


Introdução

23 Fevereiro de 2016. A Assembleia da República aprova os projectos-lei 
do PCP e do BE, o que determina o fim do roubo dos complementos de 
reforma no Sector Empresarial do Estado. Foi o fim de um longo processo 
iniciado1 no  dia  13  de  Outubro  de  2013,  quando o  Governo  PSD/CDS 
tornou pública a sua proposta de Orçamento de Estado para 2014 e nela 
estava incluída o roubo dos complementos de reforma.

Durante  mais  de  dois  anos  os  reformados  do  Metropolitano  de  Lisboa 
ergueram uma luta heróica, apoiados pelo seu sindicato unitário, o STRUP, 
pela  FECTRANS  e  a  CGTP-IN,  pela  Comissão  de  Trabalhadores  da 
empresa, e pelo conjunto de sindicatos do ML (STTM, SITRA, SINDEM, 
SENSIQ, SERS) que mantiveram uma assinalável convergência na acção 
ao longo deste processo.

Para se ter a dimensão do roubo e do seu impacto, no caso do ML, centenas 
de  trabalhadores  haviam  sido  reformados  antecipadamente,  como 
aconteceu  em todo  o  Sector  Empresarial  do  Estado,  por  iniciativa  dos 
sucessivos  governos.  Só  que  no  ML  muitos  destes  trabalhadores  não 
haviam rescindido os contratos com indemnização, tinham aceite a reforma 
antecipada com perdas muito significativas com a garantia pela empresa do 
pagamento  de  um  complemento  mensal.  É  assim  que  centenas  de 
reformados recebiam quase tanto de complemento como de reforma. 

Pode-se perguntar  porque razão o Governo PSD/CDS lançou este brutal 
ataque a estes reformados, que já tinham sofrido todos os roubos e cortes 
dos  PEC  e  do  Pacto  entre  as  Troikas.  Desde  o  início  que  foram 

1 Todos os processos estão inseridos noutros processos. É evidente que o roubo 
dos complementos de reforma não pode ser desligado do processo iniciado em 
2011 com a assinatura do Acordo entre a troika nacional (PS/PSD/CDS) e a 
internacional (UE/BCE/FMI),  nem pode ser desligado da crise capitalista de 
2008, dos PEC I, II e III que continham já medidas contra o SEE. Nem pode ser 
desligada da luta que os trabalhadores do Metro travavam contra os roubos e 
congelamentos que os afectavam desde 2009, nem da luta contra a privatização 
do Metropolitano que esteve nos bastidores deste processo. A bom rigor, nem 
pode ser  desligado  da  integração  europeia,  do  processo  de  reconstrução  do 
capitalismo monopolista, e de toda a luta de classes travada em Portugal. Mas 
este texto é sobre este processo – o roubo dos complementos  de reforma e a 
luta travada para o derrotar -  e a ele tentaremos cingir-nos.



identificados  três  razões  fundamentais:  (1)  As  multinacionais  queriam a 
privatização  da  exploração  comercial  destas  empresas,  e  para  a  tornar 
rentável era necessário limpar as suas contas deste tipo de custos; (2) O 
Governo  queria  amealhar  o  máximo  para  entregar  aos  especuladores 
internacionais que garroteavam a nossa finança, e pareceu-lhe que estava 
aqui um dinheiro fácil de roubar; (3) O sector dos Transportes, e o ML em 
particular,  estavam em luta  desde 2009 contra  os sucessivos roubos aos 
trabalhadores do SEE, tinham ainda dado um assinalável contributo às 5 
greves gerais que foram o ponto alto da resistência à ofensiva o que lhes 
fizera merecer o respeito de quem lutava contra as políticas de expoliação 
dos  trabalhadores  e  do  povo,  mas  fizera  crescer  nos  executantes  dessa 
política um ódio proporcional. 

No fim, os reformados do ML venceram. Derrotaram as inevitabilidades e 
venceram.  E  ainda  contribuíram  para  uma  outra  vitória:  também  os 
trabalhadores do ML venceram, impediram a destruição da sua empresa, 
impediram a privatização da exploração comercial e do material circulante, 
salvaguardaram a contratação colectiva e conseguiram recuperar todos os 
rendimentos roubados e a contagem de todo o tempo trabalhado. É certo 
que uns e outros contaram com uma alteração positiva na situação política 
na sequência da estrondosa derrota eleitoral2 de PSD/CDS nas Eleições de 
4  de  Outubro  de  2015.  Mas  a  sua  luta  também  contribuiu  para  essa 
mudança,  e em mais que uma dimensão:  se  houve quem tivesse estado 
sempre ao lado dos trabalhadores e reformados do ML, outros houve que 
começaram do lado de lá -  a  apontar  a  necessidade de «concessionar a 
operação de transporte a uma entidade privada» em 2010, a assinar os PEC 
e os Acordos com a Troika - e acabaram do lado de cá, a contribuir para 
reverter o conjunto de medidas implementadas.  

Ao longo de mais de dois anos de luta, muitos foram aqueles que lhe deram 
força e confiança. Dois merecem ser aqui destacados pois estiveram sempre 
presentes:  Arménio  Carlos  Secretário-Geral  da  CGTP-IN e  Bruno Dias, 
deputado do PCP na Assembleia da República.

2 O PSD/CDS perde a maioria absoluta e obtém o seu segundo pior resultado 
eleitoral de sempre. O mito de que haviam ganho as eleições porque (coligados) 
eram a força mais votada é isso mesmo, um mito.   



2013

No dia 13 de Outubro de 2013, como uma bomba, o Governo PSD/CDS 
de  Pedro  Passos  Coelho  e  Paulo  Portas  tornou  público  a  proposta  de 
Orçamento  de  Estado  para  2014.  Somava,  ao  conjunto  de  roubos  que 
vinham sendo  organizados  contra  os  trabalhadores  e  reformados  desde 
2009,  mais  um  conjunto  deles.  E  anunciava  que  os  complementos  de 
reforma no SEE deixariam de ser pagos a partir de 1 de Janeiro de 2014.

Quinze dias antes, o PCP já alertarai que era de esperar novos roubos, na 
sequência da declaração de inconstitucionalidade de um conjunto de outros 
roubos que estavam a ser realizados por via do Código de Trabalho:  «O 
Governo não vai desistir. Tal como aconteceu com o Subsídio de Férias, o 
Governo  vai  procurar  novas  formas  de  alcançar  os  seus  objectivos 
anticonstitucionais:  destruir  a  contratação colectiva  e reduzir  o preço da 
força de trabalho, para fazer crescer a exploração de quem trabalha e os 
lucros dos capitalistas nacionais e estrangeiros.» 

Para  memória  futuro,  vale  a  pena  guardar  o  conteúdo  exacto  do  texto 
proposto pelo Governo:

«Artigo 73.º Complementos de pensão 

1  -  Nas   empresas   do  setor   público  empresarial   que   apresentem 
resultados  líquidos negativos nos três últimos anos é vedado o pagamento,  
aos trabalhadores que passem à situação de aposentação a partir de 1 de  
janeiro  de  2014,  de  complementos  às  pensões  atribuídas  pelo  Sistema  
Previdencial da Segurança Social, pela CGA, I.P., ou por outro sistema  de 
proteção  social,  na  percentagem  não  financiada  pelos  descontos  e  
contribuições dos trabalhadores.  

2 - Nas empresas a que se refere o número anterior encontra-se suspenso o  
pagamento  de  complementos  às  pensões  atribuídas  pelo  Sistema 
Previdencial da Segurança Social, pela CGA, I.P., ou por outro sistema de  
proteção  social,  na  percentagem  não  financiada  pelos  descontos  e  
contribuições dos trabalhadores. 

3 - Nas  empresas  a  que  se  refere  o  número  anterior  fica  suspenso  o  
pagamento,   aos  trabalhadores  que  tenham  passado  à  situação  de 
aposentação até 31 de dezembro de 2013,  de complementos às pensões  



atribuídas pelo Sistema Previdencial da Segurança Social, pela CGA, I.P.,  
ou por outro sistema de proteção social, na percentagem não financiada  
pelos descontos e contribuições dos trabalhadores. 

4 - O  pagamento  de  complementos  de  pensões,  nos  casos  a  que  se 
refere   o   número  anterior,  é  retomado  num contexto  de  reposição  do  
equilíbrio financeiro das empresas do setor público empresarial, aferido  
pela  verificação  de  cinco  anos  consecutivos  de  resultados  líquidos  
positivos. 

5 - A reposição do pagamento de complementos de pensões prevista no  
número anterior ocorre em três anos, na proporção de um terço por cada  
ano.  

6 - As normas legais especiais ou excecionais a que se refere o número  
anterior consideram-se revogadas a partir da data da entrada em vigor da  
presente lei. 

7 - O  regime  fixado  no  presente  artigo  tem  natureza  imperativa,  
prevalecendo   sobre  quaisquer  outras  normas  legais,  especiais  ou  
excecionais, em contrário e sobre contratos de  trabalho  ou  instrumentos 
de  regulação  coletiva  de  trabalho,   não  podendo  ser afastado ou  
modificado pelas mesmas. 

8 - As normas legais especiais ou excecionais a que se refere o número  
anterior consideram-se revogadas a partir da data da entrada em vigor da  
presente lei.»

O Governo não só anunciava o roubo, como estipulava que ele duraria no 
mínimo 8 anos, sendo que a condição para o levantamento faseado desse 
roubo seria que as respectivas empresas fossem lucrativas, o que só podia 
acontecer se o  Governo transferisse  para  as  empresas  as verbas  devidas 
pelo serviço público, o que nunca aconteceu (e ainda hoje não acontece).

O roubo dos complementos de reforma abatia-se com particular violência 
sobre  os  trabalhadores  do  Metropolitano  de  Lisboa,  muitos  deles 
reformados  aos  55  anos  por  conveniência  das  empresas,  e  que  só  pela 
existência de complemento tinham aceite o brutal corte que tal implicava 
nas suas reformas. 



Na noite de 30 de outubro de 2013, na véspera de mais uma greve que 
paralisaria  totalmente  a  circulação,  junto da Sidónio País,  realiza-se  um 
gigantesco  plenário  de  trabalhadores  e  reformados  do  Metropolitano  de 
Lisboa. Um plenário que marca o início da mobilização dos reformados, e 
que decide da continuação da luta.

No dia 7 de Novembro, coincidindo com uma greve de várias empresas de 
transportes  contra  os  roubos  praticados  e  previstos  no  Orçamento  de 
Estado,  realiza-se  no  Alto  Moinho  um  plenário  de  reformados  do 
Metropolitano, que sublinhou duas questões essenciais: (1) que o ataque era 
contra trabalhadores e reformados, que haveria que enfrentá-lo juntos e (2) 
que havia que travar a luta em todas as frentes – no plano político, jurídico 
e  económico  –  e  ter  uma  particular  atenção  com o  ganhar  da  opinião 



pública e dos utentes, elemento central para se poder vencer em qualquer 
uma dessas frentes.

O facto de o Tribunal Constitucional já ter, por duas vezes, dado razão à 
luta contra outros roubos, criava naturais expectativas no plano jurídico, 
rapidamente  alimentadas  por  algumas  personalidades  sempre  ávidas  de 
angariar clientes. A justa percepção da brutal injustiça também ajudava à 
crença  na  possibilidade  de  reverter  rapidamente  o  processo  com 
providências cautelares. Mas os reformados do ML, mesmo com naturais 
ilusões sobre o papel  do Tribunal  Constitucional  e da Justiça,  souberam 
apontar à necessidade de travar a luta em todas as frentes.

A 19 e 21 de Novembro de 2013 os trabalhadores do Metro realizam mais 
duas greves com sucesso, desta vez parciais.  E a  22 de Novembro,  um 
novo plenário de reformados ocupa a sede do ML, então situada na Barbosa 
do Bocage.

No dia 26 de Novembro o Orçamento de Estado para 2014ii acabaria por 
ser aprovado, com os votos a favor de PSD/CDS, e integrando alterações 



menores  ao  Artigo  sobre  o  roubo  dos  complementos  de  reforma:  É 
estabelecido  um  tecto  de  600  abaixo  do  qual  não  haveria  cortes,  e  é 
reduzido o número mínimo de anos de roubo de 8 para 3, apesar de se 
manter a condição que só o Governo poderia satisfazer (resultados líquidos 
positivos),  o  que  na  prática  equivalia  à  declaração  da  perpetuidade  do 
roubo.

Apesar de insuficientes, estes recuos do Governo eram já fruto da luta dos 
reformados. Mas estes não se deixaram adormecer, e decidiram continuar a 
lutar pela revogação do roubo. 

A 28 de Novembro de 2013 nova greve parcial paralisa o Metropolitano.

Entretanto  PCP,  PEV  e  BE  anunciam  que  enviarão  ao  Tribunal 
Constitucional  um  conjunto  de  normas  do  OE  2014  que  violam  a 
Constituição,  entre  elas  o  artigo  75º  que  rouba  os  complementos  de 
reforma.

A 4 de Dezembro de 2013 os reformados do ML apresentam-se na sede da 
empresa para fazer a «prova de vida» de que a Administração os dispensara 
face  à  expectativa  de  poder  deixar  de  pagar-lhes  os  complementos. 
Conseguem mais uma vitória, ainda que simbólica, e obrigam a empresa a 
realizar essa prova de vida, e assim afirmam a sua confiança na reversão 
desta  medida.  Segue-se  a  ocupação  simbólica  da  Estação  do  Campo 
Pequeno.

A  12  de  Dezembro,  a  Comissão  de  Reformados  e  Pensionistas  do 
Metropolitano de Lisboa,  na sequência da reunida tida com este a  1 de 



Novembro, apresenta ao Provedor de Justiça queixaiii contra o Estado e o 
Metropolitano de Lisboa quanto à aplicação daquele artigo aos reformados 
e pensionistas da referida Empresa.

A 17 de Dezembro realiza-se novo plenário de trabalhadores no PMO III, e 
a 19 de Dezembro nova greve com paralisação da operação a 100%.



2014

Entretanto chega o dia 1 de Janeiro de 2014 e a empresa começa a roubar 
os  complementos  de  reforma.  Centenas  de  reformados  perdem mais  de 
metade do seu rendimento mensal.

A 8 de Janeiro,  os reformados do Metro ocupam novamente a sede da 
empresa na Barbosa do Bocage, e decidem continuar a lutar.

A 9, 16 e 23 de Janeiro os trabalhadores do ML realizam novas greves 
contra os roubos que estavam a ser praticados.

Entretanto,  a 22 de Janeiro, os reformados da Carris realizam um grande 
plenário em Santa Amaro, e exigem o fim do roubo dos complementos. 

A agravar o roubo,  os reformados continuam a pagar impostos como se 
recebessem  o  complemento,  conforme  denunciou  Bruno  Dias  na 
Assembleia da República3. 

3 «...fomos  entretanto  confrontados  com uma situação  insólita  e  indigna,  que 
resulta  da  opção  da  empresa  de  nem sequer  dar  nota  da   aplicação   desta 
decisão   unilateral,  de  retirada  do  complemento  de  reforma,   quer   aos 
reformados  quer  aos  serviços  da  Segurança  Social,  limitando-se  a  reter  as 
verbas  que  deveriam ser  pagas.  Em resultado  dessa  situação,  as  já  magras 
pensões  de  reforma  destes  cidadãos  foram  ainda  mais  penalizadas,  com  o 



A 27 de Janeiro realiza-se um Plenário de Trabalhadores e Reformados no 
Saldanha, antes da Marcha do Ministério do Trabalho à  Praça de Londres. 

A 9 de Fevereiro no Largo Camões realiza-se um Plenário conjunto de 
Reformados do Metro e da Carris, que se dirige ao Ministério exigindo o 
fim do roubo.

A 10 de Fevereiro entra a primeira acção do STRUP em Tribunal contra o 
roubo dos complementos de reforma.

calculo do imposto a manter-se inalterado como se se mantivesse o somatório 
do complemento de reforma e a reforma da Segurança Social.» 



No  dia  27  de  Fevereiro,  os  Reformados  do  Metropolitano  de  Lisboa 
voltaram  a  concentrar-se  na  Sede  da  Empresa,  onde  promovem  um 
plenário. Realizado o ponto da situação das acções colocadas em Tribunal, 
decidiu-se  continuar  a  luta  contra  o  roubo  dos  complementos  e  nas 
reformas, marcando cada dia 27 com formas de luta.  E decidiram ainda 
integrar a Manifestação que nesse dia promovia a CGTP-IN.

Um  mês  depois,  a  27  de  Março,  novo  plenário  de  trabalhadores  e 
reformados do Metropolitano, desta vez no PMO I em Sete Rios, marca 
uma jornada de informação aos  utentes  e  aponta  para  a  importância  da 
participação organizada nas Manifestações do 25 de Abril e 1º de Maio.



A par da grande participação nas Manifestação do 25 de Abril e do 1º de 
Maio,  a  29 de Abril,  os reformados do Metro de Lisboa concentram-se 
junto da Caixa de Pensões em Entrecampos, em luta contra o roubo nas 
reformas e nos complementos, e denunciando um novo roubo: estão a pagar 
impostos como se recebessem o que não lhes pagam!

A 14 de Maio,  os reformados do Sector  dos  Transportes  realizam uma 
Tribuna Pública no Largo Camões, em luta contra o roubo nas reformas, 
nas pensões, nos complementos e nos direitos.



A 29 de Maio realizam-se dois importantes plenários no Metropolitano. O 
dos Reformados junto à sede da Empresa  na Fontes Pereira de Melo e o 
dos Trabalhadores junto das instalações da empresa na Sidónio Pais. Em 
ambas as jornadas de luta os trabalhadores reafirmaram a sua determinação 
em travar a política em curso de roubos aos trabalhadores e reformados.

A  30  de  Maio,  os  reformados  sofrem  um  golpe  brutal.  O  Tribunal 
Constitucional  decideiv declarar  a  constitucionalidade  do  roubo  dos 
complementos  de  reforma.  Esfumaram-se  as  esperanças  de  muitos. 
Imediatamente, o PCP reagev em comunicado, recordando que o que um 
OE faz outro OE pode desfazer, e apontando o caminho da luta como o 
único  que  poderia  levar  à  recuperação  deste  direito:  «Onde  o  frete  do 
Tribunal Constitucional ao Governo é por demais evidente é na decisão de  
considerar legal o roubo dos complementos de Reforma. É uma decisão  
que envergonha o Tribunal Constitucional e juridicamente insustentável. O 



Tribunal Constitucional diz que o roubo é legal, nós dizemos que um roubo  
é  um  roubo,  e  que  importa  continuar  a  lutar  contra  ele.  O  Tribunal  
Constitucional  recusou-se  a  cumprir  o  seu  papel  e  declarar  a  
inconstitucionalidade  do  Artigo  75º  do  OE  2014,  nós  continuaremos  a 
cumprir a nosso: a exigir a revogação dessa norma do OE 2014 em cada  
Orçamento Rectificativo que seja levado à Assembleia; a lutar pela não 
inclusão deste  roubo nos  futuros  Orçamentos  de  Estado.  Através  desse 
roubos  dos  complementos,  o  Governo  está  a  roubar  umas  centenas  de  
euros por mês a milhares de reformados da Carris e do Metro, impondo 
reduções  de  rendimentos  que atingem os  60%,  para  poder  continuar a 
pagar aos banqueiros os milhares de milhões de euros em swaps e usura.  
Nós vamos continuar a lutar contra esta injustiça, esta imoralidade, esta  
inconstitucionalidade.»

A 4 de Junho, os reformados do Metro e da Carris realizam nova jornada 
de  luta  contra  o  roubo  dos  complementos  de  reforma.  Presente  na 



iniciativa, o deputado do PCP Bruno Dias reafirmou que vai continuar a 
luta contra o injusto, imoral e anticonstitucional artigo 75º do Orçamento 
de Estado de 2014, e que essa luta só pode terminar com a reposição plena 
do direito aos complementos de reforma. O PCP compromete-se a travar já 
esse  combate  na  discussão  do  Orçamento  Rectificativo.  Os  reformados 
desfilaram depois do Rato para a Assembleia da República.      

A 5 de Junho os reformados do Metro concentram-se frente à Sede da 
Empresa exigindo a reintegração no trabalho de todos os  reformados que o 
desejem.

A  3  de  Julho,  realizou-se  um  novo  plenário  de  Reformados  do 
Metropolitano de Lisboa, nas instalações do Cais Sodré, que discutiu das 
medidas que estão a ser tomadas para combater o roubo dos complementos 
de reforma e decidiu de novas formas de luta. 



A 10 de Setembro e a 25 de Setembro os trabalhadores do Metro realizam 
duas greves que paralisam a circulação.

A 30 de Setembro, os reformados do Metro de Lisboa realizam uma vigília 
na Estação do Marquês de Pombal das 6h30 da manhã à 01h00, e pela qual 
passam inúmeras personalidades que vão expressar a sua solidariedade. 

A 10 de Outubro, Jerónimo de Sousa confronta o primeiro-ministro com a 
necessidade de acabar como roubo dos complementos de reforma.  No dia 
21 de Outubro, realiza-se nova Greve no Metro, com a administração da 
empresa a adoptar um comportamento inédito e provocatório: mente aos 
utentes, divulgando que a greve só se iniciaria às 6h30, quando sabia que às 
23h15 teria de encerrar o Metro

A 29 de Outubro, novo Plenário de Trabalhadores do Metro no PMO III 



A 11 de Novembro, os reformados do ML realizam um plenário na Baixa-
Chiado, seguida de uma deslocação à Secretaria de Estado dos Transportes. 
Reivindicam o fim do roubo do complemento de reforma no Orçamento de 
Estado para 2015. 

A 13 de Novembro, os trabalhadores do Metro foram chamados a enfrentar 
uma decisão ilegal e irresponsável do Tribunal Arbitral do CES, que impôs 
a realização de serviços mínimos que implicavam a mobilização de quase 
100% dos trabalhadores operacionais da empresa (podia fazer greve quem 
estava de folga e os administrativos) e ignorava a irresponsabilidade que 
representa uma oferta reduzida a 25%, criando situações de insegurança 
inaceitáveis com átrios sobrelotados e alta tensão no carril. Respondendo 
ao apelo das suas organizações sindicais, os trabalhadores decidiram que 
nessas  condições  não  fariam  greve  e  apresentaram-se  ao  trabalho, 
anunciando novas jornadas de luta. Tentando intoxicar a opinião pública, os 
pantomineiros da Administração mantiveram todo o dia a informação de 
que se estava a realizar uma greve, com a desculpa que os Sindicatos não 
haviam retirado formalmente o pré-aviso de greve (o que não podiam fazer 
para proteger qualquer trabalhador que fizesse greve por não saber da sua 
desconvocação).

Entretanto, a 25 de Novembro, era aprovado o Orçamento de Estado para 
2015, que voltava a trazer o roubo dos complementos de reforma, desta vez 
o artigo 78º. A maioria PSD/CDS incluía um novo ponto, destinado a tentar 
desorganizar e dividir a luta dos reformados e a tentar criar clivagens entre 
reformados  e  trabalhadores  do  activo:  «8  -  O  disposto  nos  números 
anteriores não prejudica a possibilidade de, em alternativa à aplicação do 
regime previsto no presente artigo, serem alcançados acordos, caso a caso, 
para a reestruturação dos sistemas de complementos às pensões existentes, 



que promovam a sua sustentabilidade, designadamente através da regulação 
coletiva  de  trabalho  ou  outras  formas  de  acordo,  sujeitas  no  entanto  a 
aprovação dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças 
e da tutela respetiva.» Mais uma vez, esta alteração ao articulado deve ser 
percebida  como  uma  consequência  da  luta  e  das  dificuldades  que  esta 
criava  ao  governo,  mas  igualmente  como  uma  contra-ofensiva  de  um 
adversário que continua empenhado em tornar definitivo o roubo.

A 3 de Dezembro centenas os reformados do ML reunem em plenário no 
PMO III  na  Pontinha.  No  plenário  aprovam a  resposta  a  apresentar  ao 
Governo  e  decidiram  prosseguir  a  luta  exigindo  o  pagamento  dos 
complementos de reforma que o governo está a roubar.



A 5 de Dezembro, trabalhadores e reformados realizam um plenário frente 
à sede da Empresa (Barbosa) e desfilam até à Fontes Pereira de Melo, outra 
sede  da  empresa,  tendo  destacado  que  os  dois  edifícios  estão  a  ser 
esvaziados para serem vendidos, mas vendidos para pagar swaps e não para 
assumir  as  responsabilidades  do  Metropolitano  para  com os  utentes,  os 
trabalhadores e os reformados. A Marcha concluiu na Sidónio Pais.  

O ano conclui com mais duas greves, a 17 e 22 de Dezembro.
 



2015

A 15  de  Janeiro os  trabalhadores  do  Metro  realizam um  Plenário  no 
Auditório do Alto Moinho, onde decidiram das formas de continuação da 
sua luta, face à nomeação de uma nova administração, decidiram aguardar 
até ao final deste mês por respostas concretas.



A 28 de Janeiro,  cerca de 300 reformados do Metropolitano de Lisboa 
participaram  num plenário na Estação do Metro do Marquês de Pombal, 
assinalando  a  passagem  de  um  ano  desde  o  início  do  roubo  dos 
complementos de reforma no Metro e na Carris.

Com a intensificação do processo de privatização, os trabalhadores do ML 
realizam, com sucesso, uma longa série de greves –  24 Fevereiro, 16 de 
Março,18 de Março, 28 de Abril, 19 de Maio e 26 de Maio. Pelo meio, é 
preciso destacar a participação organizada dos reformados do Metro nas 
manifestações do 25 de Abril e do 1º de Maio, e na grande Marcha contra 
as  Privatizações  que no dia  19 de Maio desfilou do Cais  Sodré  até  ao 
Camões.  

A 21 de Abril a Comissão de Trabalhadores torna público o seu documento 
de análise e crítica ao contrato de subconcessão, onde destaca:  «Estamos 
perante  um  processo  lesivo  dos  interesses  dos  trabalhadores  do  
Metropolitano  que  anula  direitos  fundamentais,  tais  como  o  da  
Contratação  Coletiva;  põem  em  causa  muitos  postos  de  trabalho;  
precariza  a  relação  laboral  e  perpetua  o  roubo  dos  complementos  de  
reforma.»

No dia 17 de Junho é com um Plenário de Trabalhadores que se iniciou a 
greve  do  Metropolitano  de  dia  18.  Os  trabalhadores  exigem  que  seja 
abandonada a ideia de privatizar a exploração comercial da empresa e que 
seja imediatamente parada a reestruturação ilegal que está a ser imposta 
para preparar essa privatização.

No dia 20 de Junho, um Cordão Humano de ORT dos Transportes ligou o 
Tribunal de Contas ao Ministério da Economia. Na carta aberta entregue 
denunciava-se  uma  privatização  que  colocava  as  empresas  públicas 
permanentemente com resultados líquidos negativos «O «modelo» é igual  
ao  que  produziu  o  desastre  no  Porto,  mas  amplificado:  As  empresas  
públicas ficarão a pagar às subconcessionárias privadas uma autêntica  
indemnização compensatória superior ao que   alguma   vez receberam de  
Indemnização Compensatória do Estado. Se o Estado pagasse às actuais  
empresas públicas as Indemnizações Compensatórias que as manda pagar  
ao  futuro  subconcessionário  privado  estas  gerariam  resultados 
operacionais positivos de muitos milhões de euros.  Aliás,  o valor anual  
pago é superior ao total pago pelo Governo Português em  Indemnizações  
Compensatórias em  2015. No  caso  da Carris  e  do  Metro  de  Lisboa,  



receberam  0 de  Indemnização Compensatória  em 2015,  mas  em 2016  
pagariam  230  milhões  ao  concessionário  privado  (mais  cerca  de  50  
milhões que o total de receitas arrecadadas).»

No dia 24 de Junho, nova Concentração de Reformados no Marquês de 
Pombal. Presente na iniciativa o deputado do PCP Bruno Dias saudou «a 
continuação  da  luta  que  acabará  por  conquistar  o  fim  do  roubo  dos 
complementos de reforma», e reassumiu o compromisso claro do PCP de 
que um Orçamento de Estado «que mantenha este roubo terá sempre a total 
oposição dos deputados do PCP».

A 26 de Junho, os trabalhadores do ML realizam nova greve com sucesso.



A 27 de Agosto uma Concentração de Trabalhadores e Reformados do ML 
na Fontes Pereira de Melo contra os dos aumentos brutais que o Governo 
autorizou fossem aplicados aos quadros superiores da empresa, ao mesmo 
tempo que mantinha o roubo de salários e reformas e mandava pagar mais 
414 milhões  de «swaps»,  fruto de perdas  na  especulação  sobre  o  valor 
futuro da taxa de juro.

A 15 de Setembro, promovido pela Comissão de Trabalhadores, um debate 
entre os diferentes partidos abarrota o Auditório do Alto Moinho. Aceitam o 
convite  PS,  CDU  e  BE,  que  são  instados  a  responder  sobre  os 
compromissos eleitorais face às eleições de 4 de Outubro. Particularmente 
saudada,  a  clareza  de Bruno Dias:  «Não votaremos  um Orçamento que 
contenha estes roubos (complementos, salários, direitos, etc)»

A 23 de Setembro os trabalhadores da Carris e do Metro organizam um 
cordão  humano  em  protesto  contra  a  assinatura  do  contrato  de 
subconcessão da Carris e do Metro, uma nova PPP que esbulharia o Estado 
provocando ainda a degradação do acesso e da fiabilidade dos transportes 
públicos. 

A 4 de Outubro realizam-se eleições legislativas. A coligação PSD/CDS 
perde a maioria absoluta e milhões de votos, mas é a força mais votada e 
clama vitória. Até que se ouve a voz do Secretário-Geral do PCP «O PS só 
não forma governo se não quiser». 



A 27 de Outubro os trabalhadores e reformados do Metro de Lisboa e da 
Carris deslocam-se à Assembleia da República para entregar aos deputados 
uma  «borracha»,  simbolizando a  necessidade  de  apagar  os  contratos  de 
concessão assinados com a multinacional Avanza bem como o roubo dos 
complementos  de  reforma.  Recordam  que  os  partidos  que  se 
comprometeram com tal têm maioria na Assembleia da República.

A 28 de Outubro, o PCP apresenta o projecto de lei 9/XIII que «Repõe os 
complementos de pensão nas empresas do sector empresarial do estado» (o 
BE apresentará iniciativa similar a 15 de Janeiro de 2016).



A 10  de  Novembro, face  ás  tentativas  de  Cavaco  Silva  de  manter  em 
funções  um  governo  PSD/CDS  sem  apoio  parlamentar  suficiente,  os 
Trabalhadores e Reformados do Metro realizam desfile do Rato para são 
Bento, reforçando a Marcha da CGTP que exigia a demissão do Governo 
PSD/CDS. 

No mesmo dia, era assinada a posição conjunta sobre a situação política 
entre  PS e  PCP.  Que  incluía  como um dos compromissos  «a  reposição 
integral  dos  complementos  de  reforma  dos  trabalhadores  do  sector 
empresarial do estado».

A 26  de  Novembro toma  posse  o  XXI  Governo  Constitucional,  um 
governo minoritário do PS.

O dia 27 de Novembro fica marcado como o dia em que a privatização do 
Metro  de  Lisboa  e  da  Carris  foi  politicamente  anulada.  No  debate 
parlamentar, agendado pelo PCP, das iniciativas parlamentares para anular 
a subconcessão dos transportes públicos de Lisboa e Porto, ficou clara o 
compromisso de PCP, PEV, BE e PS em anularem essas subconcessões, e 
aprovarem um texto conjunto na Assembleia da República.

A 10 de Dezembro, a Célula do PCP na empresa distribuia um importante 
comunicado  do  Sector  dos  Transportes:  «É  pois  necessário  valorizar  o 
muito que se conquistou, perceber o que se pode rapidamente conquistar e 
definir novos objectivos para uma nova fase da luta. Sem alimentar ilusões 
sobre  o  novo  Governo  do  PS,  mas  sem  ignorar  as  verdadeiras 
potencialidades para avançar.  Sem cair em provocações (venham elas da 
direita reaccionária ou do esquerdismo inconsequente) mas igualmente sem 
alimentar  ilusões  (particularmente  sobre  o  posicionamento  de  classe  do 
novo Governo) ou quaisquer atentismos que desvalorizem o papel da luta. 
Os trabalhadores sabem, hoje como sempre, que podem contar com o PCP. 
Mas  é  da  unidade,  determinação,  luta  e  acção  convergente  dos 
trabalhadores que depende, hoje como sempre, a defesa dos seus direitos e 
interesses.» 



2016

A 23 Fevereiro 2016 é aprovado o PJL do PCP 9/XIII, a par do projecto 
similiar do BE (104/XIII), e nasce a Lei 11/2016vi, que repõe o pagamento 
do complemento de reforma no SEE.

A 16 de Março de 2016 é aprovado o Orçamento de Estado para 2016. 
Que cumprindo a Lei  11/2016,  não incluía o roubo do complemento de 
reforma.



Nota final

Este  trabalho  é  uma  maquete  de  uma  futura  brochura  que  pretende 
sistematizar  e  deixar  memória  da  extraordinária  luta  desenvolvida pelos 
reformados do Metropolitano de Lisboa contra a Troika.

Pedimos a todos os que se apercebam de incorrecções ou omissões que 
façam chegar os seus contributos até o final de Outubro de 2019. 

Da  mesma  forma,  quem  tiver  imagens  ou  documentos  relevantes  que 
pretenda incluir neste trabalho, que os faça chegar.

Contactos para a edição deste trabalho podem ser encaminhados para:

reformados.metro@strup.pt

Ficamos à espera.

mailto:reformados.metro@strup.pt


i «Sobre  a  Decisão  do  Tribunal  Constitucional  de  declarar  inconstitucional 
algumas das alterações ao Código do Trabalho» – Setembro 2013, Sector dos 
Transportes da ORL do PCP 

ii Texto Aprovado «Artigo 75º - Complementos de pensão
1 - Nas  empresas  do  setor  público  empresarial  que  tenham apresentado 
resultados líquidos negativos nos três últimos exercícios apurados, à data de 
entrada  em  vigor  da  presente  lei,  apenas  é  permitido  o  pagamento  de 
complementos às pensões atribuídas pelo Sistema Previdencial da Segurança 
Social, pela CGA, I. P., ou por outro sistema de proteção social, nos casos em 
que  aqueles  complementos  sejam   integralmente   financiados   pelas 
contribuições ou  quotizações  dos  trabalhadores,  através  de  fundos  especiais 
ou  outros  regimes  complementares,  nos termos  da  legislação aplicável.
2 - O disposto no número anterior aplica -se ao pagamento de complementos de 
pensão  aos  trabalhadores  no  ativo  e  aos  antigos  trabalhadores  aposentados, 
reformados e demais pensionistas.
3 - O  pagamento  de  complementos  de  pensão  pelas  empresas a que se 
refere  o  n.º  1,  fora  das  condições  estabelecidas  nos  números  anteriores, 
encontra -se suspenso.
4  -  Excetua  -se  do  disposto  nos  números  anteriores  o  pagamento   de 
complementos  de  pensão  pelas  empresas que  já  os  realizavam  em  31  de 
dezembro  de  2013,  nos  casos em que a soma das pensões auferidas pelo 
respetivo beneficiário do Sistema Previdencial da Segurança Social, da CGA, I. 
P.,  e  de  outros  sistemas  de  proteção  social  seja  igual  ou  inferior  a  €  600 
mensais.
5  -  Nos  casos  a  que  se  refere  o  número  anterior,  o  valor  mensal  do 
complemento de pensão encontra -se limitado ao valor mensal de complemento 
de pensão pago a 31 de dezembro de 2013 e à diferença entre os € 600 mensais 
e  a soma  das  pensões  mensais  auferidas  pelo  respetivo  beneficiário do 
Sistema Previdencial  da Segurança Social,  da  CGA,  I.   P.,   e  de  outros 
sistemas  de  proteção  social.
6-  O pagamento  de  complementos  de  pensão  é  retomado num contexto  de 
reposição do equilíbrio financeiro das empresas do setor público empresarial, 
após a verificação de três anos consecutivos de resultados líquidos positivos.
7 - O regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa,  enquanto  se 
verificarem  as  condições  nele  estabelecidas,  prevalecendo  sobre  contratos 
de  trabalho  ou instrumentos de regulação coletiva de trabalho e quaisquer 
outras normas legais, especiais ou excecionais, em contrário, não podendo ser 
afastado ou modificado pelas mesmas.

iii Conteúdo da Carta ao Provedor: 
«O corte nos complementos de reforma previsto no Art.º 73º da LOE constitui 
uma  quebra  de  compromisso  do  Metropolitano  de  Lisboa  para  com  os 
trabalhadores e reformados que foram admitidos na Empresa até Dezembro de 
2003, de acordo com o que se encontra consagrado nos sucessivos Acordos de 
Empresa desde 1971 até hoje;



No conjunto de reformados do Metropolitano de Lisboa verifica-se um número 
elevado de casos de reforma antecipada, a partir dos 55 anos de idade, que 
resulta  da  aplicação  pela  Empresa  de  políticas  de  redução  de  efetivos, 
fortemente incentivadas pela tutela, com recurso a vários mecanismos: i.  De 
1997 a 1999 – com recurso à pré-reforma; ii.  De 1999 a 2005 e de 2007 a 
Março de 2012 – com recurso à reforma antecipada e a garantia pela Empresa 
do pagamento do complemento de reforma; iii.  Atualmente – com recurso a 
rescisões amigáveis com indemnização;
As reformas antecipadas e seu incentivo mantiveram-se até Março de 2012, já 
na  vigência  do atual  Governo,  que  tomou posse em 21  de  Junho de  2011, 
prática  a  que  não  poderia  estar  alheia  a  tutela  da  Empresa,  como se  pode 
constatar por alguns extratos da comunicação social que se juntam no anexo 6;
O Artigo 73.º da LOE aplica-se, na prática, apenas ao Metropolitano de Lisboa 
e à Carris, empresas que, pela sua natureza, não têm condições para apresentar 
resultados líquidos positivos, a exemplo, aliás, do que se passa com os restantes 
operadores de transportes urbanos europeus, o que, por este motivo, configura 
uma situação de corte definitivo do pagamento dos complementos de reforma e 
não de suspensão;
Acresce  que  sendo  o  Metropolitano  de  Lisboa  uma  empresa  do  Setor 
Empresarial do Estado, em que a tutela define o valor das tarifas, o nível de 
serviço que deve ser prestado e as indeminizações compensatórias atribuídas, 
os  resultados  líquidos  da  Empresa  dependerão  sempre  da tutela  que  poderá 
condicionar esses resultados e prolongá-los indefinidamente;
A agravar esta situação, refere-se que as expansões da rede do metro, sempre de 
acordo com as decisões tomadas pela tutela, tiveram como consequência um 
elevadíssimo endividamento da Empresa, que teve um crescimento exponencial 
nos últimos anos;
Para os trabalhadores que se reformaram com recurso à reforma antecipada no 
Metropolitano  de  Lisboa,  mais  de  700  num  universo  de  cerca  de  1450 
reformados  e  pensionistas,  e  a  quem  foi  assegurado  o  pagamento  do 
complemento de reforma por decisão específica do Conselho de Gerência para 
cada caso, o corte da pensão bruta total que atualmente auferem (pensão da 
segurança social mais complemento de reforma) varia entre cerca de 40 e 60%; 
este  corte  constitui  uma  violência  sem  paralelo  que  é  totalmente 
desproporcionada, face à redução de despesas para o Orçamento de Estado de 
2014 daí resultante (aproximadamente 24 milhões de euros anuais dos quais 
cerca de 13,5 milhões para o Metro);



Mesmo os trabalhadores que se reformaram aos 65 anos são significativamente 
afetados uma vez que, de acordo com o estabelecido nos Acordos de Empresa 
desde 1971, têm direito a um complemento de reforma, determinado em função 
do  número  de  anos  de  serviço  até  ao  limite  máximo  da  remuneração  que 
auferiam à data da passagem à situação de reforma, complemento de reforma 
este que agora lhes é retirado em violação desses mesmos acordos de Empresa;
Esta situação conduz, para muitos reformados e pensionistas,  a situações de 
perfeito desespero, em termos de garantia da sua sustentabilidade económica, 
impedindo-os de honrar os compromissos financeiros que assumiram;
Acresce  referir  que,  sendo  o  Metropolitano  de  Lisboa  uma  empresa  cuja 
maioria dos seus trabalhadores trabalha por turnos e no subsolo, o recurso às 
reformas antecipadas foi um meio para ultrapassar as limitações médicas de 
muitos deles que, a partir dos 55 anos, ficaram limitados no exercício pleno das 
suas funções;
A atualização tecnológica, nem sempre acompanhada pelos trabalhadores mais 
antigos,  foi  também uma razão que levou a Empresa incentivar as reformas 
antecipadas;
Também ao nível das áreas administrativas, a introdução de poderosos meios 
informáticos  na  gestão  conduziu  à  necessidade  de  dispensa  de  muitos 
trabalhadores com recurso à reforma antecipada;
E ainda, com a conclusão das obras prioritárias de expansão da rede e a quebra 
do investimento disponível,  a  Empresa também recorreu  ao mecanismo das 
reformas antecipadas  para permitir  dispensar  técnicos  para os quais não 
podia assegurar uma ocupação produtiva;
Em conclusão, consideramos que a suspensão do pagamento dos complementos 
de reforma aos reformados e pensionistas do Metropolitano de Lisboa, prevista 
no Art.º 73.º da LOE, além de constituir uma quebra contratual, viola, em nosso 
entender, princípios constitucionais;
A título de nota final, junta-se, no anexo 7, a declaração de voto de 8 deputados 
da atual maioria parlamentar PSD/CDS, dando conta, entre outros pontos, da 
discordância do teor do Art.º 73.º da LOE para 2014, quanto à suspensão do 
pagamento  dos  complementos  de  pensões  aos  trabalhadores  que  tenham 
passado à situação de aposentação até 31 de Dezembro de 2013, no caso em 
que a soma das pensões auferidas seja superior a 600€.

iv Sumário  da  Decisão:«Declara  a  inconstitucionalidade,  com força obrigatória 
geral,  das  seguintes  normas  constantes  da  Lei  n.º  83-C/2013,  de  31  de 
dezembro  (Orçamento  do  Estado  para  2014):  artigo  33.º  que  procedeu  à 
redução das remunerações dos trabalhadores do setor público; artigo 115.º, n.os 
1 e 2, que sujeitam os montantes dos subsídios de doença e desemprego a uma 
contribuição de 5% e 6 %, respetivamente; artigo 117.º, n.os 1 a 7, 10 e 15, que 
determinam novas formas de cálculo e redução de pensões de sobrevivência 
que  cumulam  com  o  recebimento  de  outras  pensões.  Não  declara  a 
inconstitucionalidade  das  normas  do  artigo  75.º  da  mesma  Lei,  que 
suspenderam o pagamento de complementos de pensões nas empresas do setor 



público empresarial que tenham apresentado resultados líquidos negativos nos 
três últimos exercícios; declara prejudicada a apreciação do pedido subsidiário 
que tinha por objeto a norma constante da alínea r) do n.º 9 do artigo 33.º da 
mesma Lei.  Determina que a declaração da inconstitucionalidade relativa às 
normas do artigo 33º da Lei  n.º  83-C/2013, de 31 de dezembro só produza 
efeitos a partir da data da presente decisão.

v  «Sobre a decisão do Tribunal Constitucional referente ao Orçamento de Estado 
para  2014,  Só  a  luta  vai  impôr  o  fim  dos  roubos  a  trabalhadores  e 
reformados!»Sector dos Transportes O.R.Lisboa do PCP, 2 Junho 2014 

vi Lei  n.º  11/2016 de 4 de abril  -  Reposição dos complementos  de pensão no 
sector público empresarial. A  Assembleia  da  República  decreta,  nos  termos 
da  alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte: Artigo 1.º - Reposição 
do pagamento dos complementos  de pensão:  1 - É reposto o pagamento de 
todos os complementos de pensão nas empresas do sector público empresarial 
aos trabalhadores no ativo e aos antigos trabalhadores aposentados, reformados 
e demais pensionistas.2 - Qualquer alteração ao regime dos complementos de 
pensão tem de ser objeto de contratação coletiva. Artigo 2.º - Entrada em vigor: 
A  presente  lei  entra  em  vigor  com  o  Orçamento  do  Estado para 2016.


