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COMUNICADO 06/21 VP

22 de dezembro de 2021

VIAPORTO

Greve na Viaporto dia 30 de Dezembro
Devido à rutura negocial com a Viaporto e à recusa persistente da administração desta empresa,
numa atitude autista, em ir ao encontro das justas reivindicações dos Maquinistas, o SMAQ
convocou ações de greve nos seguintes termos:
- Entre as 00H00 do dia 28 de dezembro de 2021 e as 24H00 do dia 28 de janeiro de 2022, os
trabalhadores representados pelo SMAQ encontram-se em greve à prestação de trabalho
suplementar, incluindo o trabalho em dia de descanso semanal, nos termos do A.E
SMAQ/VIAPORTO e do Código do Trabalho.
- Entre as 00H00 do dia 28 de dezembro de 2021 e as 24H00 do dia 04 de janeiro de 2022, os
trabalhadores representados pelo SMAQ, encontram-se em greve à prestação de trabalho em
todos os serviços que tenham pelo menos uma das partes, antes ou depois do intervalo de
descanso, com duração prevista superior a 4 horas, encontrando-se em greve desde a hora
prevista do início do seu período normal de trabalho até ao seu termo.
- Entre as 00H00 do dia 30 de dezembro de 2021 e as 24H00 do dia 30 de dezembro de 2021,
os trabalhadores representados pelo SMAQ, encontram-se em greve a prestação de todo e
qualquer trabalho.
- Os trabalhadores que a 29 de dezembro de 2021 tenham previsto um período normal de
trabalho que ultrapasse as 00H00 do dia 30 de dezembro de 2021, encontram-se em greve desde
a hora prevista de início do seu período normal de trabalho.
- Os trabalhadores que a 30 de dezembro de 2021 tenham previsto um período normal de
trabalho que ultrapasse as 00H00 do dia 31 de dezembro de 2021, encontram-se em greve desde
a hora prevista do início do seu período normal de trabalho até ao seu termo.
Fomos convocados para uma reunião na DGERT, que ocorreu no dia 17 de dezembro, nas
instalações do Porto deste organismo estatal, onde a empresa, mais uma vez, propôs serviços
mínimos absurdos e inaceitáveis, pois pretendia executar mais de 50% das circulações. Situação
que, obviamente, não mereceu a concordância do SMAQ. Mais de 50% de qualquer coisa não
são mínimos, isto é, a menor parte, mas sim máximos, a maior parte.
Perante a intransigência da Viaporto e o facto consumado desta querer impor unilateralmente,
de forma administrativa, aumentos que não são mais do que migalhas, desconsiderando todo o
processo negocial anterior, o SMAQ entende que, se a empresa não voltar à mesa negocial,
nada mais nos resta do que continuar e agravar as ações de luta. Fica assim claro que quem
está a apostar no conflito é a Viaporto em prejuízo dos utentes do Sistema de Metropolitano
Ligeiro da Área Metropolitana do Porto e da empresa concessionária, a empresa pública Metro
do Porto.
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Os Associados do SMAQ mantêm-se coesos e determinados pois estão conscientes que só
assim vencerão. Não caem nos cantos de sereia de supostas “organizações de defesa dos
trabalhadores” que, sistematicamente, se prestam ao pobre papel de divisionistas ao serviço do
patronato.
O SMAQ permanece aberto à negociação desde que exista boa-fé e vontade negocial por parte
da Viaporto.
Pela melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores da Viaporto integrados nas Carreiras
de Condução e Regulação.
Pela valorização efetiva das Carreiras de Condução e Regulação
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
A Direção do SMAQ
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