Plenário do CENTRO DE RELAÇÕES LABORAIS

6ª Reunião - 2017
12/10/2017 – 14:30 h
Ata Síntese
No dia 12 de outubro de 2017, pelas 14.30 horas, nas instalações do MTSSS, realizou-se a sexta
reunião de 2017 do Plenário do Centro de Relações Laborais (reunião com a Ordem de
Trabalhos em anexo 1), estando presentes todos os membros - com exceção dos
representantes do GEP, da CTP, da UGT e de José Manuel Oliveira (da CGTP), que justificaram a
sua ausência -, bem como a Prof. Doutora Maria do Rosário Palma Ramalho, conforme lista de
presenças em anexo 2.
Estiveram presentes também representantes (não membros do CRL) dos seguintes serviços:
GEP (Nuno Vaz Antunes) e UGT (José Manuel Cordeiro).

1.

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

2.

Aprovação da ata n.º 5/2017
Foi aprovada por unanimidade a ata nº 5/2017 (anexo 3).

3. Estudo “A Economia Digital e a Negociação Coletiva”, aprovação do questionário
Na sequência do guião apresentado na última reunião, a Coordenadora Executiva
apresentou o projeto de questionário (anexo 4), bem como os contributos sobre o mesmo
entretanto enviados por alguns dos membros (anexos 5 e 6).
O Presidente deu a palavra a todos os membros para se pronunciarem, tendo sido
aprovado por unanimidade que:





Haverá um único questionário, a preencher ao nível das empresas;
Para efeito de resposta ao questionário, cada uma das confederações
empregadoras indica até 15 empresas e cada uma das confederações sindicais
indica representantes dos trabalhadores em até 15 empresas;
Quem responde ao questionário deve identificar-se, com a salvaguarda de
aboluta confidencialidade e não divulgação da respetiva identificação;
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A Prof. Doutora Maria do Rosário Palma Ramalho decidirá quais dos contributos
dados pelos membros, e em que medida, serão acolhidos na versão final do
questionário.

4. Informações
4.1 Delegação de Moçambique

O Presidente informou que a Senhora Ministra do Trabalho, Emprego e
Segurança Social (MITESS) de Moçambique se deslocará a Portugal e que
visitará o CRL.
O Plenário concluíu, por unanimidade, que se deverá distinguir consoante a
visita seja da própria Ministra ou da respetiva equipa técnica; no primeiro
caso, o CRL deverá ser representado ao mais alto nível.
4.2 Prémio Agostinho Roseta
A Coordenadora Executiva informou o Plenário da participação do CRL no júri
do prémio Agostinho Roseta.

4.3 Delegação da EU na ACT
Relativamente a este assunto, o representante da ACT no CRL, Dr. Jorge Pinhal,
informou sobre o convite dirigido ao Presidente do CRL para estar presente.
5. Outros assuntos

5.1 Relatório Emprego e formação, 1º semestre de 2017
A Coordenadora Executiva informou sobre a versão do Relatório sobre
Emprego e Formação (1º semestre de 2017), entretanto enviado aos
membros, e pediu contributos até dia 31 de outubro.
O Plenário deliberou que apenas o relatório do 2º semestre de cada ano terá
cerimónia de apresentação pública.
5.2 Balanço do seminário de 25 de Setembro
Todos os membros realçaram a importância do seminário e elogiaram a sua
organização.
5.3 Deliberação n.º 5/2017, adjudicação do estudo A Economia Digital e a
Negociação Coletiva
A deliberação n.º 5/ 2017 (anexo 7) foi ratificada por unanimidade.
Ata síntese n.º 6/2017, reunião 2017-10-12, 14.30 h

2

5.4 Relatórios a realizar em 2018
Relativamente aos relatórios a elaborar no próximo ano, o Presidente
sensibilizou os membros para a necessidade de rapidamente se terem de
escolher os novos peritos que coordenarão os relatórios do emprego e
formação e da negociação coletiva.

6. Marcação da próxima reunião ordinária

Foi aprovada a marcação da próxima reunião do Plenário para dia 27 de outubro, às 10
horas, para eleição do novo Presidente do CRL, nas instalações do MTSSS.
A reunião terminou pelas 17.15 horas.

O Presidente
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