
 
 
 

COMUNICADO 
 

REUNIÃO DE 23/03/2009 
 
O SMAV apresentou à Rádio Renascença uma proposta de revisão da tabela 
salarial assente nos seguintes pressupostos: 
- que a actual crise nunca será vencida apenas pela via das exportações, tanto 
mais que os países para os quais exportamos se encontram igualmente em 
dificuldades, mas também pelo aumento do consumo interno por via da 
melhoria dos rendimentos das famílias. 
 
Assim, o SMAV tendo presente os aumentos da produtividade e da inflação 
prevista (1,3% em 2009) propõe um aumento de 2,5% em todas as matérias de 
expressão pecuniária à excepção das que estão indexadas aos valores 
determinados para os agentes ou funcionários do Estado. 
 
Na reunião de hoje 23/03/2009, o Conselho de Gerência comunicou ao SMAV 
que, dada a forte quebra das suas receitas, verificadas em Janeiro e Fevereiro 
e a sua previsão não apontar para a inversão desta situação, não estavam 
reunidas as condições para aumentos na tabela salarial para o ano de 2009. 
 
Ainda na reunião de hoje, foi assegurado ao SMAV que todas as restantes 
matérias constantes do A.E., nomeadamente as que dizem respeito a 
promoções e diuturnidades serão cumpridas nos termos nele previstos. 
 
O SMAV mantém a sua convicção de que a actual crise nunca será vencida 
apenas pela via das exportações, mas também pelo aumento do consumo 
interno por via da melhoria dos rendimentos das famílias. 
 
O SMAV reafirma aos trabalhadores da R.R. e aos seus associados em 
particular que a sua principal prioridade continua a ser a manutenção do 
emprego. 
 
Nesse sentido, acompanharemos com redobrada atenção o desenvolvimento 
da situação da Rádio Renascença e dele daremos conhecimento aos 
trabalhadores. Para o SMAV o processo negocial de 2009 não está encerrado. 
 
Página do SMAV: www.smav.pt 
Participa envia as tuas sugestões ou questões para o e-mail do Sindicato: 
smaudiovisuais@clix.pt 
 
Lisboa, 23 de Março de 2009 
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