
 
 

 

Aos trabalhadores do grupo REN: 

REN DÁ MAIS AOS ACCIONISTAS DO QUE OBTEM DE LUCROS! 

PARA QUANDO A NEGOCIAÇÃO SALARIAL DE 2021? 

 

O grupo REN apresentou no passado dia 18 de março os resultados relativos ao ano de 2020, 
em que obteve 109,2M€ de lucro.  

A administração vai propor distribuir aos accionistas, sob a forma de dividendos, mais de 114 
M€. Valor superior aos ganhos do ano transato.  

Com os resultados obtidos e na eminência da distribuição aos acionistas,  não se compreende 
por que razão a administração ainda não deu resposta à proposta de aumento da tabela 
salarial apresentada pela Fiequimetal em 21 de janeiro passado, em que prevê um aumento 
nominal de 90€ por trabalhador. 

Tendo inclusivamente, já sido ultrapassado largamente o prazo legal em que a administração 
devia ter dado resposta (30 dias). 

Encontrar-se-á a REN à espera do resultado das negociações na EDP?  

No ano passado a administração da REN não acompanhou os aumentos da EDP porque, 
segundo a administração, “são duas empresas diferentes que nada têm a ver uma com a 
outra!”. Será que esse argumento só serve para limitar os salários? 

Os trabalhadores da REN merecem ser reconhecidos. Foram eles que mantiveram a empresa 
a funcionar, e a dar lucros, durante a pandemia, muitos deles sem nunca terem estado em 
teletrabalho e tendo inclusive melhorado o índice de qualidade de serviço. 

A recompensa não pode ser só palmadinhas nas costas. Tem que se refletir nos aumentos 
salariais e na valorização de quem leva a empresa para a frente.  

A Fiequimetal espera não ser necessário recorrer a outras instâncias para desbloquear as 
negociações, mas não descarta essa possibilidade. 

Apelamos a todos os trabalhadores para que se mantenham atentos e mobilizados para o 
processo, do qual daremos conhecimento constante aos trabalhadores. 

 

Sindicaliza-te nos sindicatos da Fiequimetal 

Defende os teus direitos 

Lisboa 01 de Abril de 2021 

O secretariado Fiequimetal 


