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LER OS SINAIS E DANÇAR O FANDANGO 

 

O Sindicato dos Meios Audiovisuais, na passada sexta-feira, foi confrontado pelos sócios da Rádio e 

Televisão de Portugal acerca de um comunicado, emitido pelo Conselho de Administração, em que dava 

nota da sua concordância à contratação externa de duas personalidades para a nova Direção de 

Informação. O SMAV informa os associados que apesar de ser um sindicato vertical não teve qualquer 

interferência nesse processo e que só ao CA cabe toda a responsabilidade. 

No entanto, este sindicato tem toda a legitimidade para se opor a este tipo de contratações. Estamos 

convictos de que, nesta altura, não há margem para contratações externas. O CA tem inúmeras situações 

dos nossos associados para resolver, nomeadamente reenquadramentos e reconversões profissionais, 

equipamentos para substituir, estúdios para reformular, renovar tecnologicamente o Centro Regional da 

Madeira, negociar o novo plano de carreiras, adequar as integrações resultantes do PREVPAV após a 

homologação das tutelas, etc.  

As prioridades de gestão não devem estar concentradas na Direção de Informação fazendo desta, em 

relação a todas as outras, a Direção onde os pedidos de exceção deixam de o ser! A dança das cadeiras que 

vive, constantemente, a DI representa o fandango que se vive em toda a Empresa.  

O SMAV constata, mais uma vez, que os gestores da Empresa colocam todos os seus trabalhadores à mercê 

da opinião pública, particularmente das suas críticas negativas comparando todos por igual.  

Reafirmamos que não estão em causa pessoas, está em causa o facto da Empresa não olhar para o trabalho 

desempenhado por cada um dos nossos associados e não os valorizar adequadamente. Não estão em 

causa propostas legítimas, estão em causa os sinais que o Conselho de Administração e o Governo, 

nomeadamente as tutelas da RTP transmitem aos trabalhadores da Empresa e ao país!  

Os associados do SMAV têm de saber ler os sinais! 

Apesar do último comunicado da CT referir que “vai marcar um plenário geral de trabalhadores 

convocando os sindicatos da RTP ”, o SMAV informa que adere ao convite e, tal como sempre, estará 

presente onde for preciso estar, na defesa dos interesses dos seus associados e dos demais trabalhadores 

da Empresa. 
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