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I. INTRODUÇÃO 

 

O Relatório que a seguir se apresenta evidencia a extensa atividade da CIP nos três compromissos 

assumidos no Plano de Atividades para 2019: 

• Compromisso com o crescimento económico 

• Compromisso com uma Europa unida em torno da competitividade 

• Compromisso com um movimento associativo sólido e com valor para as empresas 

Está dividido em dois capítulos: a intervenção transversal da CIP e, como Anexos, a ação dos 

Departamentos da CIP (Órgãos Sociais e Conselhos Consultivos, Secretaria Geral, Assuntos Jurídicos 

e Sócio Laborais, Assuntos Económicos e Assuntos Internacionais), desenvolvida sob a orientação 

do Conselho Geral e da Direção. 

Ao prestar contas da atividade da CIP ao longo de 2019, último ano do mandato dos Corpos Sociais 

eleitos em 9 de fevereiro de 2017, este relatório reflete a forma como foi assumido e desenvolvido 

o compromisso de colocar a CIP ao serviço do desenvolvimento económico e social do País e 

revela esta Confederação como uma estrutura associativa empresarial de cúpula dinâmica, ativa e 

interveniente em todas as matérias do interesse das empresas, da economia e de Portugal. 
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II. ENQUADRAMENTO ECONÓMICO 

 

Após um crescimento de 3,5% em 2017 e de 2,6% em 2018, a atividade económica em Portugal 

continuou a abrandar em 2019, para uma taxa de crescimento no cômputo do ano que se reduziu 

para 2,2%, refletindo, por um lado, a deterioração da conjuntura externa e, por outro lado, o 

enfraquecimento da componente cíclica da recuperação, à medida em que se vai esgotando a 

possibilidade de crescimento com base em aumentos do emprego. 

A desaceleração da atividade económica decorreu da queda do contributo das exportações 

(líquidas do seu conteúdo importado) para o crescimento do PIB, num contexto de abrandamento 

da procura externa dirigida aos exportadores nacionais. O contributo da procura interna (também 

em termos líquidos de importações) também se reduziu, com o maior dinamismo do investimento 

no início do ano a compensar parcialmente a desaceleração do consumo privado. 

Em termos de evolução intra-anual, o ritmo de crescimento enfraqueceu de 2,4% no primeiro 

trimestre para 1,9% no terceiro, melhorando para 2,2% no quarto trimestre. Esta evolução permitiu 

aumentar a vantagem face ao crescimento médio da União Europeia, com destaque para o final do 

ano, em que a aceleração do crescimento contrariou a tendência de abrandamento da generalidade 

das economias europeias. 

A evolução do ritmo de crescimento ao longo do ano resultou de flutuações das diferentes 

componentes da procura, que em alguma medida se compensaram, sendo de destacar: 

• marcada desaceleração do investimento após uma forte recuperação no início do ano; 

• a desaceleração do consumo no primeiro semestre, seguida de alguma recuperação no 

terceiro trimestre, voltando a abrandar no final do ano; 

• o comportamento mais favorável das exportações no final do ano, depois da desaceleração 

ocorrida ao longo dos três Primeiros trimestres. 

Por outro lado, a forte resposta das importações a flutuações da procura tem contribuído para que 

a produção nacional reflita de forma moderada essas flutuações. 

No mercado do trabalho, observou-se um arrefecimento do seu dinamismo, com o progressivo 

abrandamento na criação de emprego e, de acordo com os dados mensais mais recente, uma 

travagem abrupta no final do ano. A estimativa do INE aponta para que, em dezembro de 2019 o 

número de pessoas empregadas tenha sido inferior, em 3 000, ao observado em dezembro de 2018, 

quebrando-se, assim, um ciclo de seis anos ininterruptos de criação líquida de emprego. 

Ao longo do ano, registou-se, também, algum retrocesso no caminho da reorientação da economia 

para um maior peso dos setores produtores de bens e serviços transacionáveis. 

Este retrocesso foi visível, quer na evolução do VAB industrial (que, no final de 2018, regressou a 

taxas de crescimento homólogas negativas após 15 trimestres consecutivos de crescimento), quer 

na redução do emprego na agricultura, nas atividades ligadas ao turismo e (no terceiro trimestre, 

pela primeira vez desde o final de 2013) na indústria transformadora. 
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O setor financeiro também não contribuiu para a desejável reorientação dos recursos para 

atividades abertas à concorrência internacional: apesar de uma ligeira recuperação dos 

empréstimos bancários às sociedades não financeiras (taxa de variação anual de 0,4%, em 

dezembro de 2019), os empréstimos concedidos às empresas exportadoras estão em queda (taxa 

de variação anual de -1,3%, em dezembro de 2019). 

De acordo com os dados dos três primeiros trimestres do ano, o indicador de competitividade-custo 

recuperou, beneficiando da depreciação nominal do euro e do diferencial negativo de variação dos 

custos laborais unitários face ao conjunto dos nossos 37 principais parceiros comerciais. 

A inflação, medida pela taxa de variação homóloga do índice de preços no consumidor (IPC), 

terminou o ano em 0,4%. A taxa de variação média anual do IPC fixou-se em 0,3% (contra 1,0% em 

2018). 

A yield das obrigações portuguesas a 10 anos continuou em queda durante os primeiros meses do 

ano, caindo abaixo de 1% em maio e atingindo um novo mínimo histórico em agosto, tendo, depois 

corrigido ligeiramente, mas sempre abaixo de 0,5%. 

As taxas de juro mantiveram-se em níveis baixos (embora ainda superiores aos registados, em 

média, na área do Euro), prosseguindo uma tendência de queda ligeira (a taxa de juro média a 

sociedades não financeiras sobre novas operações até 1 M€ situou-se, em novembro, em 2,5%, 

valor mínimo da série iniciada em 2000). 
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III. INTERVENÇÃO DA CIP EM 2018: COMPROMISSOS E 

INICIATIVAS DOMINANTES 

 

Dando cumprimento ao Plano para o Triénio 2017-2019, a CIP interveio com base nos 

compromissos assumidos para o presente triénio: 

• Compromisso com o crescimento económico 

• Compromisso com uma Europa unida em torno da competitividade 

• Compromisso com um movimento associativo sólido e com valor para as empresas 

Este capítulo dá conta da atividade da CIP tendo por base estes três compromissos. 

 

 

1. COMPROMISSO COM O CRESCIMENTO ECONÓMICO 

 

O compromisso com o crescimento económico, nos termos definidos no Programa de Ações para 

o Triénio 2017/2019, esteve na base de diversas iniciativas da CIP ao longo do ano de 2019, 

nomeadamente: 

• O Congresso CIP 2019, dedicado ao tema “Portugal: Crescimento ou Estagnação? A 

resposta está nas empresas!”, referido com maior desenvolvimento no ponto III. 3. 

• O seminário “Financiamento do Investimento em África”, evento promovido pelo 

Conselho Estratégico da CIP para a Cooperação, Desenvolvimento e Lusofonia Económica, 

e organizado em conjunto com o BEI – Banco Europeu de Investimento e a SOFID – 

Sociedade para o Desenvolvimento do Financiamento. Este seminário, realizado em 27 de 

fevereiro, teve como objetivo a apresentação dos instrumentos financeiros do BEI para a 

região ACP – África, Caraíbas e Pacífico, destinados às empresas europeias. 

• A apresentação do estudo promovido pela CIP “Desafios à Conciliação Família Trabalho” e 

desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (NOVA SBE), com o apoio da 

Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE), em 18 de março. 

• As sessões subordinadas ao tema “O Futuro do Trabalho em Portugal, O Imperativo da 

Requalificação”, em várias cidades do país, nomeadamente, Lisboa (17 e janeiro), Leiria (11 

de abril), Loulé (17 de março) e Porto (26 de junho). Em Lisboa, foi apresentado o mais 

completo estudo feito em Portugal sobre o impacto da automação no futuro do trabalho, 

até 2030, promovido pela CIP e elaborado em parceria com o McKinsey Global Institute e 

a NOVA SBE. Nas sessões realizadas em Leiria, Loulé e no Porto, foi debatido o seu impacto 

regional, com base nas análises desenvolvidas pela NOVA SBE, respetivamente para as 

zonas Centro, Sul e Norte do País. 

• O início da implementação do Projeto Promova, um programa de formação executiva 

dirigido a mulheres, com uma componente de apoio personalizado ao seu desenvolvimento 

pessoal e profissional, com o qual pretende fomentar a promoção de talentos femininos 

com potencial de liderança a funções de gestão de topo nas empresas. O programa inclui 
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uma componente formativa, desenhada em parceria com a Nova SBE, uma componente de 

Coaching personalizado e Mentoria cruzada. O projeto terá a duração de 22 meses e foi 

desenvolvido no âmbito de um Projeto Pré-Definido (PDP) do Programa “Conciliação e 

Igualdade de Género” gerido pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) 

e financiado pelos EEA Grants. O lançamento oficial foi no dia 18 de novembro. 

 

Com base na reflexão levada a cabo pelo Grupo de Trabalho constituído para este efeito, a CIP 

elaborou o documento “Portugal a Crescer Mais”, onde constam as suas propostas para a 

legislatura de 2019/2023. 

Este documento identifica cinco grandes desafios que irão condicionar o futuro de Portugal nos 

próximos anos, concluindo que a produtividade é a variável mais importante para assegurar que 

Portugal pode alcançar a meta de um crescimento mais forte, mais sólido e mais duradouro. 

Com base nesta análise, e tendo por objetivo que a economia cresça a um ritmo superior a 3% ao 

ano, as propostas apresentadas foram estruturadas em três grandes eixos: 

• Pessoas, 

• Competitividade e 

• Sustentabilidade. 

Este documento foi apresentado às principais forças políticas que concorreram às eleições de 6 de 

outubro, tendo-se constatado posteriormente, na análise feita aos programas partidários, alguns 

pontos de contacto com as preocupações e mesmo com propostas concretas apresentadas pela 

CIP. 

Em finais de julho, a CIP apresentou ao Governo as suas principais propostas para o Orçamento do 

Estado para 2020, estruturadas em quatro grandes eixos: 

• Promover o investimento 

• Fomentar condições de capitalização e de financiamento 

• Adequar o mercado do trabalho 

• Melhorar o ambiente de negócios 

Previamente à apresentação da Proposta de Orçamento do Estado para 2020, estas propostas 

foram reafirmadas ao novo Governo, com a indicação das medidas consideradas prioritárias. 

Algumas destas propostas encontram-se refletidas na Proposta de Orçamento do Estado para 2020, 

embora com um alcance parcial e muito mais limitado. É o caso do aumento do limite matéria 

coletável para aplicação das taxas reduzidas de IRC para as PME e para as PME que exercem a sua 

atividade em territórios do interior, bem como de algum alargamento do regime de Dedução de 

Lucros Retidos e Reinvestidos. 

Apesar destas medidas, a CIP concluiu que a proposta de Orçamento do Estado para 2020 não 

reflete a necessária reorientação da política no sentido da criação de condições propícias a uma 

maior competitividade das empresas. 

 

Para além da definição e apresentação das suas propostas para o futuro, destaca-se em 2019: 

O acompanhamento do Portugal 2020, bem como a preparação do quadro pós-2020, destacando 

as suas prioridades, nomeadamente o investimento e a qualificação do capital humano, além da 

sua maior focalização nos apoios às empresas. 
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O acompanhamento da implementação do Programa Capitalizar, com o levantamento das medidas 

ainda não executadas e a insistência na necessidade de uma avaliação exaustiva e esclarecedora do 

Programa e de lhe conferir um novo fôlego, com particular ambição na sua dimensão financeira. 

O acompanhamento da preparação da segunda fase do Programa Indústria 4.0, com a 

apresentação de propostas resultantes da auscultação dos associados. 

A análise crítica do Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI 2030), tendo-se procedido à 

auscultação dos associados e à elaboração de parecer, tendo a posição da CIP sido transmitida ao 

Governo e reiterada em reunião com o Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Para além das 

sérias fraquezas na metodologia subjacente ao Programa, salienta-se a insistência da CIP na 

prioridade a conceder aos corredores ferroviários Norte e Sul, com condições de operacionalidade 

com resto da Europa (concretamente com ligação em via dupla e bitola europeia), prioridade essa 

que não está refletida no PNI 2030, quer ao nível do calendário de execução, quer ao nível dos 

traçados e das opções técnicas adotadas. 

A constante preocupação com os custos de contexto, presente na intervenção junto do Governo 

em diversas matérias, salientando-se o dossier relativo à obrigatoriedade de submissão à 

Autoridade Tributária do ficheiro SAF-T relativo à contabilidade. 

 

Em sede de Concertação Social, é de sublinhar a discussão de várias matérias, entre as quais se 

destacam: 

• Diálogo social, políticas públicas e conciliação entre trabalho, vida familiar e pessoal;  

• Segurança Social; 

• Situação do mercado de trabalho em Portugal; 

• Trabalho estrangeiro em Portugal; 

• Programa Regressar. 

A CIP acompanhou a implementação do Acordo “Combater a Precariedade e reduzir a segmentação 

laboral e promover um maior dinamismo da negociação coletiva”, de 18 de junho de 2018, 

nomeadamente ao nível do processo legislativo que o concretizou, combatendo as sucessivas 

tentativas para fazer aprovar soluções que dele se afastavam e contribuindo para que tivessem sido 

preservados, em larga medida, os compromissos assumidos pelo Governo e pelos parceiros sociais. 

Já no final do ano, teve início a discussão de um novo Acordo em sede de Concertação Social sobre 

Competitividade e Rendimentos, tendo-se procedido ao levantamento de temas prioritários, em 

conjunto com as restantes Confederações de Empregadores com assento na CPCS. 

Destaca-se ainda toda a intervenção da CIP no que respeita aos inúmeros projetos de diploma 

apresentados no Parlamento visando desfazer os compromissos assumidos em sede de 

Concertação Social e os progressos obtidos nas reformas laborais da anterior legislatura.  

 

Na área dos Assuntos Industriais, além dos trabalhos desenvolvidos pelos Conselhos Consultivos 

(detalhados em capítulo próprio), salienta-se: 

• A presença e ação na Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), que foram 

particularmente intensas, quer em reuniões plenárias ou setoriais, quer em comissões de 

redação dos pareceres dos Conselhos Consultivo e Tarifário. 

• As preocupações da CIP em torno dos custos energéticos para as empresas, quer no que 

respeita à transição energética, quer quanto aos custos das emissões carbónicas, que foram 

objeto de reuniões com o Governo, nomeadamente com o Ministro do Ambiente da 

Transição Energética e com o Ministro Adjunto e da Economia. 
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• A defesa de melhor legislação, simplificação de procedimentos e eliminação de duplicações 

no domínio do Ambiente, destacando-se entre os vários assuntos a imposição de 

verificadores nos Relatórios Ambientais Anuais, a questão do “visible fee” e o Comércio 

Europeu de Emissões, bem como o acompanhamento do processo de implementação da 

Economia Circular. Estes temas implicaram grande interação entre a CIP e o Ministério do 

Ambiente e, também, entre a Confederação e as suas Associadas. 

 

 

2. COMPROMISSO COM UMA EUROPA UNIDA EM TORNO DA COMPETITIVIDADE  

 

A CIP elaborou o documento “Prioridades da CIP – Por uma Europa Líder e que Avança”, com as 

propostas para o próximo mandato do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia. 

Este documento afirma a necessidade de a Europa avançar simultaneamente em duas frentes: a 

coesão económica e social e a capacidade de assegurar o crescimento económico que responda 

às aspirações de prosperidade dos seus cidadãos. 

As propostas da CIP para o novo mandato do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia foram 

estruturadas em torno de cinco grandes eixos: 

• Uma Europa inovadora, digital e sustentável 

• Uma Europa aberta e global 

• Uma Europa coesa 

• Uma Europa que avança sem barreiras 

• Uma zona euro dinâmica e resiliente 

O documento foi apresentado por ocasião da visita de Pierre Gattaz, Presidente da 

BusinessEurope, a Lisboa, onde, com o Presidente da CIP, reuniu com o Governo português e com 

candidatos portugueses às eleições para o Parlamento Europeu. 

Em 2019, a CIP continuou a acompanhar os desenvolvimentos do processo do Brexit, 

nomeadamente através da sua participação na Task Force da BusinessEurope, e com particular 

atenção à informação e sensibilização das empresas portuguesas. 

Com este objetivo, a CIP esteve envolvida na organização dos seminários “Brexit: Oportunidades e 

Desafios para as PME” (organizados pela AICEP, em colaboração com a CIP, Direção Geral das 

Atividades Económicas e Autoridade Tributária e Aduaneira) que tiveram lugar em Viana do 

Castelo, Lisboa, Loulé, Funchal, Vila Nova de Famalicão, Torres Novas, Castelo Branco e Ponta 

Delgada. Em cada localidade, foram igualmente envolvidos os associados da CIP (de acordo com a 

região e/ou setor para o qual foram direcionados). Foi organizado mais um seminário nos mesmos 

moldes, em colaboração com a CAP, dirigido ao setor agrícola/alimentar. 

A CIP promoveu, em colaboração com a Direção-Geral das Atividades Económicas uma Ação de 

Formação para os seus associados da CIP dedicada ao tema “Brexit: sessões sobre Política 

Comercial e Preparação das Empresas”. 
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A CIP acompanhou ainda, ao nível nacional e europeu, a preparação das Medidas de Contingência 

em caso de saída desordenada do Reino Unido. 

No domínio do Diálogo Social, a CIP esteve envolvida (integrando a equipa negociadora dos 

empregadores) nas difíceis e complexas negociações de que resultou, em fevereiro de 2019, o 

Programa de Trabalho do Diálogo Social Europeu para o período 2019/2021. Participou também 

no processo negocial com vista à obtenção de um Acordo dos Parceiros Sociais Europeus sobre a 

Digitalização no Mundo Trabalho. 

A CIP interveio, diretamente e/ou através da BusinessEurope, em particular nos processos de 

decisão sobre:  

• Quadro Financeiro Plurianual; 

• União Bancária e o aprofundamento da UEM; 

• Estratégia Industrial para a Europa; 

• Eliminação de barreiras prevalecente no Mercado Interno; 

• Política para as PME; 

• Iniciativa “Legislar Melhor”; 

• Documento estratégico “A Better Investment Climate in Africa”; 

• Negociação dos Acordos de Parceria Económica; 

• Estratégia do Comércio Internacional e relacionamento com África, China, EUA, Mercosul, 

Japão e Canadá. 

Ao nível legislativo, destaca-se a participação nas discussões relativas a: 

• Proposta de Diretiva relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos 

progenitores e cuidadores 

• Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às condições de 

trabalho transparentes e previsíveis na União Europeia 

• Consulta pública da Comissão Europeia sobre a “passerelle clause” 

• Acompanhamento da Diretiva relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de 

uma prestação de serviços. 

No quadro da BusinessEurope, a intervenção da CIP revelou-se fundamental para que as posições 

assumidas refletissem a sensibilidade da CIP, destacando-se os esforços no que respeita à 

importância da Política de Coesão no Quadro Financeiro Plurianual. 

 

Já no final do ano, a CIP emitiu a sua posição inicial sobre o Green Deal – Pacto Ecológico Europeu, 

destacando a necessidade de um forte pilar económico (nomeadamente através de uma forte 

estratégia industrial) como pré-requisito para garantir que a transição não leve à 

desindustrialização e à destruição de emprego. 
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3. COMPROMISSO COM UM MOVIMENTO ASSOCIATIVO SÓLIDO E COM VALOR PARA 

AS EMPRESAS  

 

Não descurando o seu objetivo de consolidação da estrutura associativa empresarial de cúpula, a 

CIP deu particular enfoque, no ano de 2019, ao reforço da sua rede associativa. 

Neste âmbito, damos especial destaque ao Congresso CIP 2019, dedicado ao tema “Portugal: 

Crescimento ou Estagnação? A resposta está nas empresas!”, e que teve lugar nos dias 21 e 22 de 

outubro no Estoril. Neste evento magno, a CIP teve oportunidade de auscultar as empresas 

nacionais, identificar os principais constrangimentos à sua atividade empresarial e apresentar 

propostas de dinamização da economia. 

No dia 21 de outubro, o debate centrou-se no Valor do Associativismo Empresarial em 2030 e 

reuniu no Hotel Palácio do Estoril cerca de 100 representantes das entidades associadas da CIP. Foi 

um evento fechado, exclusivo para associados da CIP, onde houve espaço para debater a visão das 

Associações e das Confederações sobre o futuro do associativismo. 

No dia 22 de outubro, os trabalhos decorreram no Centro de Congressos do Estoril e o debate foi 

conduzido em torno de 5 grandes temas: 

• O Valor do Associativismo Empresarial em 2030 – Antecipar o Futuro 

• O Futuro do Trabalho - o Papel das Empresas e o Imperativo da Requalificação – 

apresentação do estudo realizado pela Nova SBE 

• Reinventar a Globalização  

• Um modelo de desenvolvimento económico para Portugal – apresentação do estudo 

realizado pela Universidade do Minho para a Missão Crescimento 

• O Futuro da Economia Portuguesa e o Papel dos Empresários 

Neste dia, os mais de 600 participantes empresariais debateram propostas para o desenvolvimento 

da economia em Portugal, as transformações necessárias para responder aos desafios da 

automação e da digitalização da economia, continuando a criar valor e emprego, e as necessidades 

para assegurar a sua competitividade face aos desafios globais. Passaram pelo palco do Centro de 

Congressos do Estoril cerca de 20 oradores, com destaque para o Presidente da República, Marcelo 

Rebelo de Sousa, o Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, o Presidente da 

BusinessEurope, Pierre Gattaz, o Presidente da Organização Internacional de Empregadores, Erol 

Kiresepi, o Diretor-Geral da OIT, Guy Ryder, e o ex-Presidente da Comissão Europeia, José Manuel 

Durão Barroso.  

 

No âmbito da comunicação, destaca-se o desenvolvimento de um Projeto Integrado de 

Comunicação, a implementar em 2020, que inclui a reformulação dos canais de comunicação da 

CIP com os seus associados e público em geral, nomeadamente: 

• Reformulação da Revista Indústria 

• Reformulação do Website www.cip.org.pt  

http://www.cip.org.pt/
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• Criação de uma App 

Há que referir a continuidade da aposta na comunicação com os associados e com as empresas em 

geral através do portal www.cip.org.pt e da presença nas redes sociais Facebook, LinkedIn e 

Twitter, bem como pelo envio de newsletters regulares e na continuidade da Revista Indústria, com 

edição trimestral. Neste âmbito, foi implementado um novo sistema de envio de newsletters e 

divulgação de eventos, através da plataforma e-goi. 

É de salientar também a atividade do Grupo de Trabalho de Comunicação, constituído pelos 

responsáveis de comunicação dos associados, com vista à partilha e divulgação e debate das 

melhores práticas existentes a nível nacional e internacional na área da comunicação. 

 

No final de 2019, a CIP tinha 102 Associados, dos quais: 

• 4 Federações 

• 37 Associações Setoriais 

• 5 Associações Multissetoriais 

• 16 Associações Regionais 

• 8 Câmaras de Comércio e Indústria 

• 12 empresas associadas 

• 20 entidades parceiras 

 

Durante o ano de 2019, verificaram-se 4 saídas, e entraram 4 associados novos, a saber: 

• FNS - Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de Saúde 

• Liga Portuguesa de Futebol Profissional 

• CEVAL - Confederação Empresarial do Alto Minho 

• FARMINVESTE, SGPS, SA 

 

Segundo dados fornecidos pelos Associados da CIP na última consulta, as Associações filiadas na 

Confederação representam 114.566 empresas, que empregam 1.541.539 trabalhadores e têm um 

volume de negócios de € 105.208 milhões por ano. 
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IV. CONCLUSÕES 

 

A CIP considera que o exercício de 2019 foi bem-sucedido, tendo sido desenvolvidas as iniciativas 

necessárias para fortalecer a representatividade da Confederação Empresarial de Portugal. 

Por fim, agradece-se a todos os membros dos Órgãos Sociais, aos Presidentes e membros dos 

Conselhos e aos colaboradores da CIP, o contributo que prestaram e o empenhamento que 

evidenciaram, contribuindo para o desempenho conseguido pela Confederação Empresarial de 

Portugal. 
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ÓRGÃOS SOCIAIS E CONSELHOS CONSULTIVOS 

 

Os Órgãos Sociais da CIP reúnem regularmente ao longo de todo o ano. 

 

Em 2019 realizaram-se as seguintes reuniões: 

• 3 reuniões da Assembleia Geral 

• 1 reunião do Conselho Fiscal 

• 5 reuniões do Conselho Geral e Direção 

• 4 reuniões da Direção 

• 10 reuniões da Comissão Executiva 

 

Os Conselhos Consultivos são órgãos de consulta, que têm por objetivo recolher informações, 

discutir e elaborar propostas, e nos quais têm assento os Associados cuja atividade se enquadre 

com cada Conselho. 

 

1. Conselho Estratégico Nacional do Ambiente 

Este Conselho reuniu 7 vezes em 2019. Ocorreram ainda 4 reuniões de grupos de trabalho ad-hoc 

criados para acompanhamento específico de certos dossiers (EC (2), Embalagens e Diretiva Agentes 

Cancerígenos e Mutagénicos). O CENA participou em 3 reuniões na APA: uma reunião em fevereiro, 

de acompanhamento de vários assuntos com o Conselho Diretivo, uma reunião em abril sobre o 

CELE com os responsáveis do departamento de Alterações Climáticas e outra, em julho, sobre o 

“Visible Fee”. Finalmente, a CIP participou e deu seguimento no CENA, em 3 reuniões do GT 

Ambiente da Business Europe.  

Do conjunto das matérias debatidas neste Conselho ao longo de 2019, são de destacar as seguintes: 

• CELE (Comércio Europeu de Licenças de Emissão) 

No decorrer de todo o ano de 2019 a CIP tentou promover e cooperar com a APA no 

desenvolvimento e definição das Medidas Nacionais Equivalentes (condições do regime opt-

out), por escrito e numa reunião em abril com os responsáveis do departamento de Alterações 

Climáticas. A CIP trabalhou ainda no sentido de que fosse operacionalizada a decisão vertida 

no orçamento de estado relativamente às ajudas dos custos indiretos do carbono. 

A CIP acompanhou o processo de submissão dos dados NIM2021-2025 e a necessidade de 

alargamento do respetivo prazo. 

Foram ainda desenvolvidos comentários à proposta de resposta da Business Europe à consulta 

pública relativa às Orientações sobre Auxílios de Estado no âmbito do CELE. 

• Pacto Ecológico Europeu (European Green Deal)  
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Acompanhamento do lançamento do Pacto Ecológico pela CE no evento organizado pela 

Representação permanente da Comissão em Lisboa, e participação na conferência telefónica 

da IACO sobre o assunto. Foi publicada uma nota de imprensa e feita uma comunicação aos 

associados sobre esta iniciativa da Comissão que terá repercussões em todas as áreas 

regulamentadas pela UE. 

• Economia Circular 

No âmbito do CENA e mais especificamente no grupo de trabalho ad-hoc criado para o efeito, 

foi feito um levantamento de boas práticas e dificuldades nesta área com vista à preparação no 

futuro de um projeto transversal que promova a imagem da indústria como motor da transição 

para a economia circular. 

Ainda nesta área a CIP procurou o esclarecimento cabal junto da APA sobre os procedimentos 

administrativos da circulação de subprodutos. 

A nível europeu, a CIP acompanhou e participou no desenvolvimento da posição da BE sobre 

Economia Circular, nomeadamente pela participação na conferência telefónica que ocorreu 

para o efeito. A CIP encarregou-se ainda da inserção de exemplos (2) nacionais na plataforma 

da BusinessEurope www.circulary.eu   

A CIP reuniu igualmente com a BCSD Portugal no sentido de avaliar eventuais projetos 

conjuntos. 

Finalmente, a CIP analisou e comunicou aos associados sobre o Roteiro da Comissão Europeia 

em consulta pública para o novo Plano de Ação para a Economia Circular. 

• Visible Fee 

Apoio aos associados na mitigação desta obrigação prevista entrar em vigor em 1 de janeiro de 

2020. Reunião com a APA e DGAE e posterior envio de posição e proposta ao Secretário de 

Estado do Ambiente e ao Secretário de Estado da Defesa do Consumidor, que resultou na 

adoção de uma Circular conjunta, APA e DGAE, que deu aval à proposta conjunta 

CIP/APED/CCP/APT. 

• Diretiva Embalagens 

Formação de um grupo de trabalho ad-hoc para desenvolver uma posição da CIP relativa ao 

tema das Embalagens e ao processo de transposição da mesma. 

• Diretiva sobre Agentes Cancerígenos e Mutagénicos no local de trabalho 

A CIP promoveu uma reunião para os representantes dos sectores em que as alterações a esta 

Diretiva tem maior impacto, após o que desenvolveu contactos com ACT, DGERT e, 

posteriormente, com o Ministro do Trabalho, para obter esclarecimentos sobre a 

implementação nacional das obrigações relacionadas com a introdução da Sílica Cristalina 

Respirável naquela Diretiva. 

• Regimes de Emissões Industriais 

O CENA acompanhou o exercício da verificação e submissão dos Relatórios Ambientais Anuais 

2018 que decorreu entre abril e novembro de 2019, e debateu a posição a defender e eventuais 

propostas de mitigação a médio prazo. A CIP participou na x52ª. reunião de CCPCIP onde 

colocou novamente as preocupações da indústria nacional. 

http://www.circulary.eu/
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Com as contribuições dos seus associados, a CIP respondeu à consulta pública da Comissão 

Europeia sobre a avaliação da Diretiva das Emissões Industriais diretamente e participando na 

resposta da BusinessEurope. 

• Outros desenvolvimentos na área do ambiente: 

o Participação no desenvolvimento do documento da BusinessEurope sobre as 

prioridades para a EU 2019-2024 

o Comentários ao documento de trabalho da BusinessEurope “Short-list of actions 

related to industrial policy” 

o Troca de ideias sobre eventuais projetos na área do ambiente com a Confederação 

Islandesa (SI). 

 

2. Conselho Estratégico Nacional da Energia 

Em 2019, tiveram lugar dez reuniões do CENE. No essencial, este Conselho debruçou-se sobre os 

seguintes assuntos: 

• PNEC 2030 (Plano Nacional Integrado Energia e Clima 2030) 

O Conselho acompanhou ao longo do ano a evolução deste dossier, desde a sua 

apresentação preliminar (janeiro/2019) até à versão final remetida à Comissão Europeia (e 

tornada pública em 02/01/2020); os trabalhos do CENE estiveram na base da posição da 

CIP sobre este tema em sede de consulta pública (junho/2019). 

No essencial, a CIP manifestou a sua grande preocupação pelo voluntarismo demonstrado 

e apelou a que a realização das ações previstas no PNEC 2030 fossem coerentes com a 

prevista integração da Península Ibérica nos mercados europeus da eletricidade e do gás 

natural. 

• Leilões de capacidade renovável em Portugal 

O CENE, tendo em consideração as muito ambiciosas metas de capacidade fotovoltaica 

renovável inscritas no PNEC 2030, acompanhou de perto as iniciativas do Governo relativas 

ao primeiro leilão de 1.300 MW. 

A CIP teve ocasião de exprimir as suas preocupações ao Governo relativas a futuros 

desajustamentos na gestão do Sistema Elétrico Nacional devido ao aumento da potência 

instalada não-despachável, aliada ao possível descomissionamento de centrais 

termoelétricas e sem qualquer garantia de prazo para a efetivação do aumento da 

capacidade de interligação elétrica Espanha/França. 

Ainda em 2019, houve notícia de que o Governo tenciona incluir em futuros leilões a 

modalidade de capacidade fotovoltaica despachável, dando assim, embora de modo 

indireto, razão às preocupações manifestadas pela CIP. 

• ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) – Representação dos Consumidores 

Empresariais nos Conselhos Consultivo e Tarifário 

Na sequência de anúncio publicado na imprensa nacional em setembro/2019, tiveram lugar 

eleições para os Conselhos Consultivo e Tarifário da ERSE. 
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A CIP esteve ativamente envolvida neste processo, o que permitiu o reforço da 

representatividade dos Consumidores Empresariais nestes Conselhos. São, agora, 14 

representantes (anteriormente: 12) num total de 33 (anteriormente: 36) reservados à 

defesa dos consumidores. 

Em termos de consultas públicas, o Conselho teve papel predominante na elaboração dos 

comentários da CIP no âmbito das seguintes consultas públicas: 

• Proposta de PDIRD-E 2018 – Plano de Desenvolvimento e Investimento na Rede de 

Distribuição de Eletricidade para o período 2019-2023 (74.ª Consulta Pública da ERSE); 

•  PNEC 2030. 

 

3. Conselho Estratégico Nacional da Saúde 

O Conselho Estratégico Nacional da Saúde reuniu onze vezes ao longo de 2019. Do conjunto dos 

assuntos discutidos nestas reuniões são de salientar os seguintes: 

• Suborçamentação do SNS; 

• Dificuldade no acesso à saúde por parte dos cidadãos; 

• Lei de Bases da Saúde; 

• Convenção Nacional da Saúde; 

• Pacto de competitividade e internacionalização assinado entre o Ministério da Economia e 

o Health Cluster Portugal; 

• Programas eleitorais dos partidos políticos e resultados das eleições para a Assembleia da 

República 2019 (06/10/2019); 

• Proposta de Orçamento do Estado para 2020; 

• Dívidas do Estado. 

Foram sendo mantidos contactos, designadamente, quer com o Governo, quer com o Parlamento, 

pelo que a atuação deste Conselho esteve na linha dos seus principais objetivos: 

• Assumir o papel de parceiro na discussão e construção do futuro da saúde em Portugal; 

• Afirmar o setor da Saúde como um importante setor económico, i.e., um setor económico 

sólido e relevante. 

O Conselho emitiu os seguintes comunicados: 

• Janeiro/2019: “Auditoria à Conta Consolidada do Ministério da Saúde defende 

orçamentação plurianual da Saúde - Tribunal de Contas em linha com as propostas do 

Conselho da Saúde da CIP”; 

• Julho/2019: “Portugueses exigem que Saúde seja prioridade para o próximo 

Governo - Conselho da Saúde da CIP apresenta 30 medidas aos partidos políticos”; 

• Outubro/2019: “CENS exige fim do subfinanciamento crónico da Saúde - Conselho da Saúde 

da CIP pede aumento do orçamento do SNS em 500 milhões de euros”; 
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e foi coorganizador do evento “BREXIT: Oportunidades e Desafios || Cluster da Saúde: 

Medicamentos e Produtos de Saúde” (25/02/2019). 

 

4. Conselho Associativo Regional 

O Conselho Associativo Regional realizou quatro reuniões em 2019 e a atividade do Conselho 

centrou-se nos seguintes temas: 

• Implementação do Referencial CIP, um sistema composto por um conjunto de requisitos 

que permite orientar e reconhecer a atuação do Movimento Associativo Empresarial 

Regional, contribuindo para o aumento da qualidade das suas atividades. Pretende 

promover a sustentabilidade do Movimento Associativo Empresarial Regional, fomentando 

a sua evolução, no sentido de uma melhor prestação de serviços e proximidade com o 

tecido empresarial. Todas as associações empresariais de base territorial associadas da CIP 

são livres de se candidatar, e, após a confirmação anual de cumprimento dos requisitos do 

referencial CIP, terão o direito de ostentar a marca visual que as irá diferenciar perante as 

empresas, empresários e organismos públicos. 

• Preparação da participação do Conselho no Congresso CIP 2019 - Documento “Valor 

Acrescentado das Associações Empresariais” 

 

5. Conselho do Comércio Português 

O Conselho do Comércio Português realizou duas reuniões em 2019, tendo-se debruçado sobre os 

seguintes temas: 

• Alteração ao Código da Publicidade – Publicidade dirigida a menores 

• Políticas e medidas associadas às embalagens 

• Código de Boas Práticas para a Cadeia de Abastecimento Agroalimentar 

• Políticas ativas de formação e emprego 

• Capital humano/Crescimento Económico - Estudo da CIP – Contributos para o setor do 

comércio 

• Regulamento de cargas e descargas da Câmara Municipal de Lisboa 

• Diretiva Europeia SUP 

 

6. Conselho da Indústria Portuguesa 

O Conselho da Indústria Portuguesa reuniu uma vez em 2019 (maio). 

Nesta reunião, o Conselho debruçou-se sobre dois documentos (sobre os quais tinha vindo a 

trabalhar): 

• "Os desafios dos futuros e atuais postos de trabalho na indústria"; 

• "Economia Circular: conceitos e setores prioritários". 
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Estes documentos, que foram elaborados com base em contributos de vários Membros, ficaram 

finalizados em maio/2019 e em outubro/2019, respetivamente. 

 

7. Conselho do Turismo Português 

O Conselho do Turismo Português não reuniu em 2019. 

 

8. Conselho Estratégico para a Cooperação, Desenvolvimento e Lusofonia Económica 

• Preparação e coordenação de 4 reuniões a 22 de janeiro, 8 de maio, 5 de julho e 17 de 

dezembro, onde se discutiram os seguintes temas principais: 

• Atividades do Africa Network da BusinessEurope 

• Ponto de situação do acordo pós-Cotonou  

• Projeto ARCHIPELAGO da Comissão Europeia 

• Business Advisory Counsil do MENA-OCDE 

• Compacto Lusófono 

• Business at OCDE 

• Futuro do Conselho 

• Informações diversas sobre iniciativas no âmbito da cooperação e desenvolvimento 

em África  

• Intervenção do Presidente do CECDLE sobre o documento estratégico “A Better Investment 

Climate in Africa” durante jantar oferecido pela AIDA-CCI em Aveiro, a 5 de julho. 

• Entrada de novos membros no Conselho: Pedro Menéres Cudell (individualidade); Eng. 

Duarte Ferreira (EFACEC) 

• Apoio à elaboração de respostas a entrevista do Presidente do CECDLE à congénere 

holandesa, VNO-NCW 

 

9. Conselho Estratégico para a Economia Digital 

O Conselho Estratégico para a Economia Digital (CEED) é um órgão consultivo da CIP constituído 

por personalidades e representantes das maiores empresas do setor a operar em Portugal. 

No decorrer de 2019, mantendo a periodicidade das suas reuniões, centrou a sua ação, 

sobretudo, na colaboração com a Business School da Universidade Nova de Lisboa na realização 

do estudo: “O Impacto da automação e da Economia Digital no Mercado de Trabalho em Portugal. 

O Imperativo da Requalificação. Análise regional”. Realizamos 3 apresentações públicas do 

estudo, detalhado pelas diferentes regiões: Sul – Loulé; Centro – Leiria; Norte – Porto. Este estudo 

apresentou uma estimativa da quantidade de postos de trabalho que serão suprimidos, a 

quantidade de pessoas que terão de requalificar as suas aptidões profissionais e quais os setores 

de atividade mais afetados neste processo. Sendo o primeiro estudo com esta dimensão realizado 

especificamente para a realidade portuguesa, as suas apresentações visaram as regiões e as 
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indústrias previsivelmente mais afetados, numa filosofia de sensibilizar o empresariado nacional 

para a necessidade de se preparar para os efeitos da introdução da automação e da economia 

digital. 

O CEED complementou a sua ação através de grupos de trabalho específicos: O Grupo de 

Trabalho do Regulamento de Proteção de Dados voltou a emitir um parecer extenso e detalhado 

sobre o impacto do Regulamento para as empresas portuguesas, o qual foi integrado num parecer 

mais lato elaborado pelo departamento jurídico da CIP e utilizado pelos seus diferentes órgãos em 

intervenções públicas. O Grupo de Trabalho irá manter a sua existência atendendo à evolução 

futura que o tema ainda conhecerá; O Grupo de Trabalho sobre Políticas Públicas para a 

Economia Digital realizou um estudo utilizado nos diferentes documentos estratégicos da CIP.  

Vários membros do CEED representaram ainda a CIP em diversos eventos sobre esta temática. 
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SECRETARIA GERAL 

 

A Secretaria Geral tem por missão apoiar o Presidente da CIP no exercício das suas funções, em 

particular na coordenação geral dos serviços da Confederação e na dinamização da política 

associativa, visando a prossecução da missão, causas matriciais e orientações estratégicas definidas 

pelos Órgãos Sociais. 

 

Neste contexto, para além da principal atividade da Secretaria Geral, que consiste na gestão 

corrente dos serviços da CIP, foram realizadas algumas atividades de modernização e melhoria de 

processos, nomeadamente: 

• Melhorias na gestão do Projeto POISE 2018-2020: 

o Otimização de mapas financeiros de apoio à introdução dos pedidos de reembolso; 

o Integração no software Primavera, com parametrização de mapas financeiros; 

o Otimização das ferramentas e métodos usados na elaboração dos mapas de horas. 

• Tesouraria e Contabilidade - otimização de utilização do software de gestão existente, 

nomeadamente na reorganização de lançamentos contabilísticos e na integração 

automática de notas de pagamento a fornecedores. 

• Continuação do processo de digitalização dos processos de gestão de quotas e relação com 

associados e sua integração no software de gestão existente. 

• Criação de novos Templates Office. 

• Otimização dos lançamentos contabilísticos mensais 

• Continuação da digitalização dos processos de gestão de quotas e relação com associados 

e sua integração no Software de gestão existente; 

• Continuação da melhoria dos processos de gestão de tesouraria e contabilidade, através da 

otimização de utilização do Software de gestão existente; 

 

Na área dos Recursos Humanos, destacam-se as seguintes atividades: 

• Monitorização e acompanhamento das ações de formação profissional. 

• Acompanhamento e controlo do cumprimento dos requisitos legais no âmbito da 

Segurança e Saúde no Trabalho. 

 

Quanto à gestão de associados, destacamos:  

• A atualização de dados de todos os Associados no CRM, através do envio de uma ficha para 

o efeito, e posterior inserção nas Bases de Dados e a implementação do módulo de ERM 

Primavera para gestão de Associados. 
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• A realização de 9 visitas/reuniões com  Associados: FIPA - Federação das Indústrias 

Portuguesas Agro-Alimentares; APS – Associação Portuguesa de Seguradores; ACIF – 

Associação Comercial e Industrial do Funchal; APICCAPS - Associação Portuguesa dos 

Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos; RAMIREZ; FNS - 

Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de Saúde; GALP ENERGIA, S.A.; AEDCP - 

Associação Portuguesa para o Cluster das Indústrias Aeronaútica, do Espaço e da Defesa e 

AIMMP - Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal. 

• A elaboração, distribuição e análise das respostas de inquérito de satisfação aos 

associados. 

• A construção do questionário online sobre economia circular e reencaminhamento das 

respostas para análise.   

• A implementação do uso da plataforma e-goi para envio das Newsletters e comunicações 

de Eventos CIP. 

 

A Secretaria Geral tem ainda assegurado a coordenação do projeto POISE - Reforço da 

Representatividade e Preparação para os Objetivos Europa 2020. 

 

No âmbito da Comunicação devem destacar-se: 

• Implementação do plano de comunicação estratégica, nomeadamente através do início do 

projeto de reformulação dos canais de comunicação da CIP: reformulação do website e 

revista e criação de uma app. 

• Realização de duas reuniões do Grupo de Trabalho de Comunicação, constituído pelos 

responsáveis de comunicação dos associados, com vista à divulgação e debate das 

melhores práticas existentes a nível nacional e internacional na área da comunicação. 

Temas em debate: 

• Estratégias e técnicas de angariação e retenção de associados 

• Estratégias e técnicas para reforço da presença digital 

• Realização do vídeo de participação da empresa Ramirez no vídeo da BusinessEurope 

“Thanks to Europe”. 

• Elaboração de modelos gráficos para envio das newsletters CIP pelo e-goi: Newsletter 

Institucional, Europ@CIP, Síntese da Legislação Nacional e Comunitária, Sócio-Laboral em 

Destaque e Flash Info. 

• Coordenação do projeto gráfico das brochuras “Prioridades da CIP – por uma Europa líder 

e que avança” e “Portugal a Crescer Mais”. 

• Coordenação e acompanhamento da produção de 4 edições trimestrais da Revista 

INDÚSTRIA, com conteúdos preparados pelos vários departamentos da CIP: 

• Investir em África – oportunidades e desafios (nº119) 

• O futuro do trabalho em Portugal (nº 120) 
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• Portugal: que futuro? (nº 121) 

• CIP – há 45 anos a dar voz às empresas (nº 122) 

• Organização logística e de comunicação de eventos da CIP e reuniões dos órgãos sociais; 

• Edição e envio de 302 comunicações aos Associados preparadas pelos vários 

departamentos da CIP  

• Gestão do Portal da CIP: 

• Reformulação das páginas de apresentação da CIP, no site em inglês 

• Atualização permanente dos conteúdos estáticos das diversas áreas que o compõem 

• Produção e edição de 263 artigos, preparados pelos vários departamentos da CIP 

• Construção de 43 novas páginas 

• Produção de 11 edições da Newsletter Institucional da CIP 

• Gestão de Redes Sociais 

• Facebook – 4.163 seguidores (a 31-12-2019), 467 novos seguidores e 262 posts 

• LinkedIn – 2.802 seguidores (a 31-12-2019), 214 publicações e 1.401 novos 

seguidores 

• Twitter – 890 seguidores (a 31-12-2019), 130 novos seguidores, 136 tweets e 1.297 

visitas ao perfil 

• Mediação das relações da CIP com os Meios de Comunicação Social e envio de 21 

comunicados à imprensa; 

• Clipping diário eletrónico com notícias CIP 

• 3.370 noticias sobre a CIP na imprensa 

 

A Secretaria Geral da CIP foi ainda responsável pela implementação e gestão do Projeto Promova, 

desenvolvido no âmbito de um Projeto Pré-Definido (PDP) do Programa “Conciliação e Igualdade 

de Género”, gerido pela CIG e financiado pelos EEA Grants. 

O Promova teve início em julho de 2019 e, até 31 de dezembro de 2019, desenvolveu as seguintes 

atividades: 

• Definição de objetivos e distribuição de tarefas. 

• Seleção e afetação de Recursos Humanos. 

• Seleção e avaliação de Universidade Parceira. 

• Elaboração do programa formativo 

• Desenvolvimento do Modelo financeiro do Projeto 

• Desenvolvimento do Plano de Comunicação 

• Seleção da Empresa de comunicação 
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• Criação da Página Web e dos seus conteúdos, no site da CIP, em Português e Inglês 

• Criação de página nas Redes Sociais | Facebook e Linkedin 

• Produção de uma Brochura do Projeto: definição dos conteúdos e do design. 

• Elaboração do contrato com a CEOE – alinhamento do conteúdo e negociação. 

• Estudo, apreensão e ajustes da metodologia e do processo formativo do Projeto 

Promociona ao Projeto Promova. 

• Apresentação Pública do Projeto 

• Divulgação do Projeto através de reuniões, contactos telefónicos, imprensa, redes sociais, 

etc. 

• Receção e monitorização das candidaturas. 
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DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E SÓCIO-LABORAIS 

 

I – Ao nível Nacional 

 

1. Apoio à Direção 

Em 2019, o apoio técnico-jurídico direto e permanente à Direção da CIP constituiu um dos principais 

pilares da atuação do Departamento dos Assuntos Jurídicos e Sócio-Laborais (DAJSL). 

O referido apoio traduziu-se, em geral, na elaboração de pareceres, intervenções e na preparação 

e assistência em várias reuniões com diversas entidades e instituições.  

O apoio do Departamento à Direção da Confederação manifestou-se, igualmente, na elaboração 

de documentos e artigos, entre os quais se destacam os seguintes: 

• Preparação dos conteúdos para intervenção do Presidente da CIP na sessão de 

encerramento da Conferência da CIP, para a apresentação do Estudo “Desafios à 

Conciliação Família Trabalho”, na Universidade Nova de Lisboa; 

• Apoio prestado com vista à intervenção do Presidente da CIP no 2.º Encontro Nacional de 

Jovens do CENFIM, enquanto moderador do Painel “Sistema de Aprendizagem - 

Virtualidades e Desafios – Que Futuro”; 

• Preparação de pontos de intervenção para o Presidente da CIP na XXX Reunião das 

Organizações Empresariais Iberoamericanas - Genebra 17 de junho 2019; 

• Elaboração de Respostas da CIP a questões para a Revista da Ordem dos Psicólogos 

Portugueses; 

• Elaboração de artigo da CIP sobre os 40 anos da Comissão para a Igualdade no Trabalho e 

no Emprego (CITE), para publicação no respetivo site; 

• Elaboração de tópicos de intervenção do Presidente da CIP, na mesa redonda com os 

Parceiros Sociais – “Perspetivas para o futuro com igualdade”, por ocasião do Seminário 40 

anos da CITE; 

• Elaboração, em colaboração com o DAE, de documento da CIP sobre o Programa do XXII 

Governo Constitucional; 

• Elaboração da intervenção no evento da Juventude Socialista de Castanheira de Pera 

sobre "Emprego e as suas dificuldades no interior".  

No âmbito do apoio à Direção da Confederação cumpre, ainda, sublinhar, a elaboração de 

propostas de revisão, corporizando orientações previamente definidas, dos Estatutos, do 

Regulamento Eleitoral e do Regulamento de Quotas e Contribuições, todos da CIP, bem como a 

elaboração dos cronogramas associados às várias assembleias gerais destinadas a aprovar as 

referidas propostas. 
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Por outro lado, o Departamento participou, interveio e deu apoio direto à Direção, em sede de 

Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) e no âmbito do Conselho Económico e Social 

(CES), atividades que serão abordadas mais adiante. 

Ainda no domínio do apoio à Direção, o Departamento analisou e contribuiu, em articulação com 

outros Departamentos da CIP, para a formalização de diversos contratos de prestação de serviços 

e protocolos, de onde se destacam os que incidiram sobre o desenvolvimento do projeto Promova 

e a Campi Public Affairs. 

 

2. Relação com os Associados 

Em 2019, DAJSL priorizou a relação próxima e reforçada com os associados da Confederação. 

Neste contexto, foi conferido relevo acrescido à divulgação das iniciativas legislativas sócio-laborais 

com maior impacto nas empresas, junto da estrutura associativa da CIP, articulando com a mesma 

contributos em matérias sobre as quais a CIP teve de se pronunciar. 

Por outro lado, o Departamento continuou a dar resposta às consultas jurídicas que lhe foram 

endereçadas pelas Associações e Empresas. Entre as várias matérias objeto de consulta, destacam-

se as relativas à organização do tempo de trabalho, à determinação do instrumento de 

regulamentação coletiva aplicável a situações concretas, às férias, ao Contingente Global Indicativo 

de Oportunidades de Emprego e aos serviços mínimos em caso de greve. 

Foram dinamizados os trabalhos do Grupo sobre Legislação Laboral e Contratação Coletiva que, 

como se sabe, congrega a estrutura associativa integrada na CIP, e no qual as alterações à legislação 

laboral de 2019 e o acompanhamento da contratação coletiva foram alvo de particular atenção.  

Acresce que o Departamento participou, em representação da CIP, em várias sessões de 

esclarecimento bem como em Conferências organizadas pela sua estrutura associativa, entre as 

quais se destaca a relativa às “Promoção do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e 

familiar/Responsabilidade Social”, que decorreu em junho no Porto. 

 

3. Concertação Social 

A intervenção na Concertação Social traduz e constitui uma das principais atividades do 

Departamento. 

No âmbito da CPCS, é de sublinhar a participação e discussão de várias matérias, entre as quais se 

destacam as seguintes: i) Diálogo social, políticas públicas e conciliação entre trabalho, vida familiar 

e pessoal; ii) A Segurança Social; iii) Situação do mercado de trabalho em Portugal. 

Durante 2019, destaca-se, igualmente, a participação, discussão e negociação de várias matérias, 

tais como: i) Trabalho estrangeiro em Portugal, incluindo a fixação do contingente ao abrigo do n.º 

2 do artigo 59.º da Lei de Estrangeiros; ii) Programa Regressar; iii) Programa Nacional de Reformas. 

Em sede de CPCS, cumpre, ainda, referir a elaboração pelo DAJSL do Contributo da CIP sobre a 

“Proposta de compromisso de trabalho sobre conciliação entre trabalho, vida familiar e pessoal”, 

bem como a representação da Confederação no âmbito do Grupo de Trabalho tripartido sobre 

Conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. 
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Por outro lado, o Departamento também acompanhou a implementação de Acordos já celebrados 

em sede de CPCS, nomeadamente o Acordo “Combater a Precariedade e reduzir a segmentação 

laboral e promover um maior dinamismo da negociação coletiva”, de 18 de junho de 2018. 

Outro assunto que importa sublinhar foram as discussões em torno da atualização do valor da 

RMMG para o ano de 2020, sendo de referir que não se alcançou acordo nesta matéria, pelo que, 

como se sabe, o valor da RMMG para 2020 foi fixada pelo Governo através do Decreto-Lei n.º 

167/2019, de 21 de novembro.  

Acresce, ainda, ressaltar que se deu início à discussão de um novo Acordo em sede de CPCS sobre 

Competitividade e Rendimentos, tendo-se procedido ao levantamento de temas prioritários, 

designadamente a elaboração, em conjunto com as restantes Confederações de Empregadores 

com assento naquela Comissão, do documento “Temas Prioritários das Confederações de 

Empregadores para a Concertação Social”.  

 

4. Conselho Económico e Social e Comissão Especializada de Política Económica e Social 

O Departamento assegurou, igualmente, o apoio técnico aos representantes da CIP no Conselho 

Económico e Social (CES) e na Comissão Especializada de Política Económica e Social (CEPES), tendo, 

para o efeito, elaborado, entre outros, contributos para o Parecer do CES sobre o já mencionado 

Programa Nacional de Reformas, para o Parecer sobre as Grandes Opções do Plano (GOP) 2020, e 

para o Parecer sobre o Orçamento de Estado (OE) para 2020, em colaboração com o DAE. 

 

5. Legislação 

5.1 Código do Trabalho e respetiva Regulamentação  

O ano de 2019, fruto da manutenção do contexto político de 2018, manteve-se exigente no domínio 

em apreço.  

De facto, foram inúmeros os projetos de diploma apresentados no Parlamento, em particular pelos 

partidos que apoiavam o Governo, e que, em síntese, visaram desfazer os compromissos assumidos 

em sede de CPCS e os progressos obtidos aquando da intervenção da Troika. 

Neste âmbito, atente-se que, tal como referido em 2018, nos anos anteriores à entrada em funções 

do Governo da “Geringonça”, foram registados avanços positivos muito significativos no que 

concerne à legislação laboral, nomeadamente ao nível da organização do tempo de trabalho e da 

contratação coletiva, avanços que importava preservar e desenvolver por forma a salvaguardar e 

permitir a dinamização e modernização dos setores. 

Um quadro para cuja inversão muitas iniciativas foram sendo apresentadas, pronunciando-se a CIP 

sobre todas e cada uma delas. 

Assim, é de realçar a análise, participação e intervenção, incluindo em audições parlamentares, em 

torno de vários projetos de diploma, de entre os quais salientamos: 

• Projeto de Lei n.º 1092/XIII/4.ª - Altera a Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o 

Código do Trabalho, o Decreto-Lei n.º 89/2009 e o Decreto-Lei n.º 91/2009, ambos de 9 de 

abril, alargando a licença parental em caso de nascimento prematuro, da autoria da 

Representação Parlamentar do “Partido Pessoas-Animais Natureza”; 
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• Projeto de Lei N.º 1027/XIII/4.ª– Consagra o Princípio do Tratamento Mais Favorável ao 

Trabalhador” da autoria do Grupo Parlamentar “Os Verdes”; 

• Projeto de Lei Nº 1086/XIII/4ª - Consagra a Terça-feira de Carnaval como feriado nacional 

obrigatório” da autoria do Grupo Parlamentar “Os Verdes”; 

• Projeto de Lei n.º 1101/XIII/4.ª - Altera o Código do Trabalho, consagrando a Terça-Feira de 

Carnaval como feriado nacional obrigatório” da autoria da Representação Parlamentar do 

“Partido Pessoas-Animais Natureza”; 

• Proposta de Lei n.º 186/XIII/4.ª - Estabelece medidas de apoio ao cuidador informal e regula 

os direitos e os deveres do cuidador e da pessoa cuidada da autoria do Governo; 

• Projeto de Lei n.º 1126/XIII/4.ª - Aprova o Estatuto dos Cuidadores Informais e enquadra as 

medidas de apoio a pessoas cuidadas e seus cuidadores (Altera o Código do Imposto sobre 

o Rendimento das Pessoas Singulares) da autoria do grupo parlamentar do CDS-PP; 

• Projeto de Lei n.º 1127/XIII/4.ª - Implementa e disciplina o regime do Cuidado Familiar da 

autoria do grupo parlamentar do CDS-PP; 

• Projeto de Lei n.º 1132/XIII/4.ª - Estatuto do Cuidador Informal da autoria do grupo 

parlamentar do PSD; 

• Projeto de Lei n.º 1135/XIII/4.ª - Cria o Estatuto do Cuidador Informal, reforçando as 

medidas de apoio aos cuidadores e pessoas em situação de dependência da autoria da 

Representação Parlamentar do “Partido Pessoas-Animais Natureza”; 

• Proposta de Lei 136/XIII - Altera o Código de Trabalho, e respetiva regulamentação, e o 

Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social da autoria 

do Governo. 

No âmbito das supracitadas iniciativas, o DAJSL representou a Confederação na Audição na 

Assembleia da República no âmbito da apreciação de iniciativas legislativas no Grupo de Trabalho - 

Leis Laborais, em janeiro de 2019. 

Pese embora o contexto supra descrito, acresce, igualmente, que o DAJSL continuou a empreender 

esforços em torno da defesa da alteração ou consagração de algumas soluções legais que, ainda 

hoje, se revelam como falhas de adequação, a saber: 

• Existência, em sede de despedimento, de justas causas disciplinares, a funcionarem juris et 

de jure; 

• Restringir a reintegração obrigatória aos casos de despedimento ilícito fundados em 

violação de direitos fundamentais (motivos políticos, ideológicos, étnicos ou religiosos); 

• Consagrar que, concluindo o Tribunal pela existência de justa causa de despedimento, 

qualquer vício formal, ao nível do procedimento, apenas determina irregularidade e não 

ilicitude;   

• Definir, como regra – e não como exceção -, que todas as faltas, ainda que justificadas, 

determinam perda de retribuição, e redução do elenco de faltas que, nos termos da lei, são 

consideradas justificadas; 
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• Aferição de que o princípio “trabalho igual, salário igual”, tem como âmbito de aplicação, 

e pressuposto, a subsunção ao mesmo IRCT. 

Foi, também, dedicada especial atenção ao impacto, no terreno, das várias alterações efetuadas ao 

Código do Trabalho. 

 

6. Legislação avulsa  

O Departamento elaborou pareceres e notas críticas sobre numerosos projetos de diplomas 

legislativos ou requerimentos parlamentares de entre os quais se destacam: 

• Projeto de Portaria que regula a criação do apoio à fixação de emigrantes em Portugal, 

previsto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 60/2019, de 28 de março, que aprovou 

o Programa Regressar, da autoria do Governo; 

• Projeto de Decreto-Lei que procede à décima quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2006, 

de 3 de novembro, que estabelece o regime jurídico de proteção social da eventualidade 

de desemprego dos trabalhadores por conta de outrem, da autoria do Governo; 

• Projeto de Portaria que visa alterar a Portaria n.º 214/2019, de 5 de julho, que regula a 

criação do apoio à fixação de emigrantes em Portugal, no âmbito do Programa Regressar, 

da autoria do Governo; 

• Projeto de Portaria de Condições de Trabalho para Trabalhadores Administrativos, 

publicado na Separata do Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) n.º 52, de 7 de novembro 

de 2019; 

• Proposta de anteprojeto de diploma de transposição da Diretiva 2019/1/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, que visa atribuir às autoridades da 

concorrência dos Estados-Membros competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz 

e garantir o bom funcionamento do mercado interno (Diretiva ECN+), da autoria da 

Autoridade da Concorrência. 

 

7. Emprego 

O DAJSL acompanhou, em geral, a política de Emprego. 

Para além da análise e elaboração de Notas críticas aos Projetos de Diploma que visaram a alteração 

do Código de Trabalho, já enunciados e que têm forte impacto no emprego, destacam-se, ainda, 

intervenções em diversos eventos, dos quais se salienta a representação da CIP em reuniões com 

representantes da Comissão Europeia, na qual se abordaram, em síntese, os desafios das políticas 

de emprego e da digitalização do mercado de trabalho. 

É, ainda, de vincar que o Departamento acompanhou a evolução do emprego através da sua 

intervenção no Centro de Relações Laborais (CRL), o qual será posteriormente abordado. 

De salientar, neste ponto, a análise aos seguintes projetos de diploma: 

• Projeto de Portaria que altera a Portaria n.º 131/2017, de 7 de abril, que regula a criação 

da medida de Estágios Profissionais, que consiste no apoio à inserção de jovens no 
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mercado de trabalho ou à reconversão profissional de desempregados, da autoria do 

Governo; 

• Projeto de Portaria que altera a Portaria n.º 34/2017, de 18 de janeiro, que regula a 

criação da medida Contrato-Emprego, que consiste na concessão, à entidade 

empregadora, de um apoio financeiro à celebração de contrato de trabalho com 

desempregado inscrito no Instituto do Emprego e da Formação Profissional, da autoria do 

Governo; 

• Projeto de Portaria que regula a criação da medida Contrato-Geração, da autoria do 

Governo; 

• Projeto de Portaria que regula a criação da Medida CONVERTE+, que visa apoiar a 

conversão de contratos de trabalho a termo em contratos de trabalho sem termo, da 

autoria do Governo. 

O Departamento, em diferentes contextos, elaborou intervenções e participou em vários eventos 

sobre o futuro do trabalho. 

 

8. Formação Profissional e Educação  

No que diz respeito à Formação Profissional e Educação, o Departamento continuou a acompanhar 

o Sistema Nacional de Qualificações, designadamente através da sua intervenção na Agência 

Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. (ANQEP) e procurou identificar os principais 

constrangimentos existentes no terreno. 

O DAJSL elaborou a intervenção do Presidente da CIP para o 2.º Encontro Nacional de Jovens do 

CENFIM, enquanto moderador do Painel “Sistema de Aprendizagem - Virtualidades e Desafios – 

Que Futuro”. 

Acresce que, igualmente relacionadas com a matéria em apreço, o DAJSL acompanhou, também, 

reuniões e algumas iniciativas no contexto da ReferNet (Rede Europeia especializada em Ensino e 

Formação Profissional), nomeadamente, enviando os seus contributos sobre a temática de 

Educação e Formação Profissional. 

O Departamento procurou, ainda, levar a cabo uma iniciativa no âmbito do Projeto do CEDEFOP 

(Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional) sobre o reconhecimento de 

competências com vista a fomentar a mobilidade de refugiados para colmatar a falta de mão-de-

obra em setores da economia portuguesa, a qual acabou por não se concretizar em 2019, tendo 

sido adiada para janeiro de 2020. 

Relativamente à Educação, o DAJSL participou em várias reuniões no âmbito do Conselho Nacional 

de Educação (CNE). 

 

9. Segurança e Saúde no Trabalho 

O Departamento representou a CIP no Conselho Consultivo para a Promoção da Segurança e Saúde 

no Trabalho da Autoridade para Condições de Trabalho (ACT) e acompanhou o desenvolvimento 

da Estratégia Nacional 2015-2020 no domínio em questão, participando, inclusive, no grupo de 

trabalho de monitorização da Estratégia em referência. 
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O Departamento também procedeu a análises e participou noutras atividades, sendo de destacar a 

referente à Lei n.º 63/2018, de 10 de outubro, que estabelece procedimentos e objetivos com vista 

à remoção de produtos que contêm fibras de amianto ainda presentes em edifícios, instalações e 

equipamentos de empresas. 

No âmbito da citada Lei, a ACT, em colaboração com as associações representativas dos 

trabalhadores e empregadores, elabora um plano com vista à identificação das empresas cujos 

edifícios, instalações e equipamentos contenham materiais com amianto.  

Na sequência de tal imposição normativa, a ACT criou o Grupo de Trabalho Amianto, no qual a CIP 

participa. 

Acresce, ainda, ressaltar a análise e elaboração da crítica sobre o Projeto de Decreto-Lei que visa 

assegurar, na ordem jurídica interna, a execução das obrigações decorrentes do Regulamento (EU) 

2016/425, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016, relativo aos 

equipamentos de proteção individual. 

 

10. Segurança Social  

Todos os desenvolvimentos relevantes no domínio da Segurança Social foram objeto de 

acompanhamento por parte do Departamento. 

No que diz respeito ao referido acompanhamento, o DAJSL prestou atenção a várias matérias, 

sendo de destacar, a elaboração do contributo da CIP sobre o Projeto de Decreto-Lei que visa 

proceder à adequação dos regimes de antecipação da idade de pensão de velhice do regime geral 

de segurança social, da autoria do Governo. 

Noutro âmbito, é ainda de sublinhar a intervenção do Departamento em vários eventos públicos, 

entre os quais se destaca a Conferência do CEJ e da OIT-Lisboa sobre “Proteção social e o direito à 

segurança social: desafios das alterações demográficas e o papel do diálogo social tripartido”, a 

Conferência do CES em Coimbra “Desafios Demográficos – Mercado de Trabalho e 

Envelhecimento”, bem como a participação na Comemoração do Dia da Segurança Social. 

Vinca-se, ainda, pelo seu relevo, que o DAJSL, quer ao nível do Conselho de Apoio para os Assuntos 

de Proteção contra os Riscos Profissionais do Instituto da Segurança Social quer ao nível ministerial, 

desenvolveu diligências no sentido de promover, com urgência, o desenvolvimento de processos 

de certificação de doenças profissionais manifestamente mais rápidos e a realização de ações de 

fiscalização das situações de doença profissional. 

Neste âmbito, cumpre referir a presença do Departamento nas várias reuniões da Comissão 

Nacional de Revisão da Lista das Doenças Profissionais, que decorreram ao longo do ano de 2019. 

 

10.1  Revogação de Contrato de Trabalho por Mútuo Acordo e Acesso ao Subsídio de 

Desemprego 

De forma reiterada e bem vincada, há muito que a CIP tem destacado que a imposição de limites 

ao número de revogações de contratos de trabalho por mútuo acordo com acesso ao subsídio de 

desemprego, decorrente da publicação do Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de Novembro, alterado 

e republicado pelo Decreto-Lei n.º 72/2010, de 18 de Junho, conduz, inevitavelmente, ao 
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despedimento coletivo (ou à extinção do posto de trabalho, para números pequenos), o qual tem 

associado um estigma fortemente negativo e com os maiores reflexos, quer ao nível da reputação 

junto do sistema bancário, quer ao nível do mercado – estigma que as empresas tudo farão para 

evitar. 

Assim, o Departamento continuou a promover uma reformulação tendente à obtenção de um 

quadro mais amplo do regime legal nesta matéria. 

 

11. Contratação Coletiva 

A CIP sempre defendeu e vincou a importância da contratação coletiva enquanto real estabilizador 

das relações laborais e, assim, potenciador da atividade empresarial. 

O DAJSL continuou, assim, a desenvolver esforços no acompanhamento da contratação coletiva e 

no incremento da articulação ao nível dos processos negociais desenvolvidos pela estrutura 

integrada. 

Neste contexto, o DAJSL continuou a promover reuniões do Grupo sobre Legislação Laboral e 

Contratação Coletiva que, como se sabe, congrega a estrutura associativa integrada na CIP, e no 

qual a contratação coletiva foi alvo de particular acompanhamento. 

O Departamento procedeu, também, à análise global da negociação coletiva, mediante, 

nomeadamente, a apreciação de relatórios da Direção-Geral do Emprego e das Relações de 

Trabalho sobre a contratação coletiva, conferindo especial atenção aos processos conflituais, bem 

como prestou especial atenção à emissão (ou melhor, à não emissão) de avisos de cessação de 

vigência de Convenções Coletivas. 

O DAJSL participou nas Oficinas da DGERT sobre Regulamentação Coletiva do Trabalho. 

É, ainda, de destacar, que o Departamento representou a CIP no Centro de Relações Laborais (CRL), 

o qual tem por missão apoiar a negociação coletiva, bem como acompanhar a evolução do emprego 

e da formação profissional.  

No âmbito do citado CRL, o DAJSL também formulou pareceres sobre os Relatórios relativos à 

Contratação Coletiva e ao Emprego e Formação Profissional, sendo, ainda, de destacar a sua 

participação na apresentação do Estudo daquele Centro denominado “A Economia Digital e a 

Negociação Coletiva”. 

  

12. Igualdade de género 

O Departamento interveio, representando a Confederação, na Comissão para a Igualdade no 

Trabalho e no Emprego (CITE). 

É de ressaltar a análise de projetos legislativos, entre os quais se destaca, o Projeto de Lei n.º 

1092/XIII/4.ª - Altera a Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho, o 

Decreto-Lei n.º 89/2009 e o Decreto-Lei n.º 91/2009, ambos de 9 de abril, alargando a licença 

parental em caso de nascimento prematuro. 
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Nesta temática, importa, ainda, salientar o já supramencionado contributo sobre o Documento do 

Governo “Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar” e a representação da CIP no Grupo 

de Trabalho tripartido na CPCS para a Conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. 

Salienta-se que 2019 foi um ano em que o DAJSL interveio numa série de iniciativas no âmbito da 

igualdade e conciliação, destacando-se: 

• A apresentação do Estudo promovido pela CIP “Desafios à Conciliação Família Trabalho” e 

desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (NOVA SBE), com o apoio da 

Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE), tendo o Departamento dado os seus 

contributos para o referido Estudo e elaborado a intervenção do Presidente na aludida 

apresentação; 

• Adesão, em representação da CIP, ao Think Tank do Projeto “Women on boards – PT”, 

primeiro estudo compreensivo sobre mulheres nos órgãos de gestão das empresas em 

Portugal, e que é promovido pelo ISEG. Neste âmbito, o DAJSL deu também o seu 

contributo para o estudo sobre as tendências do gender pay gap em Portugal no decurso 

das últimas duas décadas. 

O DAJSL participou, ainda, em representação da CIP, nos seguintes eventos: i) “Conversas de café” 

sobre a temática do assédio e violência no Mundo do Trabalho, no âmbito do Evento Terra Justa 

2019; ii) Seminário Internacional sobre Igualdade Salarial; e iii) Seminário da UGT "Conciliar - A visão 

dos Parceiros Sociais". 

 

13. Imigração 

O DAJSL continuou a assegurar a representação da CIP na Comissão para a Igualdade e Contra a 

Discriminação Racial (CICDR) e no Conselho para as Migrações (ACM), participando nas várias 

reuniões realizadas durante o ano de 2019. 

Por outro lado, o DAJSL, na sequência de convite da BusinessEurope e em representação da CIP, 

continuou a assumir a Presidência do Grupo de Trabalho “Migração e Mobilidade” daquela 

Organização. 

Face à elevada carência de mão-de-obra que se sente em Portugal, o Departamento prestou 

especial atenção a esta matéria durante o ano de 2019, tendo: 

• Procedido a um levantamento de dados sobre a Imigração em Portugal e elaborado análises 

sobre o assunto;  

• Elaborado e remetido ao CES o Contributo da CIP sobre o Contingente Global Indicativo de 

Oportunidades de Emprego; 

• Participado em várias sessões sobre a atribuição de vistos de residência a estrangeiros, 

destacando-se a sessão de esclarecimento sobre a nova Legislação de Visto de Turismo. 

 

14. Justiça 

A CIP tem vincado, e vinca novamente, que as empresas se têm deparado com graves problemas 

decorrentes do funcionamento do sistema judicial. 
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Entre os principais problemas identificados, realçam-se os relativos à morosidade, aos custos, à 

tramitação e aos resultados das execuções, ao funcionamento dos tribunais de comércio, ao acesso 

à Justiça ou aos critérios de distribuição processual. 

O DAJSL acompanhou o desenvolvimento da matéria, sendo de destacar a intervenção na 

Convenção Nacional da Justiça, no painel dedicado ao “Acesso ao Direito, Custas Judiciais e Eficácia 

na Administração da Justiça”, e a participação na Conferência “Os novos desafios e oportunidades 

da Administração Judicial”. 

O DAJSL, assegurou, também, a representação da CIP na Comissão de Acompanhamento dos 

Auxiliares de Justiça.  

Por outro lado, no âmbito das atividades do Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios, o 

Departamento respondeu ao questionário sobre a Resolução Alternativa de Litígios de Consumo, 

formulado pela Secretaria de Estado da Defesa do Consumidor. 

 

15. Outras Ações 

15.1. Com enfoque nacional 

15.1.1 Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE)  

O DAJSL procurou implementar as atividades do seu domínio de intervenção e responsabilidade, 

bem como assegurar a mais elevada taxa de execução possível. 

Por outro lado, o Departamento colaborou nos trabalhos tendentes à continuação do atual projeto 

da CIP junto do POISE. 

 

15.1.2. Comunicação 

Como é recorrente, o DAJSL elaborou artigos e respostas a solicitações de revistas, jornais e outros 

meios de comunicação social, em matérias da sua competência ou com esta conexas. 

O Departamento transmitiu ao Departamento de Comunicação da CIP, iniciativas, informações ou 

tomadas de posição relevantes, com vista a serem colocados no Portal da CIP ou a serem divulgados 

pelos meios de comunicação identificados para o efeito, de entre as quais se destaca o envio de 

informação sobre a reforma da legislação laboral. 

O Departamento elaborou, também, contributos para a Revista “Indústria” e para a newsletter 

institucional.  

Por outro lado, o DAJSL continuou a conceber e materializar a newsletter “CIP – Sócio-Laboral em 

Destaque”.   

 

15.1.3. Outras intervenções 

O Departamento manteve a sua participação ativa em diversas atividades e eventos, representando 

institucionalmente a CIP em conselhos gerais, grupos de trabalho, seminários, conferências, 

reuniões com ministérios, departamentos da Administração Pública, delegações de peritos e outras 

entidades. 
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Por outro lado, o DAJSL elaborou e deu apoio à elaboração das posições da CIP no âmbito das 

consultas efetuadas, por exemplo, pelo Conselho Nacional do Consumo, o IAPMEI ou o Ministério 

da Economia, sendo de destacar Notas críticas aos seguintes documentos: 

• Projeto de Decreto-Lei que visa regular o Sistema Eletrónico de Compensação 

(ECOMPENSA), integrado por plataformas eletrónicas devidamente credenciadas para 

efeitos de compensação voluntária de créditos, em colaboração com o DAE; 

• Projeto de Decreto-Lei que cria o Direito Real de Habitação Duradoura; 

• Anteprojeto de Proposta de Lei que aprova o novo regime jurídico da constituição e do 

funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras de fundos de pensões 

(RJFP), e anteprojeto de Decreto-Lei que o institui, no âmbito da transposição da Diretiva 

(UE) n.º 2016/2341, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016, 

relativa às atividades e à supervisão das instituições de realização de planos de pensões 

profissionais (Diretiva IORP II); 

• Projeto de Manual de Aplicação relativo ao novo Código da Propriedade Industrial. 

Sublinha-se, ainda, a manutenção da implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados 

à CIP. 

 

15.2. Com enfoque internacional   

O DAJSL continuou a dar resposta às solicitações que se enquadrem na sua esfera de intervenção e 

provenientes de diversas entidades, e continuou a desenvolver consultas prévias à estrutura 

associativa no sentido de apurar dificuldades e sensibilidades e obter contributos e respostas a 

serem transmitidas às Autoridades Públicas Nacionais, às Instâncias Comunitárias e à 

BUSINESSEUROPE. 

Acresce, ainda, no âmbito do denominado Semestre Europeu, que o Departamento, isoladamente 

ou em conjunto com o DAE, respondeu aos diversos pedidos formulados à CIP sobre o envolvimento 

da Confederação no Semestre Europeu, e participou em vários eventos sobre a referida temática. 

 

II – Ao nível Internacional  

 

1. União Europeia 

1.1. Diálogo Social 

No domínio do Diálogo Social, os Parceiros Sociais Europeus (BUSINESSEUROPE, CES, CEEP e 

SMEUNITED) assinaram o novo Programa de Trabalho do Diálogo Social Europeu para o período 

2019-2021. 

Este novo Programa de Trabalho resultou de difíceis e complexas negociações, nas quais a CIP 

esteve envolvida, enquanto membro da BUSINESSEUROPE, integrando a equipa negociadora dos 

empregadores. 
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Em 2019, os Parceiros Sociais Europeus encetaram um novo processo negocial, tendo em vista a 

obtenção de um Acordo dos Parceiros Sociais Europeus sobre a Digitalização no Mundo Trabalho. 

O DAJSL integra o grupo de trabalho de negociação, tendo, durante este ano, participado e 

acompanhado os respetivos trabalhos e negociações.  

Recorda-se, ainda, que os Parceiros Sociais Europeus, na sequência de negociações em que a CIP 

participou, celebraram, em 2017, o Acordo-Quadro sobre Envelhecimento Ativo e uma Abordagem 

Intergeracional, que visa, em geral, apelar aos Parceiros Sociais nacionais, às autoridades públicas 

e a outras partes interessadas no sentido de agirem em conjunto com vista a alcançarem progressos 

concretos na promoção do envelhecimento ativo. 

Em 2019, a CIP, juntamente com outros Parceiros Sociais Nacionais, elaborou o segundo Relatório 

de Acompanhamento da implementação do Acordo. 

É, ainda, de sublinhar, que o Departamento participou em algumas Conferências Conjuntas dos 

Parceiros Sociais Europeus como, a título de exemplo, o Seminário “fact-finding” sobre a 

digitalização no mundo do trabalho.  

 

1.2. Atividade Legislativa 

Ao nível europeu, o Departamento acompanhou o desenvolvimento e assegurou uma participação 

nas discussões sobre algumas questões de grande relevo, entre as quais se destaca a Proposta de 

Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à conciliação entre a vida profissional e a 

vida familiar dos progenitores e cuidadores e que revoga a Diretiva 2010/18/UE do Conselho e a 

Proposta de Regulamento que institui uma Autoridade Europeia do Trabalho. 

Por outro lado, o DAJSL continuou a acompanhar a Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e 

do Conselho relativa às condições de trabalho transparentes e previsíveis na União Europeia. 

É, ainda, de destacar e elaboração do contributo no âmbito da consulta pública da Comissão 

Europeia sobre a “passerelle clause” e o acompanhamento da Diretiva (UE) 2018/957 do 

Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 96/71/CE relativa ao destacamento de 

trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços, nomeadamente, como infra se refere, no 

âmbito do Grupo de Trabalho Ad Hoc da BusinessEurope sobre o Destacamento de Trabalhadores. 

 

1.3. Outras atividades 

O Departamento tem vindo a acompanhar várias matérias, sendo de ressaltar os desenvolvimentos 

decorrentes da criação e lançamento do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que foi proclamado na 

Cimeira Social de Gotemburgo, de 17 de novembro de 2017, bem como ao nível das várias 

iniciativas realizadas em torno do reforço da igualdade de género na UE.  

 

1.4. Participação em instâncias da União Europeia 

O Departamento representou e assegurou a representação institucional da CIP num conjunto 

alargado de instâncias comunitárias, entre as quais se destacam as seguintes: Comité do Diálogo 

Social; Comité Consultivo para a Segurança e Saúde no Local de Trabalho; Comité do Programa de 

Aprendizagem ao Longo da Vida; e o Comité Consultivo para a Formação Profissional.  
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É ainda de destacar a intervenção do DAJSL no Comité Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão sobre 

o tema “Review of social dialogue with Social Partners”. 

 

2. Ao nível da BUSINESSEUROPE  

Ao nível da BUSINESSEUROPE, o DAJSL participou na elaboração das tomadas de posição da 

BUSINESSEUROPE, mantendo a representação institucional na Comissão dos Assuntos Sociais (SAC) 

e nos respetivos Grupos de Trabalho. 

Por outro lado, também é de sublinhar, como já se disse, que o Departamento, em representação 

da CIP, continuou a assumir a Presidência do Grupo de Trabalho da BUSINESSEUROPE “Migração e 

Mobilidade”, participando em diversas reuniões e iniciativas nesse âmbito.  

A assunção da Presidência do referido Grupo de Trabalho, significa, também, que o Departamento 

continuou a participar nos trabalhos da “SAC Bureau”, órgão onde são discutidas as abordagens 

políticas e estratégicas a propor aos restantes membros da própria SAC. 

Importa, ainda, ressaltar, que o DAJSL integrou e integra, como já se referiu, o Grupo de Trabalho 

Ad Hoc da BusinessEurope sobre o Destacamento de Trabalhadores, o qual visa, entre outros 

objetivos, avaliar, debater e identificar problemas relacionados com a transposição e 

implementação da Diretiva, e o já mencionado Grupo de Trabalho para a Negociação do Acordo 

dos Parceiros Sociais Europeus sobre a Digitalização no Mundo do Trabalho. 

Ao nível da BUSINESSEUROPE, é, ainda, de destacar que o Departamento apoiou a representação 

da CIP no Comité Executivo e no Conselho de Presidentes da referida Organização, tendo, neste 

âmbito, analisado diversos documentos. 

 

3. Ao nível das Organizações Internacionais 

3.1. Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

O ano de 2019 foi particularmente intenso no que à Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

diz respeito. 

Como se sabe, foi o ano em que se celebrou o Centenário da OIT, pelo que inúmeras iniciativas 

foram realizadas nesse contexto. 

Assim, na 108ª Sessão da Confederação Internacional do Trabalho da OIT, que se realizou em 

Genebra, Suíça, entre os dias 10 e 21 de junho de 2019, o DAJSL deu apoio ao Presidente da CIP 

que participou na Conferência que assinalou o referido Centenário, a convite da Organização 

Internacional de Empregadores (OIE). 

Também no âmbito da 108ª Sessão, o Departamento participou na Comissão normativa “Acabar 

com a violência e o assédio contra mulheres e homens no mundo do trabalho – 2.ª discussão”. 

Por outro lado, o Departamento assegurou a intervenção da CIP na Conferência da OIT – Lisboa e 

da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa sobre "A influência das normas da OIT na 

legislação laboral" e a representação desta Confederação no Evento Terra Justa 2019, o qual visou 

uma homenagem à OIT por ocasião do seu centenário. 
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Acresce que o Departamento representou também a CIP e os Empregadores portugueses no 

“Global Youth Employment Forum”, organizado pela OIT, em Abuja, Nigéria. 

O DAJSL elaborou, ainda, pareceres e respostas aos diversos questionários e relatórios da OIT, bem 

como sobre os documentos de submissão às autoridades nacionais competentes de diversas 

recomendações e protocolos. 

O DAJSL participou, também, em representação institucional da CIP, nas várias atividades 

desenvolvidas pelo Escritório de Lisboa da OIT, das quais se destaca a participação no Lançamento 

do Selo Comemorativo dos 100 anos da OIT e a elaboração de nota introdutória do Presidente da 

CIP para o Livro “OIT e Portugal: 100 anos de História”. 

 

3.2. Organização Internacional de Empregadores (OIE) 

O Departamento colaborou, em representação da CIP, nos trabalhos, ao nível da OIE, sobre 

matérias sócio-laborais da Organização, bem como em diversas tomadas de posição, 

nomeadamente sobre aquelas que foram apresentadas no âmbito da referida 108ª Sessão da CIT. 

Por outro lado, também durante a CIT/2019, o DAJSL apoiou a participação e intervenção do 

Presidente da CIP nos vários eventos promovidos pela Organização Internacional de Empregadores 

(OIE), em Genebra. 

Entre os citados eventos, destacam-se a Reunião dos Presidentes das Organizações Empresariais 

Ibero-americanas e o Fórum de Presidentes da OIE. 

 

  



 
 

 

Relatório e Contas de 2019 

40 

 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

 

Informação Económica 

• Elaboração e divulgação de informação económica sob a marca comum “Envolvente 

Empresarial”, em conjunto com a AEP e a AIP, abrangendo: 

o uma newsletter eletrónica mensal (Síntese de Conjuntura); 

o uma publicação trimestral (Análise de Conjuntura). 

• Síntese semanal de legislação nacional e europeia. 

• Elaboração e divulgação, em formato digital, de notas informativa rápidas – Flash INFO CIP. 

• Elaboração de conteúdos para a Revista Indústria, para o Portal da CIP, e para a Newsletter 

Institucional da CIP. 

• Elaboração dos novos produtos de informação de natureza setorial (Infografias Setoriais) 

 

Intervenção Institucional 

O DAE participou na reflexão levada a cabo pelo Grupo de Trabalho constituído para a elaboração 

do documento “Portugal a Crescer Mais” e esteve envolvido na sua elaboração. 

Participou também na preparação das principais propostas para o Orçamento do Estado para 2020, 

apresentadas em finais de julho ao Governo e reafirmadas ao novo Governo, com a indicação das 

medidas consideradas prioritárias. 

À luz das suas propostas, a CIP analisou e pronunciou-se sobre o Programa do Governo e sobre a 

Proposta de Orçamento do Estado para 2020. 

 

O DAE apoiou toda a atividade da CIP na área dos assuntos económicos, focada nos seguintes 

temas: 

• Acompanhamento da implementação do Programa Capitalizar, com o levantamento das 

medidas ainda não executadas (janeiro); acompanhamento da atividade da Instituição 

Financeira de Desenvolvimento (ponto da situação elaborado em fevereiro). 

• Acompanhamento da preparação da segunda fase do Programa Indústria 4.0, com 

participação nas reuniões do Comité Estratégico da Plataforma Portugal i4.0, auscultação 

dos associados, apresentação de propostas (janeiro), elaboração de comentários a 

documento preparatório (março), intervenção na sessão pública de apresentação da II Fase 

do Programa Indústria 4.0 (abril). 

• Análise crítica e participação na elaboração do parecer do CES e na reunião da CPCS sobre 

o Programa Nacional de Reformas (abril). 
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• Análise crítica e participação na elaboração do parecer do CES sobre a Conta Geral do 

Estado de 2018 (setembro e outubro) e as Grandes Opções do Plano 2020/2023 

(novembro e dezembro). 

• Análise do Programa Nacional de Investimentos 2030, tendo-se procedido à auscultação 

dos associados e à elaboração de parecer (maio). A posição da CIP foi transmitida ao 

Governo e reiterada em reunião com o Ministro das Infraestruturas e da Habitação 

(setembro). 

• Acompanhamento do Portugal 2020 e preparação do quadro pós-2020 

o Pontos de situação do PT2020+reprogramação e das negociações do QFP/PT2030 na 

CPCS (abril). 

o Reuniões dos Comités de Acompanhamento do PORTUGAL 2020: PO SEUR (maio), 

PO CI/COMPETE 2020 (junho e dezembro), PO ISE (junho e dezembro), PO CH (junho 

e dezembro) e, no POR LISBOA 2020, (dezembro) apoio à preparação da 

apresentação efetuada neste Comité sobre o ponto de vista das empresas. 

o Seminário “Avaliação do Impacto dos Fundos da União Europeia: resultados na 

Competitividade Empresarial” (janeiro). 

o Mostra PT 2020 (junho). 

o Reuniões do Grupo de Acompanhamento da Avaliação da Implementação da RIS3: 

Rede, Realizações e Resultados esperados (janeiro, maio e setembro). A avaliação foi 

divulgada em dezembro. 

o Reunião de arranque dos trabalhos do Grupo de Acompanhamento da Avaliação da 

implementação das medidas de reforço da transição para uma economia com baixas 

emissões de carbono (abril e outubro). 

o Reunião do Grupo de Acompanhamento da Avaliação da implementação dos 

Sistemas de Incentivos do Portugal 2020 (junho). 

• Custos de contexto 

o Participação nas reuniões da Comissão para a Modernização Administrativa (janeiro, 

março, maio). Consulta aos Associados e elaboração de documento com a indicação 

de custos de contexto decorrentes das relações entre as empresas e a administração 

pública e as propostas de solução, tendo em vista a preparação do Simplex 2019 

(fevereiro). Presença na apresentação pública do Relatório SIMPLEX+2018 e do 

Programa iSIMPLEX 2019 (julho). 

o Participação na conferência internacional “O caminho para a avaliação do impacto 

regulatório em Portugal”, organizado em conjunto pela UTAIL – Unidade Técnica de 

Avaliação do Impacto Legislativo do Centro de Competências Jurídicas do Estado - 

JurisAPP e a OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(fevereiro). 

o Intervenção junto do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre as dificuldades 

nas operações de desalfandegamento no Porto de Sines. 
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o Acompanhamento do dossier relativo à obrigatoriedade de submissão do ficheiro 

SAF-T relativo à contabilidade à AT (reunião com o Secretário de Estado dos Assuntos 

Fiscais e Diretora Geral dos Impostos, participação no seminário da Ordem dos 

Contabilistas Certificados e em diversas reuniões do fórum de discussão em matérias 

conexas com o sistema fiscal entre a AT e as confederações patronais) 

o Contributo para a elaboração do parecer sobre o Projeto Decreto-Lei que regula o 

Sistema Eletrónico de Compensação (ECOMPENSA) (agosto) 

o Intervenção conjunta com a APB sobre as consequências fiscais da Norma 

Internacional de Relato Financeiro 16 – Locações (novembro) 

• Pequenas e Médias Empresas  

o Contribuição para o Memorando da BusinessEurope “Setting ambitious goals for the 

future EU SME policy”; 

o Acompanhamento dos trabalhos do Comité PME & Empreendedorismo da 

BusinessEurope, tendo-se focado sobre os temas do acesso ao financiamento, 

atrasos de pagamento e internacionalização (promoção da utilização dos Acordos de 

Comércio Livre da UE por parte das PME);  

o  Participação na Assembleia das PME (na qualidade de coordenador nacional pelo 

setor privado da iniciativa Semana Europeia das PME), organizada pela Comissão 

Europeia, onde foi focado o tema da futura política europeia das PME;  

o Participação no Grupo Técnico de apoio ao Comité de Acompanhamento em Portugal 

do “Small Business Act” cujos trabalhos foram reiniciados em 2019 – identificação e 

análise de prioridades nacionais face à política europeia e participação nos relatórios 

regulares de monitorização;    

o Parecer sobre o processo de certificação PME enviado ao Presidente do IAPMEI 

(junho). 

• Assuntos europeus 

o Envolvimento no debate sobre a evolução da Política Industrial europeia; 

participação na sessão Forum IPCEI – 6 cadeias de valor estratégico para a EU (maio). 

o Participação na sessão de Apresentação do Relatório relativo a Portugal de 2019, 

com uma equipa de peritos da Comissão Europeia e na sessão sobre “Orientações 

para os domínios prioritários de investimento da política de coesão em Portugal no 

período 2021-2027”, com uma equipa de peritos da Comissão Europeia (março). 

o Consulta aos Associados sobre Barreiras no Mercado Interno (setembro). 

o Participação em reunião entre peritos da Comissão Europeia e organizações 

empresariais no quadro da avaliação anual das políticas económicas (novembro) 

o Análise do Green Deal – Pacto Ecológico Europeu – e elaboração da posição inicial da 

CIP sobre este tema (comunicado divulgado em dezembro). 

o Participação nas reuniões do Primeiro-Ministro com os parceiros sociais, para 

preparação dos Conselhos Europeus de março, junho, outubro e dezembro. 
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• Brexit 

o Continuação do acompanhamento dos desenvolvimentos do processo do Brexit, 

elaboração de notas técnicas internas e participação na Task Force da 

BusinessEurope. 

o Seminários “Brexit: Oportunidades e Desafios para as PME”, organizados pela AICEP, 

em colaboração com a CIP, DGAE/ME, MNE, AT (Alfandegas) e associadas da CIP 

regionais/setoriais: Viana do Castelo com AEVC (janeiro), Lisboa/Infarmed com 

APIFARMA (fevereiro), Loulé com NERA (março), Funchal com ACIF-CCIM (maio), Vila 

Nova de Famalicão com ATP e ACIB (junho), Torres Novas com NERSANT, Castelo 

Branco com AEBB e Ponta Delgada com CCIA (estas últimas três em setembro). Em 

outubro, foi organizado mais um seminário nos mesmos moldes, em colaboração 

com a CAP, dirigido ao setor agrícola/alimentar. 

o Análise e comentários sobre as Medidas de Preparação e Plano de Contingência para 

a saída do Reino Unido da União Europeia (janeiro). 

o Participação em reunião organizada pela Direção-Geral dos Assuntos Europeus com 

a Secretária-Geral da Comissão Europeia sobre medidas de contingência relativas ao 

Brexit (fevereiro). 

o Encontros com o Negociador-Chefe para o Brexit, Michel Barnier, e os parceiros 

sociais (janeiro e novembro). 

o Audição pública na Assembleia da República sobre o Brexit (março). 

o Ação de Formação para os associados da CIP, promovida pela CIP e pela DGAE – 

Direção-Geral das Atividades Económicas: “Brexit: sessões sobre Política Comercial e 

Preparação das Empresas” (dois dias, em abril). 

• Acordo de médio prazo sobre competitividade e rendimentos 

Contributo para a apresentação de propostas e da perspetiva da CIP, no início das 

negociações de um Acordo de médio prazo sobre competitividade e rendimentos no 

quadro da CPCS. 

• Merecem ainda referência: 

o Audiência com o Presidente da República onde foi abordada a situação económica, 

o Brexit, o Programa Nacional de Investimentos 2030 e as conclusões do estudo “O 

Futuro do trabalho” (janeiro). 

o Participação na Audição sobre o PNPOT, pela Comissão de Ambiente, Ordenamento 

do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação da Assembleia da República 

(março). 

o Participação na Audição pela Comissão Independente para a Descentralização (abril) 

e na conferência “Regionalização sim ou não” organizada por esta Comissão na AR 

(junho). 

o Intervenção junto do Primeiro Ministro sobre a inadequação dos moldes como foi 

pensado, criado, e está a funcionar o Conselho para a Produtividade (janeiro). 
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o Intervenção junto da Comissão Europeia em defesa da Zona Franca da Madeira 

(abril). 

o Reunião com a missão técnica do FMI ao abrigo do Artigo IV (maio). 

o Participação na Conferência do CES sobre Qualidade da Gestão (maio). 

o Análise do estudo Crescimento da Economia Portuguesa, adjudicado pela Missão 

Crescimento, tendo-se procedido a intervenção junto dos seus autores que 

resultaram na introdução de melhorias (outubro). 

o Participação na 16th COTEC Innovation Summit | Leading 4.0: Highway to 

Manufacture Value with People and Intelligent Machines, em Vila Nova de Famalicão 

(julho). 

o Participação no workshop sobre "R&D and Innovation Policies for the Marketplace" 

- OCDE/GEE, no INE (setembro). 

o Participação numa sessão do Innovation Sunset organizada pela COTEC e a EY-

Parthebnon (setembro). 

o Presença no 7º congresso da Indústria Portuguesa Agro-Alimentar (junho). 

o Presença na sessão de Lançamento do Portal do Financiamento (setembro). 

o Participação no encontro APIGRAF 19, em Évora (outubro). 

o Participação no Congresso das Marca 2019, 25º aniversário da CENTROMARCA 

(novembro) 

o A participação da CIP em diversas estruturas, nomeadamente: 

▪ Grupo de Trabalho “Financiamento” do Conselho Estratégico de 

Internacionalização da Economia (CEIE); 

▪ Conselho Nacional do Consumo (com participação em reuniões e elaboração 

de pareceres sobre diversos projetos de legislação); 

▪ Plataforma de Acompanhamento das Relações nas Fileiras Florestais (PARF); 

▪ Missão Crescimento, 

▪ Fórum da Competitividade; 

▪ Grupo Técnico da Comissão de Acompanhamento do “Small Business Act” em 

Portugal (Grupo Técnico SBA), reativado no 1º semestre de 2019; 

▪ Conselho Superior de Estatística (CSE), incluindo Secções Permanentes e 

Grupos de Trabalho; 

▪ Comissão de Acompanhamento do Plano Nacional de Formação Financeira; 

▪ Fórum para a Supervisão Comportamental do Banco de Portugal; 

▪ Semana Europeia das PME. 

 

O trabalho do DAE refletiu-se ainda na preparação dos conteúdos de: 
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• 20 intervenções do Presidente e membros dos órgãos sociais em eventos externos; 

• 18 artigos publicados em diversas revistas e jornais, para além do apoio prestado ao 

Presidente com vista aos artigos de opinião semanais no Dinheiro Vivo; 

• 15 entrevistas ou respostas a solicitações da comunicação social. 

 

Assuntos Industriais 

A atividade da CIP na área dos Assuntos Industriais abrangeu temas diversos, o que se tornou 

possível com o apoio crescente dos Associados e com a atividade dos Conselhos Estratégicos, da 

qual resultou a participação voluntária de especialistas nessas matérias. 

O extenso programa de trabalhos beneficiou da continuidade do reforço dos recursos técnicos da 

CIP e, para o efeito, foi mantido o Protocolo entre a CIP e a APICER (Associação Portuguesa das 

Indústrias de Cerâmica e Cristalaria) que tornou possível a colaboração da Eng.ª Sílvia Machado, 

essencial para o bom acompanhamento de todas as ações na área do Ambiente.  

Além dos trabalhos desenvolvidos pelo Conselho Estratégico Nacional da Energia, pelo Conselho 

Estratégico Nacional do Ambiente e pelo Conselho da Indústria Portuguesa (detalhados em capítulo 

próprio) destaca-se: 

• A presença e ação na ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) foram 

particularmente intensas, quer em reuniões plenárias ou setoriais, quer em comissões de 

redação dos pareceres dos Conselhos Consultivo e Tarifário. A CIP continuou a coordenar 

o processo de escolha dos representantes dos Consumidores Empresariais na ERSE. 

Destaca-se a necessidade de afetar a estas ações tempo significativo de dois Técnicos do 

Quadro da CIP. 

• A defesa em prol de melhor legislação, simplificação de procedimentos e eliminação de 

duplicações, de que são exemplo o trabalho desenvolvido sobre a informação aos 

consumidores, em geral, e, em particular, no respeita em sede de fatura ao grande público 

(“visible fee” e combustíveis), e o acompanhamento do processo de implementação da 

Economia Circular. 

• Energia 

A CIP acompanhou atentamente a competitividade dos setores da eletricidade e do gás 

natural, designadamente a evolução da dívida tarifária do setor elétrico e os 

desenvolvimentos previstos para os investimentos em instalações de produção e em redes 

de transporte e distribuição, intervindo institucionalmente sempre que necessário. 

A CIP acompanhou com grande proximidade a evolução dos custos e das tarifas de 

eletricidade e de gás natural. 

Em síntese, os representantes dos consumidores empresariais de eletricidade e de gás 

natural propostos pela CIP e eleitos pelos setores representativos dos consumos de energia 

para os Conselhos Consultivo e Tarifário da ERSE participaram em cerca de uma centena 

reuniões plenárias, setoriais e de grupos de relatores de pareceres sobre tarifas e preços, 

sobre os planos de investimento nas redes de transporte e de distribuição de 

eletricidade/gás natural e na revisão de vários Regulamentos da ERSE. 
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As preocupações da CIP em torno, nomeadamente, dos custos energéticos para as 

empresas, quer no que respeita à transição energética, quer quanto aos custos das 

emissões carbónicas, foram objeto de reuniões com o Governo, nomeadamente com o 

Ministro do Ambiente da Transição Energética (fevereiro e setembro) e com o Ministro 

Adjunto e da Economia (julho). 

• Ambiente 

A CIP continuou a dar prioridade ao aprofundamento do diálogo com as autoridades 

ambientais, com foco especial na evolução da política de resíduos e na implementação das 

plataformas eletrónicas de reporte/licenciamento. 

À Economia Circular foi, também, conferida a maior prioridade, como parte integrante da 

estratégia da União Europeia assente no Pacto Ecológico. 

Em resumo, ao longo de 2019, os assuntos que mais se destacaram, em matéria ambiental, 

foram a imposição de verificadores nos Relatórios Ambientais Anuais, a questão do “visible 

fee”, a Economia Circular e o Comércio Europeu de Emissões. Estes temas implicaram 

grande interação entre a CIP e o Ministério do Ambiente e, também, entre a Confederação 

e as suas Associadas. 

• Ação externa 

o Reunião com a LIPOR e com o INE sobre a criação de indicadores de Economia 

Circular no plano estatístico nacional; 

o Várias reuniões ao longo do ano em apoio à Associada APIC (Associação Portuguesa 

dos Industriais de Curtumes) sobre o Sistema de Alcanena; 

o Evento Virtuous Circles da Comissão Europeia no qual a CIP fez uma intervenção 

sobre Economia Circular; 

o Participação e intervenção em painel no XXI Simpósio Luso-Alemão de Energia sobre 

“Eficiência energética, incluindo energias renováveis, na Indústria”;  

o Participação e moderação do painel “Energia e Clima: uma questão de sobrevivência” 

nas 3.as Jornadas Técnicas da Cerâmica, em Aveiro; 

o Participação em mesa redonda sobre gestão de resíduos nas Jornadas Técnicas 

Internacionais de Resíduos organizada pela APESB (Associação Portuguesa de 

Engenharia Sanitária e Ambiental); 

o 14.ª Expo Conferência da Água organizada pelo jornal “Água&Ambiente” – 

participação em mesa redonda sobre o tema “materiais em contacto com a água para 

consumo humano”. 

Registam-se ainda as seguintes participações: 

• CNADS (Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável) – participação 

em 9 reuniões (e em 7 reuniões de Grupos de Trabalho ou eventos promovidos por este 

Conselho); 

• CCERSAR (Conselho Consultivo da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos) 

– 2 reuniões plenárias; 
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• Conselho Nacional para os Combustíveis – 2 reuniões; 

• 52ª reunião da CCPCIP (Comissão Consultiva para a Prevenção e Controlo Integrados da 

Poluição); 

• Reunião Visible Fee com a APA e DGAE 

• Reunião sobre Medidas Nacionais Equivalentes com o departamento de Ação Climática na 

APA. 

 

BusinessEurope   

Para além das intervenções da CIP nas reuniões do Comité Executivo e do Conselho de Presidentes, 

a atuação na BusinessEurope foi marcada pela participação nas reuniões das Comissões de 

Economia e Finanças, dos Assuntos Industriais e do Mercado Interno e das PME e 

Empreendedorismo, pelos contributos para os relatórios Reform Barometer e Economic Outlook, 

bem como pelas intervenções nos debates e na elaboração das posições da BusinessEurope sobre 

diversos temas. 

Salientam-se entre estes temas: a União Bancária e o aprofundamento da UEM, a Política Industrial, 

a eliminação de barreiras prevalecente no Mercado Interno (de bens e nalguns serviços), o Legislar 

Melhor, a Política para as PME e o Quadro Financeiro Plurianual. Estas intervenções foram 

fundamentais para que as posições da BusinessEurope refletissem a sensibilidade da CIP, 

destacando-se os esforços no que respeita à importância da Política de Coesão no Quadro 

Financeiro Plurianual e evitando declarações que pusessem em causa esta prioridade. 

Importa ainda salientar a participação em reuniões dos Grupos de Trabalho “Ambiente” e “Energia 

e Clima” e na reunião de diálogo estruturado entre a Comissão Europeia e o grupo de parceiros 

peritos nos fundos europeus estruturais e de investimento, os contributos para o documento 

estratégico da BusinessEurope “European business views on a competitive energy and climate 

strategy” (publicado em 29 de abril) e a preparação de dois exemplos nacionais de implementação 

dos princípios da Economia Circular, para submissão na plataforma www.circulary.eu. 

 

  

http://www.circulary.eu/
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DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

O Departamento de Relações Internacionais tem a missão de apoiar a intervenção da CIP no 

domínio das relações internacionais, assegurando o posicionamento internacional da CIP enquanto 

representante nacional através a coordenação da representatividade da CIP junto da 

BusinessEurope e do BusinessatOECD, e por meio da preparação de intervenções e tomadas de 

posição no âmbito dos dossiers de Política Externa e Comercial, nacional e europeia, e das políticas 

de apoio à internacionalização das empresas.  

 

Em 2019, o DRI desenvolveu as seguintes atividades: 

 

1. Ações desenvolvidas  

 

• Reunião com Embaixada dos Países Baixos em 5 de fevereiro, para exploração de possíveis 

iniciativas conjuntas entre a CIP e a embaixada; 

• Preparação de notas e apoio técnico à reunião do Presidente da CIP com o Embaixador de 

Malta em 14 de fevereiro  

• Participação no Fórum Empresarial Portugal – Peru, com a presença do Sr. Presidente da 

República do Peru, no dia 26 de fevereiro na AIP-CCI;  

• Intervenção na Conferência “Desafios atuais do comércio global”, organizada pela ICC 

Portugal, Lisboa, 28 fevereiro;  

• Realização do Evento “Financing Investment in Africa” a 27 de fevereiro no CCB em Lisboa, 

com representantes de instituições financeiras multilaterais e outras (BEI, SOFID, UNCDF, 

DG DEVCO, CECDLE, Mota-Engil e EDP Internacional), e cerca de 100 participantes; 

• Reunião na CIP com Secretário-Geral do IPDAL em 1 de março; 

• Encontro com o Embaixador de Marrocos em Portugal, na sua residência, em 15 de março 

no contexto da cooperação CIP e CGEM (confederação empresarial marroquina) e do 

Fórum Económico Portugal – Marrocos;  

• Preparação de notas e apoio técnico à participação do Presidente e Secretária-Geral da CIP 

nos eventos por ocasião da visita a Portugal da Senhora Gabriela Michetti, Vice-Presidente 

da Argentina em 27 e 28 de março  

• Co-realização do Fórum Portugal – Estónia a 17 de abril em Lisboa, que contou com a 

presença da Sr.ª Presidente da Estónia e apoio à intervenção institucional da CIP; 

• Intervenção no evento “Dia de acesso aos Mercados”, organizado pela Comissão Europeia 

e pela DGAE/ME, Porto, 14 de maio;  

• Receção de visita de delegação romena a Portugal em 16 de maio na CIP; 

• Participação no European Young Professionals Academy no International Trainning Centre 

da ILO – International Labor Organization em Turim, em 3 momentos: 22 – 24 de maio; 10 

– 12 de julho; 4 – 6 de setembro;  
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• Co-realização do Fórum Económico Portugal – Áustria, que reuniu cerca de 120 empresários 

em Lisboa em 19 de junho, e contou com a presença do Sr. Presidente da Áustria e apoio à 

intervenção institucional da CIP; 

• Receção de delegação brasileira, chefiada pelo Governador do Rio de Janeiro em 2 de julho; 

• Reunião com a empresa “Lobbying Africa” na CIP em 8 de julho; 

• Reunião com delegados AICEP em Marrocos e Angola, respetivamente em 21 de agosto e 

30 de agosto, na CIP; 

• Intervenção no Seminário “O Futuro da Cooperação Global? Sector Privado e Inovação na 

Agenda 2030”, no âmbito do projeto Business4SDGs, Gulbenkian 12 de setembro; 

• Participação em organização de inquérito da OCDE “Política de Desenvolvimento em 

Portugal – participação do setor privado”, setembro 

• Organização e receção da visita do Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 

Inversión e Tecnologia (COMCE) na CIP em 11 – 15 novembro; 

• Participação no Fórum Aliança do Pacífico organizado pela CEOE em Madrid, 30 de outubro; 

• Preparação de notas e apoio técnico à reunião do Presidente da CIP com o Embaixador do 

Irão em 8 de novembro  

• Participação nos Dias das Multilaterais organizado pela AICEP entre 19 e 21 de novembro, 

e que reuniu representantes das principais organizações multilaterais das quais Portugal é 

acionista 

• Intervenção no IV Encontro Ibero-americano de Cascais, organizado pelo IPDAL e que teve 

lugar no dia 25 de novembro, em Cascais 

• Preparação de notas e apoio técnico à participação institucional no “Encontro da Tapada” 

do MNE sobre o tema “O que podemos fazer para contrariar o abrandamento das 

exportações portuguesas ?” dezembro 

 

2. Grupo de Trabalho sobre Comércio Internacional: 

 

• Preparação e coordenação de duas reuniões a 20 de março e a 19 de novembro, onde se 

discutiram os seguintes temas: 

o Prioridades para a estratégia europeia de comércio internacional 2019 – 2024 

o Negociação e implementação de acordos de comércio livre  

o Brexit 

o Relações económicas bilaterais com China, EUA e Mercosul 

o CEIE – Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia 

o Comércio Internacional e Clima 

o África: zona de comércio livre do continente africano 

 

• Envio de informação, sobre vários temas, entre os quais: 

o Imposição de tarifas adicionais pelos Estados Unidos 

o Barreiras chave no acesso a vários mercados: Brasil, Japão, Egito, Argélia… 

o Certificados de origem nas exportações para a Turquia 

o Participação em seminários de comércio internacional na China 
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3. BusinessEurope 

 

o Conselho de Presidentes 

o Participação em 2 reuniões:  

▪ Helsinki, 13 e 14 Junho: China, Política de concorrência, prioridades para a 

próxima comissão europeia  

▪ Zagreb, 5 e 6 dezembro: Presidência Croata, China, Brexit 

 

o Comité Executivo   

o Participação em 2 reuniões:  

▪ 7 março: China, Política de concorrência, Política industrial, Energia e clima 

▪ 24 outubro: evento no Parlamento europeu, prioridades para a próxima 

comissão, Brexit, relações transatlânticas. 

 

o Delegados Permanentes: reunião quinzenais 

 

o Comité das Relações Internacionais   

o Participação nas três reuniões do Comité IRC, que abordaram os seguintes temas:    

▪ Estratégia do Comércio Internacional  

▪ China  

▪ Mercosul,  

▪ EUA,  

▪ Japão,  

▪ Canadá,  

▪ África (*),  

▪ Brexit (*), 

▪ Outros Acordos de Comércio Livre,  

▪ Organização Mundial do Comércio,   

▪ Sanções comerciais,  

▪ Instrumento Internacional de Mercados Públicos,  

▪ comércio de serviços,  

o Participação em primeira reunião da Task Force Comércio e Clima e contribuição para 

uma primeira Posição da BusinessEurope neste domínio;   

o Contribuições para posições, cartas e relatórios da BusinessEurope/IRC:  

▪ A trade strategy fit for the 21st century, publicado abril  

▪ Carta s/ acordo UE-Mercosul, enviada em junho 

▪ “The EU and China – Addressing the systemic challence”, publicado janeiro 

2020 

 

o Africa Network (*) 
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o Participação em 3 reuniões em 7 de fevereiro, 18 de junho e 7 de outubro, onde se 

discutiram os seguintes temas: 

▪ PIE – Plano de Investimento Externo da UE,  

▪ Aliança África – Europa  

▪ Clima de Investimentos em África 

▪ Vocational Education and training in Africa – ARCHIPELAGO 

▪ Competição desleal da China em África 

▪ Diálogo entre BusinessEurope e Business ACP 

▪ Aprofundamento dos Acordos de Parceria Económica para África no contexto 

da nova Comissão 

▪ Organização de um Seminário sobre instrumentos financeiros e blending, para 

2020 

o Apoio à elaboração de respostas a entrevista do Presidente do Africa Network à 

congénere holandesa, VNO-NCW 

o Contributos para a elaboração do documento estratégico “A Better Investment 

Climate in Africa” 

o Contribuição para opinião da BusinessEurope sobre os mandatos de negociação dos 

Acordos de Parceria Económica (EPAs) 

 

o Brexit Task Force (*) 

o Participação em 6 reuniões, onde se discutiram os seguintes temas: 

▪ Ponto de situação do Brexit; 

▪ Medidas de contingência da UE para uma situação de não-acordo; 

▪ Ações da comunidade empresarial; 

▪ Preparação de posição sobre as futuras relações UE-Reino Unido (a ser 

apresentada em fevereiro de 2020).  

o Contribuição para cartas da BusinessEurope sobre as medidas de contingência da UE 

para uma situação de não-acordo.  

 

4. Delegação da CIP em Bruxelas 

 

• Preparação do relatório sobre as prioridades da CIP para a Europa 2019-2024 

• Contato com Eurodeputados portugueses sobre MFF, política de coesão, mercado interno, 
energia e clima, e política industrial 

• Reuniões com a REPER sobre mercado interna e presidência portuguesa do conselho da UE 

• Coordenação de atividades vis-à-vis a BusinessEurope 

• Suporte a associados na preparação de ações em Bruxelas 

 

5. Divulgação de outra Informação aos associados 

 

• Publicação semanal da newsletter Europ@CIP 

• Contribuição para a Newsletter institucional mensal 
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• Elaboração de artigos para a revista Indústria  

o Apoio à elaboração do artigo “Financing Investment in Africa” 

o Acordos de comércio livre e de investimento UE – Singapura: “Abrem-se novas portas 

para exportações e investimentos portugueses no sudeste asiático” 

o Mercosul: “UE e Mercosul concluem acordo comercial que aproximará os dois blocos 

regionais” (também publicado na Revista Keramica da APICER;  

o “Brexit - preparando as empresas” 

• Informação sobre projetos e eventos internacionais: 

o Feira do Mel em Doha no Catar 

o Apresentação de Iniciativas Privadas Cofinanciadas em projetos de Infraestruturas e 

Transporte no Peru: 

▪ Railway Lima – Ica 

▪ Terceiro Grupo de Aeroportos Regionais 

o Convite para Feira “Retailers 2019” - 18ª Ronda de Negócios Internacional do Setor 

Alimentos e Bebida, Buenos Aires, Argentina 

o Economia Circular – Evento matchmaking com empresas EEA Grants, Lisboa 

o Evento The Solar Show MENA, Cairo, Egipto 

o Programa ARCHIPELAGO: 1ª ronda de candidaturas 

o Tissue Middle East – 6th International Exhibition for Tissue Paper, Hygienic Products 

and Converting Industry, Cairo, Egipto 

o Concurso Nacional e Internacional para adjudicação da Licença para a prestação de 

serviço de transporte de gás natural na Argentina 
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