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MOÇÃO  

PELA DIGNIFICAÇÃO DOS MEDIA E DOS SEUS TRABALHADORES 

PELA DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE RÁDIO E TELEVISÃO 

 

O setor da comunicação social encontra-se em completo estado de deterioração. Os governos ao longo dos 

últimos anos, têm descredibilizado os profissionais ao serviço da rádio, da televisão e de toda a imprensa. 

Os profissionais de Media quer sejam do setor público, quer do privado devem defender os seus direitos, 

lutando por outras políticas. Defender e Lutar pela contratação coletiva, é um dever de todos. 

O SMAV combate a desregulação laboral no setor privado de Media e luta por um Serviço Público de Rádio 

e Televisão, digno de todos os portugueses. 

Em Portugal, na Europa e no Mundo a necessidade de assegurar a liberdade e o pluralismo dos Media é 

cada vez mais uma preocupação e um objetivo. A agenda digital para a Europa 2020 é uma realidade e as 

recomendações para Portugal parecem não passar do papel. As políticas dos governos para os Media, têm 

criado um clima de desconfiança e desresponsabilização. O Estado tem obrigações! 

As tendências da operacionalização e do papel dos meios audiovisuais na sociedade portuguesa 

A introdução de dois canais de cabo na TDT (RTP informação e RTP Memória), a expectativa de concurso 

para outros dois canais de televisão, o armazenamento em “Cloud” de conteúdos, a explosão das redes 

sociais, o uso da Internet no contexto radiofónico português, o desafio do (on) line, a pretensão em 

transformar o modelo de rádio, o paradoxo do fim da rádio FM, a diminuição das tradicionais rádios, o 

aparecimento das televisões na Internet e o aumento das rádios Web nos últimos anos profetizam um 

futuro alucinante de inovação e omnipresença da tecnologia em cada vez mais aspetos das nossas vidas.  

O SMAV reconhece que esta nova “revolução industrial” continua em várias frentes influenciando o 

mercado de trabalho com a contratação, cada vez mais assídua, de colaboradores muitos deles 

inexperientes, apesar da sua jovialidade. 

 

O SMAV atenta para o facto de se estar atravessar um período determinado por transformações estruturais 

nos padrões de consumo de Media e por inovações constantes nos respetivos suportes tecnológicos.  

http://www.smav.pt/
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As mudanças sociais e tecnológicas não são de fácil maturação e com o decorrer do tempo 

ganham poder para definir mentalidades e condutas. Contribuem, igualmente, para a 

desregulação das categorias profissionais tais como hoje as conhecemos. 

 

O SMAV pretende reativar a profissionalização e especialização de algumas carreiras profissionais 

de Media com a emissão das respetivas carteiras profissionais promovendo a sua necessária 

regulamentação. 

 

O SMAV defende a proteção da propriedade intelectual, de autoria ou co autoria e entende ser 

imperioso que as Empresas de Media, nomeadamente a RTP reconheça a intervenção dos seus 

profissionais nos conteúdos e promova a sua correta identificação, como é no caso dos jornalistas 

repórteres, nos Editores de Imagem de informação e nos documentalistas.  

 

É com atitude sindical que o SMAV pretende responder a estes grandes desafios da era digital e da 

partilha em rede, consciente da necessidade dos seus profissionais assegurarem conteúdos 

informativos com respeito pelo pluralismo, pela isenção e pela diversidade, independentemente 

da plataforma utilizada para a sua emissão.  

 

O SMAV projeta responder aos desafios do setor da rádio e do audiovisual multimédia 

defendendo as expectativas dos seus profissionais e gerando uma maior intervenção e operação 

sindical a nível nacional. 

 

O SMAV pretende criar um debate em “Rede Aberta” com todos os sindicatos do setor audiovisual 

e Multimedia com o objetivo de refletir o panorama atual dos Media, identificar os caminhos da 

Era Digital, novas categorias profissionais e funções, bem como a definição e o perfil dos 

profissionais envolvidos. 

Viva a UGT 

Vivam os Sindicatos da UGT 

Porto, 25 de Março de 2017 
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