
From: s ntct < s ntct@sntct.pt > 

Sent: 9 de novembro de 2018 13:40 

s pd-a udit-qds-ctt@anacom.pt 

s ecreta rio.ge ral@sntct.pt 

To: 

Cc: 

Subject: Consulta relativa as auditorias aos niveis de qualidade do servi�o postal universal (2016 e 2017) 

Exmo.s Senhores, 

Sabre a Consulta referida em epfgrafe, a Direc�ao Nacional do SNTCT, Sindicato Nacional dos Trabalhadores e 

Telecomunica�6es, tern a comentar o seguinte: 

Sabre o sentido da Decisao, na generalidade, o SNTCT subscreve o conj unto de preocupa�6es enunciado e proposta de 

solu�ao para as mesmas. 

Ainda assim, perante a realidade que se vive nos CTT-Correios, queremos refor�ar o seguinte: 

SOBRE A MEDl�AO DOS NIVEIS DE QUALi DADE 
Tenda em aten�ao a necessidade da medi�ao e da sua independencia: 

• A mesma deve efectuada par entidade completamente independente quer estruturalmente quer nos nfveis de

actua�ao;

• Os metodos de medi�ao devem ser completamente indetectaveis;

• Os trabalhadores CTT devem a partida ser isentados de qualquer responsabilidade resultante de atropelo a essa

medi�ao desde que as suas ac�oes resultem do cumprimento de ordens de superiores hierarquicos.

Sobre a incidencia das medi�oes 

Atendendo a necessidade de que a medi�ao incida sabre todos os momentos e localiza�oes da actividade postal, somos de 

opiniao que deve ser tida especial aten�ao nas seguintes actividades e metodos: 

• Tempo de espera nas Esta�6es de Correia onde opera simultaneamente o Banco CTT;

• Tempo de espera e qualidade do atendimento nos Pastas de Correia criados em substitui�ao de Esta�6es de Correia

eliminadas;

• Quantidade e qualidade de distribui�ao diaria e domiciliaria de correio nos Giros de Distribui�ao Agenciados a

Terceiros;

• Acrescimo de tempo e na distancia ate aos novas pontos de acesso resultantes da retirada de Marcos do Correia da

via publica e supressao de Esta�6es de Correios e de Pastas de Correia;

• Tempo de entrega dos vales de correio e facilidade de recebimento do dinheiro pelos seus destinatarios;

• Altera�6es na qualidade da distribui�ao diaria e domiciliaria de correio nas zonas abrangidas pela anunciada

centraliza�ao pr6xima futura de Centros de Distribui�ao Postal;

• Medi�ao do numero de objectos nao distribufdos diariamente em cada Centro de Distribui�ao Postal e o porque;

• Medi�ao do numero de objectos nao distribufdos que transitam para a situa�ao de "averigua�ao" e o porque desse

transito;

• Medi�ao do numero de objectos avisados par falta de tempo para a sua distribui�ao provocada pela sobrecarga de

servi�o e/ou falta de pessoal;

• Medi�ao do numero de objectos de correio internacional devolvidos e os porques dessa devolu�ao;

• Efectivo cumprimento da Legisla�ao Nacional e Europeia relativamente as obriga�6es do SPU(USO).

Sem mais de momenta e ficando a vossa disposi�ao para eventual esclarecimento adicional ou explana�ao de qualquer um 

dos pontos acima descritos, somos, 

com os nossos melhores cumprimentos, 

A Direc�ao Nacional do SNTCT 
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DIREC{:AO NACIONAL 
*********************************************************************** 
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