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GREVE NA METRO DO PORTO/VIAPORTO 
 
 
O Sindicato dos Maquinistas não está disponível para negociações estéreis. Espera da Viaporto propostas objetivas, 
com ganhos justos para os trabalhadores, condizentes com o modelo de negócio, isento de riscos, que a 
subconcessionária responsável pela operação do Metro do Porto obteve do Estado.  
 
O SMAQ manteve sempre uma postura séria, responsável e consequente durante os últimos oito meses de 
negociação. Manteremos a mesma postura dialogante que nos caracteriza desde que o processo negocial não sirva 
apenas para a empresa ir dilatando no tempo as decisões que deve tomar ao encontro das justas aspirações dos 
Trabalhadores Maquinistas. Se a administração da Viaporto quer voltar à mesa das negociações, como faz anunciar 
na Comunicação Social, para obter um acordo célere com o SMAQ, deve fazer propostas concretas e não meras 
declarações de intenção. A administração da Metro do Porto, a detentora da concessão, não pode eximir-se das 
suas responsabilidades e deve também fazer parte do processo negocial. 
 
Os Maquinistas do Metro do Porto demonstraram do passado dia 28 de julho uma forte mobilização na greve, com 
uma taxa de adesão a rondar os 100%. A presença massiva dos Maquinistas em greve na estação da Trindade é 
demonstrativa do descontentamento que alastra no seio desta empresa. 
 
As ações de luta continuam hoje, dia 30 de julho de 2021, nos mesmos moldes, com unidade, força e mobilização 
geral dos Maquinistas com adesão praticamente total à greve em curso.  
 
Na greve do dia 28 de julho circularam algumas composições conduzidas por Maquinistas ainda em situação 
contratual precária. Percebemos a fragilidade destes trabalhadores. Uma das nossas reivindicações é a sua 
passagem para o quadro, pois consideramos que preenchem necessidades permanentes e efetivas da empresa e é 
injusta a sua permanência numa situação de precariedade.  
 
Em defesa dos legítimos interesses dos Maquinistas e Reguladores do Sistema de Metropolitano Ligeiro da Área 
Metropolitana do Porto. 
 
A Direção do SMAQ 
 


