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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Recentemente, o Grupo Parlamentar do PCP teve a oportunidade de visitar o PMO 2 do

Metropolitano de Lisboa, para contactar com os trabalhadores que todas as noites asseguram a

manutenção e reparação da via.

Comprovámos mais uma vez as desastrosas consequências da falta de contratação de

trabalhadores, com a severa diminuição do número de trabalhadores afectos à manutenção e

reparação da via, e com o consequente envelhecimento do efectivo. É cada vez mais evidente

que o objectivo de quem implementa esta política só pode ser a criação das condições para a

entrega de mais este sector aos grandes grupos capitalistas.

Entretanto, pudemos constatar ainda da falta de equipamentos, quer individuais quer de

ferramentas fundamentais para a operação, estando-se a operar com máquinas com largas

dezenas de anos, que avariam sistematicamente e estão ultrapassadas do ponto de vista

tecnológico. A falta de investimento nesta secção tem tido como consequência a progressiva

degradação da infraestrutura, contribuindo para uma maior degradação do material circulante e

para a degradação da qualidade da circulação ferroviária (nomeadamente ao nível do ruído),

afectando maquinistas e utentes.

Mais investimento na reparação da via significaria menos incidentes, menos degradação do

material circulante, o que representaria melhorias na qualidade do serviço e mesmo redução de

custos. A política de poupar agora um tostão para amanhã ter que ser gasto um milhão tem aqui

mais um esplendoroso exemplo.

Por fim, visitámos as instalações para a tomada de refeições, num Pólo que não possui

refeitório. As instalações e equipamentos estão degradados e a necessitar de ser renovados.

Assim, e ao abrigo da alínea d) do Artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa, e nos

termos e para os efeitos do Artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, os
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deputados do Grupo Parlamentar do PCP suscitam ao Governo os seguintes esclarecimentos:

1. Que investimentos estão previstos para satisfazer as necessidades operacionais na

manutenção e reparação da via, no Metropolitano de Lisboa?

2. Que investimentos estão previstos para melhorar as condições de trabalho no PMO2,

nomeadamente do local para a toma de refeições?

Palácio de São Bento, 25 de junho de 2019

Deputado(a)s

DUARTE ALVES(PCP)

BRUNO DIAS(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro

de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-

Presidentes da Assembleia da República.


