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AOS ASSOCIADOS DO STRUP NO METROPOLITANO  
Em primeiro lugar o STRUP saúda todos os Trabalhadores do ML, pela sua disponibilidade para luta, num contexto 
difícil, face à posição da Tutela e do CA, que não reconhece o esforço realizado por todos aqueles que nas diversas 
profissões no ML, dão o seu melhor em defesa do serviço público de transporte. 

Assim, é indispensável e importante repor a verdade, perante publicações nas diversas redes sociais distorcidas do 
que efetivamente se passou após os plenários de trabalhadores. 

Desde logo afirmamos que hoje como sempre, as justas reivindicações dos nossos associados em particular e dos 
Trabalhadores no geral, são a nossa prioridade, contudo não nos desvinculamos da nossa responsabilidade na 
condução da luta, analisando a cada momento o melhor caminho a trilhar. 

Relembramos então - a título meramente exemplificativo - alguns eventualmente mais esquecidos, que foi assim 
que combatemos a privatização do ML e, que combatemos por duas vezes a caducidade do nosso AE. Servindo 
estes exemplos também para aqueles que sendo hoje trabalhadores do ML, ainda não o eram nessa altura. 

Por isso, consideramos que reorganizar, repensar, avançar de novo, não são recuos, mas sim caminhos que à frente 
perceberão, serem mais profícuos do que aqueles que muitas vezes são decididos no calor do momento. 

E não, não é verdade que o STRUP queria desconvocar a greve de dia 25, (apesar de não concordarmos com a sua 
realização) pelo facto de terem sido decretados serviços mínimos com circulação, mas afirmámos na reunião dos 
sindicatos que deveríamos respeitar a vontade dos trabalhadores e assim foi, concretizou-se a greve. 

Mas, estivemos nos locais de trabalho, acompanhámos os “colaboradores” (engenheiros e doutores) da empresa a 
fazer vídeos, com alegria mal disfarçada, por terem conseguido um sonho que acalentavam há anos, guardando 
material para mostrar no CES quando formos discutir serviços mínimos em próximas jornadas de luta. 

Sim!!! Porque seguramente não vão assumir que contrataram mais vigilantes, que alugaram autocarros para tirar 
a claque da Juventus do estádio, que tinham policias a controlar a entrada nas estações, entre outras situações, 
que todos os que foram obrigados a trabalhar devem ter detetado. 

Sim!!! É verdade que se suspenderam as outras greves marcadas, mas uma vez mais não foi proposta do STRUP, 
assumindo, no entanto, que nos vinculámos à posição das restantes Organizações Sindicais, apenas para não vos 
sujeitarmos a que estas greves fossem um fracasso, são greves intermitentes que seguramente no seguimento do 
que atrás evidenciámos, trariam muitos argumentos ao nosso “adversário”. 

Sim!!! Os trabalhadores têm adversários, mas esses garantidamente não são os sindicatos!!! 

Deste modo achámos producente, voltarmos a plenário, para ouvirmos as opiniões com a calma e serenidade que 
este momento carece, apresentando também a proposta reivindicativa para 2023. 

Sabemos que não se trata de decisões fáceis de tomar, apesar de alguns entenderem o contrário, mas são estas 
que defendem os Trabalhadores!! 

O STRUP ESTARÁ HOJE, COMO SEMPRE ESTEVE NA PRIMEIRA LINHA DA BATALHA, EM DEFESA DE TODOS OS 
TRABALHADORES. 
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