
COMUNICADO 
 

Plataforma Sindical da RTP rejeita encerramento da ERT. 
 
 
1. A Plataforma Sindical repudia o encerramento da Rádio e da Televisão públicas da Grécia, 
autoritariamente decidido pelo seu governo e consumado às zero horas do dia 12, sob a mentirosa 
desculpa de que se trata de uma medida temporária e de que vai ser criado um novo serviço. 
 
2. Manifestando fraterna solidariedade para com os camaradas gregos vítimas desta medida, que 
atinge mais de dois mil trabalhadores ao serviço da ERT, a Plataforma Sindical da RTP, que agrupa 
os seis sindicatos representativos dos trabalhadores de uma estação pública de rádio e de televisão 
de um país membro da União Europeia, exige ao Governo grego a anulação da decisão e o reinício 
imediato das emissões da ERT, cumprindo a legislação europeia em vigor. 
 
3 – Apela, à Comissão Europeia e ao Parlamento Europeu para que exortem o Governo grego a 
suspender de imediato a sua decisão e a cumprir a lei. 
 
4. A Plataforma denuncia o carácter demagógico e irresponsável das justificações apresentadas 
pelo Governo grego para o encerramento da ERT, invocando os sacrifícios que o povo grego está a 
sofrer, sabendo-se que estes lhe são impostos tal como em Portugal, por uma política falhada de 
tecnocratas ao serviço da Troika, com a traiçoeira cumplicidade desse mesmo governo. 
 
5. A Plataforma, tal como generalidade do movimento sindical internacionalista e, em geral, os 
trabalhadores de Portugal, da Grécia, da Irlanda e de Malta, para falar só dos países sob 
intervenção da troika, conhecem bem os resultados trágicos da indecorosa desta política financeira 
incompetente e fanática que nos conduziu à tragédia humana em que os nossos países se 
encontram. 
 
6. Os sindicatos da Plataforma repudiam com firmeza e determinação os gravíssimos 
acontecimentos na Grécia, exortam os seus camaradas gregos à resistência, reafirmam a sua 
solidariedade para com as organizações sindicais gregas que representam os trabalhadores da 
ERT. 
 
7. E porque ninguém pode ficar indiferente a este criminoso atentado contra o direito do povo grego 
aos serviços públicos de rádio e de televisão – que constitui igualmente um grave precedente que 
se abre na União Europeia –, a Plataforma Sindical da RTP apela a todo o movimento sindical 
português e europeu, designadamente à Confederação Europeia de Sindicatos, para que por todos 
os meios ao seu alcance se solidarizem com os trabalhadores da ERT e com o povo grego e o 
ataque do governo grego ao direito a informar e a ser informado em democracia em liberdade. 
 
Den Pernoún – Não Passarão! 
 
 
Lisboa, 12 de Junho de 2013  
 
FE- Federação dos Engenheiros 
 
SINTTAV – Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual 
 
SITIC – Sindicato Independente dos Trabalhadores da Comunicação e Informação 
 
SJ – Sindicato dos Jornalistas 
 
SMAV – Sindicato dos Meios Audiovisuais 
 
STT – Sindicato dos Trabalhadores das Telecomunicações 


