
newsletter nº 37                                                                                              fevereiro 2016

CONTRATAÇÃO COLETIVA

Negociações concluídas:

PETROGAL – Acordado 1.4% para a tabela salarial e cláusulas de expressão pecuniária (subsídio
de refeição e subsídio de infantário). 

Negociações a iniciar: ANIMÉE, AECOPS

Negociações em curso

CARRIS – Iniciada a negociação do novo AE com o protocolo para as reuniões.

CTT –  Após uma 1ª reunião em que a proposta de empresa foi 0% de aumentos salariais, a
negociação evoluiu tendo até à data fixado os aumentos de 1% até ao escalão de 1.250,90€,
0.8% até 1.872,70€, 0.6% até 2.753,00€. A negociação ainda não está concluída.

EDP  –  A  empresa  começou  por  propor  0.2%  tendo  evoluído  para  0.6%.  Prosseguem  as
negociações, todas as semanas.

FENAME – Enviado à empresa proposta de níveis de qualificação dos profissionais de engenharia
para englobar no próximo AE.

METRO – Foi realizada uma primeira reunião preparatória para a negociação do AE 2016, com a
presença de todas as organizações sindicais signatárias do AEI e AE II.

PORTUCEL –  A empresa começou por propor 0.6% tendo evoluído para 0.7%. Prosseguem as
negociações.

PORTUGAL TELECOM – Prosseguem as negociações da revisão do AE: a empresa apresentou
para discussão com os sindicatos propostas relativas a banco de horas (contém matéria para
discussão  pelo  SERS),  horários concentrados,  ajudas  de  custo  (alargamento do  nº  de km)  e
transferência do local de trabalho. 

REN –  A empresa propôs na 1ª reunião um aumento de 0.2%. As negociações irão prosseguir
todas as semanas.

RTP  – Realizaram-se  reuniões  com  vista  ao  enquadramento  de  carreiras  e  seguimento  da
implementação  do  AE  2015.  Paralelamente  os  sindicatos  reclamam serviços  de  saúde  que  a
empresa pretende retirar do posto clínico.

Sector Empresarial do Estado – Carris, CP, Epal, INCM, ICP-Anacom, Metro, Refer, não houve
qualquer negociação em 2015. O SERS está a analisar o ploblema surgido com o seguro de saúde
da Anacom (restrições levantadas pelo Tribunal de Contas)

FORMAÇÃO

GESTÃO DA QUALIDADE

CICLO  DE  FORMAÇÃO  E  TREINO  EM  MELHORIA  CONTÍNUA  E  METODOLOGIAS  DE
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS - KAIZEN

Apresentação

No  âmbito  da  Gestão  da  Qualidade,  vamos  realizar  o  ciclo  em  epígrafe,  que  se  destina  a
engenheiros, estudantes das áreas de gestão e engenharia e gestores de empresas que desejem
aprender estas matérias a fim de as aplicarem eficazmente nas suas organizações. É portanto um
ciclo aberto a todos e não requer formação académica específica.
O  ciclo  é  constituído  por  três  cursos  distintos,  sendo  o  primeiro "KAIZEN  -  MELHORIA
CONTÍNUA" (12h00),  a que se seguirá "METODOLOGIAS CLÁSSICAS DE RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS" (12h00)  e RESOLUÇÃO AVANÇADA DE PROBLEMAS-GLOBAL 8D E TRIZ"
(20h00) - consultar www.sers.pt para ver o programa detalhado dos 3 cursos.

http://www.sers.pt/


KAIZEN - MELHORIA CONTÍNUA

Local, duração e datas: SERS - Sindicato dos Engenheiros - Av. Guerra Junqueiro 30, 1º esq.
Lisboa, dias 7, 8, 9 e 10 de Março 2016 das 18h30 às 21h30.

Programa: Inovação e melhoria, Melhoria contínua, o "bombeirismo" e a melhoria contínua, PDCA
e SDCA-ciclos de Shewart-Deming, Os conceitos de Gemba e Kaizen, Desenvolvimento do Kaizen,
O papel do facilitador Kaizen, Ferramentas de apoio ao Kaizen, Obstáculos e benefícios do Kaizen.
(para mais detalhe queira consultar www.sers.pt)

Formador: Eng.  José Pedro Rodrigues  da  Silva,  consultor  e  formador (ver  CV detalhado em
www.sers.pt), jparsilva@sapo.pt

Comparticipação: sócios 65 €, não sócios 75 €, estudantes 40 €

Inscrições e pagamento: Através dos telefones 218473059, 966051110 ou engenheiro@sers.pt,
indicando as suas referências: Nome completo, telefone e mail. Após inscrição será indicado o
IBAN para pagamento.

Documentação e apoio técnico: Será fornecida uma ampla documentação e a indicação de uma
biblioteca de livros e artigos sobre qualidade e outras fontes de pesquisa. Será fornecido apoio
técnico  e  aconselhamento  via  Skype  durante  o  período  de  um  mês  após  a  conclusão  do
curso/ciclo, bem como um diploma atestando a frequência.

VIDA INTERNA DO SERS

Realizou-se dia 20 de fevereiro de 2016, uma jornada de reflexão dos Corpos Gerentes sobre as
perspetivas atuais e futuras do SERS e do sindicalismo numa visão mais abrangente.

Esta jornada terá continuidade e está já agendada uma nova reunião, para a qual se convidam os
Colegas interessados em dar a sua contribuição, de cuja data serão oportunamente informados.
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