
 
 
 
 

CONCENTRAÇÃO DE ACTIVISTAS E MEMBROS DA 
COMISSÃO DE TRABALHADORES DA EMEF 

 

04 de Abril 2016 
 

EMEF é a única empresa em Portugal com capacidade para garantir não só o 
conforto dos passageiros do transporte ferroviário, mas acima de tudo garantir 
a sua segurança e do material circulante (manutenção, reparação e 
construção), a preços muito competitivos, ao contrário de algumas 
multinacionais que mais não fazem do que sorver dinheiro ao erário público - aos 
contribuintes. 
 
Os responsáveis máximos da tutela e do sector ferroviário têm dito que a EMEF 
é uma empresa estruturante para o transporte ferroviário, embora, depois na 
prática, a realidade seja o abandono desta empresa, que tem visto reduzida a 
sua capacidade de intervenção, sendo grave o que se está a passar em Guifões, 
mas também que numa intervenção importante como a dos Alfas Pendulares, 
de forte especialização, a EMEF assegure menos de 50% dessa intervenção. 
 
É grave que se mantenha um quadro de destruição das oficinas do Barreiro e se 
opte por entregar, cada vez mais, trabalhos a empresa externas, que laboram 
depois nas instalações da empresa e se mantenham os trabalhadores daquela 
oficina sem a ocupação total e sem dar resposta às expectativas que foram 
criadas de alguns puderem sair da empresa com rescisão dos contratos de 
trabalho. 
 
Isto resulta da falta de investimento, da imposição de regras que conduzem a 
constrangimentos no seu funcionamento e à redução cega do número de 
trabalhadores, sem garantir a transmissão do conhecimento e sem garantir o 
número necessário de efectivos para um funcionamento normal. Este factor, 
que origina a sobrecarga dos trabalhadores existentes com muitas horas 
noturnas, bem como a falta de material, originam a falta de capacidade de 
resposta operacional da EMEF. 
 
Em virtude da política imposta no passado, aumentaram as situações de 
precariedade no trabalho, em áreas em que se exige a especialização na 
actividade, o que não se consegue com contratos de trabalho à semana como 
está a acontecer. 
 
Estamos perante um caso de precariedade numa empresa tutelada pelo 
Governo, o qual declarou intenção de dar combate a estas situações e penalizar 
as empresas que abusam do trabalho precário. Se tiver coerência na acção com 
o que afirma, não precisa ir longe para encontrar situações dessas, basta ir às 
empresas públicas tuteladas pelos diversos ministérios, entre as quais se 
encontra a EMEF; 
 
Sendo a EMEF uma empresa estratégica é necessária que sejam eliminados os 
constrangimentos no seu funcionamento, responsáveis pela falta de 
equipamentos e peças em tempo útil de intervenção no material circulante para 
que não provoque uma imobilização significativa de veículos necessários à 
resposta diária de oferta de transporte ferroviário e no Metro do Porto. 
 
A EMEF tem todas as capacidades e potencialidades, quer ao nível da mão de 
obra qualificada e de conhecimento técnico, quer ao nível das infraestruturas, 
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para se desenvolver e dar um contributo significativo para uma política de 
dinamização da produção nacional. 
 
Este desenvolvimento faz-se com trabalhadores motivados, respeitados nos 
seus direitos consagrados na Contratação Colectiva e com salários valorizados 
e dignos, o que não acontece hoje, em que se labora em 2016 com salários de 
2009; 
 
Os representantes dos trabalhadores, decidem: 
 
1. Reclamar do Governo, da Administração da CP e da Administração da EMEF, 

um plano de desenvolvimento desta empresa, de modo a garantir a sua 
capacidade de intervir na manutenção, reparação e conservação do actual 
material circulante da CP e outros operadores ferroviários e que possa 
também desenvolver a sua capacidade de construção/produção, de forma a 
responder às necessidades de material circulante em Portugal; 

 
2. Saudar a integração dos trabalhadores precários de Guifões nos quadros da 

empresa e exigir a integração de todos os restantes que estão na situação 
de precariedade a ocupar postos de trabalho permanentes; 

 
3. Exigir do Governo a alteração da legislação que provoca constrangimentos 

no funcionamento da empresa, para que a mesma possa dar resposta à 
aquisição de materiais em tempo necessário e que possa funcionar em 
termos de igualdade com as empresas concorrentes; 

 
4. Reclamar do Governo, Administração da CP e Administração da EMEF, um 

plano de admissão de trabalhadores necessários para o aproveitamento total 
das capacidades da empresa, de modo a reduzir a externalização de serviços 
e assegurar a renovação etária dos trabalhadores, satisfazendo as 
disponibilidades de trabalhadores saírem da empresa, mas com a admissão 
de outros que salvaguardem o futuro da EMEF; 

 
5. Reivindicar a reposição integral da Contratação Colectiva em vigor na 

empresa, com a revogação do decreto-lei 133/2013 e a revogação das 
normas do OE que ainda se sobrepõem aos AEs e que sejam dadas respostas 
aos direitos dos trabalhadores no que concerne a diuturnidades, evoluções 
profissionais, pagamento de trabalho extraordinário e que neste âmbito seja 
cumprido AE no que concerne ao pagamento só subsidio de Natal, conforme 
determina o Orçamento do Estado de 2016. 

 
6. Que seja aberto, de imediato, um processo de negociação colectiva com vista 

a dar cumprimento às disposições do OE no que concerne ao direito ao 
transporte e também para a revisão da Convenção Colectiva em vigor com a 
devida actualização e crescimento dos salários. 

 
7. Mandatar as organizações de trabalhadores para desenvolverem durante o 

mês de Abril, uma campanha de contactos, plenários, esclarecimento, 
mobilização, acção e luta em torno dos problemas de cada local de trabalho; 

 
8. Realizar na primeira quinzena de Maio, uma concentração nacional de 

trabalhadores, junto ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, 
caso estas reivindicações não tenham resposta por parte do Governo, 
Administração da CP e Administração da EMEF. 

 
Lisboa, 4 de Abril de 2016 


