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COMUNICADO (02)
No dia de hoje realizou-se uma reunião via Zoom com o Presidente do CA e os
Sindicatos do AE I e AE II.
Onde o Sindem valorizou a atitude de todos os trabalhadores e sócios neste
período difícil de pandemia, o grande profissionalismo e o desgaste físico e
psicológico, onde o Metropolitano de lisboa nunca parou e continuou a
servir a população.
Foi abordado o assunto das obras de alteração do novo posto de tração de São
Sebastião II, para ficar em conformidade para o sexo feminino?
E foi nos respondido que vão fazer as devidas alterações.
Para quando o regresso de todos os trabalhadores em trabalho remoto das Áreas
da DCL, DOP (PCC) e os trabalhadores das áreas cooperativas?
Foi nos adiantado que alguns vão regressar entre 5 a 19 de abril, e
progressivamente os restantes vão regressar ficando para último as áreas
cooperativas que “ainda não sabe está a pensar”.
Perguntou-se se mantinha o horário de verão na tração?
Resposta do CA em princípio que não alterava.
Abordou-se o porquê de nesta altura de pandemia e crise financeira, conforme
afirmação do Presidente do CA ter-se aprovado uma reorganização da DCL com
efeitos a 01/03/2021, onde se destaca várias promoções, criação de lugares
de chefia inexistentes, e até ao ponto de esta área ser a única a ter um diretor
técnico além do diretor. Tendo como consequência um aumento substancial dos
encargos salariais e outros nesta área.
E também questionámos infusamente do porquê de nesta altura de pandemia, a
Empresa estar a querer deslocar os Trabalhadores da DCE para o edifício das
Laranjeiras, que na nossa opinião não tem o mínimo de condições para albergar estes
Trabalhadores em open space?
O Presidente do CA aligeirou a resposta e disse que vai se inteirar melhor do assunto.

Juntos somos mais fortes!
Adere ao Sindem!
Lisboa 31 de março de 2021
A Direção
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