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BASTA DE CONTINUAREM A CONSENTIR A DEGRADAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO 

BASTA DE CONTINUAREM A RESPONSABILIZAR OS ÚNICOS QUE NÃO SÃO CULPADOS, 

OS TRABALHADORES! 

BASTA DE FALSAS PROMESSAS, DE EMPURRAR OS PROBLEMAS “COM A BARRIGA” 

URGE DENUNCIAR…URGE VER RESULTADOS…URGE TERMINAR COM A INCOMPETÊNCIA 

 O Metropolitano de Lisboa EPE, esteve nos últimos quatro anos de Governação da maioria PSD/CDS-PP, a ser 
preparado para ser privatizado. Empurraram-se mais de 300 trabalhadores para “rescisões amigáveis” e para o 
desemprego, descapitalizaram a Empresa, encerraram 18 postos de vendas, diminuíram o número de 
carruagens na linha verde, aumentaram o tempo de intervalo entre comboios, diminuíram a velocidade de 
circulação de 60 para 45Km/h, degradaram a manutenção e a limpeza de comboios e estações. Passou-se de 
uma exploração comercial onde raramente se registavam atrasos, interrupções ou supressões, para o seu 
oposto, com incidentes de exploração todos os dias.  

Agora o que temos:  

  Maquinistas - menos 45 trabalhadores. Mas mesmo assim querem manter a mesma 
oferta, inclusive com um percurso maior. Resultado: aumento de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais;  

 Postos de Tracção – fundamentais para o apoio à operação e a garantia das condições 
de segurança – chegam a estar encerrados 4 dos 8 PTs;  

  Posto de Comando Central e Energia- com um cada vez menor número de efectivos, 
provoca-se um grande desgaste nestes operacionais, colocando em causa a segurança dos 
utentes;  

  Estações - cada vez mais desguarnecidas, postos de venda encerrados, empurrando 
os utentes para aquisição de títulos de transporte nas Payshop , não tendo em conta as receitas 
necessárias para a gestão da empresa; obrigando os parcos trabalhadores a nunca saberem 
qual é o seu posto de trabalho;  

 Fiscalização - cada vez com menos efectivos e sem qualquer tipo de segurança, cujos 
trabalhadores estão cada vez mais desgastados;  

  Manutenção - com mais de doze composições paradas por falta de investimento, 
inclusive para a aquisição de “parafusos”, com perspectivas sérias de se agravar até ao final do 
ano em curso.  

 Manutenção da Via - cada vez mais descurada por falta de profissionais e máquinas 

que necessitam de reparação.  

Junta-se aquilo de que ninguém fala, nem assume: é que o trabalho em subsolo, potencia o aumento de 
doenças crónicas nos trabalhadores, sendo que nesta altura a Medicina do Trabalho, seguramente a mando da 
direcção da Empresa, tem feito um trabalho lastimável, contrariando o que no passado acontecia.  

Para agravar tudo, continuam-se a assinar contractos ilegais de trabalho para as 4 empresas, desrespeitando o 
que já foi aprovado na A.R. e proporcionando a alguns, avultados aumentos salariais, seguramente com intenção 
de dificultar num futuro próximo o cumprimento da lei.  

Deixamos a pergunta: quem manda ou quem mente? O Governo, ou o Conselho de Administração que 
nos foi apresentado com pompa e circunstância, como sendo os seus homens de confiança, com a 
promessa de que tudo iria mudar.  

Deixemo-nos de falsas promessas, passemos das palavras aos actos.  
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Nós deixamos um último desafio, exaustos de ouvir falar que a culpa é do absentismo dos trabalhadores 
apresentamos um gráfico construído através de um inquérito aleatório, e propomos que nos demonstrem com 
verdade e explicitamente o contrário.  

   

Como se pode explicar a extraordinária degradação da oferta nos meses de Junho e Julho «com o absentismo» 
como tem feito o CA? E se não é do absentismo, não serão as causas que apontamos há anos a verdadeira 
explicação para a permanente supressão de comboios, que tanto afeta a nossa imagem e serviço público? Nós 
ajudamos, com mais um gráfico feito a partir dos elementos que recolhemos no terreno. (já agora recordamos 
que as férias, para os Maquinistas, OC´s e AT´s são organizadas e impostas pela Empresa). 

 

Pois. Andaram a recusar férias, e estas agora estão a concentrar-se estupidamente. Não podem dizer que não 
foram avisados. Queremos relembrar que o Trabalho Escravo e sem Direitos, não será seguramente o caminho 
que os Trabalhadores do ML, aceitarão trilhar.  

Continuamos a defender os utentes, a Empresa Pública, um serviço público de qualidade, mas com a certeza de 
que nada disto se consegue sem o principal: Reposição urgente de efectivos em número adequado, e 
investimento na manutenção.  

Este é o alerta que deixamos, pois não queremos ser acusados de conivência com quem promete e não 
cumpre, e se calhar nunca pensou cumprir.  

Após a distribuição deste comunicado aos Trabalhadores o mesmo será enviado aos órgãos de 
Comunicação Social, e a todos os Grupos Parlamentares, será também entregue aos senhores Ministros 
do Trabalho, do Ambiente e das Infraestruras, na reunião do próximo dia 22 de Agosto, com a CGTP-IN, 
delegação da qual faremos parte.  

SINDICALIZADO NO STRUP ESTÁS MAIS PROTEGIDO! 

 A LUTA É O CAMINHO…  


