PLATAFORMA SINDICAL RTP REUNE COM MINISTRO DA TUTELA
A Plataforma sindical da RTP reuniu no dia de ontem com o Ministro-adjunto e do
Desenvolvimento Regional, Dr. Miguel Poiares Maduro, responsável pela tutela da RTP.
Os sindicatos tiveram oportunidade de expressar junto do Sr. Ministro a sua enorme preocupação
em relação ao momento que atravessa a RTP, particularmente no âmbito do seu financiamento.
As organizações sindicais colocaram ao Sr. Ministro questões sobre a actualidade da RTP,
nomeadamente a oportunidade e consequências da denúncia do Acordo de Empresa, o
afastamento em definitivo ou não da privatização de uma das frequências, questões específicas
sobre os centros regionais dos Açores e Madeira, Centro de Produção Norte, Rádio e Arquivos. Os
Sindicatos acrescentaram, ainda, que ao Estado compete a comparticipação de verbas para a
manutenção dos canais internacionais de Rádio e Televisão.
O Sr. Ministro tomou, pessoalmente, nota das questões levantadas pelos sindicatos que
considerou bastante oportunas, dando conta no entanto, que se encontra em fase de consulta e
reflexão com os diversos intervenientes deste dossier, não tendo até ao momento chegado a
qualquer conclusão definitiva sobre o presente e futuro da RTP. No entanto, assegurou como
princípio a necessidade de existir um canal de Serviço Publico para a garantia e defesa do
pluralismo democrático.
O Ministro da tutela teve, ainda, oportunidade de inquirir da opinião das organizações sindicais
acerca do conceito e modelo dos canais de Televisão e Rádio, nomeadamente do modelo de
programação da RTP Internacional
A plataforma sindical da RTP reiterou ao Dr. Miguel Poiares Maduro, a sua disposição para o
diálogo construtivo em prol dos interesses do serviço Público de Televisão e Rádio e dos seus
trabalhadores, (dando-lhe conta da apresentação de uma contra-proposta de Acordo de Empresa),
desde que tenha objectivamente interlocutores interessados no processo negocial.
A Plataforma Sindical colocou ao Sr. Ministro algumas questões sobre os objectivos subjacentes e
legalidade de algumas mudanças recentes do organigrama da RTP, criticando particularmente as
alterações verificadas ao nível das redações de Rádio e de Televisão, cuja resposta aguarda
brevemente.
FE – Federação dos Engenheiros
SINTTAV – Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual
SITIC – Sindicato Independente dos Trabalhadores da Informação e Comunicação
SJ – Sindicato dos Jornalistas
SMAV – Sindicato dos Meios Audiovisuais
STT – Sindicato dos Trabalhadores das Telecomunicações e Comunicação Audiovisual

