPU e da qualidade do mesmoi

. A prestagao do SPU a ser prelerida a favor dos serviEos nele n5o incluidos (ex: Express
Mail):

. A canalizaedo de recursos - ganhos com o seu empenho, dedicaQao e esforgo - para o
Banco CTT;
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. Ao desaparecimento (redu€o) de carteiros cujos giros foram "distribuidos" aos @
ficam/ficaram em acumulagSo/sobrecarga e ouvirem populaq6es queixar-se de terem o
seu correio distribuido uma s6 vez por semana - e nao s6 as populaQdes do interior
afectadas pela desertificagao a que erradas politicas as levaram - a ouvirem muitas
populag6es queixar-se de n5o verem reabertas as Estaq6es de Correio criminosamente
encerradas:

. A gestao privada dos CTT afirmar que a prestaQeo do SPU eslava/esta a dar prejuizo
(porque os custos de funcionamento do Banco CTT estSo a ser incorrectamente
imputados d actividade postal, porque os custos da aceitagao e distribuigSo do Express
Mail - servigo pertencente d Empresa CTT Expresso - esteo tamb6m eles a serem
imputados as Lo.ias e aos Centros de Distribuig6o;

. A terem os seus salerios aumentados em 0% em 2020 e verem o seu poder de compra
a baixar de forma assustadora alegadamente devido aos efeitos da pandemia,
"esquecendo" a gestao privada dos CTT os lucros obtidos em 2019;

. A assistirem, com especiai Cnfase a noticias vindas a p0blico nos Ultimos dias, d
exig€ncia de pagamento pelo Pais da prestagao do SPU pela gestSo privada dos CTT,
e da sua chanlagem sobre o Governo e o Pais para que o Contrato de Concessio para
a prestagao do SPU seja desvirtuado e que lhe seja permitido ndo cumprirem as suas
obrlgag6es.

Resumindo, os Trabalhadores e as Trabalhadoras dos CTT que prestam o SPU (mas nao s6)
continuareo a exigir e lutar por um SPU para os cidadSos e nao contra eles, tal como
continuarao a combater os efeitos perniciosos da danosa gestao privada dos CTT na prestaqeo
do SPU.

Os Trabalhadores e as Trabalhadoras CTT estdo habituados a ingratidSo da gestao privada
dos CTT, gestao danosa que continuareo a combater.

Os Trabalhadores dos CTT nao aceitarSo nunca 6 a ingratideo do seu Pais que, num dia os
aplaude por estarem na'Linha da Frente" e que depois os esque@ no plano de vacinagSo
conlra o Virus Coviod-19 neo resolvendo quem de direito um problema que continua sem ser
resolvido e, queremos recusar essa hip6tese, a infelizmente confirmar-se, teremos que
considerar como falta de respeito e de vontade politica. Assim, duas quest6es simples e muito
directas:

1. Os Trabalhadores e as Trabalhadoras CTT tendo estado sempre na "linha da
frente" nao foram incluidos nas prioridades do plano nacional de vacinagao
porquC?

2. Os Trabalhadores e as Trabalhadoras CTT, no activo e aposentados/reformados,
os seus filhos e cOnjuges, benificiarios do IOS-CTT, que nao usam a rede do SNS
e como tal nao tem hist6rico no mesmo e sofrem de patologias consideradas
graves, veo ser vacinados quando? Como detecta o SNS esses casos? A gestiio
dos CTT afirma - e nio queremos colocar a hip6tese de estar a faltar i verdade -
que tudo tem feito para que o SNs/Governo resolva o problema sem que at6 agora
tenha existido resposta/sol ugao?

Sem outro assunto de momento e ficando a aguardar uma resposfa de Vexa. somos, com os
nossos melhores cu m pri me ntos,
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