
P0SIÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2017 
 

As organizações de trabalhadores abaixo-assinadas, reunidas em Lisboa 
no dia 24 de Outubro de 2016, manifestam relativamente à proposta de 
Orçamento do Estado para 2017 o seguinte: 
 
Apesar de considerarem que existem aspectos positivos relativamente à 
reposição de direitos e rendimentos, no que diz respeito ao sector 
empresarial do Estado e aos seus Trabalhadores, a proposta é 
insuficiente, mantendo aspectos negativos. 
 
A proposta de OE aponta para a redução do financiamento do serviço 
público de transportes, o que necessariamente se repercutirá na 
qualidade do serviço prestado aos utentes, agravando a situação negativa 
já existente nas empresas de transportes. 
 
Quanto aos direitos e rendimentos dos Trabalhadores do Sector 
Empresarial do Estado, é proposto que em 2017 estes continuem a 
laborar com salários de 2009, já que apesar do desbloqueio das matérias 
referentes ao subsídio de refeição, ao trabalho extraordinário e ao 
trabalho nocturno, fica vedada a possibilidade de negociação de novos 
salários, continuaria suspenso o pagamento de novas 
diuturnidades/anuidades, bem como suspensas as matérias referentes a 
carreiras e progressões profissionais. 
 
Apesar da situação operacional deficitária existente nas empresas 
motivada pela falta de trabalhadores, a proposta do OE sobre a matéria 
é a repetição das normas de 2016 que ao colocar a solução do problema 
no crivo da tutela das finanças, teve como resultado, até ao momento, 
não se terem resolvido os problemas de admissão de trabalhadores. O 
fomento da precariedade do trabalho não só alimenta as empresas de 
trabalho temporário, verdadeiras esclavagistas da era moderna; como 
agrava as contas das empresas e piora a qualidade, fiabilidade e 
segurança do serviço. 
 
As organizações de trabalhadores entendem que é necessário repor o 
pleno direito à contratação colectiva, direito constitucionalmente 
consagrado, já que só através desta se previnem conflitos laborais. É pela 
dinâmica da negociação que se encontrarão as respostas que, atendendo 
aos interesses, reivindicações e aspirações dos trabalhadores, 
permitirão alcançar o objectivo de prestação de um serviço público de 
qualidade. 
 
A proposta de OE para 2017 não corresponde às expectativas dos 
trabalhadores que esperavam que depois da contenção no corrente ano, 
e na linha do combate a um modelo de desenvolvimento assente em baixos 



salários e precariedade, fossem repostos os diversos Instrumentos de 
Relação Colectiva de Trabalho. 
 
Na defesa da contratação colectiva e da negociação colectiva, pela 
alteração da proposta de Orçamento de Estado, as organizações de 
trabalhadores presentes decidem promover acções de luta convergentes, 
decidindo desde já: 
 

• manifestar o seu protesto junto do Parlamento, sede da discussão 
do Orçamento do Estado, na forma de um plenário de 
representantes de trabalhadores, a realizar dia 3 de Novembro, 
10,30h, em frente à Assembleia da República. 

 
• realizar nova reunião de estruturas, no dia 2 de Novembro, às 

14,30h, com vista a preparar o plenário em frente à AR e a 
concertar as formas de luta a propor ao plenário. 

 
 
Lisboa, 24 Outubro 2016 
 
As organizações de trabalhadores  
 
APROFER  Associação Sindical dos Profissionais de Comando e 

Controlo Ferroviário 

ASCEF  Associação Sindical Chefias Intermedias Exploração 
Ferroviária 

ASSIFECO  Associação Sindical Independente dos Ferroviários da 
Carreira Comercial 

CT da CP  Comissão de Trabalhadores da Comboios de Portugal 

CT da EMEF  Comissão de Trabalhadores da Empresa de 
Manutenção de Equipamento Ferroviário 

CT da IP  Comissão de Trabalhadores das Infraestruturas de 
Portugal 

CT da SOFLUSA Comissão de Trabalhadores da Sociedade Fluvial de 
Transportes 

CT da STCP Comissão de Trabalhadores da Sociedade de 
Transportes Colectivos do Porto 

CT da TRANSTEJO Comissão de Trabalhadores da Transportes Tejo 

CT do ML Comissão de Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa 

FECTRANS Federação dos Sindicatos de Transportes e 
Comunicações 

FENTCOP Sindicato Nacional dos Transportes Comunicações e 
Obras Públicas 



SENSIQ Sindicato de Quadros 

SFRCI Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial Itinerante 

SIMAMEVIP Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, 
Agências de Viagens, Transitários e Pesca 

SINAFE Sindicato Nacional dos Ferroviários do Movimento e 
Afins 

SINDEFER Sindicato Nacional Democrático da Ferrovia 

SINDEM Sindicato de Manutenção do Metropolitano 

SINFA Sindicato Nacional de Ferroviários e Afins 

SINFB Sindicato Nacional dos Ferroviários Braçais e Afins 

SINFESE Sindicato Nacional dos Ferroviários Administrativos, 
Técnicos e de Serviços 

SIOFA Sindicato Independente dos Operacionais Ferroviários 
e Afins 

SITAVA Sindicatos dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos 

SNAQ Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos 

SNTSF Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector 
Ferroviário 

STFCMM Sindicato dos Trabalhadores Fluviais, Costeiros e 
Marinha Mercante 

STRAMM Sindicatos dos Trabalhadores de Transportes 
Rodoviários da Região Autónoma da Madeira 

STRUP Sindicato dos Trabalhadores de Transportes 
Rodoviários e Urbanos de Portugal 


