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O artigo 144º do Orçamento de Estado recentemente promulgado exclui taxativamente 

o transporte gratuito na ferrovia de trabalhadores das próprias empresas ferroviárias 

desde que não estejam em serviço, de familiares e dos reformados que haviam mantido 

essas concessões. 

 

Assim, sem mais nem menos, é extinto um regime de concessões com mais de cem 

anos, prejudicando milhares de pessoas em todo o país.  

 

Dado o enorme número de ferroviários, de suas famílias e de reformados da ferrovia no 

nosso concelho, a retirada das chamadas concessões significa um agravamento 

significativo das condições de vida de muitos dos nossos concidadãos.  

 

De facto, até hoje, ainda não receberam as cadernetas quilométricas os familiares de 

ferroviários e os reformados, o que está a provocar um grande, generalizado e 

justificado descontentamento. 

 

As chamadas concessões, com alguns direitos de transporte gratuito a ferroviários, 

familiares a reformados da ferrovia sempre foram, de facto, um salário indirecto. São 

mais uma contrapartida pelo trabalho prestado, uma contrapartida não incluída na 

remuneração mensal --- é certo --- mas com tradução financeira óbvia.  

 

Um transporte gratuito é uma contrapartida económica fruto do trabalho, tal como o 

salário, e assim deve ser entendida. Apesar da sua designação, as chamadas concessões 

não são, nem nunca foram um favor, algo que se dá e recebe por caridade --- e que se 

podem tirar em qualquer altura, sem mais nem menos. 

 

Depois do corte nos vencimentos e nos subsídios; depois da subida do IVA; depois, do 

aumento do custo dos transportes; depois do aumento dos horários de trabalho; depois 

do embaratecimento do custo das horas extraordinárias e em dias de descanso; depois da 

retirada de feriados… --- depois de tudo isto, a retirada de concessões é mais uma peça 

no embaratecimento no custo do trabalho.  

 



Quando comparamos o ataque constante e generalizado aos parcos proventos de quem 

trabalha --- que, neste caso das concessões, raia a mesquinhez --- e o comparamos com 

os mil milhões e cem mil euros que o governo acaba de dar de mão beijada ao Banif, 

compreendemos a revolta das pessoas comuns. 

 

Além disto, sendo remunerações indirectas, as chamadas concessões são matéria de 

negociação colectiva, como qualquer outra remuneração.  

 

É portanto inadmissível que uma lei, neste caso a lei do orçamento, se declare 

prevalecente “sobre quaisquer outras normas, especiais ou excepcionais, em contrário e 

sobre instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho e contratos de trabalho, não 

podendo ser afastado ou modificado pelos mesmos”, para citar ainda o tal artigo 144º do 

OE.  

 

É aí frontalmente limitado e revogado o direito constitucional à negociação colectiva 

das condições de trabalho. Como mais uma vez se vê, o actual governo convive mal 

com a Constituição, a lei fundamental --- que prevalece sobre a lei do Orçamento --- e 

com a democracia. 

 

A Câmara Municipal do Entroncamento, cidade ferroviária, regista o seu protesto 

veemente pela retirada das concessões a ferroviários, famílias e reformados da 

ferrovia. Trata-se de um enorme ataque às condições de vida das famílias de 

ferroviários e, inclusivamente, à mobilidade dos reformados.  
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