Aos Trabalhadores da RTP

STT REUNIU COM O NOVO CA DA RTP
NAS RELAÇÕES LABORAIS E NAS POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS, O STT TERÁ
COMO PRIORIDADE A DEFESA E A MELHORIA DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES
No seguimento do pedido de reunião enviado no dia 4 de Junho pelo STT ao CA da
RTP, fomos recebidos no dia 14 deste mês.
Devido à COVID-19 a reunião foi agendada por meios digitais, pese embora à
necessidade de uma reunião presencial, logo que as condições pandémicas o
permitam. O STT defende que reuniões “olhos nos olhos” com o CA são sempre mais
esclarecedoras e produtivas.
Refira-se que o CA enviou, no dia 11 de Junho, uma mensagem a todos os
trabalhadores da RTP sobre o seu “Projecto Estratégico para 2021/2023”, onde o novo
Presidente assumiu que está empenhado no desenvolvimento das carreiras
profissionais, no compromisso de que os trabalhadores têm o direito de evoluir e que os
reenquadramentos e as contratações têm de ser desbloqueados, tendo inclusive
solicitado uma reunião ao Governo. Os mesmos princípios e vontades foram
assumidos pelo CA na reunião com o STT.
O STT exige à RTP a aplicação de relações laborais e políticas de Recursos Humanos
que motivem os trabalhadores com vista à melhoria do futuro da Empresa.
Como os dirigentes do STT fazem uma intervenção de proximidade para melhor
conhecerem os problemas e os verdadeiros anseios dos trabalhadores, utilizamos esta
primeira reunião para lembrar que em 2021 é necessário, urgente e inadiável que haja:
➢ Aumentos salariais justos e actualização das cláusulas de expressão
pecuniária;
➢ A resolução dos reenquadramentos pendentes;
➢ Uma estrutura de carreiras que valorize e motive os trabalhadores;
➢ A integração dos trabalhadores precários nos quadros da RTP (a um posto de
trabalho permanente tem de corresponder um vinculo efectivo).
Como somos insistentes e persistentes, consideramos que mais importante que as
palavras do CA são as suas decisões, e essas, só serão boas se forem transparentes,
justas e que sirvam para melhorar a vida de quem trabalha na RTP. A disponibilização
dos equipamentos e dos meios técnicos necessários, bem como, a modernização
tecnológica também entra na equação.
O STT espera voltar a reunir brevemente com o CA, para sermos informados com
exemplos concretos da resolução dos problemas pendentes. Assumimos, desde já, que
vamos acompanhar, atentamente, as primeiras medidas a aplicar pelo novo CA.
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