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A 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 e a preços muito competitivos, ao contrário de 
algumas multinacionais, que mais não fazem do que sorver dinheiro ao erário público. 
 
A falta de investimento, a intenção de privatizar a empresa, a redução cega do número 
de trabalhadores, a imposição de regras no funcionamento das empresas públicas, 
conduzem ao bloqueio da sua actividade, fazem com que a EMEF tenha sofrido um 
processo de desgaste, degradação e redução da sua capacidade de intervenção, 
aumento da externalização de trabalhos que podem ser feitos na empresa e aumento 
de trabalhadores com vínculos precários. 
 
A perspetiva de privatização da empresa no seu todo ou às fatias, foi acompanhado de 
um violento ataque contra os trabalhadores e os seus direitos laborais e sociais, o que 
faz com que em 2016 se trabalhe nesta empresa com salários de 2009 e com uma parte 
significativa da contratação colectiva suspensa. 
 
A inversão de ciclo político não pode se pode traduzir em mais do mesmo, ou que se 
fique apenas por pequenos passos (importantes e que correspondem a reivindicações 
dos trabalhadores) como a passagem a efectivos dos trabalhadores de Guifões e a 
abertura de concurso para mais 85 trabalhadores, mantendo-se depois as situações de 
falta de materiais, a continuação de situações de precariedade no trabalho e a 
externalização de trabalhos, com algumas empresas a trabalharem em instalações da 
EMEF. 
 
A EMEF tem todas as capacidades e potencialidades para se desenvolver e dar um 
contributo significativo para uma política de dinamização da produção nacional, não 
só na manutenção, mas na Construção de Material Circulante Ferroviário. 
 
Este desenvolvimento faz-se com trabalhadores motivados, valorizados e que vejam 
respeitados os seus direitos consagrados na Contratação Coletiva e, porque são estes 
os primeiros interessados na defesa da EMEF, em plenário realizado em 
Entroncamento, em 28/04/2016, decidem: 
 

1. Reclamar do Governo e Administração da CP, a elaboração de um plano de 
desenvolvimento da EMEF de modo a que a mesma potencie a 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 produção, que responda a uma boa parte das necessidades de 
material circulante em Portugal; 

 
2. Saudar a integração dos trabalhadores com vínculos 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, assim, possa funcionar em termos de 
igualdade com as empresas concorrentes; 
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4. Reclamar do Governo e Administração da CP um plano de admissão de 
trabalhadores necessários para o cumprimento total das capacidades da 
empresa, de modo a reduzir a externalização de serviços e um plano de 
renovação etária dos trabalhadores, satisfazendo as disponibilidades de 
trabalhadores saírem da empresa, mas com a admissão de outros, de modo a 
salvaguardar o futuro da empresa; 
 

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 AE e que sejam dadas respostas aos direitos 
dos trabalhadores no que concerne a diuturnidades, evoluções profissionais, 
pagamento de trabalho extraordinário; 
 

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

a garantir o direito ao transporte a todos os trabalhadores da EMEF (e aos seus 

familiares no espírito do Regulamento de Concessões), respeitando as decisões 

da Assembleia da República e também para a revisão da convenção colectiva 

em vigor com a devida actualização e valorização dos salários; 
 

7. Na defesa destas reivindicações os trabalhadores decidem: 

 

 Mandatar a Comissão de Trabalhadores e o Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores do Sector Ferroviário para continuarem a mobilização dos 

trabalhadores em torno das reivindicações locais aprovadas nos plenários 

realizados na última semana de Abril e dinamizar a luta nacional em torno 

destas reivindicações, caso o Ministério e as administrações da CP e da 

EMEF continuem sem implementar medidas que visem a defesa e 

desenvolvimento da empresa, a defesa dos postos de trabalho, que 

combatam os vínculos precários e a melhoria das condições de vida e 

trabalho.  
 

Lisboa, 10 de Maio de 2016 
 


