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Encontro de Representantes dos Trabalhadores dos Transportes e 
Comunicações, realizado em Lisboa a 23 de Setembro de 2014. 

 
 

RESOLUÇÃO 
 

Em defesa do Trabalho com Direitos, do Serviço 

Público e da Soberania Nacional 
 

 
I 

Lutar contra a mentira, em defesa do serviço público! 
 
O Governo está a ficar sem tempo, e acelerou a sua ofensiva privatizadora, com o 
evidente objectivo de realizar o maior número de fretes possíveis aos seus amigos 
capitalistas, e concretizar rapidamente um conjunto de negócios ruinosos para o país mas 
que criarão magnificas oportunidades de emprego para os futuros ex-ministros e ex-
secretários de estado.  
 
Podemos resumir em três os eixos centrais desta ofensiva: a tentativa de 
subconcessionar a exploração comercial na Metro do Porto, na STCP, na CARRIS, no 
Metro de Lisboa, na Transtejo, na Soflusa e na CP; a intensificação da ofensiva contra o 
sector ferroviário, com a sua pulverização e a privatização dos pedaços mais lucrativos; a 
ofensiva contra a TAP e o sector Aéreo Nacional. 
 
É um processo que combateremos na globalidade e em cada uma das suas vertentes, 
apesar da opacidade com o Governo tenta esconder dos trabalhadores e dos utentes as 
verdadeiras consequências das novas Parcerias Público-Privadas. Se repararmos, parece 
que temos todos muita informação sobre os processos em curso, mas essa informação 
vem quase toda da mesma fonte – o Governo e a sua agência de comunicação – pois o 
Governo esconde o conteúdo concreto dos contratos que se prepara para assinar, e 
implicariam amanhã novos compromissos anuais de centenas de milhões de euros com 
os grupos que ficassem a explorar o sistema.  
 
É o caso do contrato de subconcessão da STCP, que previa um pagamento anual ao 
concessionário privado de 46,5 milhões de Euros, e já aumentou essa verba para 49,4 
Milhões devido a um «erro» no Caderno. O Governo bem que pode mentir repetindo que 
o Orçamento de Estado vai ter menos despesa, mas vai ter mais, pois tem que garantir o 
pagamento anual aos concessionários, que as empresas públicas não poderiam suportar 
pois seria superior ao total das receitas que lhes restariam depois do grosso da 
exploração e equipamentos ser concessionada. 
 
Da mesma forma, o Governo tenta disfarçar o ataque brutal à ferrovia falando em 
sinergias e concorrência. Mas aquilo que está a desenhar é a destruição do conjunto das 
empresas hoje existentes, com a ainda maior pulverização do sector: destruição da 
REFER; venda da REFER Telecom e REFER Engenering; concessão dos Terminais de 
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Mercadorias; concessão das linhas lucrativas da CP; subcontratação das manutenções no 
quadro de cada uma das subconcessões; esvaziamento da CP Carga; etc. O Governo 
fala na fusão das infraestruturas e no modelo finlandês, mas foge a explicar porque 
recusa o caminho que os trabalhadores sempre defenderam – um sector ferroviário uno – 
e que é hoje o caminho dos países que não querem um futuro colonizado na ferrovia – 
Alemanha, França e Espanha, por exemplo. 
 
E também no Sector Aéreo o Governo mente tentando esconder as verdadeiras razões da 
sua sanha privatizadora. É o objectivo de concentração monopolista à escala europeia o 
fio condutor de uma política que impõe aos Estados periféricos a destruição das suas 
companhias aéreas, a entrega às multinacionais dos seus aeroportos, a destruição da 
soberania sobre o Espaço Aéreo e a mercantilização e precarização do conjunto de 
actividades ligadas aos Aeroportos. A TAP tem resistido às sucessivas tentativas de a 
privatizar, e por isso tem crescido, apesar de sofrer as consequências das políticas 
recessivas do Governo – cortes salariais, proibição de contratar, cortes administrativos no 
investimento, dificuldades acrescidas ao financiamento – que lhe acarretam 
consequências para a sua operação que seriam evitáveis.  
 
Assim, e apesar da desigualdade de meios, a primeira batalha que vamos travar é a 
da verdade! A da denúncia dos verdadeiros objectivos destas privatizações, a do 
combate às campanhas caluniadoras da realidade das empresas públicas e da 
afirmação de um caminho alternativo para o desenvolvimento do nosso país! 
 
 

II 
Um futuro de Precariedade e Baixos Salários que rejeitamos! 

 
Um dos grandes objectivos e consequência dos processos de privatização em curso é a 
diminuição do preço da força de trabalho e o aumento da exploração dos trabalhadores 
impondo mais trabalho por menos salário. 
 
Essa é uma das realidades que enfrentam já os trabalhadores das empresas 
recentemente privatizadas, como nos CTT, com a tentativa de fazer caducar e impor a 
revisão em perda da contratação, na ANA que enfrentam igualmente uma pressão brutal 
para a revisão da contratação e na PORTWAY onde as condições laborais se degradam a 
cada dia. 
 
Mas nos processos que agora estão lançados, é ainda mais vincada essa matriz. Veja-se 
o caso da Manutenção da Metro do Porto, que pretendem retirar à EMEF, entregando ao 
subconcessionário privado gratuitamente o Parque Oficinal de Guifões e apontando 
depois para a subcontratação dos trabalhadores operários. Atente-se ainda no caso dos 
STCP onde os novos trabalhadores – cuja necessidade premente está adiada à espera 
da privatização – serão todos precários e sem os direitos laborais dos actuais 
trabalhadores. Veja-se o que apontam para a REFER, que num ano poderia perder quase 
dois mil trabalhadores entre despedidos, transferidos com pedaços vendidos da empresa 
ou cedidos a subconcessionários. 
 
O modelo que este Governo quer impor nos transportes é o de um mar de concessões, 
subconcessões e subcontratações, realizados por uma miríade de pequenas empresas 
sob o controlo do grande capital monopolista, com as relações laborais completamente 
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precarizadas.  
 
Somos trabalhadores do Século XXI. Percebemos que a sede de lucros de uns 
poucos os leve a projectar para o nosso futuro as relações laborais do século XIX. 
Não aceitaremos esse destino – e vamos à luta. Em defesa dos nossos direitos, dos 
nossos postos de trabalho, das nossas empresas e de um país com trabalho com 
direitos onde valha a pena viver. A defesa da componente pública e social do sector 
faz-se como o respeito pelos direitos dos trabalhadores, manutenção dos postos de 
trabalho e a garantia da prestação de um serviço de qualidade e proximidade, que 
são o fundamentais à prestação do serviço público e universal. 
 

 
III 

Resistir, com os utentes e as populações! 
 
O processo em curso prejudica os utentes dos serviços públicos que prestamos e 
transfere instrumentos estratégicos de desenvolvimento e soberania para a esfera privada 
e, muitas vezes, estrangeira. 
 
Veja-se o caso da Linha de Cascais, onde o Governo se prepara para investir e privatizar, 
e porque privatiza, a consequência desse investimento será a diminuição da oferta e o 
aumento de custos. 
 
Veja-se o caso da Metro do Porto e da STCP onde os Cadernos de Encargos admitem 
reduções de oferta superiores a 10% e são – significativamente – omissos sobre a 
variação futura dos preços.  
 
Veja-se o caso do Metro de Lisboa, da Carris, da Transtejo e da Soflusa que, para serem 
privatizadas, já reduziram brutalmente a oferta e sofreram já um aumento de preços tão 
brutal que afastou milhões da utilização dos transportes públicos. 
 
E sobre a soberania, observe-se como a multinacional Vinci utiliza o Aeroporto de Lisboa 
para espremer a TAP e o Turismo de Lisboa. E como o projecto de Céu Único aponta para 
a liquidação da NAV.  
 
A defesa do carácter público das empresas de transporte interessa ao conjunto da 
população, e deve ser a base sobre a qual iremos cimentar a unidade na luta contra o 
processo privatizador. 
 
Porque mais próximas das populações, muitas autarquias poderão ser importantes 
aliados na luta contra estas privatizações, e tudo faremos para as sensibilizar, 
envolver e mobilizar. 
 

 

IV 
Uma luta comum construída de muitas lutas! 

 
A nossa luta é comum. Mas ela constrói-se de muitas lutas, pequenas e grandes, mais ou 
menos convergentes. E trava-se de muitas e variadas formas – nas acções de 
esclarecimento dos utentes, nos plenários de trabalhadores, nas reuniões institucionais, 
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nas curtas paralisações ou nas grandes jornadas de greve. E assim continuará a ser. 
 
Mas é igualmente preciso saber construir os momentos de convergência onde afirmamos 
a nossa unidade, a nossa determinação e a nossa força. É nesse sentido que decidimos 
convocar uma jornada de luta nas empresas públicas de Transportes com um Caderno 
Reivindicativo Comum: 
 

 Cancelamento Imediato de todos os Concursos para a Subconcessão/privati-
zação dos Transportes. 

 Cancelamento Imediato do projecto de fusão da Refer com as Estradas de 
Portugal 

 Não concretização da privatização da TAP. 

 Paragem dos processos de desmembramento das empresas, garantindo-se a 
manutenção de todas as suas competências técnicas instaladas, como um 
factor de garantia de um serviço de qualidade e seguro. 

 Saneamento Financeiro das Empresas Públicas, fazendo regressar ao 
Orçamento de Estado a dívida que esconderam nas Empresas Públicas 

 Estabelecimento de condições justas de apoio à exploração comercial e ao 
investimento nas Empresas Públicas, que permita prestar um cada vez 
melhor serviço público às populações e à economia, e liberte as Empresas do 
garrote da Banca que as asfixia.  

 Cumprimento integral dos Acordos de Empresa, com o respeito pelos 
salários e direitos dos trabalhadores e reformados. 

 Fim da precariedade no emprego, com a passagem a efectivos de todos os 
trabalhadores que ocupem postos de trabalho permanentes e que se 
encontram com contratos de trabalho precários. 

 
Temos consciência de que a necessária inversão na política do Governo Português 
para os Transportes só poderá ser alcançada depois da demissão deste Governo. 
Aliás, como a necessária reversão de muitos aspectos da ofensiva contra os 
trabalhadores e reformados do sector: cortes salariais, roubo complementos de 
reforma, direitos às concessões dos ferroviários, respeito pela contratação 
colectiva, etc., e tudo faremos para que o povo português se veja livre o mais 
depressa possível da praga que ocupa o Governo. 
 
E nesse sentido, propomos aos trabalhadores das empresas com processos de 
subconcessão/privatização que reforcem a sua mobilização e unidade na acção em torno 
da valorização do trabalho com direitos, do Serviço Público e da Soberania Nacional e, 
assim, propõe-se: 
 

 Que nos dias 14, 15 e 16 de Outubro se desenvolvam acções de luta em todas as 
empresas, nas mais diversas formas, a partir das reivindicações e problemas 
concretos e que estas acções culminem numa concentração das estruturas e 
trabalhadores do sector; 

 Que nos dias 9 e 10 de Outubro, se desenvolvam acções de contacto, 
esclarecimento e debate com os trabalhadores e utentes dos serviços públicos 
de transportes e comunicações. 

 
Lisboa, 23 de Setembro de 2013 
 


