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GREVE NA METRO DO PORTO/VIAPORTO 
30 DE DEZEMBRO DE 2021 

 
 
Devido à intransigência da Administração da Viaporto, empresa subconcessionária da operação 
do Sistema de Metropolitano Ligeiro da Área Metropolitana do Porto, os trabalhadores 
Maquinistas e Reguladores do Metro do Porto farão greve total das 00H00 às 24H00 do dia 30 
de dezembro de 2021. 
 
A Administração da Viaporto pretende, no atual cenário de incerteza, tanto devido à situação 
pandémica que nos afeta, como ao processo económico europeu e português que denota uma 
clara tendência inflacionária, impor, desde já, uma limitada atualização salarial para 2023. É este, 
neste momento, a grande ponto de divergência entre os trabalhadores e a empresa. No atual 
contexto, e sem contrapartidas sérias nas condições laborais, é impossível aos trabalhadores 
aceitarem, com tanta antecedência, tal condicionamento à sua liberdade negocial. 
 
Em sede de conciliação, na DGERT – Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho, 
promovida por este organismo governamental nas suas instalações no Porto, a Viaporto não 
aceitou qualquer proposta de conciliação, incluindo as apresentadas pela própria DGERT. 
 
O SMAQ, o único Sindicato com representação real no seio da Carreira de Condução, e o mais 
representativo no seio da empresa, está sempre disposto a dialogar em qualquer circunstância. 
Mas, para que esse diálogo seja producente, a Viaporto terá de apresentar propostas 
negociáveis e não pretender impor factos consumados. O SMAQ espera da Viaporto uma atitude 
construtiva para que o conflito possa ser desbloqueado, para que possa ser restabelecida a paz 
social, e o serviço à população possa ser prestado nas melhores condições operacionais 
possíveis.  
 
O SMAQ, se a Viaporto não se mostrar aberta às justas pretensões dos trabalhadores, manterá 
a mais determinada e coesa luta sindical através dos meios democráticos que a Constituição da 
República estabelece. 
 
A Direção do SMAQ 
 


