
MOÇÃO 

TRABALHADORES DA RTP NA GREVE GERAL 

 

Considerando que: 

1. As sucessivas medidas de austeridade, impostas pelo governo a mando da Troika, 

continuam a arrastar o país para uma espiral de empobrecimento. 

2. Tais medidas substanciam um ataque crescente e sem sentido aos serviços públicos, 

assim como aos trabalhadores que o prestam, quer no funcionalismo público, quer no 

sector empresarial do estado.  

3. Entre os serviços públicos que se encontram sob ataque destaca-se o Serviço Público 

de Rádio e Televisão.  

4. A estratégia de ataque ao serviço público de rádio e televisão passa pela 

implementação de um modelo de financiamento conducente, a curto prazo, ao 

estrangulamento financeiro da empresa. 

5. Este modelo de financiamento é contrário à Lei da República e a disposições 

constitucionais claras.   

6. O mesmo modelo coloca em causa os postos de trabalho dos trabalhadores da RTP, 

prejudicados por um conjunto de medidas de dupla penalização nos sacrifícios 

impostos, sendo-lhes aplicados quer os cortes salariais equiparados aos funcionários 

públicos, quer os regimes de legislação abusivos aplicados aos trabalhadores do sector 

privado.  

7. A asfixia financeira da RTP corresponderá, a breve trecho, à incapacidade objetiva de 

manter em funcionamento um serviço público de rádio e televisão que corresponda à 

necessidade dos cidadãos e às nossas obrigações mínimas como membros da UER, 

União Europeia de Radiodifusão. 

8. Se mantém contra toda a lógica e até mesmo contra a lei, a inacreditável suspensão do 

serviço de difusão radiofónica em Onda Curta, cuja manutenção e até mesmo 

expansão devia estar entre as prioridades estratégicas dos interesses de Portugal e da 

lusofonia. 

 

 Assim, os trabalhadores ao serviço da RTP reunidos em plenário geral, no dia 25 de Junho de 

2013, declaram aderir à greve geral marcada pela CGTP e UGT para dia 27 de Junho não só em 

defesa dos seus postos de trabalho, mas também em defesa do Serviço Público de Rádio e 

Televisão, com todos os seus canais e todas as suas obrigações. 

Lisboa, 25 de junho de 2013 


