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COMUNICADO 17/2017 

REUNIÃO COM A DCL  

A pedido do STMETRO realizou-se ontem uma reunião com a direcção da DCL. Presentes nessa 

reunião, estiveram o Dr. Miguel Rodrigues e a Eng. Mafalda Veiga pela DCL e Silvéria Rosado, 

Carlos Macedo e Luís G. Fernandes em representação do STMETRO. 

Iniciámos a reunião criticando, mais uma vez, a falta de efectivos nas categorias de Fiscais, 

Operadores Comerciais, Operadores Comerciais nocturnos, Agentes de Tráfego e Técnicos de 

supervisão de equipamentos, salientando que a previsão da entrada de 20 Trabalhadores para esta 

área em 2018 será claramente insuficiente face à falta de efectivos e nada vai ajudar para resolver 

um problema que é insustentável e que está a causar um enorme desgaste nos Trabalhadores e ao 

próprio serviço publico que o Metropolitano de Lisboa está obrigado a prover. Informámos também 

que o guarnecimento das estações deveria ser feito por Trabalhadores do ML e não por vigilantes, 

nem que para isso a empresa tivesse que recorrer ao tempo extraordinário. Sobre isto a direcção 

respondeu que o pedido de efectivos para reforçar os quadros do Metropolitano de Lisboa foi feito 

de maneira a ser mais provável o seu deferimento pela tutela, devido às restrições orçamentais para 

2018. Relativamente à fiscalização a empresa conta apresentar uma proposta na próxima reunião de 

negociação sobre o regulamento de carreiras. 

Fomos também informados que o 3º curso de Maquinistas deverá ter inicio apôs a conclusão do 3º 

curso de Operadores Comercias, o qual deverá ter inicio logo no começo de janeiro de 2018. 

Solicitámos uma resolução para os problemas que surgem com os títulos de transporte, durante os 

períodos em que o Centro de Apoio não funciona. Não havendo condições para alargar o período 

de funcionamento do centro de apoio e havendo impedimentos legais ao livre acesso da informação 

dos títulos de transporte, deverá continuar-se a recorrer ao Inspector de Movimento para que este 

resolva o assunto. Esta é a orientação actualmente em vigor e que será reforçada numa espécie de 

“guia de consulta rápida” a ser distribuído em breve pelas estações. Este “guia” incluirá normativos 

de procedimentos e Instruções de Trabalho. 

Questionámos sobre as dificuldades que estão a ser levantadas por algumas chefias para os OC’s 

apanharem o comboio de inspeção à via em OD com destino a EC e CP, face ao compromisso que o 

Dr. Miguel Rodrigues assumiu sobre a matéria. Sobre isto foi-nos respondido que o problema estava 

sanado. 

Solicitámos mais uma vez o fornecimento aos Trabalhadores da escala elaborada pelo Planeamento 

normalmente a 4 dias de avanço e enviada às centrais, para assim, os trabalhadores poderem mais 

facilmente encontrar possibilidades de trocas. 
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Também solicitámos novamente o fornecimento de plantas das estações nas mesmas ao que fomos 

informados que em breve estas estarão disponíveis. Numa primeira fase no portal interno da 

empresa. 

Criticámos o facto de ainda não terem sido distribuídos aos trabalhadores, os livros com o Acordo 

de Empresa. Ficamos a aguardar que tal ocorra em breve. 

 

 

REUNIÃO COM A DCH 

Realizou-se hoje, a pedido da empresa, uma reunião entre a mesma e os Sindicatos do AE I e AE II, 

para adequar a clausula 25ª do AE I e 13ª do AE II aos termos da Lei. Presente pela empresa a Dra. 

Paula Martins e pelo STMETRO João Gois e Carlos Macedo. 

Foi marcada a 2ª reunião de negociações do regulamento de carreiras para 06 de dezembro às 10h30, 

tendo havido a informação que a empresa pretende apresentar proposta(s) nessa reunião. 

Fomos também informados que a empresa pretende iniciar as reuniões para a revisão do AE no 

inicio de 2018. 

 

 

COM O STMETRO TENS TRANSPARÊNCIA……… 

JUNTA-TE AO STMETRO E SERÁS OUVIDO……… 

 

A Direcção 

29 de novembro de 2017 
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