
COMUNICADO  

PLATAFORMA SINDICAL DA RTP 
 

 Os sindicatos desta plataforma foram confrontados, na noite de ontem, com o anúncio de um 

processo de despedimentos, feito em direto no Telejornal pelo Ministro-adjunto e dos Assuntos 

Parlamentares, Dr. Miguel Relvas. 

 

 Após a derrota que lhe deram os trabalhadores da RTP e aqueles que em Portugal, com coragem e 

contra poderosos interesses, defenderam os serviços públicos de rádio e de televisão, eis que o Sr. 

Ministro anuncia agora uma reestruturação que nada mais é do que um processo de despedimentos, 

como que em jeito de vingança enraivecida, imprópria do cargo que ainda ocupa no governo da 

República. 

 

Um processo de despedimento coletivo como o que parece preparar-se para a RTP não tem 

precedentes na história da gestão pública em Portugal e, a acontecer, seria mais uma página negra 

do terrível mandato governamental a que os portugueses estão agora sujeitos. Uma vilania. 

 

Os sindicatos desta plataforma não aceitam que numa empresa com as responsabilidades da RTP os 

mais elementares preceitos legais não sejam respeitados. Uma reestruturação, que o ministro da 

tutela confirmou estar em curso, não pode processar-se sem consulta prévia aos órgãos 

representativos dos trabalhadores da empresa. O não cumprimento deste preceito torna-a ilegal.  

 

Os sindicatos da plataforma sindical têm, já, uma reunião agendada com o Ministro, Miguel Relvas 

para o próximo dia 4 de fevereiro às 10h e entregaram, hoje, um pedido ao Conselho de 

Administração, com caráter de urgência. 

 

Os sindicatos da plataforma sindical apelam ao reforço da união de todos os trabalhadores em torno 

dos seus órgãos representativos, e reafirmam a sua determinação em fazer tudo o que esteja ao seu 

alcance na defesa dos legítimos interesses dos trabalhadores da Rádio e Televisão de Portugal. 

 

Os trabalhadores da RTP, e todos os que defendem o Serviço Público de Rádio e Televisão 

continuarão juntos uma caminhada contra os que apesar de derrotados nesta batalha 

prosseguem, no entanto, por outros caminhos e meios, a sua guerra contra o setor público de 

comunicação social. 

 

Em defesa do Serviço Público de Rádio e Televisão,  

 

STT-Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual 

SMAV – Sindicato dos Meios Audiovisuais 

SINTTAV-Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual 

SITIC-Sindicato Independente dos Trabalhadores da Informação e Comunicações 

SJ-Sindicato dos Jornalistas 

FE-Federação dos Engenheiros 

 

 

 

Lisboa, 25 de Janeiro de 2013. 

 

 


