
     

 

 

O DIREITO AO TRABALHO 

O DIREITO À GREVE 

O Sindicato dos Meios Audiovisuais entregou, no passado dia 9, um pré aviso de greve para a RTP. Porquê?  

Porque os trabalhadores não estão sozinhos na defesa dos seus salários, dos seus postos de trabalho e na 

defesa da sua Empresa.  

Para além dos pré PECs , dos PECs e dos Orçamentos de Estado de 2010, 2011 e 2012 que bloquearam o 

Acordo de Empresa da RTP, não tão generoso como o apelidam, afigura-se uma nova lei da televisão, com 

uma nova missão de serviço público para a rádio e televisão, com novas regras e com consequências 

desastrosas para todos os profissionais. Uma nova lei do trabalho, oportunamente, entregue pelo governo 

na AR traduzir-se-á em mais desemprego e menor liquidez mensal. 

A reestruturação da RTP, ainda não entregue aos representantes dos trabalhadores, foi elaborada por 

quem é do tempo do “Franjinhas” e gosta do “Érri Porter” e irá ser executada por quem não pede medidas 

de adaptação/ exceção para os seus trabalhadores mas, não se coíbe, em causa própria, de as defender e 

aceitar, bem como não respeitar os trabalhadores e a Moção que aprovaram, por unanimidade, em 

plenário do passado, dia 16. 

Este governo, ao mesmo tempo que às vezes, diz ter tido como amiga de infância a RTP acusa-a, 

diariamente, de ser a causadora máxima do défice, da dívida, e da má gestão e não aceita “ a verdade das 

contas” dos sindicatos ao provarem que A RTP NÃO CUSTA 1 MILHÃO€ POR DIA! 

A RTP, se não fizeres nada, irá ser destruída, desmantelada e decapitada de know how. Percebes porque a 

tutela defende como estratégico manter a “Informação” (leia-se jornalistas e não todos) no SPT e não 

considerar estratégico os meios técnicos? A produção, a realização, a edição, a pós produção, a emissão, a 

distribuição, as operações, os AGs, , ENGs, a documentação, a técnica, o grafismo, a cenografia, a 

engenharia, a comercialização, o arquivo, etc são “lugares” que poderão submergir como Breda.  

Defende o teu lugar de trabalho, defende a tua Empresa. 

Apoia os teus colegas e junta-te a quem está a fazer o teu trabalho! 

(Receção da Emídio Navarro- 10h) 

 

Juntos seremos mais fortes. 
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