
Sobre o actual estado do sector ferroviário 
Comissões de Trabalhadores da IP, CP, EMEF e MEDWAY 

 

Introdução 

A degradação da ferrovia hoje patente nas infraestruturas (linhas, sinalização, 
estações), na falta de qualidade e quantidade da oferta de serviços (supressões, 
avarias) e nos frequentes descarrilamentos, resultante da política dos diversos 
governos, levou as Comissões de Trabalhadores da CP, EMEF, IP e MEDWAY a 
reunirem para debaterem as causas subjacentes a esta situação e apresentarem 
propostas para que o caminho-de-ferro em Portugal sirva as populações e o 
desenvolvimento económico do país. Move-nos o dever de dar voz às preocupações 
dos trabalhadores ferroviários das mais diversas formações e categorias profissionais 
que diariamente se confrontam com problemas que, a não serem abordados com 
coragem e urgência, poderão colocar em causa a segurança de pessoas e bens que 
utilizam todos os dias o transporte ferroviário. Move-nos a responsabilidade de 
transmitir a opinião de profissionais zelosos a quem ninguém parece querer dar 
atenção e valor. 

 

1. Desmembramento do sector  

Para se produzir transporte ferroviário de qualidade de forma eficiente é 
absolutamente fundamental que todos os seus componentes estejam, como os vários 
órgãos de um corpo humano saudável, ligados em sintonia. Acontece que em 
Portugal, sob vários pretextos vendidos ora como imposição da U.E. ora como 
garante do futuro, a CP original foi sendo desmembrada abrindo caminho à sua 
privatização ou concessão tendo-se criado várias empresas e “unidades de negócio” 
comprometendo assim o seu funcionamento. É esta pois a principal causa da 
degradação que hoje conhecemos. 

 

2. A construção e manutenção do material circulante  

O primeiro passo do desmembramento da CP feito sob pretexto de ganhos de 
competitividade aconteceu em 1992 com a criação da EMEF SA (100% de capital da 
CP), retirando à CP as suas oficinas de reparação e manutenção do material circulante 
(vulgo comboios), uma das bases materiais da produção de transporte ferroviário. O 
principal objectivo não declarado era a entrega desta fatia essencial do sector às 
multinacionais de fabrico de material circulante que assim teria um negócio 
garantido. O objectivo só não foi cumprido por falta de ambiente político favorável e 
pela luta dos trabalhadores mas os governos não desistiram deste fito, estrangulando 
a sua actividade de várias formas.  

a) As administrações da CP e da EMEF de comum acordo esticam ao limite o 
intervalo entre as intervenções programadas de manutenção do material 
circulante. Daqui resulta que os comboios circulam no que se designa por 
regime degradado (por exemplo com 1 motor a funcionar em vez de 2, 
encurtando a vida útil do único motor ao serviço). Isto faz com que avariem 
mais frequentemente, reduzindo ainda mais a fiabilidade e a pontualidade do 
serviço da CP, deixando muitos passageiros sem comboio. O mais 
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preocupante no nosso entender é que nenhuma Análise de Risco foi feita ao 
facto do material circulante ser usado no limite da sua vida útil desconhecendo 
as CT se tal poderá agravar o risco de acidente. 
 

b) Recusa do Governo e das Administrações em contratar em número suficiente 
operários para a EMEF, pelo que hoje temos os comboios com mais avarias 
(como vimos no ponto anterior) mas temos cada vez menos trabalhadores 
para fazerem a reparação e manutenção; tarefas especializadas que 
necessitam de tempo de formação para que os operários mais experientes 
ensinem os mais novos. Atrasos levam a atrasos, pelo que temos vários 
comboios parados por falta de operários para a sua manutenção; temos 
supressões de comboios em horas de ponta porque não há operários para os 
repararem durante a noite por exemplo, quando estão parados na oficina. 
 

c) Faltam peças e equipamentos nas oficinas e armazéns da EMEF. Os 
adiamentos não foram só na contratação de trabalhadores, também se 
congelou paralelamente a reposição de stocks de peças e equipamentos que 
pela sua especificidade ferroviária implicam longos prazos de fornecimento. 
Isto conduz a que se empreguem materiais menos adequados, se façam 
compras de pequenas quantidades que acabam por sair mais caras do que as 
aquisições planeadas a médio prazo de maiores quantidades. 
  

d) Com falta de operários, de peças e de equipamentos, a EMEF tem dificuldade 
em responder aos seus clientes em tempo útil, fazendo-se desta forma o 
caminho a que parte do seu trabalho seja subcontratado a terceiros sem 
garantia de qualidade da reparação efectuada.  
 

e) Este cenário de inevitabilidade construído pelo Governo e pela Administração 
não é mais do que um compasso de espera para a entrega da EMEF às 
multinacionais do sector, tendo como fase intermédia a criação de diversos 
ACE (agrupamento complementar de empresas). 
 
 

3. A infra-estrutura ferroviária – estações, linhas, 

sinalização e comunicações 

A criação da empresa estatal REFER por Decreto em 1997 e efectivada em 
1999, (hoje IP, resultante da fusão com a Estradas de Portugal) veio retirar da CP 
original outra parte essencial à produção de transporte ferroviário: o seu património 
edificado e a sua infra-estrutura. O pretexto foi um pacote ferroviário da Comissão 
Europeia sem que se pesasse do outro lado da balança a soberania do País e os 
inúmeros pareceres de entidades responsáveis, entre as quais a própria UIC União 
Internacional de Caminho-de-ferro, que alertavam para o descalabro que podia advir 
desta decisão. Prova de que o caminho escolhido não era o melhor é o facto de não 
ter sido seguido em muitos países (Alemanha, não inocentemente aliás) ou de ter 
sido tomado e entretanto revertido noutros países que assumiram um erro claro 
cometido no passado. 

Assim como noutras empresas estatais, na REFER foram criadas também 
empresas participadas nas áreas das telecomunicações, património, engenharia e a 
GIL - Gare Intermodal de Lisboa – esta última tendo como objectivo gerir o espaço 
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"Estação-Lisboa Oriente". Esta divisão contra-natura pesa hoje severamente sobre 
os utilizadores sob várias formas: 

a) As estações estão sujas, vandalizadas, desguarnecidas e cada vez mais 
desconfortáveis, deixando os passageiros abandonados a si mesmos sem, 
entre outros aspectos, terem o apoio que legalmente deveria ser prestado 
pelo Gestor de Infra-estrutura a pessoas com mobilidade reduzida. Isto não 
só compromete o serviço como afasta da ferrovia milhares de pessoas. A falta 
de ferroviários nas estações aumenta a insegurança ao eliminar-se a vigilância 
que estes exerciam quer sobre os passageiros, quer sobretudo sobre os 
comboios que ali passam. 
 

b) Os anúncios sonoros e visuais feitos aos utentes que estão nas estações estão 
frequentemente desfasados da realidade em virtude de estarem centralizados 
no comando da circulação (IP) em vez de estarem dependentes de quem 
presta o serviço de transporte, situação tão mais grave quanto é mais patente 
em casos de perturbações da circulação.  
 

c) Os escassos investimentos feitos não levam em linha de conta as 
necessidades da CP. A título de exemplo a recente renovação do troço 
Alfarelos - Coimbra-B limita a oferta da CP na medida em que parte das 
plataformas não permite que aí parem em segurança comboios mais longos. 
Tal foi deixado para uma segunda fase da obra que não tem sequer calendário. 
 

d) Os constantes descarrilamentos na via-férrea nalguns casos ocorrem em 
linhas já intervencionadas com milhões de euros; 
 

e) A falta de controlo do peso dos comboios de mercadorias, consequência da IP 
ter colocado fora de serviço as balanças destinadas a este fim, leva a que 
possam circular comboios com centenas de toneladas acima do permitido por 
Lei, colocando em causa a segurança de pessoas e bens; 
 

f) A não realização de tarefas legais essenciais à segurança da circulação 
ferroviária como sejam a desmatação da via comprometendo a visibilidade da 
sinalização de segurança, dificultando o acesso em caso de socorro ou 
desempanagem, aumentando o risco de incêndio. 
 

g) Deficiente cobertura da rede de comunicações comboio – centro de comando 
da IP e redes móveis, comprometendo a segurança da circulação. 
 

h) Falta de vedação das linhas que atravessam zonas populacionais aliada à 
existência de diversos atravessamentos não vigiados, potenciando acidentes 
graves. 
 
 

4. A total falta de investimento 

Para se ter uma ideia da falta de investimento no sector ferroviário bastam-
nos dois exemplos de um imenso leque disponível: 

a) A IP em 2017 investiu 83 Milhões de euros (M€) nas redes Ferroviária e 
Rodoviária quando a média anual de investimento somente na rede ferroviária 
entre 2002 a 2011 foi de 331M€/ano, ou seja, quatro vezes mais.  
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b) O estado de degradação da infra-estrutura é tal que levou a CP a reduzir a 
velocidade comercial em vários troços, chegando mesmo a aumentar o tempo 
de trajecto nos seus novos horários por questões de segurança. 

A aposta no investimento ferroviário é sempre “bandeira de campanha” dos 
partidos mas passadas as eleições, os governos que assumem funções depressa se 
esquecem destas promessas, limitando-se a gerir os anúncios à imprensa de modo 
a ir protelando qualquer ínfima execução. Ainda recentemente tivemos disto nota 
quando o Ministro Pedro Marques anunciou mais um plano, desta para 2030, quando 
o que tinha anteriormente anunciado para 2020 não avançou mais do que 15% 
(segundo os jornais). Para iludir as conferências de imprensa não hesita em recorrer 
a expedientes como colocar em fase de execução planos que nem em execução de 
estudo estão – é tudo uma questão semântica, um eufemismo. 

Da parte de investimentos em material circulante basta mencionar que a CP 
não compra comboios novos há 20 anos, tendo que sublinhar que a vida útil de um 
comboio é de 30 anos. Ou seja, a maioria dos comboios hoje ao serviço está no terço 
final da sua vida útil, tendo muitos já ultrapassado esse prazo, onerando 
financeiramente a manutenção e comprometendo a qualidade da oferta com 
constantes supressões, avarias e atrasos. 

 

5. A CP reduzida à sua ínfima capacidade 

Privada de acção directa nalgumas das bases da produção de transporte 
ferroviário, como seja a manutenção dos comboios e a gestão da infra-estrutura, a 
CP vê hoje cada vez mais reduzida a sua capacidade de actuação, a que se junta uma 
preocupante descapitalização de que é exemplo a doação da área de transporte de 
mercadorias à multinacional MSC num valor estimado pela módica quantia de 200M€. 

Como exemplo olhe-se para a Linha de Cascais que transportou em 2016 24 
milhões de passageiros, o que representa 29% do total dos passageiros dos comboios 
urbanos de Lisboa e equivale a 20% do total de passageiros da CP. Não obstante 
este peso relativo, a CP tem visto negada a autorização para compra de comboios 
novos (os que aí circulam têm 60 anos) e a IP não tem instruções da tutela nem para 
as obras de fundo na via (migração da alimentação eléctrica similar à da rede geral), 
nem autorização para substituição da sinalização e controlo de tráfego que se 
encontram obsoletos. 

Com a sua frota de comboios envelhecida a CP recorre agora ao aluguer de 
comboios (igualmente velhos e com fraca fiabilidade) da RENFE, congénere 
espanhola, que além de serem caros, tem permitido “tapar o sol com a peneira” 
adiando sine die a inevitável e cada vez mais urgente aquisição de material novo 
para a CP. 

Sem investimento em material circulante a CP recorreu ainda a um expediente 
que configura má gestão de património público: a decisão de parar comboios que 
precisam de manutenção, seja porque não tem dinheiro para realizar essa 
manutenção, seja para lhes retirar peças para reparar outros comboios idênticos que 
tem ao serviço. Estão nesta condição 8 comboios do serviço urbano de Lisboa e isto 
ao mesmo tempo que se suprimem comboios regulares por falta de material 
circulante.  
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Com cada vez menos trabalhadores, a CP não tem hoje presença humana na 
maioria das estações e apeadeiros onde presta serviço, deixando portanto os 
passageiros abandonados à sua sorte. 

 

6. A questão legislativa e a regulação 

O caminho apontado pela Comissão Europeia de partição do sector ferroviário 
em vários componentes vem sempre embrulhado em duas ideias. 

A primeira é que o sector ferroviário necessita de mais agentes e maior 
liberdade destes para atrair mais passageiros e mercadorias, ainda que depois uma 
mera observação se constate que os únicos a ganhar foram e são as grandes 
multinacionais do sector que criaram monopólios especializados (via, equipamentos, 
material circulante, imobiliário, transporte ferroviário, etc.) estando sim os 
passageiros com pior serviço, o transporte de mercadorias privatizado e as empresas 
públicas financeiramente mais desequilibradas. 

A segunda é a de que os interesses conflituosos entre os vários agentes do 
sector serão resolvidos através da fiscalização de uma Entidade Reguladora, no caso 
português, o IMT que é simultaneamente a Autoridade Nacional de Segurança 
Ferroviária. Ora acontece que o IMT tem uma atroz escassez de trabalhadores 
dedicados ao sector ferroviário resultando daqui a sua quase total inoperância nas 
tarefas de supervisão na área da Segurança Ferroviária. A título de exemplo veja-se 
as recomendações reiteradas pelo GPIAAF nos seus relatórios. 

A este propósito cabe aqui ainda afirmar que outra componente fundamental 
da Segurança Ferroviária, o organismo de investigação de acidentes ferroviários 
GPIAAF, tem à semelhança do IMT grande escassez de recursos que em parte 
justificam o atraso com que têm sido publicados os relatórios de investigação de 
acidentes ferroviários. 

 

Conclusões 

Para quem usa o comboio como meio de transporte é evidente o estado de 
degradação a que se chegou. Os atrasos, supressões e avarias são frequentes. O 
serviço prestado nalgumas linhas chegou a níveis preocupantes. Para além das 
supressões e atrasos, o recurso a transporte rodoviário substituto tornou-se a regra 
e não a excepção na maioria das linhas não-electrificadas. 

Quando o tempo de viagem Lisboa-Porto está a níveis dos anos 70 do século 
passado, quando o material circulante da linha de Cascais tem mais de 60 anos, os 
passageiros da linha do Oeste andam mais de autocarro do que de comboio, a 
velocidade comercial da linha do Vouga é de 30km/h, está tudo dito sobre a situação 
a que chegámos. 

A principal razão para o que está a acontecer é o desinvestimento dos 
sucessivos governos na ferrovia. A falta de manutenção das infraestruturas, a falta 
de trabalhadores na EMEF, o envelhecimento do material circulante, a não compra 
de comboios novos, a falta fiscalização do IMT, o encerramento de serviços, linhas e 
estações, são as principais razões para a falta de qualidade no serviço ferroviário, 
sector com uma classificação global de segurança das piores a nível Europeu. 
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Todas as decisões políticas que são tomadas têm como princípio a divisão do 
setor dos transportes e caminhar no sentido de o liberalizar, seja no transporte de 
mercadorias, seja no transporte de passageiros ou mesmo na gestão das 
infraestruturas. Em suma, nada disto é feito ao acaso. 

Uma das consequências mais nefastas do desmembramento do caminho-de-
ferro, condição necessária para fazer avançar a sua destruição, é a perda de 
Conhecimento específico ferroviário (know-how) quer seja pela não renovação dos 
quadros, quer seja por uma política de despedimentos encapotados. Isto leva a cada 
vez maior dependência da subcontratação de tarefas vitais para a sua laboração, e 
uma perda de massa crítica vital para a sustentabilidade do sector. 

Como podemos constatar, ao longo das divisões criadas, o sector público foi 
o mais prejudicado e foi aquele que ficou com os muitos milhares de milhões de euros 
em dívida para pagar, passando uma imagem propositada de que o serviço privado 
é que pode vir a salvar isto tudo. Com um afastar de responsabilidades diretas do 
sector político e acusações constantes entre aqueles que nos vão governando, 
chegámos a um ponto em que as dívidas a pagar das empresas dos transportes, 
incluindo a mais recente, Infraestruturas de Portugal, são enormes e levam o 
Governo a executar “cortes às cegas” e cativações neste sector. 

As Comissões de Trabalhadores em conjunto alertam para a gravidade 

desta situação que está a tornar o sector ferroviário num autêntico caos e 

temem pela segurança dos utentes e trabalhadores, se esta situação se 

mantiver.   

Exigimos a tomada urgente de medidas enérgicas para reverter este 

caminho. 

- Contratação imediata de trabalhadores para dotar as empresas, 

regulador e gabinete de investigação de acidentes ferroviários de um quadro 

de pessoal capaz de dar resposta ao futuro do caminho-de-ferro em todas 

as suas vertentes, seguro, abrangente, com comando único e público. 

- Aquisição de material circulante para dar resposta à renovação da 

frota actual e à desejável expansão do transporte ferroviário a todo o 

território nacional. 

- Investimento na rede ferroviária nacional existente, reabertura de 

troços encerrados à exploração, construção de novas linhas de forma a 

servir toda a população e economia. 

 

Lisboa, 25 de Junho de 2018 

As Comissões de Trabalhadores de:  

IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.;  

CP –Comboios de Portugal E.P.E.; 

EMEF – Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário S.A. e  

MEDWAY – Transporte e Logística 


