
 

  

 

 

 

 
AOS TRABALHADORES DO GRUPO REN  

TABELA SALARIAL 2020 PERMANECE CONFINADA 
 

A REN parece não querer concluir, este ano, a negociação da atualização salarial, 
agarrando-se às desculpas mais descabidas para não avançar na sua posição. 

Na reunião de hoje, 21 de maio, o travão acionado pela Comissão “Negociadora” da 
empresa para nem sequer negociar os valores que estão em cima da mesa foi, 
basicamente, uma birra por os Sindicatos terem apresentado, no âmbito dos habituais 
pontos prévios, outras questões, decorrentes de problemas colocados pelos trabalhadores 
e do aumento intercalar extraordinário ocorrido, no ano passado, na REN Atlântico. Este 
último, um dilema que a própria empresa criou, ao entrar em negociações exclusivas com 
uma organização sindical. 

Numa atitude que o SINDEL classifica como lastimável, a empresa afirmou que não falará, 
nestas reuniões com os sindicatos, de outras matérias para além da tabela salarial porque, 
diz, considera que não existem quaisquer problemas e, a existirem, só aceita discuti-los no 
âmbito de uma revisão do ACT! É uma REN no País das Maravilhas (mas a recorrer a um 
discurso agressivo…) que depois, afinal, nem sequer da tabela salarial fala! 

O SINDEL tem propostas para outras matérias, mas não vê qualquer necessidade de iniciar, 
neste momento, uma revisão do ACT. Por isso sugeriu, em alternativa, que a REN assumisse 
então o compromisso de, após o acordo sobre a tabela salarial, se sentar à mesa com os 
sindicatos para discutir essas matérias. Desse modo o SINDEL aceitaria focar-se, para já, 
somente na Tabela Salarial e Cláusulas de Expressão Pecuniária. 

Uma proposição que bateu no aparentemente intransponível muro anti diálogo que a REN 
parece ter em construção. A reunião encerrou-se, inconclusiva. A próxima ficou marcada 
para 28 de maio. Lá estaremos, na disposição de chegar a um acordo salarial para 2020. 

Quanto ao resto, bem sabemos que os problemas foram feitos para ser resolvidos. E sê-
lo-ão, sempre! Preferindo nós – porque é isso que temos no nosso ADN – que o sejam em 
sede de concertação e negociação direta. 

 

ALINHA-TE COM QUEM FAZ! ADERE AO SINDEL! 

 
Lisboa, 21 de maio de 2020                                                 O Secretariado do SINDEL 

 
Mais informação em: www.facebook.com/SindelOficial                    https://www.sindel.pt        


