STT CONSIDERA PROPOSTA DE AUMENTO DE 15€
DESAJUSTADA DA REALIDADE
RTP COMPROMETE-SE A APRESENTAR NOVA PROPOSTA
No dia 9 de Junho teve lugar mais uma reunião de negociação do AE da RTP, com principal enfoque
nos aumentos salariais para 2022.
O STT, em função de inúmeros contactos por parte de associados que pretendem ver acordadas
carreiras, nomeadamente as de Responsável Operacional e Responsável Técnico, colocou um ponto
prévio à reunião no sentido de que com a maior urgência possível, se apliquem os descritivos
funcionais acordados até agora.
A empresa comprometeu-se a, rapidamente, marcar uma reunião com todos os sindicatos para que
se chegue a um consenso nessa matéria.
Em relação à negociação do AE para 2022 a empresa continuou a mostrar quase total insensibilidade,
mesmo perante as razões apresentadas pelos sindicatos, que para além das que já transmitimos
anteriormente, ainda acrescentamos, o aumento da inflação, que em Maio se situou nos 8%, e nas
declarações do Primeiro Ministro, ao afirmar que pretendia ver o salário médio aumentar 20% durante
o mandato de quatro anos.
Perante os argumentos apresentados pelos sindicatos, a empresa comprometeu-se a reformular a sua
proposta até à próxima reunião.

STT REALIZA ACTIVIDADE DE ACÇÃO SINDICAL COM OS TRABALHADORES DOS AÇORES
Recentemente uma delegação do STT realizou uma visita às instalações dos Açores, nomeadamente
à Horta no Faial, Praia da Vitória na Terceira e Ponta Delgada em S. Miguel, tendo levado a cabo
contactos, quer com os associados quer com todos os trabalhadores.
Sentimos boa recetividade de todos, tendo sido levantado um conjunto de problemas, tais como:
→
escassez de recursos humanos, dando origem em muitos casos a polivalências não
remuneradas;
→
falta de equipamentos para fazer face, quer à realidade atual, quer ao volume de trabalho a que
o CR dos Açores está sujeito;
→
muitos trabalhadores estagnados há mais de dez anos nos respectivos níveis do escalão C;
Também constatámos que as instalações não respondem às necessidades exigidas de cada local, tal
como a mudança relativamente recente de Angra do Heroísmo para a Praia da Vitória, o que exige de
vários trabalhadores deslocações diárias de dezenas de quilómetros.
Realizou-se no final desta iniciativa de ação sindical uma reunião com o Diretor do C.R. Açores, Rui
Goulart, recentemente nomeado, onde transmitimos dificuldades e carências que detetamos. O STT
foi recebido de uma forma extremamente cordial pelo Sr. Diretor que tomou nota das nossas
preocupações e que nos comunicou que estava a par das questões levantadas, e que várias eram
coincidentes com as que tinha conhecimento, mas que dentro daquilo que são as suas atribuições tudo
iria fazer para as tentar resolver.
O STT irá pedir uma reunião ao CA, para além de exigir respostas a vários assuntos a que a
empresa tarda a responder, como sejam progressões, reenquadramentos e outros, irá dar nota
do levantamento dos problemas detetados na visita às instalações dos Açores.
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