Caros Trabalhadores da RTP,

Depois de várias tentativas para retomar as negociações com o Conselho de Administração
(CA) da RTP, sem sucesso, os 4 sindicatos mais representativos dos trabalhadores da empresa
decidiram requerer ao Ministério do Trabalho a abertura de um processo de conciliação,
previsto na lei.
Recordamos que o SJ, o SINTTAV, o SITIC e o STT pediram ao CA da RTP que negociasse de
forma separada com estes 4 organismos depois de graves violações de ética e lealdade
sindical, bastante prejudiciais para todos os trabalhadores da empresa, da responsabilidade
dos restantes sindicatos, minoritários em termos de representação.
Recordamos ainda que, no passado, o pedido de separação de mesas negociais foi aceite pelo
então e atual presidente da empresa.
Apesar disso, e depois de todos os esforços feitos pelos 4 sindicatos mencionados para que
fosse retomada uma mesa negocial autónoma, a resposta que obtivemos por parte do CA não
correspondeu à expectativa e foi considerada desrespeitosa para os trabalhadores que
representamos.
Propõe o CA da RTP que, em vez de negociarmos pessoalmente, 'negociemos' através de uma
plataforma eletrónica criada para recolher os contributos dos sindicatos.
Não só recusamos liminarmente este tipo de 'negociação', que não pode ter esse nome uma
vez que não pressupõe nem debate nem contraditório, como não podemos aceitar que os
trabalhadores que representamos, a maioria da empresa, continue a ser desrespeitada desta
forma grosseira.
Assim, decidimos requerer ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social a
abertura de um processo de conciliação, previsto na lei, e que visa obrigar a empresa a ouvir e
negociar com os sindicatos subscritores e, consequentemente, com os trabalhadores que estes
representam.
Estamos certos de que esta é a melhor forma de defender o interesse dos nossos associados,
que não podem ficar prejudicados pela atitude do CA, nem reféns de decisões tomadas por
uma minoria pouco representativa, que insiste em negociar à revelia dos outros sindicatos.
Lisboa, 4 de março de 2020
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