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CONTRATAÇÃO COLETIVA

Negociações em 2018 (SERS em separado ou integrado na FE – Federação dos
Engenheiros ou ainda na Cofesint-Confederação dos sindicatos da indústria, energia e
transportes):
Negociações já concluídas em 2018 – Revisão da tabela salarial para 2018 da LUSOCIDER
(AE) com aumento de 1,5% e aumento de 2% para o subsídio de turno.
METRO DE LISBOA (AE) – revisão parcial do AE, alteração de clausulado.
INDÚSTRIAS QUÍMICAS (CCT) – revisão da tabela e c.e,p., como acordado em 2015, do valor da
infação do ano anterior acrescido de 1%, ou seaa de 2,%% para 2018.
Negociações em curso
Foram enviadas propostas negociais para 2018 para as seguintes convenções coletivas
de trabalho:
AE Sidul; AE Celteao; AE Petrogal; ACT Empresas Petrolíferas; AE Portucel; AE CTE; AE CMP; CCT
Indústrias Químicas; CCT Grossistas Produtos Químicos e para a Agricultura; CCT Indústria
Farmacêutica; CCT Comércio Farmacêutico e Veterinário; CCT Fapel, Animée, EDP, REN, AECOPPS
e CTT.
Estão em negociação:
CP (AE) – Após aprovação do Regulamento de Concessões para os trabalhadores e suas
famílias, foi negociado e aprovado o Regulamento de Carreiras, benefciando das regalias que
daí advêm permitindo a atribuição de verbas no valor de 2.5 m. €. (sem implicações com o
Orçamento de Estado).
Na sequência das reuniões de fev-2018 entre a Empresa e os Sindicatos subscritores do pré-aviso
de greve, com vista à suspensão desta, fcou acordado, entre outras questões, que a revisão do AE
de 99 terá início em abril e terminará em 31-outubro com efeitos a 1 de outubro.
No âmbito do acordo intercalar do Regulamento de Carreiras assinado em dez-2017, a CP antecipa
a 3ª fase que passará a ter efeitos a 1 de aulho de 2018 e por efeito da reposição da base 100
prevista na 1ª fase o aumento mínimo será de 25,00€ para todos com efeitos a 1 de aan-2018.
CARRIS (AE) – A Administração deu sem efeito a denúncia dos AE´s que tinha sido realizada em
26 de Novembro de 2015. Aguarda-se marcação de reunião para início das negociações.
EDP (CTT) – Na 1ª reunião a Empresa propôs 0,2% o que foi liminarmente reaeitado pelos
sindicatos. Prosseguindo as negociações com cedências de ambos os lados, está atualmente em
0,6% a proposta da Empresa, mas as reuniões continuam prevendo-se a reunião fnal em 7 março.
INCN (AE)– A renegociação do AE de 99, que teve início em 22 aunho 2016, foi suspensa perante a
negação da Empresa em efetuar atualizações salariais alegando impossibilidade pela lei do
Orçamento de Estado. Aguarda-se a retoma das negociações.
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL (AE)– Foi apresentada uma proposta pela Empresa que está
em fase de negociação.
PT / ALTICE (CCT) – O SERS tem reunido com outros sindicatos da PT no sentido de preparar a
estratégia para o ano corrente. Por outro lado foi aprovada na Assembleia da República a alteração
dos artigos do Código do Trabalho relativos à transmissão de estabelecimento, nomeadamente
com a possibilidade do visado dar o seu consentimento prévio à transmissão.
Os colegas que de alguma forma considerem estar abrangidos por situações irregulares devem
comunicá-las ao sindicato
NAVIGATOR (PORTUCEL/SOPORCEL) (AE) – Iniciaram-se as negociações com a nossa proposta
de 3,5% a que a Empresa contrapôs inicialmente com 0,50% estando atualmente em 0,75%.
Prosseguem as negociações.

RTP (AE) – Estão em curso as negociações com vista ao enquadramento de carreiras e
seguimento da implementação do AE 2015. Foi fnalmente aprovada a atribuição dos compûtos,
TAP (AE) – Foi aprovada a revisão das tabelas salariais e outras cláusulas de expressão pecuniária
com efeito a 1 de Janeiro de 2017, e feita proposta de 2,9% para o ano de 2018, a qual está em
negociação.
Foi aprovado o novo Regulamento de Higiene e Segurança.

FORMAÇÃO

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: próximos cursos: 12, 13, 15 e 16 março / 19, 20, 22 e 23 março, das 18,30 h às
21,30 h.
Programa
Sequência das matérias tratadas no curso de Excel básico: 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 obaetos (ver programa detalhado), exercícios.
Formador
Hélia Maria Azeitona Ferreira Lousada, licenciada, formadora de informática em diversos
Organismos.
Comparticipação : Sócios 60 €, Não sócios 70 €, Estudantes %0€.
Inscrições e pagamento
Através dos telefones 218%73059, 966051110 ou para o endereço engenheiro@sers.pt. , indicando
as suas referências: Nome completo, telefone e e-mail.
O pagamento será feito para o IBAN: PT 50 0033 0000 0078 0132 0710 7
No fnal os formandos receberão um DIPLOMA atestando a sua participação nesta ação de formação.

LEGISLAÇÃO/NOTÍCIAS
Lei n.º 114/2017 – Aprovação do Orçamento de Estado para 2018.

Declaração de retifcação nº 25/2017 – DR nº 18%/2017 - Retifca o Dec lei nº 106/1017 de 29
de Agosto, que regula a recolha, publicação e divulgação da informação estatística sobre acidentes
de trabalho
Declaração de retifcação nº 26/2017 – DR nº 187/2017 - Retifca a Lei nº 6%/2017 que estabelece as prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e saúde.

EVENTOS
JANTAR-DEBATE :

“O novo Regulamento europeu para a proteção de
dados”

Realizou-se em 30 de aaneiro passado o aantar-debate onde foi abordado o tema indicado, que foi
amplamente debatido pela sua importância e impacto nas organizações. Com efeito, já está em
vigor o Regulamento Geral de Proteção de Dados [RGPD] desde 27.04.2016, embora só
comece a ser aplicado em maio de 2018. O novo quadro legal europeu tem novidades
signifcativas que terão um impacto considerável na vida das organizações, públicas e privadas,
assim como na atividade das autoridades de supervisão. Sendo a proteção de dados pessoais um
direito fundamental em Portugal e na União Europeia, os cidadãos ocupam um lugar central nesta
transformação.
Os oradores foram o Dr. José Oliveira Silva, Managing Partner da Controlgal-Consulting (entre outros
cargos), e Sr. Carlos Alberto Silva, consultor independente e Certifed Data Protection Ofcer.
Link útil: Comissão Nacional de Proteção de Dados - https://www.cnpd.pt/bin/rgpd/rgpd.htm
Em www.controlgal.pt há um e-book disponível sobre o tema.
Iremos em breve enviar um questionário onde os colegas poderão selecionar os tópicos que mais
lhes interessar aprofundar com vista à realização de formação no SERS.

PROTOCOLOS

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 .

VIDA INTERNA DO SERS
Assembleia Geral DE 28 dezembro 2017
Realizou-se na data indicada, pelas 19,00 h, uma AG para votação do Plano de Atividades e
Orçamento para 2018. Foram aprovados por unanimidade.
Nova quotização para 2018 Foram fxados pela Direção os novos valores para 2018: sócios no
ativo 1%,00€; sócios reformados 5,60€; sócios pré-reformados 7,00€ e para sócios que auferem

salários inferiores a 2,5 SMN será de 1% do salário para os ativos, 0,5% para os pré-reformados e
0,%% para os reformados.
Horários de funcionamento do SERS
2ªs e %ªs – das 09h00 às 18h30 ; 3ªs e 5ªs – das 09h00 às 19h30 – 6ªs – das 09h00 às 17h00
Mantêm-se o horário da consulta aurídica às 3ªs e 5ªs a partir das 19h00, em Lisboa.
A Delegação do Norte está encerrada. Qualquer assunto pode ser tratado através da Sede,
nomeadamente a marcação de consulta aurídica ao advogado do Porto.
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