Plenário do Centro de Relações Laborais
4ª Reunião
Dia 30 de junho de 2016, pelas 10.00 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 Ordem de Trabalhos.

2. Aprovação da ata n.º 3/2016
Foi aprovada por maioria a ata nº 3/2016, com a abstenção da CGTP, por não ter estado
presente na reunião anterior.

3. Discussão e aprovação do Relatório Semestral sobre Emprego e Formação Profissional,
2.º semestre 2015, de acordo com a metodologia aprovada (versão 3)
Foi discutido o Relatório Semestral sobre Emprego e Formação Profissional, 2.º semestre
2015 e foram apresentadas várias sugestões por parte dos membros, após o que o Prof. Mário
Caldeira Dias procurou enquadrar as sugestões no contexto do relatório, incluindo as
sugestões recebidas por escrito pela CGTP e IEFP,I.P. Foi aprovada a adoção do Relatório pelo
plenário do CRL, por maioria, com três abstenções (CTP,CIP,CGTP).
Foi aprovada, com alterações e por unanimidade, a “Introdução” ao Relatório da
responsabilidade do CRL.

4. Discussão e aprovação do Relatório anual sobre a evolução da negociação coletiva para
2015, de acordo com a metodologia aprovada (versão 3)
Foi discutido o Relatório anual sobre a evolução da negociação coletiva para 2015, na última
versão distribuída, que integra um conjunto de sugestões apresentadas pela CGTP. Foi
aprovada a adoção do Relatório pelo plenário do CRL, com a abstenção da CGTP.
Foi aprovada, com alterações e por unanimidade, a “Introdução” ao Relatório da
responsabilidade do CRL.

5. Discussão sobre seguimento a dar aos relatórios
De acordo com a metodologia aprovada, após a emissão dos pareceres das Comissões
Científicas relativos aos dois relatórios mencionados nos pontos 3 e 4 e dos comentários
formulados pelos membros do CRL, individualmente ou por grupo, proceder-se-á à sua edição
final. O Presidente do CRL informou que os dois relatórios serão entregues ao Senhor Ministro
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do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e serão divulgados de acordo com modelo a
definir, sendo o Relatório da negociação coletiva apresentado, em princípio, durante o mês de
julho.

6. Discussão sobre as próximas matérias a analisar pelo Plenário do CRL
Foi aprovado que na próxima reunião do plenário do CRL serão agendados os seguintes
assuntos:
- Eleição do seu novo Presidente, nos termos do Regulamento Interno do CRL;
- Análise e discussão do arranque dos trabalhos dos próximos relatórios, bem como de
outros projetos do CRL.
7. Informações.
Nada a registar.
8. Outros assuntos.
Nada a registar.
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