
 

 

STT - Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação 

Audiovisual 

 

ASSEMBLEIA GERAL 

 

CONVOCATÓRIA 

 

1. Nos termos e para os efeitos do disposto no nº 1 do Art. 52º e nº 1 do Artº 

54º dos Estatutos, convoca-se a Assembleia Geral do Sindicato para o 

próximo dia 29 de Setembro de 2022, às 14h00, na sede do Sindicato, na Av. 

Estados Unidos da América, nº 53, 15º Esqº, 1700-165 Lisboa, com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

- Aprovação, modificação ou rejeição do Relatório de Actividades e 

Contas relativo ao ano de 2021, 

2. Nos termos e para os efeitos do disposto no nº 2 do Art. 52º e nº 1 do Artº 

54º dos Estatutos, convoca-se a Assembleia Geral do Sindicato para o 

mesmo dia 29 de Setembro de 2022, às 14h30, no mesmo local, com a 

respectiva ordem de trabalhos: 

- Aprovação, modificação ou rejeição do Plano de Actividades e do 

Orçamento para o ano 2022. 

P.S. As reuniões da Assembleia Geral terão início à hora marcada desde que 

esteja presente a maioria dos sócios ou 30 minutos mais tarde com a presença 

de qualquer número de sócios, de harmonia com o disposto no Art. 55º, nº 1, 

dos Estatutos. 

 

 Lisboa, 15 de Setembro de 2022 

 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

 

 

       

(Joaquim Rodrigues Gonçalves) 
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2021 

INTRODUÇÃO 

O ano de 2021 foi um ano em que a Pandemia da COVID-19 ainda esteve muito 

presente e que continuou a fragilizar a intervenção do Sindicato nos locais de 

trabalho. 

Apesar das dificuldades o STT continuou a participar de forma empenhada em 

diversas Lutas e Iniciativas na defesa dos direitos e dos interesses dos trabalhadores, 

nomeadamente na RTP e na Altice, bem como, esteve presente em dezenas de 

acções e iniciativas do Movimento Sindical Unitário, da USL, da USP e da CGTP-IN. 

A defesa de aumentos salariais justos, a valorização das profissões e a Luta pela 

revogação das normas mais gravosas do Código do Trabalho continuaram à cabeça 

das nossas reivindicações/intervenções. 

Em 2021, os trabalhadores com vínculos precários continuaram a sentir na pele, de 

forma negativa, às leis laborais (Código do Trabalho do PSD/CDS de 2003 com as 

malfeitorias do final e 2019 aprovadas sempre pelo PS, PSD e CDS), que permitem 

diminuir a protecção contra o despedimento, sobretudo o despedimento coletivo. 

Foi num enquadramento laboral desfavorável que o STT interveio, dignificando a 

sua história, incidindo a sua intervenção de forma mais presente na RTP e na 

ALTICE. 

Tendo em conta os associados do STT noutras empresas no sector de 

Telecomunicações e Audiovisual, nomeadamente na CBE, Código Green, TSF, Sport 

TV, Valentim de Carvalho, SIC e TVI, entre outras, a nossa intervenção foi sempre 

para ajudar a resolver os diversos problemas que preocupam os trabalhadores 

dessas empresas, nomeadamente em relação aos salários, horários de trabalho, 

Saúde e Segurança e formação. 

Perante a destruição constante do emprego com direitos, o aumento exponencial 

dos vínculos precários e da individualização das relações laborais e a própria 

desvalorização dos salários e o número de saídas de trabalhadores por rescisão e 

para a reforma, o Sindicato a não tem crescido em termos de número de associados, 

enquadramento que cria pressão adicional no equilíbrio financeiro das contas do 

STT. 
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Apesar das adversidades, o STT conseguiu melhorias em 2021 quer na 

quantidade quer na qualidade da informação sindical e na comunicação com os 

associados.  

Procurou-se também fazer um investimento na imagem com a criação de um novo 

sítio que ficará operacional em 2022, bem como, a aquisição de programas que 

permitam a distribuição da nossa informação pelos trabalhadores de uma forma 

eficiente e eficaz. 

RTP-RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL 

Como atrás referimos o ano de 2021 foi ainda dominado e condicionado pela 

pandemia da COVID-19. Este enquadramento condicionou e muito a acção sindical 

presencial nos locais de trabalho. 

Mesmo tendo em conta as adversidades, a Direcção do STT aprovou e concretizou a 

ida de uma delegação de dois Dirigentes ao Centro Emissor da Madeira da RTP, de 

22 a 24 de Junho de 2021, para contacto com os trabalhadores e levantamento dos 

problemas laborais na Região. 

Foi aprovado também a ida de uma Delegação Sindical à RTP Açores no 4º trimestre 

de 2021, mas devido a factores externos esta actividade só será concretizada em 

2022. 

Através da firmeza e da credibilidade do STT foi possível a resolução de alguns 

problemas que se mantinham sem resolução há muito tempo, como é o caso de 

vários reenquadramentos. Independentemente destes avanços, ainda há vários 

problemas pendentes, cuja resolução o STT espera alcançar em 2022. 

Sem deixarmos de acompanhar os problemas laborais pendentes, fomos obrigados, 

devido às consequências da COVID-19, a dar mais atenção ao Teletrabalho e às 

condições de trabalho dos nossos associados e dos trabalhadores em geral em casa, 

não descurando aqueles que continuaram a prestar o trabalho de forma presencial. 

Sendo o Teletrabalho em massa uma situação nova, onde as dúvidas foram mais que 

as certezas, o STT optou pelo diálogo, tendo reunido com o CA por variadas vezes 

em 2021, onde foram colocadas todas as situações de COVID-19, que nos iam 

relatando os associados. 

Apesar de todas as limitações em 2021 e das reuniões serem à distância 

(plataformas digitais), destacamos as seguintes acções: 
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1. REVISÃO DAS CARREIRAS PROFISSIONAIS 

Nas negociações das carreiras profissionais, o STT procurou colmatar algumas 

lacunas e corrigir algumas situações, designadamente sobre posicionamentos 

relativos de profissões tendo chegado a acordo nalgumas situações, nomeadamente 

nos Responsáveis Operacionais (RO) e nos Responsáveis Técnicos (RT) pretensão 

que há muito era esperada pelos trabalhadores dessas categorias.  

De salientar que o STT é praticamente o único Sindicato que tem apresentado 

propostas para as Carreiras Profissionais na RTP 

2. ENQUADRAMENTOS 

Sendo uma das áreas onde o STT tem desenvolvido uma acção mais persistente e 

continuada com o objectivo de corrigir situações injustas e ilegais, com diversos 

trabalhadores de várias áreas profissionais a serem mantidos em níveis de 

desenvolvimento inferiores face ao efectivo desempenho funcional e de 

responsabilidade, e também alguns casos de polivalência de funções, foi possível 

resolver várias situações em 2021, mas outras terão que ser resolvidas em 2022. 

A manutenção destas situações de desenquadramento provoca não só muitas 

injustiças como também a desmotivação dos trabalhadores que não vêm 

reconhecidas as suas capacidades e responsabilidades. 

O STT não deixará de recorrer aos Tribunais, mesmo sabendo da morosidade e da 

carístia da justiça, sempre que a situação não seja resolvida pela via do diálogo e os 

factos o justifiquem. Sabemos que muitas vezes a estratégia do CA é a via de 

recursos sistemáticos às instâncias superiores mas não desistimos! 

O STT manteve em 2021 um trabalho de apoio aos seus Associados através dos seus 

assessores jurídicos tendo envido diversas exposições à DRH e ao CA quer em 

relação a associados do Continente quer dos Açores e da Madeira. Sendo um 

trabalho de insistência e persistência tem dado alguns frutos. 

O STT em 2021 continuou a Lutar pelo cumprimento da lei e do Acordo de Empresa, 

pela dignificação dos interesses e direitos dos trabalhadores e pelo fim dos vínculos 

precários na RTP. 
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3. REVISÃO SALARIAL 

No final de 2021 o gabinete de contratação, com o apoio de um técnico da CGTP, 

para elaboração da fundamentação económica, preparou um caderno 

reivindicativo, com proposta de aumentos na tabela salarial e nas cláusulas de 

expressão pecuniárias que teve o apoio de todos os Sindicatos. 

A proposta do STT foi transformada em proposta conjunta e apresentada ao CA no 

dia 30 de Dezembro de 2021. 

Aguarda-se que o CA mostre disponibilidade para chegar a um acordo justo com 

efeitos a 1 de Janeiro de 2022 e não se escude nos argumentos banais para manter os 

salários congelados (o último aumento foi de 15 euros em 2019) ao longo do tempo 

em prejuízo das atualizações salariais anuais, que devem ser a regra. 

GRUPO ALTICE PORTUGAL 

Apesar dos constrangimentos sentidos e vividos com a Pandemia da Covid-19, a 

negociação do ACT não foi concluída em 2021, embora um conjunto de Sindicatos 

(amarelos) tenham dado acordo em Dezembro para o aumento de 15 euros a partir 

de 1 de janeiro de 2021.  

O STT integrado na Frente Sindical solicitou a passagem à fase da conciliação junto 

da DGERT (Ministério do Trabalho) 

O Ano de 2021 foi um ano negro, dado que pela primeira vez, numa empresa com 

mais de 120 anos em Portugal, fomos confrontados com o despedimento coletivo de 

203 trabalhadores com efeitos a 31 de Outubro. 

Contra este atentado à dignidade dos trabalhadores e à “Paz Social” na Altice foram 

realizadas dezenas de Plenários, Concentrações, Vigílias e uma Greve Geral com 

desfile de milhares de trabalhadores entre as Picoas (sede da Altice), o Ministério 

das Infraestruturas (Campo Pequeno) e o Ministério do Trabalho (Praça de Londres) 

que contou com a presença da CGTP e da Isabel Camarinha, Secretária-Geral.  

Como atrás referimos foi um ano de muitas dificuldades e de muita Luta na 

Empresa, na Rua e nos Tribunais. 

Em 2021 o STT continuou a bater-se para manter a Unidade na Acção das ERCT na 

Altice Portugal, incluindo nessa Unidade a Comissão de Trabalhadores da MEO e os 

restantes Sindicatos. 
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O que o STT defende é uma Unidade efectiva baseada em princípios e compromissos 

e não uma mera palavra ou um comunicado conjunto. 

Em 2021 o STT lutou por uma empresa transparente, socialmente justa e com um 

projecto industrial de Telecomunicações forte e consistente, em que o controlo das 

infraestruturas de Telecomunicações seja público e a empresa tenha o Estado como 

accionista maioritário. 

Em 2021 não conseguimos o aumento da sindicalização do STT nas 

Telecomunicações, o que nos deixou triste e com um sentimento de injustiça face ao 

trabalho realizado, mas não podemos menosprezar a concorrência feroz, com 

quotas mais baixas, nalguns casos significativamente mais baixas, bem como, a 

atribuição de subsídios aos filhos dos associados. O STT estatutariamente tem como 

quota o valor de 1% sobre o salário (percentagem de referência nos Sindicatos 

filiados na CGTP).  

Apesar da baixa representatividade nas empresas da Altice, o STT é merecedor de 

muito respeito institucional quer pela empresa quer pelos restantes sindicatos, 

admiração muito superior à nossa representatividade. 

Recorrentemente o STT é o motor das reivindicações dos trabalhadores e o garante 

da credibilidade e da consistência das propostas apresentadas na defesa dos direitos 

e interesses dos Trabalhadores. 

O ano de 2021 que ficou marcado muito negativamente, como atrás referimos, pelo 

despedimento coletivo na MEO SA e na PT CONTACT, empresas da Altice Portugal 

foi um ano de muita dificuldade para os trabalhadores, mas que globalmente 

manteve uma imagem positiva do STT nas empresas da Altice Portugal. 

RÁDIOS NACIONAIS, REGIONAIS E LOCAIS 

Em 2021 acompanhámos embora de forma mitigada a destruição do emprego na 

Rádio, nomeadamente na TSF e defendemos o cumprimento da correcta integração 

dos trabalhadores nas tabelas do CCT que é subscrito pelo STT. 

Acompanhámos em conjunto com a CGTP e com as Uniões, as iniciativas por 

melhores condições de trabalho, melhores salários, menos precariedade nos 

profissionais da Radiodifusão, denunciando os incumprimentos verificados nas 

empresas onde temos associados. 
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O STT em 2021 acompanhou a situação laboral neste sector de actividade, através 

dos nossos assessores jurídicos que deram toda a informação e esclarecimentos aos 

trabalhadores sobre os seus direitos sempre que solicitados.  

O STT em 2021 nesta Frente de Trabalho conseguiu a manutenção dos associados e 

uma pequena angariação de novos associados. 

GABINETE JURIDICO 

O STT mantem apoio jurídico aos associados de forma presencial em Lisboa (sede), 

no Porto (espaço na União dos Sindicatos do Porto) e nos Açores (Ponta Delgada). 

Em 2021, houve uma diminuição da intervenção jurídica no STT devido aos 

constrangimentos da Covid-19, mas mesmo assim foram realizadas cerca de 70 

consultas jurídicas, quer presenciais, quer por meios electrónicos.  

A maioria das consultas ainda foi realizada por videoconferência em virtude da 

situação pandémica que determinou nalguns casos a impossibilidade de deslocação 

de associados ao sindicato. 

Em 2021 continuaram a ser elaborados diversos requerimentos às entidades 

patronais para resolução dos assuntos colocados ao STT. Foram também produzidas 

informações e pareceres jurídicos sobre diversos temas laborais solicitados 

diretamente pela Direcção do Sindicato. 

Os assessores jurídicos do STT participaram em várias reuniões com o Conselho de 

Administração da RTP e com a DRH desta empresa, com vista à resolução de 

questões específicas dos trabalhadores desta empresa, resultando na resolução de 

vários assuntos. 

A assessoria jurídica do STT participou e acompanhou o processo de despedimento 

coletivo na MEO e na PT CONTACT e no processo de revisão do ACT da Altice 2021. 

Dados os condicionalismos financeiros existentes pela estagnação ou mesmo 

redução de associados e respectivamente da quotização em 2021, a Comissão 

Executiva (CE) tem analisado recorrentemente o desempenho e os custos globais do 

gabinete jurídico do STT face ao enquadramento financeiro existente, a CE em 2022 

deverá ter de reformular o funcionamento do Gabinete Jurídico e o número de  
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juristas ao serviço do STT de forma a adequá-lo às necessidades dos associados e às 

receitas da quotização. 

 

Menos custos é melhores resultados é não só uma parcela da equação como a chave 

para a solução. 

PARECER DO CONSELHO FISCALIZADOR AO RELATÓRIO DE 

ACTIVIDADES E CONTAS DO ANO 2021 

Na reunião realizada no dia 29-09-2022, na sede do Sindicato, o Conselho 

Fiscalizador analisou os seguintes documentos: RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO ANO DE 2021.  

Da análise efectuada à Demonstração de Resultados do ano de 2021, verificou-se um 

resultado do exercício positivo, apesar de se ter registado uma diminuição na 

receita de quotização.  

O Conselho Fiscalizador, analisou a execução do Plano de Actividades de 2021 

tendo constatado que a Direcção de acordo com o Plano, deu execução às 

actividades nele propostas, não apresentando objecções ao documento. 

Lisboa, 29 de Setembro de 2022 

Conselho Fiscalizador do STT 

 

Alvaro Lima             Nuno Oliveira
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2021 

  GASTOS  2021 

62 Fornecimentos e Serviços Externos       

  62.1 Subcontratos       

  62.2 Serviços Especializados       

  62.2.1 Trabalhos especializados       

  62.2.1.0.2-Trabalhos Gráficos          49,20        

  62.2.1.0.5-Contabilidade    2 127,84        

  62.2.1.0.6-Serviços informaticos       734,78          2 911,82      

  62.2.2 Publicidade e propaganda            118,08      

  62.2.4  Honorários e Avenças       36 147,20      

  62.2.6  Conservação e Reparação       

  62.2.6.2 - Conserv.Rep Equip.Bas Instalações       992,10        

  62.2.6.3.3.1 - Condomínio  do Edifico        735,24          1 727,34      

  62.2.7  - Serviços bancários            307,77      

  62.2.8- Outros            168,82      

  62.3 Materiais       

  62.3.1- Ferramentas e Utensílios Desg.rápido       345,00        

  62.3.2- Livros e documentação técnica          29,21        

  62.3.3 - Material de escritório       914,44        

  62.3.4 - Artigos p/ oferta       389,60          1 678,25      

  62.4 Energia e Fluidos       

  62.4.1  Electricidade    1 146,47        

  62.4.3 - Água       309,77          1 456,24      

  62.5  Deslocações,  Estadas e Transportes       

  62.5.1  -Deslocações e estadas        

  62.5.1.1 - Deslocações e estadas  em Portugal       

  62.5.1.1.1/6.5.1.2.1 - Dos Orgãos Sociais    5 728,52        

  62.51.1..2 / 62.5.2- Transportes -Pessoal       503,98          6 232,50      

  62.6  Serviços Diversos       

  62.6.1 -  Rendas e alugueres         1 616,00      

  62.6.2 -  Comunicação         1 707,46      

  62.6.3 - Seguros            242,67      

  62.6.5- Contencioso e Notariado                     -        

  62.6.7 -  Limpeza, Higiene e Conforto            944,78      

  62.8- Outros Serviços                     -         55 258,93    

  A TRANSPORTAR        55 258,93    
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ANO 2021   GASTOS 

  TRANSPORTE                -         55 258,93    

63 Gastos com o pessoal       

  63.2 - Remunerações Pessoal       

  63.2.01  - Ordenados    9 998,00        

  63.2.05 -  Subsidio de Férias       862,00        

  63.2.06  - Subsidio de Natal       800,00        

  63.2.08  - Subsidio de Alimentação    1 259,28        

  63.2.13 - Abono p/Falhas       523,10        13 442,38      

  63.5 - Encargos sobre Remunerações       

  63.5.2 - Encargos Pessoal         2 566,33      

  63.6 - Seguro de Acid. no Trab. e Doenças Profissionais       

  63.6.1- de Orgãos sociais       

  63.6.2 -  Seg Ac Trabalho Pessoal            198,99      

           16 207,70    

64 Gastos de depreciação e de amortização          4 869,80    

68 Outros Gastos e perdas       

  68.1 Impostos       

  68.1.3 - Taxas       

  68.1.3.1 - Taxas Municipais                     -        

  68.1.3.2- Taxas de Justiça            306,00      

  68.8 - Outros       

  68.8.1- Correcções relativas periodos Anteriores            132,75      

  68.8.2- Donativos               50,00      

  68.8.8 -  Comparticipações para o MSU       

  68.8.8.1 - Quotizações Estatutárias       

  68.8.8.1.1 - Para a CGTP-IN    7 310,01        

  68.8.8.1.3- Para Uniões Distritais    2 592,36        

  68.8.8.1.4- Para CAMSI (Ilhas)       636,58        10 538,95      

  68.8.8.2- Fundo Acção Massas         2 159,35      

  68.8.8.4 - Outros Gastoc c/Activ Sindical       

  68.8.8.4.2- Conferencias e Encontros          10,00        

  68.8.8.4.4- MSU- Serviços Comuns Informática    1 870,08          1 880,08      

  68.8.8.4.5- Materiais de Acção Sindical                     -        

  68.8.8.4.9-Outros Gastos c/Actv.Sindical                     -         15 067,13    

  TOTAL DOS GASTOS        91 403,56    
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  RENDIMENTOS ANO 2021  

72 Prestações de serviços       

  72 - Prestações de serviços       

  72.2 - Quotizações e Joias       

  72.2.1 - Quotizações Ordinárias       

  72.2.1.4 - de Sindicatos         104.428,67    

          

78  Outros rendimentos e ganhos       

  78.8.1- Correcções relativas a exerc. anteriores                101,61    

          

79  Juros, dividendos e outros Rend. similares       

  79.1 - Juros Obtidos       

  79.1.1  - de Depósitos                  48,02    

  TOTAL DOS RENDIMENTOS         104.578,30    

          

  RESULTADOS LIQUIDOS   

  Rendimentos       

  Prestações de Serviços 
     
104.428,67        

  Outros Rendimentos e Ganhos 
             
101,61        104.530,28      

  Gastos       

  Fornec .e Serviços Externos 
       
55.258,93        

  Gastos c/Pessoal 
       
16.207,70        

  Gastos de Depreciação e amortização 
         
4.869,80        

  Outros Gastos e Perdas 
       
15.067,13          91.403,56      

          

  
Resultado operacional ( antes de Impostos e gastos 
de financ.)         13.126,72      

  Juros , Dividendos e outros Rendimentos Similares                       48,02      

  Resultado antes de impostos         13.174,74      

  Imposto estimado para o periodo   -            10,08      

  Resultado liquído do Exercício     13.164,66      
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ACTIVO PASSIVO  

ACTIVO CORRENTE PASSIVO CORRENTE 

Caixa 475.98   DÍVIDAS A TERCEIROS     

Depósitos à Ordem 92935.46   M.S.U-Serviços Recebidos   155.84 

Depósitos a Prazo 95000.00 188411.44       

      M.S.U-Comparticipações Estautárias   1244.59 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS     Estado e Outros entes Públicos   968.68 

Custos Diferidos           

Seguros  2022 176.49   ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS     

Outros Gastos 2021 2.00 178.49 Acréscimos de Custos     

Acréscimos de Proveitos     Férias e Enc./Férias 2021 vencidas a 01/01/22            2,108.45    

Quotização de Dez/21 recebida em Jan/22   8438.09 Remunerações a pagar ao pessoal                 41.64  2150.09 

      TOTAL DO PASSIVO   4519.20 

ACTIVO NÃO CORRENTE     FUNDOS PATRIMONIAIS 

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS     Fundo Sindical   390987.54 

Edifícios e Outras Construções 303875.00   Outras Reservas   57596.54 

Equipamento Básico 41120.17   Resultados Transitados   -25314.55 

Equipamento Administrativo 14844.81         

Outros Activos Fixos Tangíveis 2463.08   Outras Variações Patrimoniais   -3842.89 

  362303.06       419426.64 

Amortizações Acumuladas -122220.58 240082.48       

      Resultado Líquido do Exercício   13164.66 

      TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS   432591.30 

TOTAL DO ACTIVO   437110.50 TOTAL PASSIVO + FUNDOS PATRIMONIAIS   437110.50 
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PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2022 

INTRODUÇÃO 

Em 2022 a Direcção do STT está, mais uma vez, empenhada em melhorar a sua 

intervenção através de uma melhoria da imagem e das ferramentas digitais, 

nomeadamente do site do Sindicato de forma a garantir uma melhor e mais 

abrangente informação junto dos trabalhadores em geral e dos associados em 

particular. 

Em 2022 o STT irá reforçar a presença nos locais de trabalho, através de visitas de 

Dirigentes e do reforço da rede de Delegados Sindicais. 

Em 2022 iremos enviar uma delegação Sindical à RTP Açores (Faial, Horta e Ponta 

Delgada). 

A melhoria da nossa actividade diária trará, não só ganhos de eficiência que reduzam 

a nossa pegada ecológica, virtualizando algumas deslocações através de reuniões à 

distância, bem como, a substituição gradual de materiais e equipamentos que sejam 

mais amigos do ambiente. 

Em termos de Reorganização e Orçamento, continuaremos a acompanhar ao 

pormenor a receita da quotização, única fonte de receita do STT, procurando 

sensibilizar os trabalhadores incluindo os que se reformam, para que continuem 

sindicalizados ou se sindicalizem no STT, dando continuidade a um Sindicato com 88 

anos de vida (25 de Julho de 2022). 

Em 2022 o STT continuará a ser a voz dos trabalhadores, a defender os de quem 

trabalha ou trabalhou nas Empresas que integram o sector das Telecomunicações e 

da Comunicação Audiovisual. 

Em termos gerais, 2022 irá ser um ano de aprofundamento da Luta pela valorização 

dos salários e das profissões, pela revogação das normas gravosas do Código do 

Trabalho. 

A afirmação do STT como uma parte importante do Movimento Sindical Unitário e da 

CGTP será ainda mais visível com a implementação deste Plano de Actividades por 

todo o Colectivo, nomeadamente os Órgãos Sociais, os Delegados Sindicais e os 

Activistas Sindicais. 
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RTP-RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL 

Em 2022, o STT continuará a defender uma RTP Pública e Universal, uma empresa 

com obrigações de Serviço Público de Rádio e Televisão. 

O STT sendo o Sindicato mais representativo na RTP e com a responsabilidade 

inerente irá continuar a acompanhar com atenção redobrada, todas as preocupações 

que os trabalhadores, associados ou não, nos façam chegar, privilegiando o diálogo 

com a RTP, mas sem abdicar da sua autonomia, nomeadamente o recurso à via 

jurídica sempre que necessário, ou à denúncia pública de qualquer medida arbitrária 

que ponha em causa ou prejudique os direitos e interesses dos trabalhadores por nós 

representados. 

Em 2022, um ano após a entrada em funções do novo CA na RTP, o STT irá exigir à 

RTP que se aprofunde o diálogo e a negociação para a resolução de inúmeros casos 

que continuam pendentes. 

Iremos também continuar a dar todo o apoio aos muitos trabalhadores que reclamam 

justamente o seu reenquadramento profissional no Nível de Desenvolvimento 

correspondente às funções que efectivamente desempenham e ao seu grau de 

autonomia e responsabilidade, bem como, aos trabalhadores precários, defendendo 

que a um posto de trabalho permanente tem de corresponder um contrato de 

trabalho efectivo. 

Em 2022 o STT irá dar um combate sem tréguas à precariedade da RTP. Não 

desistiremos enquanto houver um vinculo precário na empresa. 

Relativamente à Contratação Colectiva na RTP, o STT irá continuar nas negociações 

do AE a defender a valorização dos salários e das carreiras. 

O STT, em 2022 a par de uma valorização geral dos salários irá continuar a defender a 

atribuição do segundo subsídio de refeição para horários de 10 horas ou mais, a 

reposição dos valores do Trabalho Suplementar e da hora de início do trabalho 

nocturno (a partir das 20 horas). 

O STT fará uma intervenção de proximidade para melhor conhecimento dos 

problemas existentes e dos verdadeiros anseios dos associados. 

O STT irá procurar que se criem em 2022 as condições necessárias para que na RTP 

sejam eleitos os Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no 

Trabalho, como a CGTP preconiza e incentiva.  



 

 

16 

 

GRUPO ALTICE PORTUGAL 

Apesar de se manterem alguns constrangimentos sentidos com a pandemia da Covid-

19, nomeadamente centenas de trabalhadores em Teletrabalho híbrido, esperamos 

que em 2022 as negociações do ACT de 2021 sejam concluídas e possibilitem 

resultados positivos para os associados do STT. 

Face à inflação anunciada e prevista em 2022 com o presumível aumento das Taxas 

de Juro, o STT irá lutar para que a valorização dos salários seja visível (defendemos no 

curto prazo o aumento do salário mínimo nas empresas da Altice PT para os 850 

euros), da melhoria nas carreiras/categorias e da garantia de evolução profissional ao 

fim de 5 avaliações positivas. 

Sabemos que 2022 será mais um ano de dificuldades em consequência das políticas 

erradas do Governo do PS e da Administração da Altice, o aprofundar da exploração 

dos trabalhadores que os “donos” da Altice desejam através da redução de custos com 

o factor trabalho, tem tido no Governo do António Costa e nas suas práticas laborais 

não só um aliado como uma inspiração. 

O STT continuará a esforçar-se para manter a Unidade das ERCT na Altice Portugal, 

incluindo nessa Unidade a Comissão de Trabalhadores da MEO e os Sindicatos da 

FRENTE SINDICAL (SINTTAV, SNTCT, Federação dos Engenheiros e SINQUADROS). 

Podendo sempre apoiar convergência mais abrangente se apoiada em princípios e 

compromissos e não em simples comunicados conjuntos ou meras intenções. 

Procuraremos em Unidade na Acção garantir a manutenção dos postos de trabalho, o 

trabalho com direitos, a Altice ACS e os Planos de Saúde da empresa, os Planos de 

Pensões, os direitos e interesses dos trabalhadores. 

No STT, faremos do combate à precariedade na Altice Portugal, um propósito. 

Em 2022 vamos continuar a exigir o cumprimento dos direitos dos reformados em 

relação ao pagamento dos complementos de reforma (TLP, TDP e Marconi). 

O STT vai continuar a lutar por uma Altice Portugal que tenha controlo das 

infraestruturas de telecomunicações público e o Estado como acionista maioritário. 

Em 2022 reivindicaremos: 

• O alargamento do âmbito do ACT a todas as empresas do Grupo Altice em Portugal 

(falta a PT Sales, a TNORD, a SUDTEL, a INTELCIA e a MEO Blueticket); 

• Aumento dos salários para todos os trabalhadores; 
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• Valorização das carreiras e processo de evolução profissional (progressões e 

promoções); 

•  A reposição da majoração das férias em mais 2 dias (em 2018 recuperámos 1 dos 3 

dias que perdemos em 2013); 

•  A reposição do pagamento do trabalho suplementar na base dos valores existentes 

no AE da PTC 2009 (sábados, domingos e feriados a 100% e nos dias de semana a 

primeira hora a 50% e as restantes a 75%); 

• Pagamento do trabalho nocturno a partir das 21h para todos os trabalhadores; 

• A melhoria do subsídio de turno para a laboração contínua e para os turnos com 

descanso variável (5% e 2,5% por mês é mesmo muito insuficiente, mesmos com o 

mínimo de 90 euros e 45 euros respectivamente). 

RÁDIOS LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS 

Em 2022 vamos melhorar o acompanhamento dos trabalhadores das Rádios 

Nacionais, Regionais e Locais de forma a aumentar a nossa influência e sindicalização 

neste sector. 

Em 2022 vamos procurar renegociar o CCT para o sector e tentar corrigir as 

insuficiências e incorreções nas tabelas do CCT existente. Vamos defender a melhoria 

dos salários e das carreiras dos trabalhadores junto da Associação Portuguesa das 

Rádios (APR). 

Em 2022 vamos Lutar por melhores condições de vida e de trabalho, pela valorização 

salarial e pelo reforço de direitos para todos os associados independentemente da 

empresa onde trabalhem. 

Em 2022 é necessário lutar contra a precariedade dos profissionais da Radio. 

 

ORÇAMENTO 2022 

A proposta de Orçamento para 2022 corporiza de uma forma prudente a 

responsabilidade dos Órgãos Sociais do STT em fazer uma gestão criteriosa das 

receitas, sem pôr em causa o funcionamento do Sindicato e a actividade sindical no 

local de trabalho. 

Num enquadramento de redução de pessoal nas empresas do sector das 

telecomunicações e empresas de audiovisual, o equilíbrio das contas através do 

reforço da quotização e do aumento da sindicalização é uma das maiores 
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preocupações deste Colectivo, mesmo procurando o equilíbrio financeira através da 

optimização dos custos e da eliminação dos gastos desnecessários se existirem. 

Apesar das dificuldades sentidas, o STT no ano em que completa 88 anos de vida, irá 

através do Orçamento possível e concretizável, intervir de forma indelével na Luta 

em defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores da RTP, da Altice Portugal e de 

todas as Empresas de Telecomunicações e de Comunicação Audiovisual onde 

tivermos associados. 

Em 2022, comprometemo-nos, em Colectivo, que a intervenção sindical prevista 

neste Plano de Actividades será concretizada a 100%. 

Em 2022 é ponto de honra que o STT não deixará que nenhuma Actividade Sindical 

justificada deixe de ser feita por falta de disponibilidades financeiras. 

STT, A DEFENDER TRABALHADORES DESDE 1934. 

A Direcção do STT 

 

(Nuno Martins Rodrigues)     (Francisco Gonçalves) 

PARECER DO CONSELHO FISCALIZADOR AO PLANO DE 

ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2022 

 

Na reunião realizada no dia 29 de Setembro de 2022, na sede do Sindicato, o 

Conselho Fiscalizador analisou os seguintes documentos: PLANO DE ACTIVIDADES 

E O ORÇAMENTO PARA 2022.  

Após a análise do Plano de Actividades e do Orçamento para o ano de 2022 

apresentados pela Direcção do Sindicato, o Conselho Fiscalizador entendeu que, não 

tem objecções a apresentar, pelo que decidiu dar Parecer Favorável, por estarem 

devidamente enquadrados no modelo de acção do Sindicato. 

 

Lisboa, 29 de Setembro de 2022 

 

O Conselho Fiscalizador do STT 

 

 

Alvaro Lima             Nuno Oliveira 
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PROSPOSTA ORÇAMENTO 2022 

  GASTOS 

  PROPOSTA 
ORÇAMENTO 

P/2022 

62 Fornecimentos e Serviços Externos  .  

  62.1 Subcontratos   

  62.2 Serviços Especializados   

  62.2.1 Trabalhos especializados   

  62.2.1.0.2  -Trabalhos Tipográficos 500,00    

 62.2.1.0.5-Contabilidade 2.580,00    

  62.2.1.0.6- Actualiz.programas Informáticos 250,00    

  62.2.2 Publicidade e propaganda 200,00    

  62.2.3 Vigilância e Segurança   

  62.2.4  Honorários 36.900,00    

  62.2.6  Conservação e Reparação   

  62.2.6.2 - Conserv.Rep Equip.Bas Instalações 2.150,00    

  62.2.6.3 - Conserv.Rep Terrenos e Edificios   

  62.2.6.3.3.1 - Condomínio  do Edifico A 1.350,00    

  62.2.7  - Serviços bancários 300,00    

  62.2.8  - Outros 200,00    

  62.3 Materiais   

  62.3.1 - Ferramentas e utensilios de desgaste rápido  460,00    

  62.3.2 -  Livros e documentação técnica 100,00    

  62.3.3 - Material de escritório 1.100,00    

  62.4 Energia e Fluidos   

  62.4.1  Electricidade 1.200,00    

  62.4.3 - Água 300,00    

  62.5  Deslocações,  Estadas e Transportes   

  62.5.1  -Deslocações e estadas    

  62.5.1.1 - Deslocações e estadas  em Portugal   

  62.5.1.1.1 - Dos Orgãos Sociais 6.500,00    

  62.5.2 - Transportes Pessoal 650,00    

  62.6  Serviços Diversos   

  62.6.1 -  Rendas e alugueres 240,00    

  62.6.2 -  Comunicação 1.870,00    

  62.6.3 - Seguros 250,00    

  62.6.5 -  Contencioso e Notariado    

  62.6.5.2- Certidões e outros 100,00    

  62.6.7 -  Limpeza, Higiene e Conforto 1.250,00    

  A TRANSPORTAR 
                     
58.450,00    
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  GASTOS 

  PROPOSTA 
ORÇAMENTO 
P/2022 

  TRANSPORTE 
                     
58.450,00    

63 Gastos com o pessoal   

  63.2 - Remunerações Pessoal   

  63.2.01  - Ordenados 10.345,00    

  63.2.05 -  Subsidio de Férias 862,00    

  63.2.06  - Subsidio de Natal 862,00    

  63.2.08  - Subsidio de Alimentação 1.320,00    

  63.2.13 - Abono p/Falhas 605,00    

  63.5 - Encargos sobre Remunerações  

  63.5.2 - Encargos Pessoal 2.890,00    

  
63.6 - Seguro de Acid. no Trabalho e Doenças 
Profissionais   

  63.6.2 -  Seg Ac Trabalho Pessoal 255,00    

  63.8 - Outros Gastos com o Pessoal   

64 Gastos de depreciação e de amortização 5.100,00    

68 Outros Gastos e perdas   

  68.1 Impostos   

  68.1.3 - Taxas  

  68.1.3.2 - Taxas de Justica 750,00    

  68.8 - Outros   

  68.8.1- Correcções relativas a períodos anteriores 500,00    

  68.8.8 -  Comparticipações para o MSU   

  68.8.8.1 - Quotizações Estatutárias  

  68.8.8.1.1 - Para a CGTP-IN 7.210,00    

  68.8.8.1.3 - Para Uniões Distritais 2.075,00    

  68.8.8.1.4 - Para CAMSI (Ilhas) 650,00    

  68.8.8.1.6 - Para Organismos Internacionais                     

  68.8.8.2 - Fundo de Acção de Massas 2.075,00    

  68.8.8.4 - Outros  Gastos C/Actividade Sindical  

  68.8.8.4.3 - Solidariedade 200,00    

  68.8.8.4.4 - Actividades do F.A.M 2.000,00    

  68.8.8.4.4.3 - Serviços Comuns   

  68.8.8.4.4.3.02 - SIDIL-Serv. Informática Lisboa 2.070,00    

  68.8.8.4.4.5 - Materiais Acção Sindical 250,00    

  TOTAL DOS GASTOS 98.469,00    

  INVESTIMENTOS 2.000,00    

  TOTAL DOS GASTOS + INVESTIMENTOS 100.469,00    

    
  PROPOSTA 
ORÇAMENTO  
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  RENDIMENTOS P/2022 

      

72 Prestações de serviços   

  72 - Prestações de serviços   

  72.2 - Quotizações e Joias   

  72.2.1 - Quotizações Ordinárias 
                    
103.000,00    

  72.2.1.4 - de Sindicatos   

  72.2.2 - Quotizações Extarordinárias   

  72.2.3 - Joias de Inscrição   

      

  72.3 - Promoção para captação de recursos   

  72.3.1 - Angariação de Fundos   

  72.3.2 - Donativos   

  72.3.2.1 -  De  Sócios   

78  Outros rendimentos e ganhos   

79  Juros, dividendos e outros Rend. similares   

  79.1 - Juros Obtidos   

  79.1.1  - de Depósitos 
                            
20,00    

  TOTAL DOS RENDIMENTOS 
                  
103.020,00    

     

    

 SALDO POSITIVO PREVISTO P/2022 
                       
4.551,00    

 

 


