
 

            
 

Aos t

 

Na re

chegar

assim 

pelo G

entend

Infeliz

intrans

que ir

superi

RENP

percen

feita a

Uma E

acçion

trabalh

Não p

acordo

CONT

SINDI

Lisboa

 
 
 
 
 
 
 

__

                   

trabalhad

AD

união de 1

r a acordo d

o papel dos

Grupo REN

demos nós, 

zmente A 

sigência tot

ria aplicar 

or nas band

Portugás. A

ntagem com

a distribuiçã

Empresa qu

nistas 90,6%

hadores apli

podemos co

o. 

TEM COM

ICALIZA-

a, 20-04-20

Ru
▪ Tel. Geral:

____________

dores do g

DMINIS

19-04-2018 

desde que a 

s trabalhado

N que atin

deverão ser

CN/REN a

tal, afirmou 

a todos os 

das salariais

As outras m

m arredonda

ão de resulta

ue apresenta

% desse luc

icando um a

ompactuar 

M A FIEQU

-TE. JUNT

18               

ua Cidade de Live
 218 818 500 ▪ F

____________

grupo RE

STRAÇ
NEGO

a CNS/Fi

CN/REN a

ores que for

ngiram este

r reflectidos

apresentou 

unilateralm

trabalhado

s da REN a

matérias pec

amento ao c

ados nos mo

a lucros da 

cro (+ de 

aumento ma

com posiçõ

UIMETAL 

OS SOMO

                  

erpool, 16-1º  – 1
Fax: 218 818 555
____________

N e da RE

ÇÃO DA
OCIAÇÕ

equimetal r

apresentasse

ram os verd

e ano 25,7%

s nos aumen

uma prop

mente que d

ores um au

assim como 

cuniárias s

cêntimo. Ser

oldes habitu

ordem dos

114M€), nã

ais justo e c

ões destas 

PARA A D

OS MAIS F

                 

170-097 Lisboa –
     E-mail: gera
___________

EN-Portg

A REN 
ÕES" 

reafirmou a

e uma propo

dadeiros obr

% mais qu

ntos salariai

posta insufi

dava como t

umento de 

nas BRs e 

erão també

rá também 

uais. 

s 125.925M

ão quer va

condigno. 

e por isso

DEFESA DO

ORTES 

                  

– Portugal 
al@fiequimetal.
____________

gás 

ROMP

a sua dispo

osta consist

reiros dos lu

ue no ano 

s. 

ficiente e, 

terminadas a

1,4% arred

Letras da t

ém aument

pago um p

M€ e que se 

alorizar o e

o mesmo n

OS TRABA

       A CNS

.pt 
_______ 

PE 

onibilidade 

tente valoriz

ucros alcanç

anterior e 

mostrando 

as negociaç

dondado ao 

tabela salari

tadas na m

remio de 20

propões da

esforço dos

não assinam

ALHADOR

S/Fiequimet

para 

zando 

çados 

que, 

uma 

ções e 

euro 

ial da  

mesma 

00€ e 

ar aos 

 seus 

mos o 

RES. 

tal 


