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Zoom //C Reestruturação do Sector empresarial do Estado

Resultados As empresas
públicas de transportes CP,
Carris, metros de Lisboa e
Porto e Refer acumularam um
prejuízo de 886 milhões de
euros em 2010, valor que
compara com os 513,8 milhões
de prejuízo que estas mesmas
empresas acumularam em
2009. Só a CP teve perdas de
195 milhões no ano passado.

PREJUÍZOS ATINGIRAM
OS 886 MILHÕES EM 2010

Juros Conforme o i noticiou na
edição de 4 de Outubro de
2011, o sector empresarial do
Estado gasta mil milhões de
euros em juros por ano. Só as
empresas de transporte –
Carris, metros, STCP, Refer e
CP – são responsáveis por
820,7 milhões de euros do
bolo total de juros suportados
pelas empresas públicas.

MIL MILHÕES DE EUROS
EM JUROS POR ANO

Gestores Ter administrações
com três elementos vai levar a
um corte mínimo de 40% no
total de administradores das
empresas públicas. As
administrações da Carris,
Refer, CP e STCP têm um total
de 20 elementos (no final de
2010), que agora não poderão
ser mais de 12 – sem contar
com eventuais fusões.

MENOS 40% DE
ADMINISTRADORES

Aviação A descapitalização
completa da TAP, com capitais
próprios negativos em 204
milhões de euros, impede a
empresa “de explorar todo o
seu potencial”, diz o governo.
Assim, a privatização da
companhia, mesmo que dê
pouco encaixe para o Estado,
servirá para “alavancar o
potencial” da TAP.

TAP. FALÊNCIATÉCNICANÃO
DEIXAEXPLORAR POTENCIAL

Falências A CP é a recordista,
tendo fechado 2010 com um
capital próprio negativo em
2,44 mil milhões de euros.
Segue-se a Refer (1,44 mil
milhões), Metro do Porto (1,15
mil milhões), Carris (776
milhões) e o Metro de Lisboa
que, no final de 2009, tinha
333 milhões de capitais
próprios negativos.

CAPITAIS PRÓPRIOS EM
-6,4 MIL MILHÕES DE EUROS

Transportes. Plano de
reestruturação pode
custar 5 mil empregos

Governo
oficializa fim
da “fantasia”

do TGV e
avança com

linha de
mercadorias

De Plano Estratégico para os Transportes
temmuitopoucoporenquanto,oqueindig-
nou os deputados presentes na comissão
parlamentar de ontem. Mas, apesar das
ameaças (ver textoao lado),ninguémaban-
donouasala, jáquetodosqueriamouvir/cri-
ticar o plano do governo para a reestrutu-
ração total dos transportes.

Santos Pereira apresentou ontem um pla-
no que atacará tudo o que está errado nos
transportes, ou pelo menos assim acha o
governo. O plano inclui redução de admi-
nistrações – para três cargos –, cortes nos
gastos dos gestores com telemóveis, car-
ros e cartões de crédito. Além disso, a fusão
da Carris com o Metro de Lisboa e dos
STCP com o Metro do Porto é para avan-
çar, tal como as portagens em todas as Scut
já este mês. Avança também o ataque às
regalias dos trabalhadores das empresas
detransportese foramoficializadosatrans-
formação do TGV em linha de mercado-
rias – Leixões-Aveiro-Salamanca –, o can-
celamento de investimentos rodoviários e
o congelamento do novo aeroporto de Lis-
boa. Só com a interrupção de investimen-
tos em auto-estradas, o governo calcula
uma poupança de mil milhões. Estas são
algumas das ideias [ver em baixo] do pla-
no para os transportes do executivo, que
será aprovado na próxima quinta-feira.

E qual o custo social da revolução em

curso? Segundo apurou o i, o plano do exe-
cutivo põe em causa um mínimo de três
mil e um máximo de cinco mil empregos,
um intervalo que os administradores de
empresaspúblicascomquemo i falouassu-
mem como natural. Mas nem todas as dis-
pensas vão resultar em desemprego: em
análise está a criação de uma espécie de
bolsa onde colocar inicialmente os traba-
lhadores desnecessários. Objectivo deste
plano: “Salvar as empresas que hoje não
têm futuro”, disse Santos Pereira.

FUSÕES O governo quer fundir os metros
de Lisboa e Porto com a Carris e os STCP,
criando desta forma a Empresa de Trans-
portes de Lisboa e a homóloga do Porto.
Paraquetalocorra,agestãodas infra-estru-
turas destas empresas passará para a Refer
e as novas administrações apenas terão
que lidar com questões operacionais. “Mui-
tas vezes existe uma duplicação de linhas
desnecessária, e a análise que estamos a
fazer vai reduzir custos”, explicou o minis-
tro, revelando que vai criar um grupo de
trabalho para tratar das fusões e da sim-
plificação das empresas. É precisamente
nesta reorganização de linhas e serviços
que se perderá a maioria dos 3 a 5 mil
empregos referidos. Neste âmbito, note-se
ainda que, entre os administradores das
empresas públicas contactados pelo i,
nenhum foi chamado ou auscultado pelo
governo para a preparação deste plano.

O ministro aproveitou ainda a sua pas-
sagem atribulada pela Assembleia da Repú-
blica para anunciar que os transportes
não vão ser mais aumentados este ano –
desde Janeiro, as tarifas já subiram mais
de 18%, em média. Em 2012, porém, o caso
muda de figura: “Para o ano, o valor será
actualizado”, disse Álvaro Santos Pereira.
O governo anunciou ainda a criação de
uma rede de combustíveis low cost sem
adiantar qualquer detalhe sobre a mesma.
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Líderes das empresas de
transporte não foram

ouvidos pelo governo na
preparação do plano

ontem apresentado
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