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DIA DE PROTESTO DOS FERROVIÁRIOS 
Activo e Reformados 

Porto; Alfarelos; Lisboa e Faro 
 

4 Fevereiro 2014 
 

RESOLUÇÃO 
 
 

Os ferroviários no activo e reformados manifestam o seu total repúdio contra o corte dos 
salários e o roubo dos direitos, que o governo e sua maioria parlamentar PSD/CDS vêem 
fazendo, numa lógica de empobrecer quem trabalha e de criar relações de trabalho sem 
direitos. 
 
A inversão da actual situação difícil em que o País está mergulhado, em virtude das políticas 
de direita, assentes numa lógica de baixos salários e de precaridade no trabalho, só se altera 
com a valorização e o aumento dos salários, que passa pelo cumprimento integral dos 
Acordos de Empresa, pela sua melhoria considerando que a negociação colectiva foi, é, será 
sempre um factor de progresso social e de desenvolvimento económico. 
 
 O Governo acaba de anunciar mais um vasto conjunto de PPP's, que incluem o prosseguir da 
fragmentação e destruição do sector ferroviário nacional, com o Estado a criar oportunidades 
de negócio para os grupos económicos do costume à custa das populações, dos ferroviários e 
da economia nacional. Lutaremos contra a privatização da EMEF e da CP-Carga, e 
denunciamos que os investimentos públicos que foram negados ao sector público, já 
apareçam agora para a sua concessão/privatização. 
 
Tal como no passado os trabalhadores não deixarão de lutar contra a destruição da 
contratação colectiva que é um património que apenas aos trabalhadores pertence e 
construído com décadas de lutas de diversas gerações de ferroviários e, por isso, saúdam a 
iniciativa parlamentar dos deputados do PCP, do BE e dos Verdes, ao enviarem para 
apreciação sucessiva pelo Tribunal Constitucional os artigos 14º e 18º do decreto-lei 
133/2013, instrumento de destruição de parte significativa dos Acordos de Empresa. 
 
O direito ao transporte, tão importante nas relações de trabalho há mais de um século 
continua a ser negado a trabalhadores e reformados, enquanto somos confrontados com 
sucessivas campanhas de oferta de viagens gratuitas, na base de incentivar à utilização do 
transporte ferroviário, que precisa dos ferroviários para funcionar. 
 
Os presentes nas concentrações neste dia de protesto dos ferroviários, declaram todo o seu 
empenho na defesa de um sector ferroviário público, assente em empresas públicas fortes e 
com os meios técnicos, humanos e financeiros, para prestarem um serviço ferroviário de 
qualidade. 
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Assim decidem: 
 

Apelar a todos os ferroviários e reformados e suas organizações, para unirem esforços 

neste momento difícil da luta dos trabalhadores, na defesa daquilo que é de Todos; 

 
Mandatar as ORTs – Organizações Representativas de Trabalhadores para - Um 

Encontro de Representantes dos Trabalhadores e Reformados Ferroviários, no próximo 

dia 18 Fevereiro de 2014, onde devem ser decididas as novas formas de luta contra a 

Roubo dos Salários, contra a retirada dos direitos e pela defesa de um serviço 

ferroviário público ao serviço do País e dos utentes. 

 

4 de Fevereiro 2014 
 

 

                       OS FERROVIÁRIOS NO ACTIVO E REFORMADOS 
 


