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Assunto: Regularização de vínculos laborais na RTP - PREVPAP

Destinatário: Ministra da Cultura

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
O Partido Socialista tem vindo a acompanhar a regularização de vínculos precários na Rádio e
Televisão de Portugal (RTP) através do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos
Precários na Administração Pública (PREVPAP). Desde o seu início, este programa tem
permitido que dezenas de trabalhadores vejam reconhecidos os seus direitos laborais,
efetivando contratos de trabalho que apenas careciam de reconhecimento formal.
Reconhecemos esse esforço ao longo do tempo, assinalando que recentemente um grupo de 39
trabalhadores conheceu a conclusão do seu processo de vinculação.
Contudo, pese embora o esforço na estabilização destes vínculos laborais, um número
significativo de processos continua pendente e necessita de resposta urgente. É o caso de um
grupo de 42 trabalhadores, nos quais se incluem 26 trabalhadores do Centro de Produção do
Norte da RTP, os quais, apesar de já terem visto o seu direito a contrato efetivo reconhecido
pela CAB RTP desde dezembro de 2019, bem como pelo Ministério da Cultura, aguardam há
muito a regularização desse vínculo. A estes 26 trabalhadores junta-se um outro processo, o
qual, por ter sido inicialmente extraviado, não foi incluído neste grupo, e deve, como tal, ser
considerado.
Entendemos que é fundamental concluir os processos pendentes de reconhecimento de vínculo
laboral, sob pena de estes trabalhadores não verem o reconhecimento dos seus direitos em
tempo útil. Face ao acima exposto, ao abrigo do disposto na alínea d), do artigo 156.º da CRP e
da alínea d), do nº 1, do artigo 4.º do RAR, vimos colocar ao Governo, através da Senhora
Ministra da Cultura e do Senhor Ministro de Estado e das Finanças, as seguintes questões:
1. O Ministério das Finanças já concluiu a homologação da decisão de regularização destes
vínculos precários da RTP?
2. Tendo concluído a homologação, já foi notificada a CAB RTP e a RTP para que se proceda à
regularização dos vínculos em causa?
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