
 

 

 

MOÇÃO PELA DEFESA DO  

SERVIÇO PÚBLICO DE FERROVIA 

 

Considerando que: 

O Plano de Estabilidade e Crescimento, apresentado pelo governo português em Bruxelas 

contempla a privatização de diversos sectores e empresas públicas, entre as quais a EMEF, 

a CP Carga e algumas linhas lucrativas da CP, particularmente em zonas suburbanas; 

 

O sector ferroviário é tradicionalmente público mesmo em países com políticas 

económicas mais liberais, pois essa é a única forma de garantir a homogeneidade dos 

transportes de pessoas e de mercadorias no conjunto dos seus territórios, bem como o 

acesso aos mesmos  em regiões afastadas dos grandes centros urbanos. 

 

A submissão estratégica dum sector vital para o desenvolvimento regional equilibrado e 

sustentável a uma lógica economicista de preocupação exclusiva com o lucro imediato, 

resultará no encerramento de mais linhas de comboio, agravando fortemente o processo de 

desertificação que actualmente se verifica em todo o território do país, fora dos grandes 

centros urbanos. 

  

A Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, reunida em sessão ordinária de 
23/04/2010: 
 

1 – Manifesta a oposição frontal às medidas gravosas presentes no PEC, em especial à 

previsível privatização do sector ferroviário. 

 

2 – Como órgão deliberativo do município, decide recomendar ao executivo municipal de 

Santiago do Cacém que, de acordo com as suas possibilidades e no caso de lhe ser 

solicitado, apoie os trabalhadores da CP, REFER, EMEF e dos seus órgãos representativos, 

na realização de iniciativas de esclarecimento da população, sobre os riscos da privatização 

da ferrovia e das empresas públicas do sector. 

 

Esta Moção deverá ser remetida à Presidência da República, Ministérios da Economia, das 

Obras Públicas Transportes e Comunicações, Governo Civil de Setúbal, Presidente da 

Assembleia da República e Grupos Parlamentares, CIMAL, Associações e Assembleias 

municipais do Distrito de Setúbal, Administração e Sindicatos dos Trabalhadores das 

empresas supra referidas, bem como aos de órgãos comunicação social regionais e 

nacionais. 

 

Moção proposta pelo eleito do BE. 

Aprovada, por maioria, com vinte e dois votos a favor, sendo vinte e um dos eleitos da 

CDU e um do eleito do BE, seis votos contra, de eleitos do PS, quatro abstenções, sendo 

três dos eleitos do PSD e uma de um eleito do PS. 

 

 

Santiago do Cacém, 23 de Abril de 2010. 

 



 

 


