Plenário do Centro de Relações Laborais
4ª Reunião - 2017
Dia 24 de julho 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 3/2017
Foi aprovada por unanimidade a ata nº 3/2017.

3.

Seminário A economia digital e a negociação coletiva – 25 de setembro de 2017
Foi apresentada a proposta de realização de um seminário subordinado ao tema: A
economia digital e a negociação coletiva, previsto para 25 de setembro de 2017, tendo
sido abordado e aprovado o programa dos trabalhos.

4.

Lançamento de um estudo em 2017
Foi apresentado um guião preliminar para a elaboração de um estudo do CRL sobre
Economia digital e a negociação coletiva. Foi aprovada a realização do estudo, sem
prejuízo de ser discutido na próxima reunião plenária os principais parâmetros que o
enquadram, assim como os principais pontos a desenvolver.

5.

Grandes linhas para o orçamento do CRL em 2018
A Coordenadora Executiva fez um ponto da situação sobre a execução orçamental de
2017 e apresentou as principais linhas gerais para o orçamento do próximo ano de 2018.
Os membros do CRL poderão enviar contributos até dia 31 de julho.

6.

Informações.
6.1. Relatório sobre Emprego e Formação Profissional, 2.º semestre 2016
Foi referido que seguidamente será enviada uma versão final do Relatório
apresentado no passado dia 17 de julho, assim como uma adenda com informação
estatística atualizada a dezembro de 2016, relativamente aos dados do IEFP e
EUROSTAT.
6.2. Guião do relatório sobre Emprego e Formação Profissional, 1.º semestre 2017
Foi referido que muito em breve se começará a preparar o Relatório do 1º semestre
de 2017.

7.

Outros assuntos.
7.1. Deliberação n.º 2/2017 do Plenário do CRL
Tendo em vista a liquidação e o pagamento das contrapartidas decorrentes da
aplicação do princípio da onerosidade, relativas ao ano de 2017, foi aprovada por
unanimidade a Deliberação n.º 2/2017 do Plenário do CRL, relativa à autorização e
ratificação da despesa de € 21 840.
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7.2. Deliberação n.º 3/2017 do Plenário do CRL
Foi aprovada por unanimidade a Deliberação n.º 3/2017 do Plenário do CRL, tendo
em vista a autorização do pagamento para acesso à licença GERFIP – Gestão de
Recursos Financeiros em modo partilhado.
7.3. Designação do novo presidente do CRL
Ficou acordado que a designação do próximo presidente do CRL – que representará o
grupo da Administração Pública – será agendada para reunião plenária a realizar, em
princípio, até dia 15 de Outubro de 2017.
8.

Marcação da próxima reunião ordinária
Foi aprovada a marcação de uma próxima reunião do Plenário para dia 8 de setembro, às
10 horas nas instalações do MTSSS.
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