Plenário do CENTRO DE RELAÇÕES LABORAIS

4ª Reunião - 2018
10/07/2018 – 14:30 h
Ata síntese
No dia 10 de Julho de 2018, pelas 14:30 horas, nas instalações do MTSSS, realizou-se a quarta
reunião de 2018 do Plenário do Centro de Relações Laborais, estando presentes todos os
membros. Foram analisados os temas seguidamente enunciados.
1. Aprovação da ordem de trabalhos.
Foi aprovada, por unanimidade, a proposta de ordem de trabalhos.

2. Aprovação da ata n.º3/2018
Foi aprovada por unanimidade a ata nº 3/2018

3. Estudo, a economia digital e a negociação coletiva – ponto de situação
Atendendo às dificuldades verificadas no preenchimento on line, ficou acordado que o
questionário sobre a economia digital dirigido a entidades empregadoras e a
estruturas de representação coletiva de trabalhadores seria preenchido através de
entrevistas, realizadas pela equipa do CRL e agendadas com a colaboração dos
parceiros sociais. Pretende-se realizar, no mínimo, realizar 40 entrevistas.
4. A negociação coletiva em números (2017)
Foi referido que a coletânea “A negociação coletiva em números”, atualizada a 2017,
já está disponível no site do CRL.
5. Diálogo sectorial do setor da Banca
Em princípio, tentar-se-á promover o diálogo sectorial sobre a Banca no final de
Outubro. Foi feito um contacto exploratório com a Associação Portuguesa de Bancos,
que se mostrou disponível para participar.
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6. Visita a Espanha à Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos e ao El
Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, outubro 2018.
Foi discutido e consolidado o programa de reuniões com a Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC) e ao El Observatorio de las Ocupaciones del
Servicio Público de Empleo (SEPE).
Quanto à reunião com a CCNCC, prevê-se a discussão dos seguintes pontos:


breve apresentação dos dois organismos ;



apresentação dos membros que integram a CCNCC e o CRL, em especial
apresentação dos parceiros sociais de Espanha e Portugal;



debate e troca de experiências sobre a caracterização dos modelos de negociação
coletiva de ambos os países;



Definição de formas de colaboração futuras.

Quanto à reunião com o SEPE, prevê-se a discussão dos seguintes pontos:


breve apresentação dos dois organismos ;



apresentação dos membros que integram o SEPE e o CRL;



discussão sobre a publicação conjunta do Relatório “O mercado de trabalho e a
mobilidade laboral entre Portugal e Espanha (2008-2017)”, relativa aos 10 anos
de cooperação entre os dois organismos;



preparação da comemoração dos 10 anos de cooperação entre o SEPE e o
CRL/OEFP .

7. Informações
apresentação da execução orçamental e despesas programadas até dezembro de
2018.
8. Outros assuntos

8.1.Foi distribuído a proposta do roteiro do Relatório sobre emprego e formação do 1º
semestre de 2018.
8.3. Foi distribuído o contributo do CRL para o Relatório Sobre o Progresso da Igualdade
entre Mulheres e Homens no Trabalho, no Emprego e na Formação Profissional(Lei
10/2001, de 21 de maio).
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9. Marcação da próxima reunião ordinária.

A próxima reunião do Plenário foi marcada para dia 18 de Setembro às 16.00 H

A reunião terminou pelas 16.00 horas.

O Presidente
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