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COMUNICADO 14/2017 

AOS TRABALHADORES DA DCL 

Realizou-se hoje pelas 16:30 uma reunião com a direção da DCL. Pelo STMETRO estiveram 

presentes Luís Fernandes, Margarida Louro e Fátima Valério. 

Transmitimos ao Diretor da DCL as decisões tomadas pelos Trabalhadores no plenário realizado no 

passado dia 22: 

- O voto unânime de reprovação à alteração do modelo de guarnecimento das estações que previa 

16 estações desguarnecidas de agentes ML; 

- A concordância à alteração da passagem de 3 turnos seguidos de reforço, para 1; 

- Concordar com a afetação a todas as estações da linha, desde que se salvaguardem as situações 

críticas de dificuldade de acesso no início do 1º turno e na saída do 3º. 

Sobre o modelo que previa 16 estações desguarnecidas o Director da DCL foi sensível à 

argumentação e à posição tomada pelos Trabalhadores e informou que as estações deixariam de ser 

consideradas desguarnecidas, sendo, no entanto, consideradas de menor prioridade no 

guarnecimento. 

Sobre a alteração das meias linhas para as linhas inteiras, informou que a ideia ainda estava a ser 

revista sem, no entanto, a por de lado. Informou também estarem a decorrer negociações com a 

EMEL com o intuito de criar soluções que facilitem o estacionamento nos diversos locais da rede. 

Haverá ainda alguns pormenores a acertar antes de aplicar estas alterações, os quais serão 

comunicados pela direcção da DCL em tempo oportuno. 

O Dr. Miguel Rodrigues informou que com esta reunião ficava concluído o processo de auscultação 

das ORT’s sobre o projecto de alteração ao modelo de guarnecimento das estações em curso. 

Reafirmou que foi solicitado para o próximo orçamento da empresa a contratação de 32 novos 

funcionários para a DCL de um total de 78 até 2020.  

Sobre a Fiscalização informou que para a semana estará concluído o processo de regulamentação e 

parametrização em teleponto, para a aplicação da dispensa à saída, uniformizando assim o 

procedimento. Disse também já terem chegado à empresa os cartões de comunicação para instalar 

nos equipamentos novos. 

VALE OU NÃO A PENA OS TRABALHADORES REUNIREM E DECIDIREM EM PLENÁRIO???? 

A Direcção 

20 de setembro de 2017 
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