Plenário do Centro de Relações Laborais
3ª Reunião - 2017
Dia 31 de maio de 2017, pelas 14.30 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 2/2017
Foi aprovada por unanimidade a ata nº 2/2017.

3. Atividades e Orçamento do CRL - para 2017
Foi feito o ponto de situação da execução e disponibilidade orçamental, bem como o
custo previsível de algumas atividades a concretizar até final do ano, tendo sido aprovada
a concretização imediata de alguns projetos. Assim, foi aprovada a edição em papel do
relatório anual sobre a evolução da negociação coletiva em 2016; o desenvolvimento do
site do CRL em versão inglês, assim como a tradução dos respetivos conteúdos; a
tradução para inglês dos sumários executivos dos relatórios anuais do emprego e da
formação profissional e da evolução da negociação coletiva.

4. Seminário “O perfil das novas relações Laborais e a contratação coletiva”
Ficou definida a realização do seminário para setembro.

5. Relatório do Emprego e Formação Profissional, segundo semestre de 2016 – discussão
do conteúdo e programação dos trabalhos
Foi feito um ponto de situação sobre o estado de desenvolvimento dos vários pontos do
Relatório e os membros do CRL pronunciaram-se sobre o mesmo. Foram analisados e
comentados os contributos apresentados pelos membros relativamente à versão
preliminar do Relatório, justificando a posição da equipa técnica quanto ao respetivo
acolhimento.
Após discussão, foi definida a metodologia e cronologia relativas às fases subsequentes
até à apresentação pública do Relatório:
 Até dia 7 de junho envio da versão final do Relatório aos membros;
 Até dia 19 de junho, pronúncia dos membros;
 Conclusão do Relatório até dia 26 de junho;
 A apresentação pública, em princípio, dia 5 de julho (data a confirmar com o
Gabinete do Senhor Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social).
6. Informações.
6.1. Foi apresentado o projeto “Negociação coletiva em números”, que consiste na
organização de um conjunto de dados sobre negociação coletiva, a extrair dos respetivos
relatórios anuais e a disponibilizar diretamente no site, com o propósito de ir
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sistematizando, progressivamente, informação relevante sobre a caraterização da
negociação coletiva. Posteriormente, esse trabalho será alargado ao domínio do emprego
e formação profissional.
6.2. Para o desenvolvimento de um projeto em parceria com o IEFP, a equipa técnica do
CRL vai reunir com o IEFP tendo em vista a realização de um estudo sobre o mercado de
trabalho e os fluxos de mobilidade transfronteiriça, desenvolvendo a nível regional o
trabalho já desenvolvido desde 2009, quanto à caraterização do mercado de trabalho e à
mobilidade laboral entre Espanha e Portugal .
6.3. Foi enviado para a CITE o contributo do CRL para o Relatório anual relativo ao DL
n.º10/2001, de 21 de maio, que se traduz na sistematização dos conteúdos sobre a
igualdade e não discriminação na contratação coletiva em 2016, elaborado com base na
informação recolhida para o relatório anual sobre a evolução da negociação coletiva em
2016, do CRL.
7. Outros assuntos.
Foi ratificada por unanimidade a deliberação n.º 1/2017.
8. Marcação da próxima reunião ordinária
Ficou estabelecido que, depois de definida a data de apresentação do Relatório sobre
Emprego e Formação, será marcada a data da próxima reunião plenária.
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