Informação aos Associados

REVISÃO DO AE DA RTP
RONDA DE NEGOCIAÇÕES ENTRE SINDICATOS E EMPRESA
Teve lugar no dia 26 de Maio mais uma ronda de negociações, entre os Sindicatos e a
RTP, onde foi discutida a proposta apresentada pelos sindicatos, de onde se destacam,
entre outras, as seguintes matérias:
➢ Aumento dos dias de férias em função da idade, já que numa empresa de ponta como
a RTP, a necessidade de um maior descanso é evidente.
➢ Segunda refeição para períodos iguais ou superiores a 10 horas, por ser uma injustiça
que para períodos de trabalho tão longos não esteja previsto este direito;
➢ Reposição do valor do trabalho suplementar nos valores pré troika, 50% na 1ª hora,
75% na segunda hora e seguintes e 100% nos dias de descanso e feriados.
➢ Dia de aniversário completo, podendo o mesmo ser gozado nos 30 dias seguintes,
por razões imputadas à empresa, já que acontece que há um grande número de
trabalhadores com impossibilidade do seu gozo por razões de serviço.
➢ Aumento de 3 para 4 os dias para trabalhadores que estejam em voluntariado.
➢ Aumento salarial e das cláusulas expressão pecuniárias de 3% com mínimo de 38€
na tabela.
A Administração mostrou uma quase completa falta de sensibilidade, tendo em conta
que desde 2008 apenas se verificou em 2019 um aumento de 15€ (0,50€ por dia) para
todos os níveis, com inflação galopante que se perspectiva para este ano da qual já
estamos a sentir as consequências, tendo a Empresa respondido o seguinte:
➢ A empresa não tem condições financeiras para responder positivamente a mais 1 dia
de férias, já que representa o aumento de 350.000€ nas contas da empresa;
➢ A empresa mostrou abertura para atribuir aos horários com dez ou mais horas, o
subsídio de 45% do valor de local sem cantina, ou seja, o equivalente à ceia, 4.95€;
➢ A empresa comunicou que não tem condições financeiras para responder
positivamente à proposta de aumento do valor do trabalho suplementar, afirmando
que já paga um valor superior à lei geral;
➢ A empresa concorda com a inclusão no AE de um dia completo, mas reafirmou que
apenas se aplicaria ao próprio dia de aniversário;
➢ A RTP concordou no aumento para 4 dias de dispensa a trabalhadores em
voluntariado;
➢ A empresa considera não existirem condições para aceder à proposta dos sindicatos
e contrapõe um aumento de 15€ para todos os níveis da tabela salarial, não tendo
feito referência às outras cláusulas de expressão pecuniária.

O STT tem consciência das dificuldades que os trabalhadores e a RTP estão
neste momento a passar. O STT continuará a lutar para que esta negociação
se traduza numa melhoria das condições de vida dos trabalhadores.
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