
COMISSÃO INTERSINDICAL 
METROPOLITANO DE LISBOA, E.P. 

E-mail: comissao.intersindical@metrolisboa.pt 

                comissao.intersindical.metro@gmail.com 

 

Informação aos Trabalhadores 2/2021 
                                                                      

 

Empresa corre atrás do prejuízo 

 

Solicitámos no dia 10 do corrente mês, uma reunião ao CA para podermos conhecer o plano 

de contingência, que no nosso entender a empresa já devia ter preparado, para proteção dos 

seus trabalhadores, tendo em conta o estado de emergência já anunciado, bem como o 

potencial aumento de contágios que esta vaga tem mostrado. 

Relembramos, que a empresa tem ignorado a maioria das nossas preocupações e propostas, 

sendo a principal, a testagem com os testes rápidos a todos os trabalhadores, de forma 

continua. 

A distribuição de máscaras em número suficiente, uma vez que nenhuma pode, para ser eficaz, 

ter uma utilização superior a 4 horas. 

A desinfeção diária de todos os materiais que obrigatoriamente são utilizados por mais de um 

trabalhador, bem como, de todos os postos de trabalho, o que continua sem acontecer. 

Serem anuladas as deslocações entre linhas, sendo apenas realizadas em caso emergência. 

Proteção dos trabalhadores de risco. 

Na sexta-feira passada fomos confrontados com duas situações diferentes: 

A primeira o início de um surto de contágio, na Tração e na Assistência Diária. 

O STRUP, ainda no decorrer do dia fez a sua parte, tentando dar a sua opinião sobre o assunto, 

e exigindo o início de uma testagem massiva aos trabalhadores da tração da linha amarela, 

bem como os que adstritos a outras linhas tivessem nos últimos dias realizado ali a sua 

prestação de trabalho, ou tivessem tido contactos com os trabalhadores infectados. 

Entendemos que a abordagem que tem sido feita aos trabalhadores sobre os seus contactos 

em caso de contágio tem sido deficiente, reduzida apenas aos contactos diretos de escala, pese 

embora se saiba que existem muitos outros contactos que imergem da sua função, 

nomeadamente com os trabalhadores da DSV, que não estão em teletrabalho assim com com 

os trabalhadores da DCL. 

Durante o fim-de-semana deparámo-nos com um cenário drástico que não vale a pena 

pormenorizar, mas que se resume a duas dezenas de trabalhadores que testaram positivo nas 

seguintes áreas DOP, DMT, PCC, PCE. Estando ainda alguns trabalhadores dessas áreas em 

isolamento profilático   

A segunda foi em antecipação desta reunião, o CA enviou um vídeo, que ainda assim pensámos 

fosse de apoio e moralização aos Trabalhadores, baseado em medidas concretas e positivas, 

mas infelizmente era enganoso pois refere que vão existir trabalhadores em espelho decisão 

essa que apenas foi apresentada pela direcção da DMT, enquanto até ao momento as mesmas 

preocupações não foram transmitidas pela DCL nem pela DOP. No fundamental a única 

preocupação que o CA salienta é a manutenção da oferta sem qualquer redução. 
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Assim deixámos como propostas as seguintes medidas urgentes: 

1-Testagem de todos os operacionais, com uma regularidade quinzenal, sendo que em caso de 

surto, como o que agora acontece na linha amarela, devem fazer, mais duas com um intervalo 

mais curto, a quem esteve em contacto com os infetados; 

2- Que a empresa exija dos prestadores de serviços uma prova semanal de testagem de todos 

os seus trabalhadores; 

3- A redução da oferta, no mínimo conseguida pela aplicação de horários de verão, sempre 

com composições de 6 carruagens, para que se obtenha a diminuição de trabalhadores ao 

serviço, criando a possibilidade de em caso contágios proceder à substituição dos mesmos; 

4- Na área do movimento, alocar os trabalhadores a uma estação, como forma de limitar a 

proliferação do contágio; 

5- Encerrar alguns postos de venda de forma a que os AT´s, em caso de necessidade, possam 

guarnecer estações secundárias, colocando os trabalhadores em espelho com uma escala de 

rotatividade; 

6- Em relação aos OC´S desguarnecer algumas estações secundárias, voltando a criar a 

rotação casa, pois apenas desta forma poderão existir trabalhadores disponíveis para apoio à 

operação, caso venha a existir necessidade de operar em comando local; 

7- Proteção efetiva de todos trabalhadores de risco. 

8- Limitação do número de trabalhadores a recorrer em simultâneo ao Fardamento, 

solicitamos a higienização das cabines de prova assim como todas a roupas que forem 

utilizadas. 

Em resposta as questões apresentadas pelo STRUP o Presidente o CA, afirmou que iria analisar 

as mesmas. 

Aguardamos que essa análise seja célere, caso contrário tomaremos as medidas que 

consideremos necessárias.   

 

Defende a tua SAÚDE!!!! 

Reclama os meios de protecção individual e colectiva… 

Conta com o STRUP na defesa dos teus Direitos… 

 

 

Lisboa, 18 de Janeiro 2021                                                                                      A Direcção 
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