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CONTRATAÇÃO COLETIVA

Enviadas propostas de revisão dos AE /ACT/CCT:
AECOPS, EDP, REN, PETROGAL, PORTUCEL, PETROLÍFERAS PRIVADAS, GROQUIFAR,
CELTEJO,
Em preparação: ANIMÉE, CTT, FENAME
Negociações em curso
PORTUGAL TELECOM – Os sindicatos reuniram-se a fim de preparar uma resposta conjunta às
recentes medidas impostas pela Empresa e que não respeitam o espírito do ACT: cartão refeição e
ajudas de custo. Foi decidido se não houver acordo o recurso à via judicial interposta pelos vários
sindicatos, onde se inclui o SERS.
RTP – Recomeçaram as negociações relativas ao enquadramento de carreiras, levantamento de
casos “injustificados” e seguimento da implementação do AE 2015.
Sector Empresarial do Estado – CP, Refer, Metro, Carris, Epal, ICP-Anacom, INCM, não houve
qualquer negociação em 2015.
METRO – Em dezembro 2015 a Empresa denunciou o AE. O SERS solicitou os elementos em falta
que não a acompanharam a carta de denúncia. Em reunião no dia 15/1 foi apresentado o novo
Conselho de Administração da Empresa às ORT, reunião que contou com a presença do Secretário
de Estado Adjunto e do Ambiente. Os Sindicatos e a Comissão de Trabalhadores tiveram ocasião
de manifestar as suas preocupações, tanto no que respeita ao não cumprimento do AE como a
diversos assuntos da vida interna da Empresa.
CARRIS – A Empresa denunciou o AE e tal como no Metro foram pedidos elementos em falta na
carta denúncia recebida.

FORMAÇÃO

CURSO DE EXCEL
Destinatários
Utilizadores de informática com conhecimentos de folha de cálculo, que pretendam adquirir os
conhecimentos necessários para o domínio das principais funcionalidades do Excel numa óptica de
utilização e conhecimentos avançados.

Local, duração, datas
Local: Sindicato dos Engenheiros, Av. guerra Junqueiro 30, 1º Esq. Lisboa
Duração: 15 horas
Datas e horários: 25 a 29 de janeiro, das 18,30 h às 21,30 h

Programa
A estrutura do Excel, Formatação da folha de cálculo, Nomes, Noções de cálculo, Análise gráfica,
Imprimir, Hiperligações, Funções, Data, Financeiras, Matemáticas, Estatísticas, Estatística descritiva,
Funções lógicas, Análise de dados, Macros, iniciação ao VBA.

Formador

Hélia Maria Azeitona Ferreira Lousada, licenciada, formadora de informática em diversos
Organismos, com CAP,

helia.fer@gmail.com, t:214850289, 962743184

Comparticipação : Sócios 45 €,
Inscrições e pagamento :

Não sócios 55 €,

Estudantes 30€.

Através dostelefones 218473059, 966051110 ou para o endereço

engenheiro@sers.pt.

, indicando as suas referências: Nome completo, telefone e e-mail.
Após inscrição será indicado o NIB para efetuar o pagamento.
No final os formandos receberão um DIPLOMA atestando a sua participação nesta ação de
formação.

LEGISLAÇÃO
Atualização do valor da RMMG – Retribuição Mínima Mensal Garantida
Publicada no DR nº 255 de 31/12/2015, “o valor da retribuição mínima mensal garantida a que se
refere o nº 1 do artigo 273 do Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009 de 12 de
febereiro, é de 530€”

PROTOCOLO
Fórmula Student
Este projeto visa o design e a concepção de raiz de um veículo de competição do tipo Fórmula, a
chamada Formula Student, que é a maior competição a nível mundial entre faculdades de
Engenharia.
O SERS aderiu a esta iniciativa proposta por uma equipa de estudantes do Instituto Superior de
Engenharia, através de uma parceria em que fará a sua divulgação nos seus órgãos de comunicação
institucionais SERS INFORMA e Página na Internet, para que qualquer Colega ou Empresa
interessada neste projecto possa contribuir da forma que entender mais conveniente para a
concretização dos objetivos propostos.
Manteremos uma informação atualizada sobre a evolução deste projeto, cuja descrição
pormenorizada se apresenta no ficheiro anexo, e onde podem ser encontrados os contactos dos
promotores do projeto. (para mais detalhes consultar www.sers.pt).

VIDA INTERNA DO SERS
Realizou-se dia 29de dezembro de 2015, às 19h30, uma Assembleia Geral para “Aprovação
do Plano de atividades e Orçamento para 2016 e outros assuntos de interesse para o
SERS”, que foi aprovado por unanimidade. Nesta Assembleia Geral ficou decidido que não
haveria indexação das quotas à RMMG, mantendo-se portanto o valor das quotas que
está a ser praticado (12,12€ no ativo e 4,85€ reformados).
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