STT ENTREGA CADERNO REIVINDICATIVO PARA 2021 À RTP
Aos Trabalhadores da RTP
Como temos vindo a informar, o STT tem participado no processo de revisão das carreiras
profissionais tendo em vista procurar o suprimento de algumas lacunas e a correcção e
aperfeiçoamento de alguns aspectos negativos do actual AE nesta matéria, como a experiência
tem demonstrado.
Porém, essa frente de luta não esgota a nossa acção e não nos pode fazer esquecer a
necessidade de apresentar à Empresa uma proposta de actualização da tabela salarial e demais
matéria de expressão pecuniária para o ano de 2021, além de outras como adiante se refere.
Neste sentido, o STT acabou de enviar à RTP uma proposta de revisão parcial do AE
contemplando os seguintes temas:
Tabela salarial e matérias de expressão pecuniária: acréscimo de 4%, com o mínimo de 50
euros.
Trabalho nocturno (Clausula 30ª)
Considera-se nocturno o trabalho prestado no período compreendido entre as 20 horas de um dia
e as 7 horas do dia seguinte.
Absorção do subsídio de integração (Clausula 40ª)
Nos casos de promoção/reenquadramento de trabalhadores do escalão C do respectivo nível de
desenvolvimento que se verifiquem nas situações previstas na alínea b) do nº.1 e na alínea b) do
nº 2, não pode resultar um incremento salarial na remuneração base inferior ao que se verifica
numa progressão salarial escalonar, na ordem dos 6%.
Subsídio de refeição (clausula 42ª)
Criação de um segundo subsídio sempre que a prestação diária de trabalho abranja dois períodos
de refeição.
Remuneração do Trabalho Suplementar (Clausula 46ª)
Visa a recuperação dos acréscimos percentuais que vigoravam antes das reduções impostas pela
Troika:
a) acréscimo de 50% na 1ª hora e de 75% na 2ª hora e seguintes;
b) acréscimo de 100% nos dias de descanso semanal e feriados.
Seguro de reforma (Clausula 62ª)
Propõe-se o aumento da comparticipação actual da Empresa, em termos a acordar durante as
negociações da presente revisão.
Face à justeza desta proposta, esperamos que a Empresa demonstre disponibilidade para a sua
negociação.
Como sempre, contamos com o apoio dos trabalhadores e em particular dos associados do STT,
pois só em união e com empenho conseguiremos concretizar as nossas mais do que justas
aspirações.
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