
 

 

 
President Lars Lindgren Vice Presidents Alexander Kirchner 

 Ekaterina Yordanova 
                                     General Secretary Eduardo Chagas 

 

 

 
 

 
S. Exa o Primeiro Ministro  
Dr. António Costa 
 
gabinete.pm@pm.gov.pt 

 
 
 
Bruxelas, 13 de janeiro de 2016 
 
 
Ref: Privatização da CP-Carga 
 
 
Exmo Sr. Primeiro Ministro, 
 
 
Em nome da Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes, ETF, representando mais 
de 3,5 milhões de trabalhadores em todos os modos de transportes, de 41 países europeus, 
venho por este meio expressar a nossa preocupação pelo anunciado processo de privatização 
da empresa CP Carga. 
 
Preocupa-nos a falta de transparência no processo em que as organizações representativas dos 
trabalhadores (Comissão de Trabalhadores e sindicatos) não foram informadas nem 
consultadas.  
 
Preocupa-nos a decisão de alienar uma empresa que presta um serviço essencial e estratégico 
como é o transporte ferroviário de mercadorias, tanto numa perspectiva da economia nacional 
como na do desenvolvimento de uma política sustentável de transportes, em que o sector pode 
desempenhar um papel significativo na redução do impacto ambiental (congestão, poluição) 
gerado pelo sector dos transportes. 
 
Preocupa-nos ainda a perspectiva de uma venda a „preços de saldo“ de uma empresa que tem 
condições para ser lucrativa e na qual o Estado português investiu mais de cem milhões de euros. 
 
O Governo português decidiu recentemente inverter os processos de privatização dos serviços 
de transporte urbano de Lisboa e Porto, decisão que saudamos. Impõe-se que o mesmo seja 
feito neste processo da CP Carga em nome da salvaguarda do interesse público. 
 
A ETF tem sido confrontada nos últimos anos com denúncias de sindicatos filiados em diversos 
países da União Europeia, e em particular daqueles onde a troika tem mais activamente 
condicionado os processos decisionais nacionais, sobre processos de privatização forçada de 
serviços essenciais em que claramente os únicos beneficiários são os grupos multinacionais que 
assim expandem a sua posição dominante, em prejuízo de quaisquer tentativas de políticas e 
estratégias de desenvolvimento que sirvam os reais interesses dos Estados em questão. 
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Venho assim junto de V. Exa expressar o apoio desta Federação às ações convocadas pela 
FECTRANS e pelas Comissões de Trabalhadores da CP e da CP-Carga apelando à suspensão 
do processo de privatização, à realização de uma discussão pública sobre vias alternativas para 
assegurar o interesse público deste serviço e à consulta do Tribunal de Contas sobre o processo 
conduzido pelo governo anterior. 
 
Esperamos que este nosso apelo receba a melhor atenção de V.Exa e gostaríamos que nos 
informasse das medidas que se propõe desenvolver nesse sentido. A ETF tem contribuído 
ativamente para o debate sobre a definição de políticas de transporte duráveis tanto do ponto de 
vista económico, como social ou ambiental e é para nós claro que a via da privatização dos 
serviços de transporte que asseguram serviços estratégicos, não serve o interesse comum nem 
assegura a coerência de uma política integrada de transportes. 
 
Disponibilizando-nos para discutir com V.Exa estes argumentos, queira receber Sr. Primeiro 
Ministro os nossos  
 
Melhores cumprimentos 
 
 
 
 
Eduardo Chagas 
Secretário Geral da ETF 
 
 
Cc: Ministro do Planeamento e das Infraestruturas  
      FECTRANS 
 


