
    

COMUNICADO 
 

 

Lisboa, 21 de Junho de 2016                                                                       A DIRECÇÃO 

PORQUE O METROPOLITANO DE LISBOA É COMPOSTO POR TODOS OS TRABALHADORES 

Sobre o AE o que importa neste momento ter presente: 

Como sabem como resultado da luta dirigida pelos Sindicatos subscritores do AE (STRUP, STTM, SITRA e SINDEM) 
e tal como anunciado no Plenário realizado no PMO III, o próprio Primeiro-Ministro e o ministro do Ambiente 
tiveram de intervir e determinar ao Conselho de Administração a retirada da denúncia global do AE, que o 
anterior CA tinha feito.  

Mas o nosso AE tinha validade ate´31/12/2015, e agora o que acontece?  

Não existindo agora qualquer denúncia, na prática o que a Lei determina é que deixa de haver prazos para a 
vigência do AE. Ou seja o atual AE mantêm-se em vigor até que alguma das partes volte a apresentar uma nova 
denúncia e se retomem os prazos de negociação. Agora podemos negociar alterações pontuais e uma nova 
vigência do AE, sem qualquer “cutelo sobre o pescoço”. 

O STRUP entende que devemos todos valorizar as vitórias por mais pequenas que sejam. E neste caso esta é 
uma GRANDE VITÒRIA. 

Mas a luta e a exigência por melhores condições de trabalho continua: 

Na área da DCO, onde reafirmamos que não aceitámos nenhuma alteração ao “modelo de guarnecimento”, 
mas sim a definição de guarnecimento prioritário de estações que impediu o despedimento coletivo para os 
ATs, no momento em que estávamos já com o contrato para assinar e entregar a nossa empresa à Avanza, e 
obrigou o CA a assumir por escrito que o Metro tinha de recrutar mais trabalhadores. 

Contudo e como os problemas existem, continuamos a apresenta-los, a debater e a exigir da DCO a sua 
resolução. No caso concreto das sobreposições, obtivemos da DCO, na semana passada o compromisso de 
resolver este problema até ao dia 1 de julho. 

Na área da Tracção iniciámos hoje, com o STTM, SINDEM e a CT, e na sequência do decidido pelos trabalhadores 
da tração em plenário, o acompanhamento com os deputados que já se disponibilizaram a acompanhar uma 
jornada de trabalho de um maquinista. Hoje com o deputado Bruno Dias do PCP, na linha Amarela, dia 28 com 
o Deputado do BE Heitor Sousa, na linha verde, e com o deputado do PS a confirmar esta semana na linha azul. 

Na área da manutenção, continuamos e exigir o recrutamento de mais trabalhadores mas também nos 
preocupa, e muito, verificarmos que existe Material Circulante para reparar, essencial à prestação de um serviço 
público de qualidade, e que fica parado por falta de verbas. 

Trabalhámos e muito para garantir o fim da Transportes de Lisboa, e apesar dos pareceres jurídicos do anterior 
CA e da vontade política e pessoal de alguns, hoje podemos reafirmar que recuperámos o nosso bom nome, a 
nossa Empresa o nosso METRO! Este foi um processo em que importa recordar que apoiámos juridicamente o 
processo em Tribunal intentado pela CT, e acompanhámos, desde a primeira hora, aquela que acabou por ser a 
Lei aprovada na AR e que vem repor a legalidade. Cada trabalhador na sua Empresa e nas suas instalações, cada 
Empresa com a sua autonomia jurídica e financeira. 

Lutámos muito e ainda não conseguimos tudo, é verdade. Mas continuamos determinados e conscientes da 
nossa responsabilidade de sobretudo falar sempre verdade aos Trabalhadores. 

O STRUP continuará determinado na direção de uma luta consequente no respeito por todos os 
TRABALHADORES 

SINDICALIZA-TE NO STRUP, PORQUE UNIDOS SOMOS MAIS FORTES 


