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CONTRATAÇÃO COLETIVA

Negociações concluídas em 2016:
AECOPS – Acordo da tabela salarial com diferenciação para os diversos grupos entre 0,91% e
o,97%, com efeitos a Janeiro de 2016. Subsídio de refeiçõ passa de 5,70 para 5,75 (o,87%).
ANIMÉE – Acordo de 1.3% arredondado ao euro superior para a tabela salarial e 5,7€ para
subsídio de refeição (era 5,6€). Manutenção do prémio de antiguidade em 31,19€.
CTT – Evolução da proposta inicial da empresa de 0% para de 1,3% (c/ mínimo de 10€) até ao
escalão de 1.250,90€, 0.9% até 1.872,70€, 0.7% até 2.753,00€.
EDP – A empresa começou por propor 0.2% tendo evoluído na sequência de negociações muito
duras para 1,3% arredondado ao euro superior para a tabela e restantes c.e.p., 190€ de prémio
de produtividade (185€ em 2015) e distribuição de resultados como em 2015.
INDÚSTRIAS QUÍMICAS – 1,5% (CCT)
GROQUIFAR - Acordo entre 1.% e 1,5% para a tabela e 1% para as cláusulas de expressão
pecuniária.
LUSOCIDER – 1%
NORQUIFAR FARMACEUTICA – 1,5% (CCT)
NORQUIFAR QUÍMICOS – 1,5% (CCT)
PETROGAL – Acordo de 1.4% para a tabela salarial e cláusulas de expressão pecuniária (subsídio
de refeição e subsídio de infantário).
PETROLÍFERAS PRIVADAS – Acordo de 1% para a tabela salarial e cláusulas de expressão
pecuniária.
PORTUCEL – A empresa começou por propor 0.6% tendo evoluído para 1,2%.
REN – 1,3% arredondado ao euro superior para a tabela e restantes c.e.p (estas aredondado ao
cêntimo), 190€ de prémio de produtividade e distribuição de resultados como em 2015.
REPSOL POLÍMEROS – 2,3% (valor médio).
SANTOS BAROSA – 1%
Negociações a iniciar:
INCN – Renegociação do AE de 99, início em 22 junho.
TAP – Negociação da revisão salarial para 2016 (anuidades não vancidas, tabela…)
Negociações em curso
CP – Tiveram início as negociações de Contratação Coletiva, estando em discussão e análise a
proposta de Regulamento de Concessões apresentada pela empresa. Prosseguem as reuniões
bilaterais a que se seguirão as globais ainda este mês de Junho.
CARRIS – Iniciada a negociação do novo AE com o protocolo para as reuniões. Aguarda-se a
marcação de próxima reunião. A Administração deu sem efeito a denúncia dos AE´s que tinha sido
realizada em 26 de Novembro de 2015.
FENAME – Enviado à empresa proposta de níveis de qualificação dos profissionais de engenharia
para englobar no próximo AE. Efetuada 1ª reunião em 5 abril. Aguarda-se proposta da empresa
com a revisão do clausulado.

METRO – Após a primeira reunião preparatória para a negociação do AE 2016, com a presença de
todas as organizações sindicais signatárias do AEI e AE II, não houve ainda sequência destas
reuniões mas a Administração deu sem efeito a denúncia dos AE´s que tinha sido realizada em 26
de Novembro de 2015.
PT / MEO – As negociações da revisão do AE com a empresa tem sido anuladas por iniciativa
desta, o clima laboral não é o melhor, parece que não são postos à disposição recursos para os
trabalhadores poderem executar as suas tarefas com profissionalismo, vamos questionar a
empresa sobre os pagamentos aos fornecedores que segundo consta estão com atraso
significativo. Fomos informados de que a PTACS está praticamente entregue à Multicare, prevê-se
a sua integração já no próximo mês, não sendo garantido os co-pagamentos repartidos, terão que
ser liquidados na totalidade no ato.
RTP – Estão em curso as negociações com vista ao enquadramento de carreiras e seguimento da
implementação do AE 2015, nomeadamente a análise da extinção das categorias residuais que se
manterão apenas enquanto houver trabalhadores nelas. A empresa enviou a lista geral e por
sindicato dos trabalhadores (estrutura, categoria e nível de desenvolvimento). Em análise está o
futuro das instalações do Centro Regional da Madeira. Também o período experimental e respetiva
remuneração está em discussão.

FORMAÇÃO
FORMAÇÃO EM LISBOA

EXCEL AVANÇADO – MACROS E VBA
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: 12 horas
Datas e horários: 20, 21, 22 e 23 de junho, das 18,30 h às 21,30 h
Programa
Sequência das matérias tratadas nos cursos de Excel básico e Complemento ao Excel: Macros – tipos,
criação, macros de função; Visual Basic for Apllication (VBA) – edição, funções e subrotinas, variáveis e
constantes, InputBox e MgBox, estruturas de controlo, coleções de objetos (ver programa detalhado),
exercícios.
Formador
Hélia Maria Azeitona Ferreira Lousada, licenciada, formadora de informática em diversos Organismos, com
CAP, helia.fer@gmail.com, t:214850289, 962743184
Comparticipação : Sócios 40 €,

Não sócios 55 €,

Estudantes 30€.

No final será fornecido um Diploma. Para mais informações e consulta do programa detalhado, ver
www.sers.pt (Formação)

Inscrições e pagamento: Através dos telefones 218 473 059, 966 051 110 ou
engenheiro@sers.pt, indicando as suas referências: Nome completo, telefone e mail.
O pagamento pode ser efetuado para o:

IBAN: PT50 0033 0000 0078 0132 0710 7
informando em seguida o SERS de que fez o pagamento.
.

LEGISLAÇÃO
TRATAMENTO E CIRCULAÇÃO DE DADOS PESSOAIS - Regulamento (UE) nº 2016/679 do
parlamento Europeu e do Conselho
Foi publicado recentemente o Regulamento (UE) n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, JO
L n.º 1109, de 04.05.2016 que é um diploma que disciplina uma área que hoje assume uma enorme
relevância (a protecção dos dados pessoais) e que, consequentemente, deve merecer uma atenção
especial das pessoas singulares e das empresas.
> Este novo regulamento que estabelece as regras de proteção das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados será aplicável a partir de 25
de maio de 2018.
> Vai regular os tratamentos de dados pessoais por meios automatizados, bem como o tratamento por
meios não automatizados de dados pessoais contidos em ficheiros ou a eles destinados, incluindo o
tratamento de dados pessoais por instituições, órgãos, organismos ou agências da União Europeia (UE).
RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS - procedimentos - Lei n.º 144/2015, de 8 de
Setembro
Criou obrigações novas para as empresas prestadoras de bens ou de serviços, que dispõem de um prazo
de 6 meses para se adaptarem à presente lei, ou seja, a partir do dia 23 de Março de 2016.
Este regime legal é aplicável aos “procedimentos de resolução extrajudicial de litígios nacionais e
transfronteiriços promovidos por uma entidade de resolução alternativa de litígios (RAL), quando os
mesmos sejam iniciados por um consumidor contra um fornecedor de bens ou prestador de serviços e
respeitem a obrigações contratuais resultantes de contratos de compra e venda ou de prestação de
serviços, celebrados entre fornecedor de bens ou prestador de serviços estabelecidos e consumidores
residentes em Portugal e na União Europeia”.

EVENTOS
DIA NACIONAL DO MUTUALISMO
A União das Mutualidades Portuguesas promove esta iniciativa, que visa chamar dirigentes,
organizações, poderes públicos, académicos e demais população a intercambiar ideias, emoções,
projetos e realizações. É um convite a mudança, à inovação, à modernização, à imaginação e ao
conhecimento.
O evento decorrerá no dia 8 de Julho, a partir das 9h30, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo.
Para inscrição e informações, contatar União das Mutualidades Portuguesas, tel 916226419
união@mutualismo.pt.

ou

NOTÍCIAS UGC – União Geral de Consumidores


A UGC assinalou o dia Mundial dos Direitos do Consumidor (dia 15 de Março) em Santarém com a
realização de uma Conferência sobre Internet Segura e com a assinatura de um Protocolo de
cooperação com a Câmara Municipal de Santarém. Este evento que decorreu no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Santarém contou com a colaboração da UGT – Santarém.





No dia 17 de Março a UGC realizou um Workshop sobre Internet Segura destinada a públicos
vulneráveis. O evento teve como público-alvo os alunos da Universidade da terceira idade de
Setúbal e decorreu nas instalações do Centro de Cidadania Activa, na Rua João Eloy do Amaral,
n.º 140.
No passado dia 13 de Abril a UGC realizou Assembleia Geral para aprovação do Relatório e
Contas do Exercício de 2015, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade.

VIDA INTERNA DO SERS
Reunião de reflexão 7 maio
Realizou-se em 7 de Maio a 2ª jornada de reflexão dos Corpos Gerentes e associados sobre as
perspetivas atuais e futuras do SERS.
Ficou definido um plano de ações de cujas conclusões vos daremos oportunamente conhecimento.
Entretanto,convidam-se os colegas que desejem contribuir para a reflexão a enviar os seus
comentários e sugestões.
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