SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO SECTOR FERROVIÁRIO
Direcção Regional do Porto

Prometro nº 2

A resolução das justas pretensões dos trabalhadores precisa de
resolução imediata.
No contexto atual em que a Empresa declara que não existem condições, até ao final
do período contratual da presente subconcessão, de fazer qualquer tipo de alterações e
sabendo nós que na realidade o futuro concurso de concessão está em face muito
embrionária e neste momento se encontra no estudo do caderno de Encargos por parte
dos interessados, entendemos ser altura de salvaguardar os postos de trabalho e as
condições de trabalho daqueles que operam o Metro do Porto.
Reafirmamos assim que algumas destas preocupações já tinham sido por nós colocadas
em anteriores reuniões, como a possibilidade de evoluções tecnológicas do
sistema de condução dos veículos (posição de condução e sistema de “homemmorto”), a redução do número de horas efetivo de condução e possibilidade da
designação da função ter outro enquadramento.
Aquando da assinatura de acordos anteriores foi por nós interpretado também que
estavam já reunidas condições para a implementação de novo horário de regime
laboral para os Técnicos de Planeamento, bem como subsequentemente efetuar as
avaliações

de

impacto

funcional

para

as

restantes

categorias

profissionais

nomeadamente para os Agentes de Estação e Informação.
Fica assumido, isso sim, uma falta de diálogo por parte da Empresa na resolução destes
problemas que, alguns deles, se verificam diariamente com prejuízo manifesto dos
trabalhadores que acumulam cansaço físico e psicológico podendo por isso potenciar
situações de acidentes ou incidentes.
Foi por nós apresentado este conjunto de problemas às entidades responsáveis (Metro
do Porto, Prometro e a própria tutela, através de um oficio), esperamos pois, uma outra
atitude mais pró-activa de todas entidades responsáveis, uma vez que é nosso
entendimento que as partes sairão beneficiadas.
Vamos continuar a abertos ao diálogo com a Empresa e as restantes entidades, mas
conscientes que o arrastar destas situações poderá redundar em conflitos laboral.
Para o êxito das nossas reivindicações depende em muito do reforço e sindicalização
dos Trabalhadores no SNTSF.
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