
COMUNICADO CONJUNTO DE SINDICATOS 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO FORÇA SINDICATOS A INTERROMPEREM NEGOCIAÇÕES 

 

Dada a falta de condições e competência para as resolver, os sindicatos da RTP interromperam, esta 

tarde, as negociações das carreiras profissionais esperando que a Empresa reponha as condições de 

dignidade que estas negociações exigem.  

 Os sindicatos representativos dos trabalhadores da RTP assinaram recentemente um difícil Acordo 

de Empresa com a Administração. O referido Acordo foi outorgado, pela primeira vez, por todas as 

organizações sindicais e apesar das dificuldades e morosidade das negociações, este instrumento 

permitiu à atual Administração, tutelas e trabalhadores estabelecerem um clima de diálogo e paz 

social de que o Serviço Público de Rádio e Televisão tanto necessita. 

 Apesar de chegarmos a acordo no clausulado geral, ficou por rever o estatuto de carreiras da 

empresa e era expectável que as mesmas decorressem, apesar das dificuldades, num clima de 

colaboração e ponderação. 

 Sucede que de forma inexplicável o Conselho de Administração deixou de acompanhar as referidas 

negociações, alheando-se de um processo complexo mas importante para todos nós. 

 Os representantes sindicais estão há três reuniões a tentar discutir carreiras profissionais numa sala 

onde não cabem todos os intervenientes, onde não existem lugares sentados para todos. 

Consideramos que a sala atribuída a esta negociação não é adequada, a Empresa não acautela as 

condições de recato das reuniões, nem o regular funcionamento dos serviços adjacentes.  

 Estas condições, ou a falta delas, mais do que causarem problemas a quem representa os 

trabalhadores são um embaraço para uma Empresa desta envergadura e revelam um amadorismo 

nunca antes visto. 

 Os sindicatos da RTP registam a mudança radical de comportamento por parte do Conselho de 

Administração logo após a assinatura do Acordo de Empresa e manterão essa análise no 

relacionamento presente e futuro entre ambas as partes. 

  

Os trabalhadores da RTP merecem mais! 

 

 Lisboa, 04 de Novembro de 2015. 
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