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COMUNICADO 06/2017 

Reunião com a DCL (ex DCO) 

O STMETRO reuniu hoje às 10h30 com a Direcção da DCL, representada pelo Dr. Miguel Rodrigues e o Dr. 

Fausto Sá-Marques. O STMETRO esteve representado por Silvéria Rosado, Ricardo Rodrigues, Luís 

Fernandes e Carlos Macedo. 

Solicitamos esclarecimento sobre as intenções desta Direcção relativamente à fiscalização e foi-nos dito pelo 

Director da DCL que a fiscalização é para continuar a ser feita por Trabalhadores do ML, apesar dos poucos 

recursos humanos e materiais. Relativamente aos materiais, foi finalizado o contrato para fornecimento de 

novos equipamentos de leitura de títulos de transporte, os quais estarão disponíveis até ao final do 1º 

semestre deste ano. Informou também que acedeu ao pedido de dois trabalhadores da área para 

frequentarem a formação para OC (sujeitos a exames médicos e psicotécnicos e não incluídos nos vinte do 

concurso). Sobre a falta de Trabalhadores nesta área e a alterações na carreira dos Fiscais, disse-nos que estas 

teriam de ser negociadas no âmbito do regulamento de carreiras.  

Questionado sobre o reforço de efectivos na categoria de Inspectores e de Técnicos Principais do PSE, 

respondeu que os Inspectores estão dimensionados para aquilo que pretende desta categoria, havendo, no 

entanto, intenção desta Direcção de reforçar o quadro de Técnicos Principais (PSE) em mais um Trabalhador. 

Este reforço está condicionado pela LOE e será feito em concurso interno, assim que desbloqueado por Lei. 

Sobre a reabertura das bilheteiras encerradas (contra a opinião do STMETRO), respondeu ter aberto a 

bilheteira do Rossio e a de Odivelas (esta ultima no inicio e final do mês). No entanto, só após a conclusão 

deste processo de recrutamento interno, poderá avaliar a situação. 

Comunicou que organizou umas equipas de Trabalhadores para fazer um levantamento exaustivo das 

avarias que não sejam estruturais ou referentes a equipamentos mecânicos, no seguimento do novo modelo 

organizacional do ML. Efectivamente a DCL ficou responsável e foi dotada de um reforço orçamental para 

resolver estas pequenas avarias. 

Irão ser iniciados em breve os trabalhos de alteração da localização da bilheteira e GAC do Aeroporto, com 

duração prevista de dois meses.  

O Director da DCL informou também que irão ser colocadas algumas MAVT’s, nalgumas estações, a receber 

pagamentos exclusivamente por cartão bancário. 

Alertámos para a utilização pouco correta, por parte de algumas chefias, do espirito de colaboração dos 

novos AT’s, aproveitando-se deste facto para os fazer entregar expediente e de outras tarefas que não se 

enquadram na sua ficha de funções. Este tipo de procedimento em nada dignificam e respeitam as diversas 

categorias. Disse ir indagar sobre o sucedido. 

No final da reunião alertou-nos para o facto de querer fazer alguns ajustes nos procedimentos em vigor, mas 

que iria convocar todas as ORT’s para apresentar e discutir estas alterações, em momento oportuno. 

Alertámos para o facto de o próprio Presidente do CA ter, em entrevista, declarado que foi graças ao grande 

esforço e profissionalismo dos Trabalhadores que esta empresa sobreviveu aos últimos anos e que por isso 

qualquer alteração deveria ter isso em conta e não servir para penalizar ainda mais a vida dos Trabalhadores.  

A Direcção 

16 de maio de 2017 
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