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COMUNICADO 10/2017 

Os Sindicatos do AE 1, tomaram uma posição conjunta e apresentaram, um pré-aviso para a realização de 

duas greves de 24h00, nos dias 01 e 03 de agosto, sujeitas a aprovação em Plenário Gral de Trabalhadores. 

Também apresentaram ao CA um caderno reivindicativo com 11 pontos, os quais, se resolvidos, poderiam 

suspender as ditas greves.  

Sendo opinião do STMETRO, de que a melhor solução para resolver o problema e o clima que existe na 

Tracção, passa por uma mudança profunda da direção da DOP e não havendo aceitação deste facto pelos 

outros sindicatos, o STMETRO decidiu aceitar as reivindicações acordadas entre todos para manter uma 

frente coesa para negociar com o CA e assim dar mais força aos Trabalhadores. 

Infelizmente, este sentido de coesão e do melhor interesse dos Trabalhadores, não parece estar em todos os 

que inicialmente concordaram em tratar deste assunto conjuntamente e fomos agora surpreendidos com um 

comunicado subscrito por 2 dos sindicatos envolvidos e para o qual não fomos consultados nem ouvidos. 

Este comunicado, além de denunciar algumas situações, envereda pelo caminho do insulto e do desrespeito 

e a isso nunca poderíamos associar os Trabalhadores que confiaram no STMETRO.  

Havendo que responsabilizar um CA que não impõe ou não quer impor a sua vontade, e sendo a principal 

reivindicação dos maquinistas a falta de respeito com que a DOP os vem tratando, foram agora as 

Organizações Sindicais subscritoras desse comunicado a faltar ao respeito ao Conselho de Administração, 

quando este se mostrou disponível para aceitar as reivindicações dos sindicatos para a desmarcação das 

greves. 

O respeito é um princípio de convívio humano que deve ser considerado base para a construção de qualquer 

relação. 

Nunca tivemos dúvidas que qualquer vírgula fora do sítio, seria exaustivamente explorada pela DOP, para 

condicionar o cumprimento dos compromissos assumidos pelo CA e mais uma vez isso aconteceu. 

O problema está mais do que identificado e qualquer solução que não passe pela remoção desse problema 

será sempre uma solução condenada ao insucesso. 

Entretanto, existe um compromisso entre o Conselho de Administração e os Sindicatos, apresentado e 

validado pelos trabalhadores em Plenário e o STMETRO vai respeitar esse compromisso, desde que a outra 

parte também o cumpra.  

Para se ser respeitado, há que respeitar…. 

A Direção 

03 de agosto de 2017 
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