Plenário do Centro de Relações Laborais
7ª Reunião - 2016
Dia 06 de dezembro de 2016, pelas 15.00 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 6/2016
Foi aprovada por unanimidade a ata nº 6/2016, com o seguinte aditamento no final do 2.º
parágrafo da pág. 1, por sugestão da CGT e UGT: “sem prejuízo das declarações escritas
enviadas pela CGTP e UGT”.

3. Orçamento do CRL - ponto de situação de 2016 e perspetivas para 2017
Foi dado conhecimento do montante descativado relativo ao orçamento para 2016 e
apresentado o ponto de situação da execução financeira.
Foram discutidas as perspetivas relativas ao orçamento de 2017.
4. Relatório do Emprego e Formação Profissional, segundo semestre de 2016 –
programação dos trabalhos
Foi apresentado e analisado o roteiro relativo ao relatório sobre emprego e formação do
2º semestre de 2016.

5. Discussão sobre futuras atividades do CRL
O Plenário aprovou por unanimidade a deliberação n.º 6, referente à publicação do
relatório sobre emprego e formação, relativo ao 2.º semestre de 2015, e do relatório anual
sobre a evolução da negociação coletiva referente a 2015.
Foi apresentada pelo Presidente a proposta de realização de um seminário sobre “O novo
figurino (digitalização) das Relações Laborais e a Contratação Coletiva”.
Concluiu-se que não será possível a realização do seminário ainda este ano, tendo ficado
programado para o início de 2017.
6. Informações
O Plenário foi informado da realização de mais um relatório sobre “O Mercado de Trabalho
e a Mobilidade Laboral entre Espanha e Portugal”, com dados de 2015, elaborado, em
conjunto, pelo Centro de Relações Laborais e pelo Observatorio de las Ocupaciones, de
Espanha.
7. Outros assuntos
O Plenário aprovou por unanimidade as deliberações n.º 4, relativa ao pagamento da
onerosidade, e n.º 5, relativa ao pagamento da licença GERFIP.
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8. Marcação da próxima reunião ordinária
Foi aprovada a marcação de uma próxima reunião do Plenário para dia 17 de janeiro, pelas
14.30 horas, nas instalações do MTSSS.
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