
 

  

 

 

 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO REN  
1% + €200,00 DE PRÉMIO EXTRAORDINÁRIO 

- É O ACORDO SALARIAL ALCANÇADO PARA 2020 -  
 

O SINDEL, como sempre, procurou – também no Grupo REN – um acordo salarial que tivesse em 
conta os condicionalismos das atuais circunstâncias; fosse o mais justo possível para os 
trabalhadores e tivesse em consideração a situação económica e financeira do Grupo e do País. 

Neste acordo – a que chegámos no dia 23 de junho com a Comissão Negociadora da Empresa – 
foram ainda envolvidas outras matérias que têm sido por nós colocadas ao longo dos anos, mas 
que, por ações várias de cuja culpa a empresa não está isenta, ganharam especial relevância nos 
últimos meses e causaram bastante desconforto entre os trabalhadores… 

Esclarecemos que a CN REN submeteu a proposta abaixo à aprovação da Comissão Executiva do 
Grupo ontem, pretendendo com isso chegar a um acordo com todas as estruturas sindicais, pelo 
que os associados dos sindicatos que não o subscrevam não usufruirão dos benefícios 
protocolados. 

Assim, temos: 

TABELA SALARIAL: +1% com arredondamento ao euro superior 

PRÉMIO EXTRAORDINÁRIO PELO DESEMPENHO PROFISSIONAL DURANTE A PANDEMIA  

Atribuição de um prémio extraordinário, no valor de 200,00€, aos trabalhadores no ativo à data do presente 
acordo e sem faltas injustificadas no período entre 18 de março de 2020 e 30 de abril de 2020. O prémio referido 
será pago de uma só vez, no processamento do mês de julho de 2020. 

BANDAS SALARIAIS: Aumento para 950,00€ do valor mínimo da fase A das categorias profissionais de 
“Técnico/a Operacional III” e de 1250,00€ do valor mínimo da fase A da categoria profissional “Quadro Superior 
IV” da Tabela Salarial prevista no art.º 2º do Anexo II do ACT (com efeitos a 1 de janeiro de 2020). 

SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO: Atualização de 1% com arredondamento ao cêntimo superior, com o valor 

de €11,65 e produção de efeitos a 1 de janeiro de 2020. 

REMUNERAÇÃO DE ANTIGUIDADE: Atualização de 1% com arredondamento ao cêntimo superior, com o 

valor de €13,07 e produção de efeitos a 1 de janeiro de 2020. 

SUBSÍDIO DE TURNOS – Atualização de 1% com arredondamento ao cêntimo superior, com os valores 

máximo de €445,25 e mínimo de €284,54, com produção de efeitos a 1 de janeiro de 2020. 

REMUNERAÇÃO DE DISPONIBILIDADE: Alteração da cláusula 75ª do ACT, nos seguintes termos: 

“1. A remuneração por disponibilidade processa-se através de um subsídio de disponibilidade de 15% da 
retribuição horária normal por cada hora de disponibilidade, não podendo, porém, o valor hora a auferir pelo 

trabalhador ser inferior a 1,35€, nem exceder 2,63€. (…) 6. O disposto no nº1 produz efeitos a partir do dia 1 
de julho de 2020. Os trabalhadores que à data prevista no número anterior aufiram uma retribuição horária de 
disponibilidade superior ao valor constante da parte final do nº1, mantêm, sem qualquer alteração futura, o valor 
àquela data tido em conta para efeitos de cálculo do subsídio de disponibilidade.”  
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AJUDAS DE CUSTO - Os valores praticados são aumentados em 1%, com arredondamento ao cêntimo 
superior, com produção de efeitos a 1 de julho de 2020. 

QUADRO DE PESSOAL - Admissão de um trabalhador adicional para o núcleo sul da Exploração da Rede 
Elétrica Nacional 

REMUNERAÇÕES-BASE MENSAIS INFERIORES A 1235,00€ - Aumento em 6%, com arredondamento ao 
euro superior e com efeitos a 1 de maio de 2020 dos trabalhadores do quadro permanente que nesta data 
aufiram remuneração base mensal inferior a 1235,00€. Excluem-se deste aumento os trabalhadores que em 
2020 tenham progressões salariais ao abrigo do ACT, ou que não tenham pelo menos 6 meses de antiguidade 
à data de 1 de maio de 2020. 

TRABALHADORES QUE ENTRE 2007 E 31.12.2017 NÃO TIVERAM INCREMENTOS SALARIAIS E 
QUE AUFIRAM REMUNERAÇÕES IGUAIS OU INFERIORES A 1.972,00€ - Aumento em 6%, com 
arredondamento ao euro superior. O aumento referido não releva como aumento de remuneração-base para 
efeitos da aplicação da progressão salarial ao abrigo da cláusula 22ª do ACT e tem efeitos a 1 de maio de 2020. 
Excluem-se deste aumento os trabalhadores que se encontrem na fase D ou desenquadrados da Tabela Salarial, 
ou que tenham tido progressão por ato de gestão ente 2015 e 2020. 

QUADROS SUPERIORES COM PELO MENOS 1 ANO DE ANTIGUIDADE À DATA DE 01.05.2020 E 
REMUNERAÇÕES INFERIORES A 1500,00€ - Aumento da remuneração base mensal para 1500,00€. O 
aumento referido produz efeitos a 1 de maio de 2020 e aplica-se aos trabalhadores que à referida data aufiram 
remunerações base mensal inferior a 1500,00€ e tenham pelo menos 1 ano de antiguidade. 

A REN E O SINDEL ASSUMEM O COMPROMISSO DE INTEGRAÇÃO NO ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO DAS ALTERAÇÕES ACORDADAS QUE IMPLIQUEM A SUA MODIFICAÇÃO. 

Ao assinar este acordo, o SINDEL demonstra, mais uma vez, que com ponderação, sentido de 
responsabilidade e firmeza, é possível responder aos desafios da regulação das relações laborais 
numa Empresa cujos trabalhadores assumem sempre os mais elevados profissionalismo e 
dedicação – atributos que merecem, como a própria REN admite, um reconhecimento especial 
nesta época em que todos sofremos e lidamos com as consequências da pandemia causada pelo 
novo coronavírus. 

O SINDEL, com o acrescido sentido de responsabilidade de ser o Sindicato mais representativo dos 
trabalhadores do Grupo REN (e, aliás, do Setor Energético Nacional), aproveita para endereçar, 
também, uma saudação muito especial a todos os trabalhadores da REN que têm provado, no 
terreno e na prática do dia-a-dia, merecer toda a estima e todo o respeito que o Grupo em que 
laboram lhes possa dedicar. 

 

ALINHA-TE COM QUEM FAZ! ADERE AO SINDEL! 
 

Lisboa, 24 de junho de 2020                                                 O Secretariado do SINDEL 

 

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