
Lisboa, 10 de junho de 2022                                            As Organizações Sindicais  
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Existem culpados... Mas não são os 
Trabalhadores nem as Organizações 

Sindicais  
 
Ao longo dos cinco anos de gestão por parte deste Conselho de Administração, as Organizações Sindicais têm 
repetidamente alertado para os problemas concretos que põem em causa a qualidade do serviço público que o 
Metropolitano de Lisboa deve prestar, a maioria destes continuam sem qualquer tipo de resposta.  
 
Salientamos a falta de trabalhadores em todas as áreas operacionais a degradação das instalações, o aumento da 
insegurança quer para os utentes, quer para os próprios Trabalhadores e a diminuição da qualidade de oferta de 
um serviço público de transporte que se quer eficiente, seguro e rápido. 
 
As Organizações Sindicais têm vindo a alertar durante todos estes anos para estes problemas e não apenas em 
alturas de eventos especiais, comos os que se vão realizar nas próximas semanas, nomeadamente Festas da 
Cidade e Rock in Rio.  
 
As Organizações Sindicais em representação dos trabalhadores estão sempre disponíveis para dialogar e não 
apenas quando se realizam eventos como os acima referidos. 
 
Os Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa querem prestar este serviço de transporte durante todo o ano a 
todos a todos os utentes que vivem e trabalham na cidade de Lisboa, bem como aos aqui se deslocam em 
trabalho ou lazer.  
 
Lamentavelmente, podemos afirmar que o actual Conselho de Administração guardou todo o seu vigor e 
empenho apenas com o objectivo da concretização da linha circular, descurando os actuais problemas do 
Metropolitano de Lisboa. 
 
Foi sem nenhuma admiração que fomos confrontados com a súbita vontade de negociar por parte Conselho de 
Administração em vésperas dos eventos acima referidos, para uma área da empresa determinante para a 
circulação dos comboios. O resultado dessas negociações foi apresentado aos Trabalhadores da área em plenário 
que votaram pela não aceitação do documento por o considerem pouco credível na sua efectiva aplicação, aliás 
podemos citar as declarações do Sr. Presidente na reunião do passado dia 27 de Maio no Ministério que nos 
tutela “...não se fazem omeletes sem ovos...” entenda-se não se consegue aumentar a oferta sem Trabalhadores. 
  
Paralelamente a este processo negocial decorre o processo de negociação colectiva para 2022, onde a empresa 
para reduzir o conflito apresentou mais um ano de vigência do Acordo de Empresa e aumento salarial de 0,9%, 
valor este que se encontra muito abaixo da taxa de inflação do país. Recordamos ainda que os Trabalhadores do 
ML desde 2017 que veem a perder poder de compra face ao aumento do S.M.N.  
 
Os Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa representados pelas suas Organizações Sindicais continuam, como 
sempre disponíveis para o diálogo que vise a resolução dos problemas. Porém o diálogo não é, nem pode ser, uma 
imposição de vontades, mesmo que uma das partes se ache no direito de, paternalmente, pensar saber o que são 
os interesses dos Trabalhadores. 

 
Foram, são e serão os Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa defensores do serviço público prestado por esta 
empresa aos utentes  
 

 


