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Grupo Parlamentar

PROJETO DE LEI N.º 50/XIII/1.ª

MANTÉM A PERSONALIDADE JURÍDICA E EXISTÊNCIA AUTÓNOMA DA 

METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E., DA COMPANHIA DE CARRIS DE 

FERRO DE LISBOA, S.A., DA TRANSTEJO - TRANSPORTES DO TEJO, S.A., 

E DA SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

Exposição de motivos

A Metropolitano de Lisboa, E. P. E., a Companhia de Carris de Ferro de Lisboa, S. A., a 

Transtejo - Transportes do Tejo, S. A., e a Soflusa - Sociedade Fluvial de Transportes, S. A. 

são concessionárias e/ou operadoras de diversos e diferenciados serviços públicos de 

transportes de passageiros na Área Metropolitana de Lisboa.

Cada uma destas entidades integrantes do Setor Empresarial do Estado tem uma longa 

tradição e desenvolve operações diferenciadas, com carreiras de pessoal muito distintas, 

o que se reflete em instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho próprios em 

função das especificidades de cada empresa.

Acresce que, relativamente à Metropolitano de Lisboa, E. P. E. e à Companhia de Carris 

de Ferro de Lisboa, S. A., as mesmas foram “nacionalizadas” em 1975, sendo certo que se 

encontravam já no setor público, pois eram detidas quase exclusivamente pelo 

Município de Lisboa, ele mesmo constituindo pessoa coletiva de direito público. É do 

conhecimento geral que o Município de Lisboa não deixou de reivindicar os seus direitos 

históricos relativamente a estas empresas.
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Pelo contrário, o XIX Governo Constitucional perseguiu, desde a aprovação do Plano 

Estratégico de Transportes, anexa à RCM nº 45/2011 de 10 de novembro, o objetivo da 

fusão das empresas de transportes de Lisboa e Porto, alegadamente, para promover a 

racionalização da oferta de transportes nestas duas cidades metropolitanas. 

Assim, pelo DL nº 98/2012, de 3 de maio, o Governo anunciava que, “durante o ano de 

2012, ocorra a extinção das empresas Metropolitano de Lisboa, E.P.E. (ML) e a 

Companhia de Carris de Ferro de Lisboa, S.A. (Carris), por fusão numa única entidade a 

constituir, que será denominada de Transportes de Lisboa, E.P.E.” Com esse desiderato, 

o Governo decretou um “regime de acumulação de funções dos membros executivos dos 

conselhos de administração do Metropolitano de Lisboa e da Carris, para efeitos de 

concretização do processo de fusão das duas empresas”. Como se sabe esse anuncio foi, 

no mínimo, precoce.

O mesmo decreto estabelecia, no número 1 do artigo 4º, que “o mandato dos 

administradores designados (…) cessa com a extinção do ML e da Carris, por fusão numa 

entidade empresarial a criar (…) ou no prazo de três anos, se aquela fusão se não tiver 

entretanto concluído”. 

Por fim, definia-se no seu último artigo - Artigo 6º - uma norma imperativa segundo a 

qual, “o regime fixado no presente decreto-lei tem natureza imperativa, prevalecendo 

sobre quaisquer normas em contrário, especiais ou excecionais, que resultem, 

nomeadamente, do Estatuto do Gestor Público, dos diplomas estatutários ou de 

qualquer outra legislação aplicável ao ML ou à Carris, e não podendo ser por estes 

afastado ou modificado”. Este regime foi posteriormente, pelo DL nº 161/2014 de 29 de 

outubro, estendido à Transtejo e Soflusa, o qual permitiu que o “processo de 

reestruturação” abrangesse também estas duas empresas.  

Foi a coberto da imperatividade da norma, estabelecida no artigo 6º do DL nº 98/2012 e

do DL nº 161/2014, que se iniciou, ao longo de 2 anos (2013-2015), no Metropolitano de 

Lisboa, na Carris, na Transtejo e Soflusa, a introdução de um clima de relações laborais 

persecutório e assente na mais completa arbitrariedade e impunidade, de violação dos 

acordos de empresa (AEs) e restantes instrumentos de regulamentação coletiva do 

trabalho (IRCTs), dando lugar à desarticulação de serviços, à mudança de locais de 

trabalho, desrespeitando as funções profissionais definidas nos AEs ou outros IRCTs, à 
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criação de “excedentários” e ao seu afastamento dos locais de trabalho anteriores, 

criando-se autênticas zonas de exclusão dentro destas 4 empresas, para onde foram 

condenados a permanecer, diariamente, sem qualquer função, todos aqueles e aquelas 

que, sendo trabalhadores com mais antiguidade ou idade, não aceitaram negociar a 

rescisão contratual “voluntária”. 

Estas situações configuraram e configuram autênticos casos de bullying profissional, 

claramente incompatíveis com a legislação de trabalho em vigor. Ao mesmo tempo, 

quase todos os jovens quadros técnicos, contratados para preencherem funções técnicas 

com relevância funcional para a atividade normal das empresas, foram também vítimas 

dessa mesma política de redução de custos cega, acabando por ser afastados no final dos 

contratos, sendo que alguns deles já se mantinham em situação precária há mais de 5 

anos consecutivos. 

Mesmo assim, há registo de várias dificuldades no cumprimento de alguns objetivos 

“pessoais” por parte das novas hierarquias para atingir a tão propalada redução de 

custos, ditada diretamente pelo ex-Secretário de Estado dos Transportes e pelo ex-

Ministro da Economia junto do Conselho de Administração. 

Foi com este enquadramento que se preparou o terreno propício aos processos de 

subconcessão da Carris e do Metropolitano de Lisboa, que chegaram em 2015. 

Ao contrário do que se anunciava no PET (RCM nº45/2011, 10 de novembro), segundo o 

qual “os planos de redução de efetivos serão efetuados em diálogo e articulação com as 

organizações representativas dos trabalhadores”, a prática do Governo e da seu CA, ao 

longo dos últimos 4 anos, demonstra precisamente o contrário. Não há um único acordo 

para apresentar, contam-se pelos dedos de uma mão as reuniões havidas entre o 

Conselho de Administração e as ORTs das várias empresas, havendo mesmo notícias 

recorrentes de manifestações de arrogância despudorada e de falta de respeito por 

parte da Administração, a que acresceram múltiplas violações da legislação laboral em 

vigor sendo que a ACT, apesar de instada a intervir, raramente o fez, ou quando o fez, 

não foram visíveis quaisquer resultados. O recurso aos tribunais foi então a via escolhida 

pelo conjunto das CTs das 4 empresas, mas mesmo esse recurso, está ainda em fase de 

instrução e não teve quaisquer consequências até ao momento.
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O reverso desta política, exclusivamente orientada para permitir aos privados 

assumirem a gestão das empresas com o menor custo possível e orientado para 

aumentar a “atratividade do negócio”, foi a destruição do que restou das empresas 

originais. Nos casos da Carris e do Metropolitano de Lisboa, pelo facto de se 

encontrarem na linha da frente do negócio, foram os mais acelerados.

Em síntese, tudo foi feito para tentar destruir a identidade de cada uma das empresas, 

promovendo-se a criação de uma “marca pirata”, designada “Transportes de Lisboa”, em 

nome da qual se promoveu uma reorganização anacrónica dos serviços das quatro 

empresas, numa amálgama de funcionários oriundos de cada uma delas, sem qualquer 

espírito de corpo empresarial, sem qualquer planeamento de processos ou de 

atividades, antes se promovendo a instabilidade laboral e o conflito social por via da 

destruição da macro-estrutura de cada uma delas. 

Importa pois, pôr um fim urgente a este estado de coisas, em prol de uma gestão eficaz e 

eficiente de cada empresa, e procurando, na sequência da anulação do processo de 

subconcessão à AVANZA, reconstruir cada realidade empresarial de forma autónoma 

com os meios possíveis, reativar o processo de capacitação em recursos humanos 

próprios para cada empresa identificando as insuficiências a suprir e promover um 

processo de planeamento integrado da atividade destas empresas públicas, em 

articulação com o Município de Lisboa e, também, com as autarquias da região 

metropolitana. 

Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, as Deputadas e os Deputados 

do Bloco de Esquerda, apresentam o seguinte Projeto de Lei:

Artigo 1.º

Objeto

O presente diploma procede à revogação do Decreto-Lei n.º 98/2012, de 3 de maio, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 161/2014, de 29 de outubro, repondo a identidade e 

autonomia jurídica da Metropolitano de Lisboa, E. P. E., da Companhia de Carris de Ferro 

de Lisboa, S. A., da Transtejo - Transportes do Tejo, S. A., e da Soflusa - Sociedade Fluvial 

de Transportes, S. A.
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Artigo 2.º

Norma Revogatória

São revogados:

a) O Decreto-Lei n.º 98/2012, de 3 de maio;

b) O Decreto-Lei n.º 161/2014, de 29 de outubro.

Artigo 3.º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Assembleia da República, 20 de novembro de 2015.

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,


