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MOÇÃO 

PELO RESTABELECIMENTO DA EFICIÊNCA DO SERVIÇO UNIVERSAL POSTAL 

A cobertura nacional de uma rede de serviço postal eficiente e acessível a todos é 

fundamental para o bom funcionamento dos diversos setores da sociedade, assim como 

para a defesa dos direitos, igualdades e garantias dos cidadãos e para o seu bem-estar e 

qualidade de vida. 

Define a Lei n.º.17/2012, de 26 de abril, que deve ser assegurada a existência, 

disponibilidade, acessibilidade e qualidade da prestação do serviço postal com o objetivo 

de proteger os direitos e interesses dos utilizadores, em especial as necessidades de 

comunicação da população e das atividades económicas e sociais, e simultaneamente 

assegurar que essa prestação seja eficiente, sustentável e viável do ponto de vista 

económico-financeiro. Mais define o diploma que “os mecanismos adotados devem ser os 

mais adequados e eficientes para assegurar a disponibilidade do serviço universal em todo 

o território nacional.” 

Lamentavelmente, continuamos a assistir a uma progressiva degradação deste serviço 

postal universal, mediante atrasos sistemáticos por parte dos CTT na distribuição de 

correspondência e encomendas postais. 

Esta degradação do serviço postal universal é sentida de forma veemente em São Brás de 

Alportel onde são sucessivos os relatos de atrasos, cada vez mais constantes e 

prolongados, na distribuição da correspondência, que têm, não raras vezes, 

consequências extremamente gravosas para a vida das pessoas. São disso exemplo os 

atrasos na receção de notificações judiciárias ou tributárias, que se traduzem num 

acréscimo desnecessário de despesas e em involuntários incumprimentos com graves 

consequências. São inúmeras as desagradáveis situações registadas, em assuntos de 

saúde, de trabalho e do foro familiar, devidas a estes constantes e sucessivos atrasos e até 

mesmo extravios de correspondência. 

Estas situações, que infelizmente não se limitam ao nosso concelho, parecem resultar da 

sucessiva redução do número de funcionários afetos à distribuição, e no caso de São Brás 

de Alportel parecem ter sido acentuadas após a deslocalização, para Loulé da 

coordenação do serviço de distribuição local, que anteriormente era realizada em São 

Brás de Alportel, uma concentração que parece ter prejudicado a eficiência no serviço.  
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É nesta triste circunstância, e na continuidade de anteriores diligências que os eleitos pelo 

Partido Socialista na Assembleia Municipal, vêm manifestar a sua preocupação com a 

progressiva degradação e perda de qualidade do serviço postal prestado pelos CTT e 

exigir que esta situação seja prontamente solucionada, com o restabelecimento da 

sua eficiência, para cumprimento das necessidades da população.  

Sabemos que a Câmara Municipal tem vindo igualmente a manifestar-se juntos das 

entidades competentes, pela regularização da eficiência deste serviço. Vimos reforçar 

esta luta pelos interesses das populações, dando voz à comunidade são-brasense. 

Entendemos ser inadmissível que no século XXI, quando o mundo está à distância de um 

clique, uma carta com remetente e destinatário são-brasenses possa demorar semanas 

para chegar ao seu destino. E acreditamos na relevante importância do serviço postal, de 

interesse nacional, que pese embora seja atualmente, complementando, com sistemas 

eletrónicos, continua a ser essencial para assegurar o bom funcionamento de todo o um 

sistema que é colocado em causa com a sua ineficácia. 

Defendemos que o serviço postal universal de qualidade deve ser salvaguardado, 

como serviço público essencial que é para todo o pais, e em particular para a 

comunidade são-brasense, que precisa recuperar a confiança neste serviço público de 

proximidade de que depende o bom funcionamento de todos os setores da sociedade. 

 

Acresce que atendendo ao exposto nos 1 e 2, do artigo 57º.da Lei n.17/2012, de 26 de 

abril:  

“1 - A CTT - Correios de Portugal, S. A., é, em território nacional, a prestadora do serviço 

postal universal, até 31 de dezembro de 2020; 

2 - As condições de prestação do serviço universal devem ser reavaliadas a cada cinco 

anos pelo Governo, ouvido o ICP-ANACOM e as organizações representativas dos 

consumidores, de forma a adequá-las à evolução do mercado bem como aos princípios 

subjacentes à prestação do serviço universal.” 

E atendendo ainda ao facto do triénio definido 2018- 2020 se aproximar do seu final, os 

membros eleitos pelo Partido Socialista com assento nesta Assembleia, apelam ao 

Governo e à entidade competente, o ICP – ANACOM, que sejam exigentes e rigorosos 

na definição de parâmetros qualitativos associados à prestação do serviço postal 
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universal, de forma a assegurar um desempenho adequado às reais necessidades da 

população, para o próximo período a definir, e evitar que estas situações possam 

novamente ocorrer. 

Solicita-se que esta moção seja remetida à CTT - Correios de Portugal, S. A, a entidade 

fiscalizadora competente, ICP – ANACOM, às Comissão de Economia Inovação e Obras 

Públicas da Assembleia da República e a Secretaria de Estado das Autarquias Locais. 

 

 

Os membros eleitos pelo Partido Socialista na 

Assembleia Municipal de São Brás de Alportel 

20 de setembro de 2019 


