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Bancada da CDU e PS (2017-2021)
UF Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

CDU e PS

Assunto: Serviço Postal e Eventual encerramento dos CTT em Castanheira do Ribatejo

MOÇÃO
Serviço de Distribuição Postal
e, Eventual Encerramento dos CTT em Castanheira do Ribatejo
O Serviço dos CTT sempre foi de um Serviço Público com qualidade e proximidade das
populações, compreende-se que os tempos mudaram, é evidente que os modelos de gestão vão
sendo actualizados e não podemos ficar reféns do passado! Devemos evoluir, mas o cidadão não
pode sair lesado! Tem de haver proximidade para que a capacidade de decisão não dependa
apenas de um interesse mas de um conjunto de ganhos onde as medidas finais assentam. Tem de
haver um sentimento comum de que o que se faz é o correcto, e para isso devemos ser todos
ouvidos. A bem do interesse colectivo!
Denunciamos a degradação da prestação na entrega e distribuição do serviço postal ao longo dos
2 últimos anos com atrasos na entrega da correspondência, devoluções, extravios e enganos.
Consideramos que antes de qualquer outra medida este necessita de ser um foco de
melhoramento dos CTT na nossa União de Freguesias. O serviço postal está mais caro, no entanto
pior! Temos famílias que recebem as facturas de serviços essenciais já fora dos prazos de
pagamento. Particulares e Empresas que enviam a sua correspondência a familiares, a amigos ou
clientes e notam a demora na entrega ultrapassar o tempo normal que há anos que os CTT já nos
habituavam. Pensionistas e desempregados por exemplo vêm atraso na chegada do seu
rendimento por esta via, clientes bancários que recebem os cartões multibanco e o código juntos,
cartas que se extraviam, outras que não chegam às caixas de correio e são devolvidas ao remetente
sem razão aparente! A população está a ser cabalmente prejudicada. Urge normalizar a qualidade
do serviço de distribuição postal na nossa União de Freguesias.
Antes de qualquer decisão por parte da empresa CTT, avançamos com as nossas Considerações
sobre um possível encerramento do Posto da Castanheira do Ribatejo e eventual uso da Junta de
Freguesia para funcionamento dos seus serviços. Asseveramos que não é solução, até porque, não
obstante de se considerar um serviço de natureza Público a empresa CTT em si é Privada desde
2013/2014 e não devem as Juntas de Freguesia ser coniventes com o eventual despedimento de
funcionários seja de que empresa for.
A Junta de Freguesia não pode e não deve suportar qualquer custo e responsabilidades inerentes a
um eventual Posto de CTT nas nossas instalações. A bem dos nossos 9000 habitantes! Os custos
serão sempre superiores aos ganhos e com um serviço inferior!
Considerando:
Que a Estação de Correios de Castanheira do Ribatejo é a única na Vila e Sede de Freguesia,
funcionando como espaço âncora de todos os serviços prestados por aquela entidade, sendo que as
mais próximas se localizam em Vila Franca de Xira e Carregado (Concelho limítrofe de Alenquer);
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Que a Estação de correios de Castanheira do Ribatejo é o local utilizado pelos idosos para levantar
as suas reformas;
Que o eventual encerramento desta Estação viria dificultar a atividade dos comerciantes e
empresas que mantêm as suas atividades económicas na Freguesia;
E, por fim, quer os CTT não podem esquecer o seu papel ao nível da Responsabilidade Social.
As bancadas da CDU e PS propõem recomendar que o Concelho de Administração dos CTT
reconsidere esta eventual decisão, assumindo o compromisso de manter em funcionamento a
Estação de Correios de Castanheira do Ribatejo, por forma a que a População e o sector económico
não sejam privadas destes serviços e sejam consequentemente prejudicados.
É de todo importante fazer chegar esta missiva ao Governo de Portugal, para que este possa
verificar dento da legislação aplicável se os CTT estão a cumprir o caderno de encargos assinado
aquando da Privatização. Não queremos ter um Governo permissivo e por isso devemos fazer
chegar até este todos os elementos que dispomos para seu conhecimento e eventual acção do
nosso direito. Devemos todos ter a disponibilidade para ajudar no cumprimento da lei e acima de
tudo na qualidade de vida de todos os cidadãos.
Esta Proposta foi aprovada por unanimidade na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias
de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras em 26 de Abril de 2018, devendo ser publicada no site
institucional da freguesia, e, via Presidente da Mesa desta Assembleia ser remetida com
conhecimento dos eleitos e Presidente desta Junta de Freguesia para:
- O Conselho de Administração dos CTT;
- Parlamento;
- Governo de Portugal;
- Presidente da Republica;
- Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira;
- Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira;
- Todas as Assembleias de Freguesias do nosso Concelho;
- Todos os Presidentes de Junta das Freguesias do nosso Concelho;
- Movimento Associativo da nossa Freguesia e demais que julgue conveniente;
- Confederação Nacional de Reformados Pensionistas e Idosos (MURPI);
- Para os Órgãos de comunicação Social e instituições tidos por oportunos na divulgação desta Moção.

Castanheira do Ribatejo, 26 de Abril de 2018

