SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

ACORDO NA RTP
O SITESE participou em todas as reuniões de negociação do A.E da RTP, tendo sempre dado
os seus contributos em defesa dos direitos dos trabalhadores ao longo do processo negocial.
O SITESE sempre considerou indispensável a existência dum A.E. para o normal
desenvolvimento da prestação de trabalho na RTP e sempre se bateu pela manutenção dos
direitos consagrados no A.E, não tendo dado qualquer espaço à empresa nas tentativas desta
em invocar a caducidade do mesmo A.E.
Para alcançar o objetivo de manter o A.E. o SITESE, para alem do trabalho na mesa das
negociações, desenvolveu todos os contactos necessários com todas as entidades que se
mostraram disponíveis para ajudar a manter viva a contratação coletiva e, em particular, neste
caso concreto o A.E. da RTP.
Podemos dizer nesta fase final do processo de negociação que valeu a pena lutar pelo A.E. e
que os direitos essenciais foram consagrados.
Entre esses direitos destacamos a manutenção dos salários líquidos dos trabalhadores, a
salvaguarda dos compromissos quanto à progressão de carreiras e a manutenção dos princípios
do plano de reforma.
O clausulado geral manteve-se, nas suas matérias essenciais, muito próximo ou quase igual ao
clausulado em vigor.
Para concluir todo o processo vai realizar-se um plenário geral de trabalhadores no dia 15 de
julho as 14h, no auditório da RTP para dar conhecimento detalhado aos trabalhadores de todas
as matérias do A.E.
Como sempre o SITESE vai estar presente nesse plenário e apela à participação dos
trabalhadores para continuarmos a defesa da manutenção dos direitos dos trabalhadores.
É importante mantermo-nos unidos e participativos em todas as iniciativas que reforcem o A.E da
RTP.
Os trabalhadores nossos associados podem contar com o SITESE para a defesa dos seus
legítimos interesses e dos direitos consagrados no A.E.

PELA MANUTENÇAO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES DA RTP
PELO A.E. DA RTP
Lisboa, 15 de Julho de 2015
A Direção

DELEGAÇÕES
FARO - Av. da República, 166 - 2º. Esqº. 8000-080 Faro - Telf. 289 828 389

PORTALEGRE - Rua 19 de Junho, 31 - 7300-155 Portalegre - Telf. 245 202 651
PORTO - Rua Stª. Catarina, 391 - 3º. Frt.. 4000-451 Porto - Telf. 222 000 988
TORRES VEDRAS - Av. 5 de Outubro, 11- 3º. Drtº. - 2560-270 - T. Vedras - Telf. 261 323 764
VILA FRANCA DE XIRA – Rua Alves Redol, 75 – 3º. 2600-100 VFX – Telf. 263 110 400

