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Editorial 
 
Os trabalhadores enfrentam hoje 
em dia um desafio constante que os 
leva a pensar que os 
conhecimentos e competências 
adquiridos estão em constante 
mudança. 
O Sindeq definiu como uma das 
suas preocupações prioritárias o 
alertar e apoiar os trabalhadores 
para a necessidade de formação ao 
longo da vida. Estamos 
empenhados em criar condições 
aos sócios do Sindeq para 
aproveitarem as novas 
oportunidades que se apresentam. 
É fundamental que os trabalhadores 
que não tenham o 9º e 12º ano, se 
consciencializem que a globalização 
vai criar exigências, que só podem 
responder os que tiverem adquirido 
novas competências e as 
conseguirem certificar. 
Neste boletim damos relevância ás 
ofertas que temos a nível de 
iniciativas, que em colaboração com 
o centro de novas oportunidades do 
Cefosap podem ajudar a obter 
equivalências ao nível do ensino 
básico e secundário, utilizando os 
processos de Reconhecimento, 
Validação de Conhecimentos e 
Competências (RVCC). Os 
associados do Sindeq tem uma 
oportunidade que não devem 
perder. Junta a nós, TODOS vamos 
contribuir para elevar o nível de 
saber dos trabalhadores 
Portugueses, enriquecendo, 
prestigiando e valorizando o seu 
futuro. 
 
Apreender compensa. 

  

 
 
Realizou-se nos dias 8 e 9 de Novembro de 2007, em 
Lisboa o 7º Plenário do Comité Europeu para o Diálogo 
Social na Indústria Química. 
Esta reunião foi organizada pela (EMCEF) Federação 
Europeia dos Sindicatos das Minas, Química e Energia 
e pela (ECEG) Grupo Europeu dos Empregadores da 
Química. 
Estiveram presentes delegações da Itália, França, 
Bélgica, Suécia, Hungria, Roménia, Bulgária, Inglaterra, 
Espanha, Noruega, Polónia, Dinamarca, Áustria, 
Finlândia, República Checa e República Eslovaca. 
O Sindeq foi o único sindicato Português presente nesta 
reunião, dado ser membro de pleno direito da (EMCEF) 
Federação Europeia dos Sindicatos das Minas, Química 
e Energia. 
Foram discutidas políticas para a Indústria Química na 
Europa, visando o aumento do emprego e da 
competitividade. 
Foram analisadas e discutidas, iniciativas que visem a 
sensibilização dos trabalhadores para a importância da 
educação e formação ao longo da vida. 
Especial atenção foi dada a iniciativas que levem á 
melhoria da saúde e da segurança nos locais de 
trabalho, assim como os cuidados a ter no 
manuseamento de produtos químicos na indústria e 
agricultura. 
Iniciou-se a análise da proposta que impeça o recurso a 
empresas de subcontratação, impedindo a entrada de 
trabalhadores sem qualificação no manuseamento de 
equipamentos do sector químico. 
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 CONTRATAÇÃO 
COLECTIVA ANO 2007 

 
Contratos publicados e subscritos pelo 
SINDEQ até 23/11/2007 
Os sócios que queiram ter acesso aos 
contratos podem fazê-lo consultando o 
sitio do Sindeq e seguindo: 
1º - Aceder a www.sindeq.pt                                         
2º - Clicar no botão Contratação 
Colectiva 
3º- Escolher AE (Acordo Empresa) ACT 
(Acordo Colectivo Trabalho) CCT 
(Contrato Colectivo Trabalho) e clicar 
4º- No sitio do Ministério de Trabalho 
escolher o nº boletim e ano e clicar  » 
5º- Clicar em Boletim nº_____ ano____                                         
6º- Escolher o contrato e clicar em cima do 
nome 
 
ACT 
ACT - CAIMA - Industria de Celulose, S.A. 
Revisão Global Publicado no BTE : nº 13 de 8 
de Abril de 2007  página 909 Subscritores : 
SINDEQ – FETICEQ 
 
ACT - CELTEJO - Empresa de Celulose do 
Tejo, S.A. Revisão Global Publicado no BTE :  
nº 32 de 29 de Agosto de 2007  página 3458 
Subscritores : SINDEQ – FETICEQ 
 
ACT -BP Portugal - Comércio de 
Combustíveis e Lubrificantes, S.A. Alteração 
salarial e outras Publicado no BTE : nº 36 de 
29 de Setembro de 2007  página 3815 a 3818 
Subscritores : SINDEQ – FETICEQ 
 
ACT - CIMIANTO - Sociedade Técnica de 
Hidráulica, S.A. Alteração salarial e outras 
Publicado no BTE : nº 40 de 29 de Outubro de 
2007  página 4011 a 4016 Subscritores : 
SINDEQ – FETICEQ 
 
AE 
AE - CUF Adubos de Portugal Alteração 
salarial e outras Publicado no BTE : nº 3 de 
22 de Janeiro de 2007 página 192 
Subscritores : SINDEQ – FETICEQ 
AE – VIDRATE Alteração salarial e outras 
Publicado no BTE : nº 5 de 8 de Fevereiro de 
2007 página 294 Subscritores : SINDEQ – 
FETICEQ 
AE – Vidrarte Integração em níveis salariais 
Publicado no BTE : nº 17 de 8 de Maio de 

2007 página 1300 Subscritores : FETICEQ e 
SINDEQ 
AE - Petróleos de Portugal – PETROGAL 
Alteração Publicado no BTE :  nº 38 de 15 de 
Outubro de 2007  página 3907 a 3911 
Subscritores : FETICEQ e SINDEQ 
 
CCT 
Aviso de projecto de Regulamentação de 
Extensão CCT - AIBA - Associação dos 
Industriais de Bolachas e Afins Publicado no 
BTE : nº 2 de 15 de Janeiro de 2007 página 95 
 
Aviso de projecto de Regulamentação de 
Extensão CCT - ANIL - Associação Nacional das 
Industriais de Lanifício e  ANIT-LAR - Associação 
Nacional das Indústrias de Têxtil – Lar Publicado 
no BTE :  nº 5 de 8 de Fevereiro de 2007  página 
289 
 
Aviso de projecto de Regulamentação de 
Extensão CCT - ANIVEC - Associação Nacional 
dos Industriais de Vestuário e Confecções 
Publicado no BTE : nº 5 de 8 de Fevereiro de 
2007 página 292 
 
CCT - APIM - Associação Portuguesa da Ind.de 
Moagem e Massas (pessoal fabril - sul) 
Alteração salarial e outras Publicado no BTE : nº 
11 de 22 de Março de 2007 página 737 
Subscritores : SINDEQ – FETICEQ 
 
CCT - APIM - Associação Portuguesa da Ind.de 
Moagem e Massas (pessoal apoio e manut.) 
Alteração salarial e outras Publicado no BTE :  nº 
11 de 22 de Março de 2007  página 738 
Subscritores : SINDEQ – FETICEQ 
 
Aviso de projecto de Regulamentação de 
Extensão CCT - APIM - Associação Portuguesa 
da Ind.de Moagem e Massas (pessoal fabril - sul) 
Publicado no BTE : nº 13 de 8 de Abril de 2007 
página 845 
 
CCT - APEQ - Associação das Empresas 
Químicas Revisão Global Publicado no BTE : nº 
16 de 28 de Abril de 2007 página 1154 
Subscritores : SINDEQ – FETICEQ 
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CCT - APIM - Associação Portuguesa da 
Ind.de Moagem e Massas (pessoal fabril - 
norte) Alteração salarial e outras Publicado no 
BTE : nº 17 de 8 de Maio 2007 páginas 1261 
a 1263 Subscritores : FETICEQ e SINDEQ 
 
CCT - NORQUIFAR Associação Nacional 
Importadores/Armazenistas e Retalhistas e 
Retalhistas de Produtos Químicos Alteração 
salarial e outras Publicado no BTE : nº 17 de 
8 de Maio 2007 páginas 1265 a 1267 
Subscritores : FETICEQ e SINDEQ 
 
CCT - Indústrias de Cordoaria e Redes 
Integração em níveis salariais Publicado no 
BTE : nº 17 de 8 de Maio de 2007 página 
1295 a 1296 Subscritores : FETICEQ e 
SINDEQ 
 
CCT - AIBA - Associação dos Industriais de 
Bolachas e Afins (pessoal fabril,apoio e 
manut.) Integração em níveis de qualificação 
Publicado no BTE : nº 18 de 15 de Maio de 
2007  página 1333 Subscritores : SINDEQ – 
FETICEQ 
 
Aviso de projecto de Regulamentação de 
Extensão CCT - APIM - Associação 
Portuguesa da Ind.de Moagem e Massas 
(apoio e manut.) Publicado no BTE : nº 20 de 
29 de Maio de 2007 página 1523 
 
CCT - GROQUIFAR - Associação de 
Grossistas de Produtos Químicos e 
Farmacêuticos  Comércio por Grosso dos 
Produtos Farmacêuticos  Alteração salarial e 
outras Publicado no BTE : nº 22 de 15 de 
Junho 2007 páginas 1924 a 1927 
Subscritores : SINDEQ 
 
CCT - GROQUIFAR - Associação de 
Grossistas de Produtos Químicos e 
Farmacêuticos Alteração salarial e outras 
Publicado no BTE :  nº 22 de 15 de Junho 
2007 páginas 1927 a 1928 Subscritores : 
SINDEQ 
 
CCT - APIFARMA - Associação Portuguesa 
da Ind. Farmacêutica Alteração salarial e 
outras Publicado no BTE : nº 23 de 22 de 
Junho de 2007 página 2056 Subscritores : 
SINDEQ 
 
CCT - ANIA - Associação Nacional dos 
Industriais de Arroz e outras Alteração salarial 
e outras Publicado no BTE :  nº 27 de 22 de 

Julho de 2007  página 2539 a 2540 
Subscritores : SINDEQ – FETICEQ 
 
CCT - AIBA - Associação dos Industriais de 
Bolachas e Afins (pessoal fabril, apoio e 
manut.) Alteração salarial e outras Publicado 
no BTE :  nº 27 de 22 de Julho de 2007  
página 2540 a 2541 Subscritores : SINDEQ – 
FETICEQ 
 
Aviso de projecto de Regulamentação de 
Extensão CCT -(pessoal fabril -sul) APIM - 
Associação Portug. da Ind. Moagem e 
Massas e outras Publicado no BTE : nº 29 de 
8 de Agosto de 2007 página 2926 a 2927 
 
CCT - ANIL - Associação Nacional das 
Industriais de Lanificio e ANIT-LAR - 
Associação Nacional das Indústrias de Têxtil 
– Lar Alteração salarial e outras Publicado no 
BTE : nº 29 de 08 de Agosto de 2007 página 
2939 a 2980 Subscritores : SINDEQ 
 
CCT - NORQUIFAR-Associação Nacional dos 
Import./Armaz.de Prod.Químicos e 
Farmacêut. Alteração salarial e outras 
Publicado no BTE : nº 30 de 15 de Agosto de 
2007 página 3097 Subscritores: SINDEQ – 
FETICEQ 
 
CCT - APICER - Associação Portuguesa da 
Indústria Cerâmica Pessoal fabril Publicado 
no BTE : nº 32 de 29 de Agosto de 2007  
página 3255 Subscritores : SINDEQ – 
FETICEQ 
 
CCT - ANIVEC-APIV -Associação nacional 
das Indústrias de Vestuário e Confecção 
Alteração salarial e outras Publicado no BTE : 
nº 33 de 8 de Setembro de 2007 página 3622 
Subscritores : SINDEQ 
 
Aviso de projecto de Regulamentação de 
Extensão CCT-(apoio e manutenção) APIM-
Associação Portug.da Ind.Moagem e Massas 
e outras Publicado no BTE : nº 34 de 15 de 
Setembro de 2007 página 3695 
 
Aviso de projecto de Regulamentação de 
Extensão CCT -APEQ - Associação 
Portuguesa das Empresas Químicas 
Publicado no BTE : nº 35 de 22 de Setembro 
de 2007 página 3748  
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O ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2008 
E OS TRABALHADORES 

 
O orçamento de estado para 2008 deveria 
assumir claramente o crescimento 
económico e o emprego como as prioridades 
da política económica e social, de modo a 
que se inicie uma trajectória sustentada de 
crescimento e de desenvolvimento, que nos 
permita retomar o processo de convergência 
com a União Europeia e responder aos 
objectivos da Estratégia de Lisboa. E, em 
nosso entender, o OE 2008 continua a não 
responder àqueles desafios. 
 
Portugal tem vindo a registar um 
crescimento económico muito fraco e 
insuficiente para criar mais empregos e para 
combater o desemprego, estando ainda a 
divergir da média comunitária desde 2002. 
Temos vindo igualmente a assistir a um 
crescimento muito significativo de 
desemprego, a taxa de desemprego passou 
de 3,9% em 2000 para 7,9% no 2º trimestre 
de 2007 e hoje o nosso nível de desemprego 
ultrapassa a média comunitária, quando 
tradicionalmente a nossa taxa de 
desemprego era metade da comunitária. 
Temos hoje um nível de desemprego 
insustentável do ponto de vista económico e 
social. 
 
Registam-se positivamente os progressos 
alcançados em matéria de redução do défice 
orçamental que deverá ser de 3,0% já em 
2007, ficando por conseguinte aquém da 
previsão inicial do governo e já dentro dos 
limites estabelecidos pela União Europeia, 
em termos do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento. Importa, no entanto ter 
presente que o combate prioritário ao défice 
público prosseguido nestes últimos anos 
teve impactos muito negativos sobre os 
trabalhadores, sobre o investimento público 
e nomeadamente sobre o agravamento do 
desemprego. 
 
Face á melhoria das contas públicas, 
consideramos existirem condições propícias 
para uma nova orientação das políticas 
económicas, que visem o crescimento 
económico e o combate ao desemprego. 

 
Sempre defendemos que a consolidação 
orçamental deveria ser prosseguida por via 
do aumento das receitas. O aumento das 
receitas deveria provir simultaneamente de 
um crescimento económico mais forte e do 
combate á evasão fiscal. 
 
Esta proposta integra um conjunto de 
medidas que penalizam os trabalhadores e o 
próprio desenvolvimento equilibrado do país, 
nomeadamente: 
  
 - Um novo aumento da carga fiscal 
sobre os trabalhadores e pensionistas, 
resultante de uma actualização insuficiente 
dos escalões e das deduções em sede de 
IRS. 
 
 - Um crescimento insuficiente do 
investimento público estruturante, com forte 
impacto no investimento privado assim como 
a redução de despesas nalgumas funções 
sociais do Estado. 
 
 - A insuficiência de políticas activas de 
emprego, visando criar condições para um 
regresso mais rápido dos desempregados, 
facilitando e garantindo as “transições” no 
mercado de emprego. 
 
 - O combate á precariedade do 
emprego, nomeadamente por via de um 
reforço significativo dos serviços inspectivos. 
 
 - O combate ao desemprego de longa 
duração e a melhoria da protecção social 
destes desempregados 
 
Este não é o Orçamento de 
Crescimento e do Emprego, que o 
país necessita e exige, nem 
contribui, como devia, para a 
diminuição das desigualdades e 
para promover uma maior justiça 
social. 
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TRABALHADORAS  DA  BAWO 
CONFECÇÕES 

ASSOCIADAS DO  SINDEQ  VÃO  
RECEBER  INDEMNIZAÇÕES 

DO  FUNDO DE GARANTIA SALARIAL 
 
As  trabalhadoras  da  Bawo  Confecções  
associadas  do  SINDEQ  foram  finalmente  
notificadas  da  decisão  de  deferimento  das  
indemnizações  que  por  direito  lhes  
assiste, através  do  fundo  de  garantia  
salarial,  por  força  do  encerramento da  
empresa, em  Estarreja. 
Tal  facto,  por, ao  que  consta,  terem  sido  
as  únicas até  ao  momento  a  consegui-lo,  
atesta  bem  o  empenho  que  o  SINDEQ  
colocou  na  resolução  deste  problema e  
denota  a  qualidade  do  nosso  serviço  de  
contencioso. 

 
 

 
V Grande Concurso de Pesca 

Desportiva de Mar 
 
Organizado pela Regional de Leiria realizou-
se no passado dia 07 de Outubro o 
5º.Concurso de Pesca Desportiva do Sindeq. 
Estiveram presentes 73 concorrentes, 
distribuídos por 19 equipas e três Clubes. A 
prova decorreu das 08.00 horas ás 12.45h., 
sendo o almoço convívio efectuado na 
colectividade da Ordem, seguindo-se a 
distribuição de prémios. Venceu este 
concurso o concorrente Carlos Amorim. A 
Pescas Marinha foi a vencedora por Clubes e 
por equipas. De salientar a entrega de uma 
taça ao Clube mais distante que foi o Sindeq 
de Lisboa. De salientar também o são 
convívio que houve entre todos os 
participantes e o empenhamento de todos os 
dirigentes e funcionários da Regional e 
familiares. Contamos mais uma vez com a 
presença do nosso Secretário-Geral Sr. 
Francisco Negrões que antes da entrega de 
prémios dirigiu algumas palavras de incentivo 
a todos os presentes. O nosso bem-haja! 
Regional de Leiria    -    Luís Bernardo 
 
                                                              

ENSINO 
UNIVERSIDADE 
PORTUCALENSE 
Rua Dr. António Bernardino de 
Almeida, 
541/619 4200 072 PORTO 225572631 
Desconto de 10% no preço da 
inscrição. 
Desconto de 15% no preço da 
anuidade. 
Estes descontos são extensivos aos 
filhos e 
cônjuges dos associados, sendo 
necessária a apresentação de 
declaração passada pelo 
Sindeq 
 
UNIVERSIDADE LUSÍADA 
Rua Dr. Lopo de Carvalho, Quinta de 
Semide 225 570 800  225 487 972 
4369 006 PORTO 
Rua da Junqueira, 188/198 Lisboa 
Desconto de 15% do valor das 
propinas 
mensais relativas a qualquer dos 
cursos de 
licenciatura, mestrado, doutoramento, 
pós 
graduação, especialização e similares 
ministrados nas Universidades 
Lusíada de Lisboa, do Porto e 
Vila Nova de Famalicão 
Estes descontos são extensivos aos 
filhos e cônjuges dos associados, 
sendo necessária a apresentação de 
declaração passada pelo Sindeq 
 
ISMAI 
Instituto Superior da Maia 
Av. Carlos de Oliveira Campos 
Castelo da Maia 229 866 000 
Desconto de 10% no preço da 
inscrição 
Desconto de 10% nos restantes 
encargos. 
Estes descontos são extensivos aos 
filhos e cônjuges dos associados, 
sendo necessária a apresentação de 
declaração passada pelo Sindeq 
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SDAN PNEUS 
SOCI. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS 
NACIONAIS, SA 
Rua de Agramonte, 317 22 6004552 
4100 Porto 
Rua J oão de Ruão, 19/23 23934649 
3000 Coimbra 
Av. Dr. Lourenço Peixinho, 242  
234382425 3800 Aveiro 
Av. D. Afonso Henriques, 1325 
229386873 22293887 
4450 Matosinhos 
Descontos aos sócios do SINDEQ 
devidamente credenciados na aquisição de 
Pneus  
com descontos de 32% a 40% conforme a 
marca. 
·Prestação de Serviços: 
· Alinhamento Direcção………..20% 
· Equilíbrio de rodas……………20% 
 
 
MEDISERVIÇOS – Serviços Gestora de 
Participações Sociais, S.A. 
Rua José da Costa Pedreira, nº12 -3º Fte 
Lisboa 
Prestação de Serviços de Estomatologia e 
Medicina Dentária, Análises Clínicas,  
Radiologia. Serviços Médicos e de 
Enfermagem ao Domicilio de acordo com a 
tabela particular em vigor, deduzidas de um 
desconto de 10% 
Prestação de serviços aos associados, 
cônjuge, descendentes e ascendentes, 
com apresentação de declaração do 
sindicato.  
 
 
Quinta do Agrinho- turismo no Espaço 
Rural 
Avª João II, Nº 106 – 5º 4715-304 Braga 
Concede o desconto de 10% no preço em 
vigor do alojamento a todos associados do 
sindeq devidamente identificados, regalia 
não acumulável com outras eventuais 
promoções em vigor.Solicite tabela de 
preços através dos contactos: ℡ 
253377059 253377122  
E-mail: agrinho@agrinho.com 
www.agrinho.com 
 
 

 
 
 

 
 
 
FEDERAÇÃO CAMPISMO E 
MONTANHISMO PORTUGAL 
Av. Coronel Eduardo Galhardo, 24 D 
1199007 LISBOA 
Tef. 218216890 Fax 218126918 
Descontos em Parques de 
Campismo, emissão 
de cartas de campista e de 
montanheiro e 
ainda revalidação dos selos. 
 
 
Termas das Caldas da Saúde 
Areias 4784-907 AREIAS Santo Tirso 
℡ 252861763   252861764 
www.caldas-da-saude.pt 
Descontos de 15% nos cartões do 
clube de saúde 
Descontos de 10% nos tratamentos 
termais fora dos meses Junho, 
Agosto, Setembro, Outubro.  
Descontos aos sócios do SINDEQ e 
respectivos cônjuges, ascendentes e 
descendentes do 1º grau. 
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TRATADO EUROPEU 
 

O acordo alcançado na Cimeira Europeia de 
Lisboa sobre o novo Tratado Europeu, é um 
sinal claro que a Europa está em condições 
de afrontar os novos desafios e ultrapassar 
as dificuldades da globalização, com um 
maior desenvolvimento económico e social. 
 
O novo Tratado Europeu permite criar 
melhores condições de decisão numa 
Europa a 27, que com as actuais regras se 
encontrava muitas vezes bloqueada por 
oposição de um ou mais Estados membros, 
em participar na área social. 
 
O Tratado avança também no quadro dos 
princípios e valores estruturantes do modelo 
social europeu. Referimos, em especial, as 
referencias á economia social de mercado e 
ao pleno emprego e os avanços em áreas 
importantes como a igualdade de 
oportunidades. 
 
Como é evidente este não é o Tratado que 
as Organizações Sindicais desejariam. É um 
retrocesso em relação ao chamado Tratado 
Constitucional e, mesmo este, não garantia 
que todas as políticas sociais pudessem 
passar a ser aprovadas por maioria 
qualificada e não com a unanimidade exigida 
nalgumas áreas, como a Segurança Social. 
 
O Tratado de Lisboa traduz um avanço 
social face ao Tratado de Nice e 
particularmente no relativo á Carta dos 
Direitos Fundamentais, que ganha carácter 
vinculativo nos Estados Membros e a nível 
europeu.  
 
Esperamos que também com o esforço do 
diálogo social europeu, seja possível 
avançar no aprofundamento da Europa 
Social, com mais e melhor emprego. 
 
O documento, assinado pelas quatro 
Organizações Europeias dos Parceiros 
Sociais sobre os desafios com que se 
confrontam os mercados de trabalho 
europeus, é um sinal claro da vontade dos 
parceiros sociais em avançar com debates 

fundamentais nesta matéria e na área 
económica e social. Manifestamos o apoio a 
este acordo que reforça a posição 
estruturante do diálogo social no reforço da 
construção europeia. 
 
 

A industria têxtil e vestuário 
europeia 

 
Realizou-se no dia 30 de Outubro de 2007 
no citeve em Famalicão uma “audição 
pública” sobre o desenvolvimento da 
indústria têxtil e do vestuário europeu. 
Esta audição foi promovida pelo comité 
económico e social europeu e contou com a 
participação de delegações da polónia, 
Alemanha, França, Itália, Bélgica e do 
Secretariado-Geral da ETVC-TCL-
Federação europeia do têxtil, vestuário e 
couro, de que o sindeq é sócio. O sindeq 
esteve representado por dois elementos do 
secretariado nacional, sendo o único 
sindicato português presente. 
Foi debatido a situação do têxtil e vestuário 
em diversos estados europeus, desafios 
futuros e medidas a adoptar para responder 
aos desafios da globalização. 
Uma das prioridades da indústria têxtil e 
vestuário, terá que ser a aposta na 
modernização dos equipamentos de 
produção, no desenvolvimento e inovação 
de um modelo e colecções apostando na 
qualidade. Uma indústria de qualidade não 
pode ter como base os baixos salários mas 
sim uma forte mão-de-obra especializada e 
justamente paga. 
Uma das comunicações apresentada pelo 
representante da comunidade europeia, do 
sector “adaptação as reformas” foi de critica 
ao governo português de não se ter 
candidatado aos fundos europeus para a 
reconversão de meios humanos afectado 
pela reestruturação /globalização, que 
permitido auxiliar a reconversão de milhares 
de trabalhadores afectados pelo 
encerramento de empresas. 
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CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES – RVCC ESCOLAR 
 
O Centro Novas Oportunidades do CEFOSAP / UGT em parceria com o sindeq desenvolve processos de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) destinado aos sócios do sindeq, que o 

podem ajudar a obter equivalência ao nível básico (4, 6 ou 9 anos) ou secundário (12 anos) de educação. 

Acesso e condições da certificação de Nível Básico: 
 
Poderá aceder ao nível básico de educação  (4º, 6º ou 9º ano de escolaridade) se tiver 18 
anos ou mais de idade, adquiriu conhecimentos e competências através da sua experiência 
de vida e não frequentou ou não concluiu o 4º, 6º ou 9º ano de escolaridade. 
 
Duração: 

• 1 sessão de reconhecimento + 8 de balanço de competências + formação necessária 
(número de sessões depende das lacunas detectadas) + 1 sessão de Júri de Validação 

Horário: 
• Laboral ou pós-laboral 

 
Acesso e Condições da certificação de Nível Secundário: 
 
Poderá aceder ao nível secundário de educação (12º ano de escolaridade) se tiver 18 anos 
ou mais de idade, adquiriu conhecimentos e competências através da sua experiência de 
vida e se dispõe no mínimo de três anos de experiência profissional. 
 
Duração: 

• A duração do Processo é variável porque depende das competências detidas, do ritmo 
e da disponibilidade de cada pessoa. 

 
Horário: 

• Laboral ou pós-laboral 
 
Inscrições: 

• As inscrições são gratuitas e podem ser efectuadas nas seguintes Regionais nos dias 
úteis entre as 10:00h e as 17:00h. 

AOS NOVOS DESAFIOS AS NOVAS OPORTUNIDADES. 
NUNCA E TARDE PARA APRENDER. 

 
LISBOA ℡ 213 300 920    213 300 929    E-mail: reglisboa@sindeq.pt 
ESTARREJA ℡  234 842 560    E-mail: regaveiro@sindeq.pt 
COIMBRA ℡ 239 825 078    239 825 078       E-mail: regcoimbra@sindeq.pt 
LEIRIA ℡ 244504521      244 504 682       E-mail: regleiria@sindeq.pt 
PORTO ℡ 225 430 792    225 430 830       E-mail: regporto@sindeq.pt 
DELEGAÇÃO SANTO TIRSO     ℡ 252 851 378    252  851 378       
PONTE DE SOR                            ℡  242 203 256    242 203 256  
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FORMAÇÃO SINDICAL 
 

A acção sindical baseia-se cada vez mais em recursos 
humanos com uma maior diversidade de competências 
para fazer faces aos desafios que se impõem actualmente. 
O curso apresenta as raízes do movimento sindical, mas 
também as alterações que este foi conhecendo com o 
passar dos tempos. 
Pretende-se que os participantes tenham uma melhoria de 
conhecimentos e competências de âmbito socio-
económico, fundamentais para a actividade sindical. 
 

NEGOCIAÇÃO COLECTIVA I e II 
A negociação das condições de trabalho constitui, desde 
a formação dos sindicatos o principal objectivo destas 
organizações. Neste curso abordam-se as relações 
laborais e o sistema jurídico português. 
Pretende-se que os participantes adquiram uma melhoria 
de conhecimentos e competências técnicas em matéria de 
negociação colectiva, atingindo um patamar avançado de 
domínio do tema. 
 

LEGISLAÇÃO LABORAL I e II 
As relações laborais têm tido uma profunda evolução 
técnica e jurídica. O curso garante um conhecimento dos 
conceitos e dos diversos institutos que constituem e 
integram o sistema jurídico português. 
Pretende-se que os participantes fiquem com 
conhecimentos relativos ao Código do Trabalho e 
respectiva regulamentação. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO 
A formação neste domínio apresenta um plano curricular 
onde se abordam aspectos relativos a segurança no local 
de trabalho. 
Pretende-se formar candidatos ás Comissões de Higiene 
e Segurança no Trabalho. 
 
 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO 

SHST 
Este curso visa dar uma formação que auxilie na 
implementação de sistemas de gestão de SHST. 
Pretende-se que os participantes fiquem dotados de 
competências que lhe permitam conhecer os princípios 
de gestão de metodologias associadas ao SHST. 
 

STRESS, ASSÉDIO E VIOLÊNCIA NO 
TRABALHO 

Os trabalhadores enfrentam diariamente riscos no local 
de trabalho, nomeadamente, violência, ameaças de 
violência, agressão verbal, assédio moral e sexual, que 
lhes podem causar stress. 
Pretende-se sensibilizar os participantes para a 
importância da redução/prevenção dos riscos 

psicossociais que se devam a uma situação de 
desequilíbrio no trabalho. 
 

 
ERGONOMIA NO POSTO DE TRABALHO 

A ergonomia é a ciência que têm como objectivo a 
compreensão das interacções entre o Homem e os 
outros elementos de um sistema de trabalho. 
Pretende-se a criação de métodos e sistemas de 
trabalho, visando a saúde, a segurança e o bem-estar no 
local de trabalho. 
 

 
FORMAÇÃO PARA REPRESENTANTES 

SINDICAIS 
Existindo uma lacuna de formação na área sindical que 
promova a associação de saberes adquiridas 
informalmente e um conhecimento mais sustentado na 
área do sindicalismo. 
Pretende-se que os participantes adquiram 
conhecimentos que lhe permitam compreender o 
âmbito de acção dos organismos sindicais e 
desenvolver uma acção mais interventora e 
consequente. 

 
FORMAÇÃO, IGUALDADE OPORTUNIDADES 

Como se pode constatar, actualmente, existem papeis 
bem desiguais na sociedade, quanto a direitos e deveres 
entre homens e mulheres que urge corrigir pelas 
implicações que têm no desenvolvimento da sociedade. 
Pretende-se que os participantes adquiram 
conhecimentos, que conduzam ao desenvolvimento de 
acções que assegurem a igualdade entre homens e 
mulheres. 
 
COMUNICAÇÃO SINDICAL E ARTICULAÇÃO 

COM OS MASS MÉDIA 
A acção sindical passa muitas vezes pela divulgação da 
mensagem. Devemos ter consciência das competências 
que possuímos para comunicar e assim sabermos 
chegar aos outros pela palavra. 
Pretende-se que os participantes adquiram 
competências na área da comunicação e informação 
que lhes permita desenvolver uma atitude e 
desempenho mediáticos nos contactos e relações com 
os média.  
 

OS DESAFIOS DA GLOBALIZAÇÃO 
Vivemos numa Sociedade Globalizada que nos trouxe 
alguns benefícios, mas também alguns desafios que 
devemos compreender e analisar. 
Pretende-se que os participantes adquiram 
conhecimentos para melhor fazerem face aos desafios 
impostos pela globalização, distinguindo as várias 
consequências a ela associadas.  
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