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LIBERALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS
MINISTROS EUROPEUS DECIDIRAM NO
LUXEMBURGO A LIBERALIZAÇÃO TOTAL EM 2011
A LUTA AINDA NÃO ACABOU!
1 de Outubro de 2007 vai ser recordado pelos cidadãos europeus como um dia negro, entre
outros, no que concerne ao seu direito à comunicação por via postal.
Com esta decisão do Conselho de Ministros, realizado no passado dia 1 no Luxemburgo sob
Presidência Portuguesa, encerra-se, no plano europeu, um braço de ferro de mais de 10 anos entre os
defensores dos serviços postais públicos e os detractores dos mesmos: as multinacionais americanas
e as multinacionais europeias construídas a partir de antigos operadores postais públicos europeus.
Pela parte do SNTCT tudo fizemos quer no plano nacional quer no plano internacional –
inseridos na UNI–Union Network International – para contrariar os propósitos neo-liberais dos
defensores da liberalização total e sem regras dos serviços postais europeus. Até podemos ser
vencidos pelo poder político mas com plena consciência e convicção que tudo fizemos para o
contrariar.
Participámos activamente na discussão, acções de lobbing e de luta quer nas ruas quer junto dos
órgãos decisores, no plano nacional e no plano europeu, nos processos que conduziram às Directivas
de 1997, de 2002 e a esta que agora se avizinha – a terceira Directiva Postal. Demos conta das
nossas propostas e fizemos sentir as nossas preocupações junto da Comissão Europeia, dos
Parlamentares Europeus, dos Ministros Europeus, do Governo Nacional (com excepção do actual…) e
dos Partidos representados na Assembleia da República.
É verdade que com estas acções, a verificar-se a liberalização total em 2011, conseguimos
retardar os efeitos e evitar a liberalização total por cerca de 14 anos. Eles, os tubarões, queriamna já em 1997 como o propôs o então Comissário Bolkenstein em nome da Comissão Europeia
de então.
Gostaríamos de poder afirmar hoje que evitámos essa liberalização total, não o podemos fazer.
Mas, como até ao lavar dos cestos é vindima…
Continuamos a defender que a liberalização dos Serviços Postais Europeus foi e é prejudicial
para o interesse dos cidadãos europeus, para os Estados com economias mais débeis, para o
desenvolvimento das regiões e das pequenas e médias empresas.
Continuamos a defender que todos os serviços actualmente reservados (até às 50 gramas) se
deveriam manter como forma privilegiada de financiamento do que resta do serviço público
postal – hoje envergonhadamente designado por Serviço Postal Universal.
Continuamos a defender que os Operadores Públicos – hoje pomposamente tratados por
Operadores Tradicionais ou Incumbentes – deveriam manter a sua condição de fornecedores
do serviço público postal às populações mesmo que tal possa ser considerado não rentável numa
perspectiva economicista.
Continuamos a defender que a Terceira Directiva Postal deveria conter travões claros ao
dumping salarial e de condições de trabalho e emprego. Lamentamos que o Conselho de Ministros

presidido pelo Ministro dos Transportes, Obras Públicas e Comunicações tenha esquecido uma
recomendação do Parlamento Europeu nesse sentido.
Lamentamos que os custos futuros do Serviço Postal Universal possam vir a ser duplamente
imputados aos cidadãos europeus – através do Orçamento de Estado ou de sobre taxação
concomitantemente com o pagamento da franquia postal. Lamentamos também que a perequação
tarifária tenha sido esquecida pela Comissão Europeia de Durão Barroso, pela maioria dos
Parlamentares Europeus do PPE e do PSE e pelo Conselho de Ministros que assim fazem, em
conjunto, desaparecer o conceito de tarifa única para o mesmo escalão de peso. A propósito do
Parlamento Europeu recordar que em Estrasburgo, no dia 11 de Julho, entre os 24 Deputados
Portugueses ao Parlamento Europeu apenas 4 estiveram em consonância com as posições por nós
defendidas; os 3 Deputados do GUE (esquerda unitária – PCP e BE) e um Deputado do PSE (PS)
votaram contra proposta da maioria com a abstenção de uma outra Deputada do PSE.
Lamentamos que quer na proposta da Comissão, quer na posição do Parlamento quer ainda e
principalmente do Conselho de Ministros, sejam esquecidas as assimetrias regionais até agora
objecto de protecção na Directiva em vigor. Das posições dos 3 órgãos da União Europeia ressalta o
mesmo tratamento para as regiões de Trás-os-Montes, do Alentejo, de Lisboa, de Estocolmo ou de
Londres. Claro que só nós é que vemos as assimetrias regionais quer dentro das fronteiras dos países
que dentro do espaço comunitário.
Por último lamentamos que, havendo situações de excepção, que permitem a alguns Estados o
adiamento da liberalização até 2013 – os novos membros para adaptação e de entre os antigos os
que invoquem razões de ordem geográfica ou necessidade de adaptação – e que o Ministro dos
Transportes, Obras Públicas e Comunicações de Portugal nem isso tenha invocado no sentido de
permitir uma entrada dos CTT-Correios na liberalização total em condições de poderem sobreviver na
selva em que o Sector Postal Europeu e Nacional se vai transformar.
Para concluir, foram 10 anos de luta contra a liberalização dos serviços postais que, apesar do
triste desfecho no plano europeu e do mau tratamento dos governos portugueses, valeram a
pena. A luta não acaba aqui, apenas passamos para uma outra fase. Quando, e se
definitivamente for publicada a Terceira Directiva Postal, vamos querer discutir e influir na
forma como ela é transposta para a legislação nacional. Vamos exigir isso do Governo de
Portugal quer pela via do diálogo construtivo quer por qualquer outra via que julgarmos como
boa.
Sabemos que o Sr. Ministro Lino e o Governo andam muito ocupados a presidirem à União
Europeia e a encachaparem à pressa um Tratado Europeu, só para poderem ficar na história de
uma União Europeia cada vez menos social e cada vez mais económica, cada vez menos dos
cidadãos e cada vez mais do grande capital europeu e mundial.
Sabemos que os Membros do Governo andam todos muito ocupados porque em Agosto
pedimos uma audiência ao Sr. Ministro a propósito da liberalização e, até hoje, o mesmo ainda
não encontrou tempo para a efectuar. Lamentamos tal atitude de quem, inchado pela perene
fama vai descobrir num dia talvez não muito distante, que o bom governante é aquele que ouve
e sabe ouvir e não aquele que, de muito inchado, rebentará pela certa como qualquer feio e
vulgar sapo.

POR UM SERVIÇO PÚBLICO DE CORREIOS AO SERVIÇO DO
PAÍS E DOS CIDADÃOS, CONTRA A DESREGULAMENTAÇÃO
DOS SERVIÇOS POSTAIS EUROPEUS E PELA MANUTENÇÃO DO
EMPREGO COM DIREITOS NO SECTOR POSTAL,
A LUTA CONTINUA!

SNTCT – A força de continuarmos juntos!

