Plenário do Centro de Relações Laborais
2ª Reunião - 2017
Dia 09 de março de 2017, pelas 11.00 horas, nas instalações do Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social.

Síntese dos temas abordados

1.

Aprovação da ordem de trabalhos
Foi aprovada, por unanimidade, a proposta de ordem de trabalhos.

2.

Aprovação da ata n.º 1/2017
Foi aprovada por unanimidade a ata nº 1/2017.

3.

Aprovação do Plano de atividades e Orçamento do CRL para 2017
Foi aprovado o plano de atividades, com a abstenção dos representantes da CGTP,
relativamente à elaboração do relatório anual sobre negociação coletiva; dos dois
relatórios semestrais sobre emprego e formação profissional e um seminário em
articulação com a Organização Internacional do Trabalho e a União Europeia
designadamente com vista à realização de um seminário sobre “O perfil das novas
relações Laborais e a contratação coletiva”.
A realização de um estudo comparado no âmbito da negociação coletiva, ficou
condicionada a aprovação do pedido de descativação orçamental, apresentado ao
Governo em fevereiro de 2017.

4. Relatório da negociação coletiva de 2016 – versão preliminar / ponto de situação
No dia 8 de março do corrente, foi enviada a versão preliminar do relatório sobre a
evolução da negociação coletiva de 2016. E foi aprovada a seguinte metodologia:
 Os membros do CRL enviarão os seus contributos até ao final do mês de março,
preferencialmente até ao dia 27 de março de 2017;
 A versão final do relatório será enviada aos membros do CRL até ao dia 4 de abril;
 A versão final será aprovada por consulta escrita até 13 de abril de 2017. Esta versão
integra: a Introdução do plenário do CRL, aprovada pelos membros e assinada pelo
presidente; o parecer da Comissão Científica; e os comentários dos membros do CRL,
que os queiram realizar;
 Apresentação pública, com a presença do Senhor Ministro do Trabalho, da
Solidariedade e Segurança Social, no dia 2 maio de 2017, às 15.00H, em moldes
idênticos à apresentação do relatório anterior.
5. Informações
5.1. Relatório do Emprego e Formação Profissional, segundo semestre de 2016 – ponto de
situação
Foi feito o ponto de situação da elaboração do Relatório do Emprego e Formação
Profissional relativo ao segundo semestre de 2016.
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Foi comunicado que será publicado no site do CRL o Relatório “O Mercado de trabalho e a
mobilidade de trabalhadores entre Portugal e Espanha” de 2016 (dados de 2015)
elaborado em conjunto com o Observatorio de las Ocupaciones, do Serviço Público de
Emprego de Espanha.
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