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CONTRATAÇÃO COLETIVA

Negociações  em  2016  (SERS  em  separado  ou  integrado  na  FE  –  Federação  dos 
Engenheiros ou ainda na Cofesint-Confederação dos sindicatos da indústria, energia e 
transportes):

Negociações concluídas em 2016 –  Em complemento da informação já prestada nos SERS 
NEWS nº 39 e 40, onde se recapitulou os acordos firmados em 2016, foi assinado o novo texto 
consolidado da AE da  FENAME, a revisão do AE do  METRO,  e a revisão salarial para 2017 da 
LUSOCIDER (1% tabela salarial e 1,25% subs. almoço).

Negociações em curso

Foram enviadas propostas negociais para 2017 para as seguintes convenções coletivas 
de trabalho: 

AE Sidul; AE Celtejo; AE Petrogal; ACT Empresas Petrolíferas; AE Portucel; AE CTE; AE CMP; AE 
Lusosider; CCT Indústrias Químicas; CCT Grossistas Produtos Químicos e para a Agricultura; CCT 
Indústria Farmacêutica; CCT Comércio Farmacêutico e Veterinário; CCT Fapel.

CP – Tiveram início em 2016 as negociações de Contratação Coletiva, tendo sido aprovado, após 
intensas negociações em reuniões plenárias e bilaterais, o  Regulamento de Concessões para os 
trabalhadores e suas famílias. Vai seguir-se a negociação do AE, ignoram-se a data de início das 
negociações.

CARRIS – Iniciada a negociação do novo AE em 2016 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.

EDP – Após negociação da revisão da tabela salarial de 2016 e sua aprovação, ficou em discussão 
a matéria relativa a subsídios de estudo a descendentes de trabalhadores e de reformados. A 
empresa faz depender a sua aplicação de uma reformulação por escalões, o que a maioria dos 
sindicatos, entre os quais o SERS, rejeita. A empresa ainda não pagou os subsídios agurdando-se 
a sua posição final.

INCN –  Renegociação do AE de 99,  início  em 22 junho 2016,  a empresa  apresentou a sua 
proposta  de  revisão  do  AE  e  o  SERS  a  contraproposta,  estando  atualmente  em  debate  o 
clausulado,  com  recusa  da  empresa  em  aceitar  qualquer  mudança  que  implique  custos, 
nomeadamente a revisão da tabela salarial.

PT / MEO – O SERS tem manifestado a sua discordância com a redução da remuneração, que a 
MEO tem vindo a retirar, aos Colegas, nos casos dos pacotes de telecomunicações, de IHT, entre 
outras.
Já foram efetuadas duas reuniões com a MEO, justificando esta que havia um procedimento para  
todo  o  grupo,  relativamente  aos  benefícios  de  telecomunicações  e  quanto  à  redução  dos 
vencimentos, havia uma política de contenção de custos que analisava o total remuneratório dos 
colaboradores,  originando  por  vezes  uma  redução  remuneratória,  face  à  atual  situação  das 
retribuições do trabalho, praticado por outras organizações.
O SERS manifestou o seu total desacordo porque existem várias situações em que os Colegas já 
auferiam as referidas remunerações há décadas, continuam com as mesmas funções e em alguns 
casos aumentaram.
Foi também referido que a atual política dos pacotes de telecomunicações praticados pela MEO, 
que lhes tinham sido atribuídos, originava uma perda de remuneração dos colaboradores, pelo 
facto de não haver aumentos remuneratórios. 



Obteve-se no entanto por parte da empresa o compromisso de analisar os casos que lhe forem 
apresentados. 
Solicita-se  aos colegas que estejam abrangidos por reduções remuneratórias, que façam chegar 
ao SERS a sua situação devidamente fundamentada, para o SERS poder expor o caso do colega, 
para análise.

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).  Mantém-se em 
aberto a negociação dos cômputos.

TAP – Foi assinada a revisão parcial do AE celebrado em 2005 (BTE 1ª série nº 44 de 29 nov. 
2005).  A  tabela  em  vigor  (protocolo  de  19  de  fev.  2010)  foi  atualizada  em  0,9%  com 
arredondamento ao euro superior e efeitos a 1 de Janeiro 2016. 

O montante de comparticipação no preço das refeições no refeitório foi revisto e passa de 2,5 € 
para 1,5 €.

Prossegue a revisão do Regulamento de Higiene e Segurança.

LEGISLAÇÃO  /NOTÍCIAS    

Lei  n.º  34/2016 -  Diário  da  República  n.º  162/2016,  Série  I  de  2016-08-24  Elimina  a 
obrigatoriedade de apresentação quinzenal dos desempregados (oitava alteração ao Decreto-Lei 
n.º  220/2006,  de  3  de  novembro,  que  estabelece  o  regime  jurídico  de  proteção  social  da 
eventualidade de desemprego dos trabalhadores por conta de outrem). 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2016 - Diário da República n.º 158/2016, Série I 
de 2016-08-18 Aprova o Programa Capitalizar.

O  Decreto-Lei  N.º 58/2016 publicado em 29 de Agosto veio estabelecer a obrigatoriedade, 
para todas as entidades públicas e privadas que prestem atendimento presencial ao público, de 
atendimento prioritário a: pessoas com deficiência ou incapacidade,  pessoas idosas,  grávidas, 
acompanhantes de crianças de colo (até dois anos de idade). Entrou em vigor em 27 dezembro. 

NOTÍCIAS UGC :

COMUNICAÇÕES  ELECTRÓNICAS,  UM  NOVO  PORTAL  DO  CONSUMIDOR 

WWW.ANACOM-CONSUMIDOR.COM 

Depois  do  aumento  de  35% do  preço  nas  contratualizações  dos  pacotes  sem  fidelização,  é 
importante que se possa recorrer à análise de custos das operadoras de forma a encontrar a 
melhor opção para o consumidor.  Consultando o portal indicado, podem os consumidores ficar 
esclarecidos  sobre  Dúvidas  e  direitos  sobre  serviços  postais,  Simular  e  comparar  tarifários 
utilizando  a  opção  COM.escolha, Consultar  os  Guias  do  Consumidor  e  Dicas  para  Resolver 
Problemas, Aceder a Minutas para reclamar junto do operador Apresentar Reclamações, Testar a 
velocidade real da sua ligação à Internet e compará-la no NET.mede

PLATAFORMA DE DADOS DE SAÚDE -  Está disponível para atendimento ao publico na 
área  do  S.N.S  um  portal  eletrónico  com  acesso  a  marcação  de  consultas  e  renovação  de 
medicação e também guia de tratamentos, simulação e pedido da isenção de taxas moderadoras. 

http://WWW.ANACOM-CONSUMIDOR.COM/


Linhas de atendimento: 

Saúde 24 telef. 808242424

Número Europeu de emergência telef. 112

Intoxicações telef. 808250143

Linha de cancro telef. 808255255

Linha SOS grávida telef. 808201139

Linha rara (doenças raras) telef. 300505700,

Linha SOS sida telef. 800201040

Linha SOS droga telef. 1414

Linha de Apoio à vítima telef. 707200077

Linha do medicamento telef. 800222444

Sexualidade em linha telef. 808222003

Linha SOS deixar de fumar 808208888.

EVENTOS

JANTAR-DEBATE  :  “Investimentos  previstos  para  a  ferrovia  em  Portugal  e  a  triste 
realidade existente” 

Após o adiamento motivado por impossibilidade do orador, está marcada nova data para 31 janeiro.
Sinopse:  A  aposta  no  transporte  ferroviário,  em  Portugal,  é  um  tema  que  tem  sido 
sistematicamente discutido e analisado, em termos políticos e técnicos. Apesar da crise (ou talvez 
pela sua existência…) o número de passageiros transportados em certas linhas (nomeadamente 
suburbanas) tem vindo a aumentar, enquanto outras mostram níveis de frequência baixos ou muito 
baixos.
No  nosso  País,  há  algum  tempo  atrás,  pretendeu-se  modernizar  o  transporte  ferroviário, 
aproveitando  as  verbas  que  poderiam ser  disponibilizadas  pelos  fundos  comunitários.  Muito  se 
escreveu, falou e imaginou em termos de implantação de uma rede ferroviária de alta velocidade 
em  bitola  europeia.  Contudo,  não  foi  construído  um  único  metro  dessa  pretendida  linha,  ao 
contrário  do que fizeram outros países  europeus e  nomeadamente a Espanha.  Por essa  razão, 
Portugal vai-se tornar, a breve ou médio prazo, numa ilha ferroviária no contexto europeu, porque 
as suas linhas de caminho-de-ferro vão deixar de ter continuidade para o país vizinho.

Orador: Prof. Doutor Jorge Paulino Pereira, distinto Professor do IST e consultor atuando para 
empresas e instituições nacionais e estrangeiras.

O Prof. Jorge Paulino Pereira já foi orador em dois jantares-debate organizados pelo SERS versando 
temas ligados aos transportes.

Data: 31 de Janeiro; Local: Hotal Roma; Preço 22€.

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. 

Pode  fazer  o  pagamento no  jantar,  no  local,  desde  que  tenha confirmado  a  sua 
presença.

VISITA À TAP  :  Decorreu com muito interesse por parte nos nossos associados a visita à TAP, 
concretamente à Área de Manutenção e unidade de instalação de sharklets no A 320. 

Após uma explicação detalhada em sala sobre o processo, seu planeamento e operações de fabrico 
e montagem dos componentes da transformação da asa, foi possível observar no local a execução 
desta modificação complexa.

O elevado nível técnico patenteado pelos técnicos da TAP mereceu o reconhecimento da Airbus, que 
considerou a TAP “uma referência à escala mundial na implantação de modificações complexas, 

mailto:engenheiro@sers.pt


entre as quais se inclui esta, e um parceiro preferencial na aplicação desta modificação em aviões 
VIP”. Esta operação, que permite uma economia de combustível de cerca de 4%, também já está a  
ser realizada para empresas clientes.

PROTOCOLOS   

  

O seu Gestor Deutsche Bank,
Marina Balula

Mail: marina.balula@db.com
Telm: 919 780 671

PROTOCOLO  SEGURO  DE  SAUDE  MGEN -  Mutuelle  des  Professionnels  de  l´ 
Éducation

A MGEN, é uma mútua Francesa, recomendada pela DECO.

Vantagens (carácter único entre as operadoras a nível nacional):

• Sem limites de idade na adesão e na permanência-Cobertura exclusiva da MGEN;
• Sem exclusão de pré-existências-Cobertura exclusiva da MGEN;
• O menor número de exclusões nos seguros de saúde;
• Sem questionário médico/declaração de saúde-Cobertura exclusiva da MGEN:

o Sobre estado de saúde do aderente;
o Sobre a predisposição genética.

Para informação detalhada, consulte a página do SERS em www.sers.pt .

http://www.sers.pt/


VIDA INTERNA DO SERS      

Assembleia Geral   27 dezembro 2016    

Realizou-se na data indicada, pelas 19 h, uma AG para votação do Plano de Atividades e Orçamento 
para 2017. Foram aprovados por unanimidade.

Assembleia Geral Extraordinária de 20 de Outubro de 2016 

Foi publicada no Boletim do Trabalho e Emprego nº 46 de 15 de Dezembro 2016 a alteração dos 
Estatutos do SERS, que tinha sido aprovada por unanimidade na sequência desta A. G.

Novos horários de funcionamento do SERS 

2ªs e 4ªs  – das 09h00 às 18h30 ; 3ªs e 5ªs  – das 09h00 às 19h30 – 6ªs – das 09h00 às 17h00h
Mantêm-se o horário da consulta jurídica às 3ªs e 5ªs a partir das 19h00.

A Delegação do Norte mantém-se encerrada devido a baixa da funcionária. Qualquer assunto pode 
ser tratado através da Sede. 

Av. Guerra Junqueiro, 30 - 1º Esq.  ▪  1000 - 167 Lisboa  ▪  Telef.: 218 473 059  ▪  Telem.: 966 051 110

Delegação do Norte: Avenida dos Aliados, 162 – 2º Andar ▪ Traseiras  ▪  4000-165 Porto  ▪  Telef.: 222 080 914
E-mail:   engenheiro@sers.pt      ▪    Internet:   http://www.sers.pt  
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