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INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES 

 

Realizou-se hoje pelas 10h00 uma reunião para revisão do AE, entre os sindicatos 
representantes dos trabalhadores do ML e o Conselho de Administração, contando aqui 
também com a presença da Diretora de Recursos Humanos. 

As Organizações Sindicais subscritoras do AE I, apresentaram no início da reunião um Voto 
de Pesar pelo falecimento do nosso colega maquinista Jorge Sousa, no dia 5 de fevereiro 
vítima da Covid-19.  

Seguidamente a empresa fez uma análise à proposta apresentada e após explicar o seu 
entendimento sobre as matérias em discussão, a todas elas foi respondendo com um “não”, 
com um discurso de dificuldades acrescidas, agora com falta de passageiros. 

O discurso de dificuldade e dificuldades, proferido pelo Presidente do CA não é novo para 
os trabalhadores do ML, que apesar de tudo nunca viraram as costas às suas 
responsabilidades com o profissionalismo que os caracteriza, pelo que exigem que os 
representantes da empresa façam o mesmo na defesa do Metropolitano e dos seus 
trabalhadores junto do Governo. 

O aumento proposto pelo CA de apenas 10€, é manifestamente insuficiente, porque ano 
após ano os trabalhadores do ML têm visto o seu poder de compra ser drasticamente 
reduzido. 

As Organizações Sindicais, não abdicarão de ver discutidas quatro matérias que 
consideram de crucial importância, que são: 

• Aumento real do salário; 
• Dignificação das categorias profissionais; 
• Redução do horário semanal de trabalho para as 35h; 
• Direito ao transporte na área da AML. 

Assim, com o agendamento de nova reunião para o dia 14 de abril e, perante a necessidade 
de discussão com os trabalhadores das matérias sensíveis que se encontram em cima da 
mesa das negociações, as Organizações Sindicais decidem avançar com a marcação 
de um Plenário Geral de Trabalhadores para o dia 15 de abril. 

PORQUE NUNCA NOS OFERECERAM NADA… NÃO DEIXAREMOS DE FAZER OUVIR 
A NOSSA VOZ!!! 
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