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 Depois de várias tentativas de negociação com a administração da empresa por parte do 
SINTTAV - Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual, foi 
convocada uma greve geral dos trabalhadores da Wt Play, para os dias 4 e 5 de Agosto. 
 
 A Wt Play - Serviços Interactivos de Entretenimento, Lda. é uma empresa do grupo wTVision que 
opera no mercado audiovisual português fornecendo serviços ultra especializados a clientes nas 
áreas de televisão tais como: RTP, NOS, Altice, TV Globo, Eleven Sports, Canal Q, ZapLaLiga, nas 
áreas de infografismo e gestão de canais. Prevê-se que a greve afecte serviços de várias destas 
empresas, principalmente na informação da RTP. 
  
 O crescimento desta empresa tem sido constante desde a sua criação pelo grupo, tendo a 
mesma classificado, numa mensagem dirigida aos trabalhadores, o ano de 2019 como o seu 
“melhor de sempre”. Apesar destes lucros, a empresa paga a muitos dos seus trabalhadores, 
valores que rondam o salário mínimo nacional, 665 euros mensais, cobrando valores bem mais 
altos aos seus clientes pelos serviços por eles prestados. Na maioria dos casos, bem mais do 
dobro do valor que paga aos trabalhadores. 
 
 Depois da proposta, por parte do sindicato, de um acordo de empresa que estabelecesse 
algumas regras básicas e procedimentos de simples justiça, que foi liminarmente rejeitado sem 
qualquer contraproposta, foi elaborado um caderno reivindicativo com as três principais 
prioridades dos trabalhadores da Wt Play: Aumento de salários, regulação de horários e 
progressão de carreiras, que foi novamente rejeitado e mais uma vez sem qualquer 
contraproposta, argumentando a empresa que as dificuldades em actualizar salários estagnados 
há mais de 10 (dez) anos estariam relacionadas com os “clientes”, alguns dos quais têm lucros a 
rondar os 100 milhões de euros anuais. 
 
 Após a posição irredutível da administração da Wt Play em não aceitar qualquer proposta para 
aumentar os seus trabalhadores que ganham o salário mínimo nacional ou muito perto dele, os 
trabalhadores decidiram em plenário e por unanimidade, avançar para greve nos dias 4 e 5 de 
Agosto para combater uma lógica empresarial sem sentido em que o crescimento financeiro de 
sucesso parece sustentar-se apenas na velha e simples prática de oferecer salários de miséria a 
trabalhadores para fazer tarefas altamente especializadas em grandes empresas da área dos 
audiovisuais, nomeadamente na televisão. 
 

 Lisboa, 28 de Julho de 2021        A Direcção do SINTTAV                     sinttav.media@sinttav.pt  

GREVE GERAL NA WT PLAY 
 TRABALHADORES DA WTPLAY - SERVIÇOS INTERACTIVOS DE 

ENTRETENIMENTO, LDA ANUNCIAM GREVE POR MELHORES SALÁRIOS, 
FIM DO BANCO DE HORAS E PROGRESSÕES NA CARREIRA. 


