
 
 

 

Aos trabalhadores do grupo REN: 

Não aceitamos o fim das negociações! 

Acto de gestão da Administração é vergonhoso. 

Na reunião Plenária decorrida quarta feira, 02.06.2021, a CNS/ Fiequimetal apresentou uma alteração 

á proposta inicial na procura de alcançar um acordo para a tabela salarial de 2021 que permitisse uma 

real valorização dos salários dos trabalhadores da REN. 

Depois de uma serie de reuniões bilaterais os representantes da administração não apresentaram 

melhor que 0,5% de actualização, mesmo com o rebuçado de um aumento mínimo de 16€. 

Na verdade, este acto de gestão não representa um aumento salarial, isto porque fica longe de repor 

os ganhos de produtividade e parte dos lucros numa Empresa que teve lucros de 109,2M€. 

Ora é, por nós, inaceitável que a administração pretenda dispender apenas de cerca de 250 mil euros 

com as actualizações dos salários e ao mesmo tempo iludir os trabalhadores com 200 mil euros em 

prémios. Então porque não incrementar o aumento na tabela salarial com o valor do prémio? 

Os sindicatos da Fiequimetal consideram o aumento insuficiente e propuseram um aumento mínimo 

de 25€ para cada trabalhador e o aumento das ferias em mais um dia. 

O total das despesas com salários dos trabalhadores foi em 2020 de um pouco menos de 6 milhões 

de euros enquanto aos acionistas foram distribuídos, sob a forma de dividendos, mais de 114 Milhões 

de Euros. Uma vergonha! 

A Fiequimetal repudia a atitude de prepotência da Administração, que de forma unilateral colocou 

termo ás negociações, pelo que, face a esta postura, não abdicaremos de nenhum dos meios ao nosso 

alcance para continuar as negociações, mesmo que isso implique requerer a intervenção do Ministério, 

e o recurso a acções de luta. 

 

Sindicaliza-te nos sindicatos da Fiequimetal! 

Defende o teu salário e os teus direitos! 

Lisboa 2 de Junho de 2021 

O secretariado da Fiequimetal 


