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Ex.mo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas 

 

Hoje o Governo da República dá mais um passo no processo de doação da empresa CP 

Carga à multinacional MSC. Somos as Comissões de Trabalhadores da CP e da CP Carga, 

a empresa que formalmente vende e a que formalmente é vendida, num processo onde de 

facto não há venda nenhuma e sim uma doação do Governo da República a uma 

multinacional.  

Como saberá, a mesma Constituição que fundamenta o poder atribuído ao Governo da 

República e ao Tribunal de Contas atribui-nos um conjunto de competências no que ao 

controlo de gestão diz respeito. Infelizmente, a degradação da democracia portuguesa, com o 

poder económico a tomar de assalto o poder político e a maioria das entidades reguladoras, 

está a levar à crescente negação dos direitos das Comissões de Trabalhadores. É assim que a 

CP Carga está a ser prometida hoje, e as Comissões de Trabalhadores não têm qualquer 

informação oficial e conhecem da negociata aquilo que vão descobrindo e o que vai sendo 

publicado na Comunicação Social. 

Optámos hoje, dia da assinatura do contrato de promessa de compra e venda da CP Carga por 

nos dirigirmos a um conjunto de entidades públicas – Tribunal de Contas, ACT, Procuradoria 

Geral – para lhes dar conta das nossas preocupações e solicitar a devida intervenção, ao 

mesmo tempo que nos dirigimos ao povo português que é quem tem a força e os instrumentos 

para travar definitivamente este processo e o caminho de desastre nacional que vem sendo 

seguido. 

No caso do Tribunal de Contas, a quem já fizemos chegar as nossas preocupações 

anteriormente (em Junho, na exposição entregue pelo Sector dos Transportes e em Julho 

através de uma carta conjunta das  duas CT), queremos hoje precisar o conteúdo das questões 

já colocadas. 

Em primeiro lugar, coloca-se a questão do preço de «venda»: dois milhões de euros. É 

certo que o Governo fala em 53 milhões, mas depois lá vai dizendo que 51 desses 53 são para 

a MSC capitalizar a sua própria empresa. Portanto o preço de «venda» são dois milhões de 

euros. Comparemos esse valor de «venda» com os seguintes dados: 

 A CP Carga possuía 5,8 milhões de euros à ordem a 31/12/2014, de acordo com o 

Relatório e Contas de 2014 (doravante RC2014). 

  A CP Carga possuía activos fixos no valor bruto de 88 milhões de euros, valorizados em 

balanço, depois de depreciações, em 60,9 milhões de euros (RC2014). Esses activos 
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reportavam-se essencialmente a edifícios e equipamento diverso, principalmente o parque de 

vagões. 

 A CP Carga possuía, a 31/12/2014, uma carteira de dívida de clientes a 90 dias de 11,1 

milhões de euros. 

 A CP transfere, com esta venda, para a CP carga um conjunto de locomotivas, cujo 

valor bruto como activos da CP era de 110 milhões, estando avaliadas em balanço ainda por 

88 milhões. 

 A CP Carga recebeu uma injecção de capital de uma outra empresa pública, a REFER, de 28 

milhões de euros, no final de 2014, a propósito da transferência dos terminais de 

mercadorias da CP Carga para a REFER. 

Com estes números, que o Governo sempre esconde da opinião pública, mas estão nos 

Relatórios e Contas das empresas, perceberá o Tribunal de Contas porque falamos de 

doacção e não de venda da CP Carga? 

Em segundo lugar, coloca-se a questão da dívida da empresa CP Carga. Essa questão foi 

sempre empolada pelos sucessivos governos quando tratavam de justificar a venda da CP 

Carga. Mas aprofundemos essa questão. A dívida era de 120 milhões de euros a 31/12/2014. 

Desses, 31 milhões eram de leasings do material circulante da própria empresa e 71 milhões 

eram dívidas à CP. 

Essa dívida à CP levanta duas ordens de questões: 

 A sua criação foi completamente artificial, marcada da opção tomada em 2009 de manter 

na CP as locomotivas utilizadas pela CP Carga em vez de as colocar como capital da CP 

Carga, o que impôs um pagamento anual de 18 milhões de euros (valores de 2014) da CP 

Carga à CP, mais os juros crescentes que essa opção implicou (7,7 milhões em 2014). Ou 

seja, o Estado, enquanto a CP Carga foi uma empresa pública «destinada» à privatização, 

impôs uma política de descapitalização da CP Carga. Com a sua «venda», é o próprio Estado 

que desmantela o mecanismo de descapitalização da CP Carga à custa da descapitalização da 

CP (que passa à categoria de empresa pública a privatizar). 

 A CP era o avalista de toda a dívida da CP Carga, além do seu principal credor. Que 

arranjos foram realizados com esta dívida em prejuízo da CP e em benefício da MSC? 

Como já dissemos diversas vezes, as empresas e o governo negam-nos ilegalmente o acesso 

às contas e recusaram-se a esclarecer qualquer das questões que lhes colocámos. Mas a 

informação que temos, e pedimos ao Tribunal de Contas para analisar com particular atenção, 

é que a estrutura desta dívida foi ela própria redesenhada, em prejuízo da CP e em benefício 

da multinacional.  
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Uma terceira questão que queremos colocar à reflexão do Tribunal de Contas é a razão 

para a inclusão da CP Carga na lista de privatizações. Conhecerá o Tribunal que a CP 

Carga foi colocada como empresa a privatizar no Memorando assinado por PS/PSD/CDS 

com a troika estrangeiras. Mas a dívida da CP Carga de 120 milhões de euros representa 

menos de 0,1% da dívida pública, e é um valor insignificante mesmo quando comparado com 

dívidas de empresas privadas (por exemplo, a empresa privada EDP tem mais de 17 mil 

milhões de dívida). E no entanto, a troika reclamou a sua privatização por causa da dívida. 

Temos dito e redito: a verdadeira razão é porque a troika é um instrumento das 

multinacionais, e estas desejam apoderar-se dos instrumentos estratégicos da nossa economia, 

agravando a nossa dependência e minando a nossa soberania. Esta política, sustentada na 

ideologia do colonizador, é não só errada, como anti-patriótica.   

Terminamos com um último alerta: não se trata apenas de um processo de oferta da CP 

Carga que rotulamos de criminoso e lesivo do interesse público. Trata-se paralelamente 

de uma processo de descapitalização da CP, inserido numa ofensiva mais vasta que visa 

liquidar o Sector Ferroviário Nacional e colocá-lo como apêndice das multinacionais e dos 

grandes grupos económicos «nacionais». Porque com a doação da CP Carga está muito mais 

em causa do que os números da negociata, por exemplo, no RC2014 é sublinhado o valor 

ambiental do serviço prestado pela CP Carga, onde cada comboio representa 2,26 toneladas 

de CO2 cuja carga, transportada por 16 camiões por estrada produziria 5,45 toneladas de CO2 

– e esses números ainda esquecem duas outras importantes realidades, pois esses 16 camiões 

circulariam sobre as rodovias nacionais acelerando significativamente o seu desgaste com 

custos enormes para o Estado e esses camiões movimentam-se a gasóleo, cuja importação 

representa um défice estrutural do país. 

  

Com os nossos melhores cumprimentos, 

 

A Comissão de Trabalhadores da CP 

A Comissão de Trabalhadores da CP Carga 

 

Lisboa, 21 Setembro 2015 

 


