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COMUNICADO 12/2017 

Realizou-se na sexta-feira, dia 15 a segunda reunião entre as ORT´s e a direção da DCL, para debater 
o projeto de alteração ao modelo de guarnecimento das estações. 

Pelo STMETRO, estiveram presentes Luís Fernandes, Margarida Louro e Ricardo Rodrigues. 
O Diretor da DCL, Miguel Rodrigues, referiu que defende um modelo de guarnecimento que 

contemple um Trabalhador do ML em cada estação, mas que devido à falta de efetivos, deve nesta 
fase ajustar o modelo à realidade. Afirmou que no orçamento da empresa para 2018, foi solicitado 

a admissão de 21 novos Trabalhadores para esta área (referiu que os novos OC's serão colocados 
nas estações pela ordem de classificação no curso). 
Apresentou algumas alterações ao projeto inicial, mantendo-se, no entanto, as ideias de aumentar o 

número de estações desguarnecidas e da rotação dos OC's a toda a linha. 
O STMETRO disse ao diretor da DCL estar absolutamente contra um modelo de guarnecimento das 

estações que vem promover mais estações desguarnecidas de Trabalhadores do ML, mesmo que 
esta alteração seja “provisória” e que haja um pedido de mais efectivos para esta área , (todos 
sabemos o que aconteceu com o encerramento “provisório” de metade das bilheteiras do ML e de 

outras medidas “provisórias que se têm tomado ao longo dos anos). Relativamente à ideia 
apresentada de os Trabalhadores terem escala para a linha inteira, informámos que esta teve uma 

apreciação negativa pela grande maioria dos Trabalhadores com quem contactámos por ser uma 
medida que vai dificultar ainda mais a vida familiar dos Trabalhadores e a sua deslocação de e para 

o seu posto de trabalho. 
O STMETRO apresentou a sugestão de manter o modelo actual e de recorrer ao trabalho 
extraordinário para colmatar as faltas existentes. Solução esta que seria “provisória” até à entrada 

dos tais efectivos pedidos para esta área.  
O STMETRO não objetou ao regresso dos 3 turnos seguidos de 1 turno de reforço e à eliminação das 

estações duplas. 
Mas o STMETRO não entra em “cozinhados” e sendo esta uma grande alteração ao Modelo de 

guarnecimento de estações (acordado livremente entre a empresa e os trabalhadores no momento 
da criação da categoria de Operador Comercial) e por esta prever a eliminação “provisória” de 

alguns postos de trabalhos é entendimento do STMETRO de que são os Trabalhadores que têm 

de decidir a resposta a dar. Para este efeito será convocado um plenário para os Trabalhadores desta 
área, a realizar-se no dia 22 de setembro entre as 11h30 e as 13h00 (será enviada a convocação aos 

Trabalhadores). 
Serão convidados os outros sindicatos representantes de Trabalhadores desta área para 

participarem neste plenário visto ser do interesse de todos ouvir o que os Trabalhadores têm a dizer 
sobre esta matéria e a transmitir à empresa a sua decisão. 
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