
 

  

AOS TRABALHADORES DA REN 
 

EMPRESA ENTENDEU QUE É MÍNIMA A DIFERENÇA 
ENTRE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE 

 

Realizou-se hoje, dia 30 de abril, a habitual reunião semanal de Negociação Salarial entre a REN e 
as estruturas sindicais, tendo a empresa começado, justamente, por afirmar não estarem ainda 
reunidas condições para avançar na discussão da matéria salarial para 2020. 

Passou-se, portanto, de imediato ao tema “Covid-19”. Aqui, o SINDEL chamou a atenção para a 
reviravolta operada pela REN no tratamento desta matéria, nomeadamente no que diz respeito à 
forma quase desastrada como estava a tratar de implementar o regresso à “normalidade”. Após 
algum debate de ideias e insistência por parte do SINDEL, e dos restantes sindicatos presentes, a 
REN reverteu a posição e voltou aos propósitos e à exemplar conduta que tem mantido nesta frente. 

Assim, a empresa reafirmou que, seguindo as orientações do Governo, todos os trabalhadores que 
têm a possibilidade de desempenhar as suas funções em teletrabalho vão continuar sob este regime 
nas próximas semanas. Os trabalhadores que, estando nestas condições, isto é, que têm a 
possibilidade de desempenhar as suas funções em teletrabalho, e que foram contactados pelas 
hierarquias para se apresentarem nos locais de trabalho já na próxima semana vão receber, pela 
mesma via, novas indicações e uma explicação sobre a situação.  

Relativamente às áreas operacionais, a REN informou que vai iniciar o processo de retorno dos 
trabalhadores que necessitam de estar no terreno para desenvolver os seus trabalhos. Este 
processo será, contudo e obviamente, implementado de forma responsável, cuidada e seguindo 
todos os procedimentos de proteção que têm sido publicamente estabelecidos e anunciados. 

A REN informou ainda que irá reforçar as medidas de segurança e preparação dos edifícios, para 
que o retorno dos restantes trabalhadores se concretize sem incidentes ou perturbações. 

 

Ainda assim, o SINDEL informa que à data (e hora) de saída deste comunicado, a legislação em vigor 
diz o seguinte, relativamente ao regime do teletrabalho: 

Decreto-Lei nº 10-A/2020 de 13 de março 

Artigo 29.º Teletrabalho  

1 — Durante a vigência do presente decreto-lei, o regime de prestação subordinada de teletrabalho pode ser 
determinado unilateralmente pelo empregador ou requerida pelo trabalhador, sem necessidade de acordo 
das partes, desde que compatível com as funções exercidas. 
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Neste sentido, e para o caso de algum trabalhador (com função compatível) necessitar de requerer 
o regime de teletrabalho, sugere-se o seguinte texto, dirigido à entidade patronal: 

Exmos Senhores, 

Venho pela presente, nos termos do artigo 29º nº 1 do D.L. nº 10-A/2020 de 13 de março, comunicar a V.Exas. 
que continuarei a prestar atividade em regime de teletrabalho após [DATA PRETENDIDA] e enquanto se 
mantiver em vigor a referida norma legal. 

 

O SINDEL reforça a sua convicção de que, ultrapassadas as questões de segurança relativas à 
contenção da Covid-19 – e que têm desviado o foco do tema que deveria ser objeto destas reuniões 
semanais –  devem ser criadas as condições para um acordo célere na atualização salarial para 2020. 

 

Juntos vamos conseguir! 

 

ALINHA-TE COM QUEM FAZ! ADERE AO SINDEL! 

 

Lisboa, 30 de abril de 2020          O Secretariado do SINDEL 

 

 

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

 

 


