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CONTRATAÇÃO COLECTIVA
Negociações em curso e concluídas:
AECOPS – Sem resposta ao início de negociações para o ano corrente.
ANIMÉE – Aumento de 1,1% para 2014
CTT – CORREIOS DE PORTUGAL – Perante a recusa da Empresa em dar aumentos salariais
para o ano corrente, alegando gastos suplementares com pessoal devido a já não estar abrangida
pelas restrições do setor empresarial do Estado (promoções, diuturnidades...) e também perda de
receita devido à cada vez maior utilizaçãi da comunicação electrónica, o SERS não aceitou esta
justificação (até devido aos bons resultados de 2013!) e foi para conciliação no Ministério do
Emprego.
EDP – Começou por propor 0,25% e posteriormente foi evoluindo, tendo-se chegado acordo para
um aumento de 1,17% na tabela (arredondado ao euro superior) e cláusulas de expressão
pecuniária (o subsídio de refeição ficou em 10,84 euros), bem como para a atribuição a todos os
colaboradores que estejam nas condições de o receber de um prémio de produtividade de 175
euros pago de uma só vez. Prossegue a discussão do novo AE, na sequência da denúncia do
existente.
Chegou ao fim das negociações o desconto de energia para os funcionários com a atribuição de
um plafond de 1350 euros (a posição inicial era de 500 euros).
GROQUIFAR – Aumento de 1 euro no subsídio de refeição e de 0,25 nas diuturnidades.
PETROGAL – Não foi possível obter aumentos para este ano. Em negociação o clausulado do novo
AE, agora em sede de conciliação por não se ter chegado a acordo.
PETROLÍFERAS PRIVADAS – Em negociação as novas tabelas para 2014.
PORTUCEL, Empresa Produtora de Pasta e Papel – Aumento de 1 % na tabela e 1,5% no
subsídio de refeição..
PORTUGAL TELECOM – Teve início a negociação da tabela e revisão do clausulado para 2014.
Entretanto, em reunião bilateral o SERS pediu informação sobre os aumentos para os colaboradores
que têm vencimentos base superiores a 2.500 euros.
À data foi acordado, um aumento no valor de 25 euros, ficando condicionado a sua integração
consoante o sistema remuneratório dos colaboradores, nuns casos seria atribuído o aumento numa
rubrica de complemento de responsabilidade, de isenção de horário ou outra, a sua aplicação ficava
no entanto condicionada para vencimentos muito elevados, no entender da empresa, para valores
superiores a 7.000 €, em função do seu desempenho / produtividade.
Como a empresa até à data não procedeu em conformidade com o acordado, veio agora informarnos que serão atribuídos os aumentos no vencimento base aos colaboradores que:
- Não tiverem complementos.
- Aos que têm complementos, será retirado os 25 € do complemento respetivo e integrados no
vencimento base.
- Nos casos em que o total do vencimento seja muito elevado será analisado caso a caso.
A empresa informa que já está a integrar os aumentos no vencimento base, à medida que forem
realizados os movimentos de integração orgânica dos colaboradores.
Recomenda-se que os colegas estejam atentos a este assunto.
Prossegue a negociação do Plano de saúde.

REN– Aumento de 1,17%.
RTP – Continua a negociação do novo AE com dificuldades acrescidas motivadas pela incerteza
quanto ao contrato de concessão e reorganização da empresa, nomeadamente a externalização de
serviços. A adesão às saídas voluntárias não tem correspondido às necessidade de redução de
custos com pessoal pelo que a Administração coloca como alternativa ao despedimento coletivo a
aceitação pelos sindicatos de perda de regalias, o que não foi aceite.
Sector Empresarial do Estado – CP, Refer, Metro, Epal, ICP-Anacom, INCM, não houve qualquer
negociação em 2013 nem se prevê para 2014. O SERS tem desenvolvido ações com vista à
reposição dos complementos de reforma no Metro e Carris, que foram suspensos com o OE de
2014.
Siemens – O SERS tem intervindo junto de Entidades Oficiais (Ministério de Economia, Câmara
Municipal de Sintra, Assembleia da República entre outras) com o objetivo de evitar o fecho
anunciado da Fábrica do Sabugo.

FORMAÇÃO
CICLO DE FORMAÇÃO E TREINO EM FERRAMENTAS DA QUALIDADE
Apresentação
Este ciclo é constituído por quatro cursos, o primeiro dos quais se apresenta seguidamente. Os
restantes são Estatística Aplicada à Qualidade (8h), Ferramentas básicas da Qualidade (8h) e CEQ CEP - Controlo Estatístico do Processo (16h).
INTRODUÇÃO À QUALIDADE
Local - Lisboa, SINDICATO DOS ENGENHEIROS, Av. Guerra Junqueiro 30 1º Esq.
Duração - 8 horas
Horários e data - 5 e 6 de maio das 18,30 às 21,30 e 8 maio das 18,30 às 20,30.
Programa
Definições da Qualidade, História e evolução da Qualidade, Os gurus da Qualidade e as suas
filosofias, Das técnicas à gestão da Qualidade, As três atitudes quanto à Qualidade, As várias
formas de controlar a Qualidade, A Qualidade na óptica do Lean, Os sistemas normativos da
Qualidade, O sistema português da Qualidade, Principais organismos da Qualidade.
Comparticipação e condições de pagamento
Socios - 48 euros ; Não sócios - 55 euros. O pagamento deverá ser efectuado até à véspera do
curso.
Documentação e apoio técnico
Será fornecido um CD com toda a documentação. Aos participantes que pretendam implementar as
ferramentas, será dado apoio técnico.
Quem deverá participar
Diretores e responsáveis de áreas da Qualidade, Operações, Produção e I&D, quadros que
pretendam dedicar-se a esta temática
Formador
osé Pedro Amorim Rodrigues da Silva, Engenheiro Mecânico – Consultor – Formador, (CAP de
Formador nº EDF 405117/2006DL), Tel. 218 124 609 Tm. 919 729 496, 926 905 401

jparsilva@sapo.pt, http://www.freewebs.com/leanemportugal.
Inscrições
Para os telefones 218473060, 219473059, 966051110 ou para o mail engenheiro@sers.pt ou para
este próprio endereço, até à véspera do curso.
Para mais informações consultar o site www.sers.pt.

PLANEAMENTO DE PROJETOS COM O MICROSOFT PROJECT
Destinatários Responsáveis de áreas de Planeamento, Projeto, D&I, Produção e Obras ▪

Gestores e Elementos de Equipas de Projeto ▪ Gestores de Produto ▪ Técnicos de Planeamento.
Programa: Revisão dos conceitos básicos da Gestão de Projetos ▪ Programas informáticos para
Gestão de Projetos ▪ Introdução ao MS Project (MSP) ▪ Criação de um projeto ▪ Definição de
calendários e recursos ▪ Criação de tarefas e da EAP ▪ Definições das tarefas ▪ Revisão da EAP ▪
Trabalhar a tabela ▪ Trabalhar o cronograma ▪ Alocar recursos e custos ▪ Trabalhar a alocação de
recursos ▪ Imprimir o projeto ▪ Acompanhar a realização do projeto.
Local, duração e datas
· Lisboa – Sindicato dos Engenheiros – Av. Guerra Junqueiro, nº 30, 1º Esq. Lisboa
· Duração – 15 horas
· Horários – Sessões de três horas das 18:30 às 21:30 de 12 a 16 de maio

Formador
José Pedro Amorim Rodrigues da Silva, Engenheiro Mecânico – Consultor – Formador, (CAP de
Formador
nº
EDF
405117/2006DL),
Tel.
218124609
Tm.
919729496,
926905401

jparsilva@sapo.pt, http://www.freewebs.com/leanemportugal.
Inscrições e informações
As inscrições poderão ser realizadas através dos telefones 218473060 / 966051110 ou por e.mail
para o endereço

engenheiro@sers.pt.

Preços e condições de pagamento
Sócios 90 euros; não sócios 100 euros.
O pagamento deverá ser efetuado até à véspera do início do curso.
Para mais informações consultar o site www.sers.pt.

EVENTOS
Jantar -debate em Janeiro de 2014: “Desafios e questões levantados a Portugal pela abertura do
novo canal do Panamá – Os portos portugueses e as redes de infraestruturas de transporte de
mercadorias”. Oradores: Profs. J. Paulino Pereira e J. Augusto Felício.

VIDA INTERNA DO SERS
Realizou-se dia 27 de Março, às 19h00, uma Assembleia Geral para “Apreciação e aprovação
do relatório e Contas da Direção relativo ao ano de 2013”, que foi aprovado por
unanimidade.
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