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INTRODUÇÃO 

 

Ouvido o Conselho Geral da CIP, a Direção apresenta à Assembleia Geral o Plano de Atividades 

para 2022, que contempla as prioridades e as orientações que se propõe desenvolver, na 

prossecução da sua missão, estatutariamente definida, e no cumprimento do Programa dos 

Órgãos Sociais da CIP para o Mandato 2020-2022, sob o título LIDERAR A COMPETITIVIDADE 

DE PORTUGAL. 

Após um ano de 2021 ainda marcado, nos primeiros meses, pelo impacto nas empresas das 

restrições às atividades em função da evolução da pandemia, a intervenção da CIP será guiada 

por dois objetivos: 

Numa perspetiva de curto prazo, acelerar o ritmo da recuperação económica, antecipando o 

regresso aos níveis de atividade pré-crise.  

Numa perspetiva de médio e longo prazo, abrir um novo ciclo de desenvolvimento sustentado, 

com base numa estratégia económica dirigida ao imperativo do crescimento: 

• Uma estratégia com metas bem definidas em termos de crescimento, emprego, 

investimento e exportações; com uma nova geração de políticas públicas capazes de 

cumprir essas metas, e com os instrumentos necessários para a concretização dessas 

políticas. 

• Uma estratégia com medidas dirigidas ao enorme esforço de investimento que a 

recuperação exige, à aposta na qualificação dos recursos humanos e sua adequação às 

necessidades do mercado de trabalho, a um ambiente de negócios mais favorável à 

atividade empresarial. 

• Uma estratégia que exige a utilização eficaz e transparente dos recursos públicos, 

nomeadamente os que nos são disponibilizados pela União Europeia.  

Essa estratégia implica a valorização do papel da economia de mercado e da iniciativa privada, 

que se deverá traduzir-se numa nova cultura de relacionamento com os agentes económicos e 

numa intervenção do Estado na economia que concorra para libertar o potencial de criação de 

riqueza pelas empresas, removendo os obstáculos que tolhem o seu crescimento. 

No plano político, a situação criada pela dissolução do Parlamento e marcação de eleições não 

favorecerá, nos primeiros meses do ano, a recuperação económica, na medida em que gera 

incerteza, adia reformas e dificulta a tomada de medidas de política económica. 

No entanto, o início de um novo ciclo político poderá ser oportunidade para promover as reformas 

que o país necessita para impulsionar a recuperação e sustentar o crescimento em bases mais 

sólidas e duradouras. 

No plano económico, enquanto se faz sentir o efeito da progressiva normalização das condições 

de procura, as empresas estão a sofrer, do lado da oferta, constrangimentos duríssimos que 
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põem em risco a recuperação, causados pelo aumento de custos da energia e das matérias-

primas e por disrupções nas cadeias logísticas, que afetam não só o abastecimento como as 

exportações e alastra ao longo das diferentes cadeias de valor. 

Acresce uma cada vez maior e transversal falta de mão-de-obra que atualmente já afeta muitos 

setores, comprometendo, assim, a trajetória de recuperação.  

Este cenário particularmente complexo e incerto exigirá da CIP o acompanhamento da situação 

e uma intervenção constante com vista à resposta adequada aos desafios conjunturais que se 

forem colocando às empresas. 

Por outro lado, a CIP intervirá ao nível da estratégia económica a implementar a médio e longo 

prazo, que deverá responder aos grandes desafios de fundo identificados no Programa para o 

mandato 2020-2022. Estes desafios permanecem e assumem, mesmo, uma maior acuidade, 

tendo de ser reequacionados à luz de uma nova realidade. 

Atualizando, à luz das preocupações acima descritas, as orientações assumidas pela CIP para 

o presente triénio, o presente Plano de Atividades estrutura-se de acordo com os quatro eixos 

definidos no Programa dos Órgãos Sociais da CIP para o Mandato 2020-2022: 

1. Uma Confederação que defende a competitividade das empresas  

2. Uma Confederação que promove o talento e o desenvolvimento de competências 

para a era digital  

3. Uma Confederação que participa no desenvolvimento de um Portugal sustentável  

4. Uma Confederação comprometida com o reforço do movimento associativo  

O presente Plano de Atividades inclui, em anexo, os planos específicos das unidades da 

estrutura organizacional interna da CIP, que concorrerão articuladamente para a prossecução 

desses eixos e para o objetivo da consolidação do posicionamento da CIP enquanto estrutura 

associativa empresarial forte, coesa e abrangente, permanentemente empenhada na promoção 

dos interesses das empresas portuguesas. 
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ENQUADRAMENTO ECONÓMICO 

 

 

Após a contração do PIB em cadeia em 3,3%, no primeiro trimestre de 2021, num contexto de 

novas medidas restritivas às atividades e à mobilidade, a economia portuguesa regressou à 

tendência de recuperação, registando taxas de crescimento de 4,5% no segundo trimestre e de 

2,9% no terceiro. 

O ritmo de crescimento, nestes dois trimestres, foi superior à média europeia, permitindo alguma 

recuperação no atraso relativo que Portugal vinha a registar no regresso aos níveis de atividade 

anteriores à eclosão da pandemia. Mesmo assim, Portugal manteve-se ainda, entre os países 

da área do euro, o terceiro mais distante desse nível. 

No segundo trimestre, o crescimento ficou a dever-se exclusivamente à reação do consumo ao 

levantamento das medidas de contenção, enquanto, no terceiro trimestre se registou um claro 

abrandamento nessa reação, mas um contributo já positivo da procura externa líquida. 

As projeções do Banco de Portugal para o cômputo do ano de 2021 continuam a apontar para 

um crescimento do PIB de 4,8%, o que estará dependente de um crescimento em cadeia no 

quarto trimestre entre 2,2% e 2,5%, superando assim as previsões da Comissão Europeia 

(1,1%). 

De acordo com o Banco de Portugal, o ano de 2021 terminaria com o PIB ainda inferior em 1,3% 

ao nível do registado no final de 2019, devido sobretudo ao atraso na recuperação das 

exportações de serviços (ainda 6,4% abaixo do nível pré-crise). O consumo privado estaria ainda 

1% aquém desse nível, mas as exportações de bens tê-lo-iam já alcançado e o investimento, 

que tem mostrado uma boa resistência à crise, estaria já 4,1% acima do volume registado no 

final de 2019. 
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A evolução da situação no mercado do trabalho continua a surpreender pela positiva, com a 

população empregada em Portugal a atingir o máximo histórico de 4,878 milhões de pessoas no 

terceiro trimestre de 2021, mais 220 mil do que um ano antes e mais 71,7 mil do que no mesmo 

período de 2019. 

A taxa de desemprego caiu para 6,1%, longe dos 8,0% registados no pico da crise e mais baixa 

do que os 6,3% registados no terceiro trimestre de 2019. 

Embora o aumento do emprego no setor público tenha contribuído significativamente para esta 

evolução, os dados revelam a forte resistência das empresas na preservação dos postos de 

trabalho. 

Assistimos, no entanto, ao avolumar de sinais contraditórios que lançam incertezas sobre a 

evolução da economia no próximo ano. 

Do lado da procura, a melhoria da confiança dos consumidores permite perspetivar a continuação 

da retoma do consumo. 

No último inquérito levado a cabo pela CIP e pela sua estrutura associativa em colaboração com 

o ISCTE, a grande maioria das empresas responderam que pretendem manter (47%) ou mesmo 

aumentar (33%), em 2022, o nível de investimento que realizaram em 2019. 

Os sinais negativos vêm do lado da oferta, com as empresas a suportarem custos crescentes 

(na energia, matérias-primas e transportes), além de graves problemas em abastecimentos 

indispensáveis à produção causados pela falta de matérias-primas e dificuldades nos transportes 

marítimos, as quais afetam também as exportações. 

Os dados mais recentes revelam um agravamento dos preços das matérias-primas não 

energéticas, com o respetivo índice a acelerar para um crescimento homólogo, em outubro, de 

156%. 

Estes constrangimentos refletem-se nos preços na produção industrial (com um aumento 

homólogo do respetivo índice de 13,3%, em setembro), na produção industrial (com quedas de 

9,6% e 5,4%, em agosto e setembro, face aos mesmos meses de 2020) e no emprego, com a 

perda de 30 mil postos de trabalho na indústria transformadora, no terceiro trimestre. 

Acresce ainda o risco de acumulação de situações de maior debilidade financeira, que podem 

traduzir-se num aumento de insolvências. Os indicadores económicos e financeiros das 

empresas portuguesas em 2020, recentemente conhecidos, revelam que a rentabilidade dos 

capitais próprios, que caiu para metade do valor de 2019 e se tornou negativa nos setores mais 

afetados, em particular nos transportes e armazenagem e no alojamento e restauração (com 

rendibilidades próximas de -20%). Outros indicadores apontam, ainda, para um aumento da 

percentagem de empresas em potencial situação de risco. 

Estes desenvolvimentos vêm colocar em risco as perspetivas de uma aceleração do crescimento 

económico em 2022, as quais variam entre uma taxa de 5,6% (Banco de Portugal) e de 5,1% 

(Conselho das Finanças Públicas). 
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EIXOS ESTRATÉGICOS 

 

2022 constituir-se-á como um ano desafiante, tanto em termos políticos, com o arranque de um 

novo ciclo político, como para a CIP, com a conclusão do mandato dos atuais Órgãos Sociais da 

CIP. 

Neste contexto, será realizado, no 4º trimestre, o Congresso CIP 2022, em defesa de uma 

estratégia económica que assuma as empresas como centrais para a criação de riqueza. 

 

 

1. Uma Confederação que defende a competitividade das empresas 

 

Num ano em que se abre um novo ciclo político, a intervenção da CIP terá como principal objetivo 

a adoção de uma estratégia económica que assuma a competitividade, alavancada por ganhos 

de produtividade, como premissa essencial para que as empresas sustentem um crescimento 

económico mais robusto e mais equilibrado, conciliando aumentos salariais e rentabilidade, 

conquistando quota de mercado nos mercados globais e criando mais emprego. 

A prioridade desta estratégia económica terá que estar focada no relançamento do investimento 

empresarial, indispensável à melhoria da produtividade através da incorporação de inovação 

tecnológica nos produtos e nos processos. 

A intervenção da CIP será guiada pela reflexão levada a cabo ao longo de 2021 e traduzida nas 

propostas de política económica já apresentadas e atualizadas na perspetiva da realização de 

eleições legislativas. 

Serão, neste quadro, defendidas as seguintes linhas orientadoras: 

• Proporcionar um ambiente de negócios impulsionador da inovação e que permita às 

empresas concentrarem os seus recursos na criação de valor, travando o contínuo 

surgimento de novas obrigações legais que implicam mais encargos para as empresas 

e libertando-as dos custos de contexto que constituem ainda um evidente fator de perda 

de competitividade. Esta preocupação implica uma permanente atenção na análise da 

produção legislativa, nacional e europeia, bem como o envolvimento, junto do Governo 

e de todas as entidades envolvidas, em prol do objetivo de redução dos custos de 

contexto, em colaboração com a estrutura associativa da CIP. 

• Uma fiscalidade mais favorável ao investimento, invertendo a tendência de aumento da 

carga fiscal e corrigindo os aspetos em que o sistema fiscal português se mostra mais 

desfavorável, tornando-o mais competitivo, mais previsível e simples. No quadro do 

Conselho Nacional das Confederações Patronais, a CIP atualizará as propostas de 

natureza fiscal a apresentar com vista à preparação dos Orçamentos do Estado para 

2022 e 2023. 
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• Lançar soluções, há muito prometidas, que promovam a capitalização das empresas e 

facilitem o acesso ao financiamento. A urgência destas soluções será alvo da intervenção 

da CIP, que acompanhará ativamente o desenho e dos instrumentos ao serviço dessa 

política, no quadro do PRR, a levar a cabo pelo Banco Português de Fomento. 

• Apostar na qualificação e requalificação da força de trabalho e na sua permanente 

adequação às necessidades das empresas, com base no reforço e modernização do 

sistema de formação profissional. Esta prioridade estará presente na intervenção da CIP 

no quadro da execução do PRR e do desenho do Portugal 2030. 

• Promover um enquadramento sócio laboral que contribua para a melhoria da 

produtividade e competitividade da economia portuguesa, num clima de paz social. 

 

Neste contexto, a CIP organizará, no 1º semestre de 2021, um Ciclo de Conferências dedicadas 

à temática do imperativo do crescimento económico e às empresas enquanto líderes na criação 

de valor 

 

Em 2022, a CIP procurará, de forma vincada, dignificar o papel da CPCS e dos Parceiros Sociais. 

Estará particularmente atenta ao eventual desenvolvimento legislativo que venham a conhecer 

as medidas que constam da Agenda do Trabalho Digno e Valorização dos Jovens no Mercado 

de Trabalho, nomeadamente as que mereceram já o seu frontal repúdio. Por outro lado, na 

sequência da assinatura do Pilar Europeu dos Direitos Sociais por todos os diversos Estados-

Membros da União Europeia, a CIP prestará especial atenção à forma como o Governo 

português intentará corporizar, ao nível nacional, os princípios contemplados no Pilar.  

Será feita uma monitorização regular da execução do Plano de Recuperação e Resiliência, 

fundamentando a intervenção da CIP neste domínio, nomeadamente através de uma 

participação ativa na Comissão Nacional de Acompanhamento deste Programa e nas respetivas 

comissões especializadas. 

A CIP estará ativa na preparação do Acordo de Parceria de Portugal com a Comissão Europeia 

para o período 2021-2027 (Portugal 2030), dos respetivos Programas Operacionais e dos 

instrumentos que deles constarão, defendendo a focalização dos fundos europeus no apoio 

direto à competitividade das empresas. 

A CIP estará atenta à execução das medidas temporárias que continuarão a justificar-se para 

apoio ao tecido empresarial, bem como a forma como se processará o seu eventual 

desmantelamento, de acordo com a evolução da situação sanitária e económica e as suas 

repercussões nas empresas. 

Como referido na introdução, os desenvolvimentos da situação criada pelo aumento de custos 

da energia e das matérias-primas e por disrupções nas cadeias logísticas exigirão da CIP um 

acompanhamento próximo e uma intervenção constante com vista à resposta adequada aos 

desafios conjunturais que se forem colocando às empresas. 
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No plano europeu, será dada prioridade ao acompanhamento do processo de decisão e 

influência sobre os seguintes temas: 

• Revisão das regras orçamentais; 

• Implementação do Pacto Ecológico Europeu e da Nova Estratégia Industrial; 

• Proposta legislativa “Instrumento de Emergência para o Mercado Único”; 

• Desenvolvimentos no âmbito da política de concorrência europeia; 

• as propostas relativas ao “Due Dilligence” e “Sustainable Corporate Governance”; 

• Proposta de diretiva sobre salários mínimos adequados na União Europeia; 

• Comunicação sobre diálogo social e negociação coletiva; 

• Melhoria da regulamentação (“Better Regulation”) e implementação princípio “One in, 

one out”; 

• Acompanhamento de desenvolvimentos referentes às patentes. 

 

No domínio das relações internacionais, a CIP procurará manter a pressão em assuntos de 

importância crucial para Portugal, nomeadamente no que diz respeito a Africa e ao Mercosur; 

defender os interesses específicos da nossa indústria em matérias como o Sistema de 

Preferências Generalizado; acompanhar temas específicos de interesse estratégico como as 

negociações sobre o acordo de facilitação de investimento sustentável com Angola. 

 

 

2. Uma Confederação que promove o talento e o desenvolvimento de competências 

para a era digital 

 

A preservação e o aumento sustentado do emprego e a correção do desajuste entre a oferta 

formativa e as necessidades das empresas, no quadro da crescente e manifesta falta de mão-

de-obra num número cada vez maior de setores, serão objetivos presentes na intervenção da 

CIP em diversos domínios, nomeadamente na legislação laboral, nas políticas ativas de 

emprego, na utilização dos fundos europeus, e nas políticas de Formação Profissional e a 

Educação. 

A CIP continuará a defender que as políticas públicas e os incentivos do Estado se foquem em 

medidas direcionadas para as reais necessidades das empresas, desde logo coordenando as 

necessidades de talento das empresas e a oferta dos sistemas de ensino e de formação. Neste 

sentido, a CIP defenderá uma reformulação e contínua adaptação de tais sistemas à realidade 

em constante mudança, sublinhando e reforçando a importância da atuação da sua estrutura 

associativa no domínio formativo, mormente quando se identifica falta de mão-de-obra 

especializada. 

No seguimento da assinatura, em 2021, do Acordo sobre Formação Profissional e Qualificação, 

em 2022, a CIP participará ativamente nos trabalhos de densificação e/ou concretização das 

medidas previstas no Acordo. 
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A CIP continuará também a apoiar as empresas no desenvolvimento e gestão do talento, 

nomeadamente através de projetos que promovam a diversidade e inclusão. Neste contexto, em 

2022 terá lugar a 3ª edição do Projeto Promova, que visa a capacitação de líderes femininas 

para cargos de alta direção. 

 

Ao longo do presente mandato, a CIP sempre defendeu que a transformação digital é uma 

oportunidade ímpar para que as empresas otimizem os seus processos, ganhem eficiência e se 

afirmem competitivas nos mercados onde operam. De igual modo, entende que a digitalização 

das empresas, o investimento na promoção do talento e o desenvolvimento de competências 

digitais são vitais para garantir competitividade numa economia baseada no conhecimento. 

Em sequência do estudo sobre o impacto da automação no futuro do trabalho, determinante na 

tomada de consciência pública sobre os desafios da qualificação e requalificação (Upskilling e 

Reskilling), a CIP desenvolveu uma parceria com o IEFP e com a Unidade de Missão Portugal 

Digital, no âmbito da qual foi criado o Programa Emprego Mais Digital.  Este Programa assenta 

na realização de ações de formação especializadas na temática digital, executadas pela rede de 

associados da CIP e pela rede de centros de gestão direta e protocolar do IEFP, promovendo o 

reforço das competências digitais nas empresas, em particular nas PME. A CIP desenvolverá as 

ações necessárias para a continuação deste projeto em 2022. 

 

Em coerência com o que defende para fora e tendo presente a necessidade de assegurar um 

futuro sustentável enquanto maior Confederação de Empregadores nacional, a CIP irá 

implementar, em 2022, o projeto de capacitação institucional AnteCIPar o Futuro. 

Este projeto tem dois grandes objetivos: facilitar a transição para uma cultura mais ágil, suportada 

pela digitalização da organização, e valorizar a gestão de conhecimento como ativo intangível, 

nas dimensões infraestrutura tecnológica e cultura organizacional. A implementação deste 

projeto prevê a inclusão e participação de todos os colaboradores, no que se pretende que seja 

um processo interno de transformação organizacional, assente nas dimensões tecnológica e de 

gestão do conhecimento, e que coloque a CIP numa posição de liderança.  

 

 

3. Uma Confederação que participa no desenvolvimento de um Portugal 

sustentável 

 

Em 2022 prosseguirão os processos legislativos já iniciados em 2021 na União Europeia, no 

âmbito da Economia Circular e do pacote legislativo “Fit for 55”, com vista ao cumprimento da 

meta de redução de 55% das emissões líquidas de gases com efeito de estufa até 2030, face ao 

ano de 1990. A CIP acompanhará e participará nestes processos, nomeadamente através da 
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sua presença na BusinessEurope, tendo como principal preocupação defender que a sua 

regulamentação e as medidas a adotar sejam favoráveis à competitividade das empresas. 

 

Os impactos do aumento da ambição climática para 2030 já se fazem sentir, quer pelas 

empresas, quer pela população em geral. Esta realidade implica um grande desafio para a CIP 

na defesa do equilíbrio entre as medidas definidas para alcançar os objetivos climáticos e a 

manutenção da competitividade das empresas. 

As soluções que se discutem, como a conversão para o hidrogénio, estão ainda em fase de 

desenvolvimento, pelo que a CIP continuará a alertar para a necessidade de considerar períodos 

de transição adequados conforme a realidade tecnológica, as opções custo-eficientes 

disponíveis e as necessidades estruturantes para o sucesso dos vários projetos considerados a 

nível nacional. 

 

Acresce ainda a preocupação pela evolução dos preços da eletricidade e do gás, que merecerá 

um acompanhamento ativo por parte da CIP, dadas as suas implicações, quer no modo como se 

fará a transição energética, quer pelas consequências na competitividade das empresas 

portuguesas. 

 

A estratégia da CIP no que respeita à sustentabilidade não se limitará a esta vertente mais 

reativa, mas procurará apoiar as empresas, através da sua estrutura associativa, na resposta 

aos desafios que se lhes deparam deste domínio, nomeadamente na transição para uma 

economia mais circular e na descarbonização. 

 

Na sequência dos trabalhos desenvolvidos em 2021 com o objetivo da melhoria do nível de 

circularidade pelas empresas nacionais, proceder-se-á, no início de 2022, à comunicação dos 

resultados do projeto E+C realizado pela CIP, conjuntamente com a sua rede Associativa, e com 

o apoio da EY-Parthenon. Os resultados deste projeto incluem um Guia de Boas Práticas, com 

um capítulo extenso de casos de estudo em diversos setores de atividade e um Livro de 

Recomendações para aumentar o nível de circularidade a nível nacional, com medidas 

destinadas à administração pública, às estruturas associativas e às empresas. 

 

Em 2022, a CIP dirigirá os seus esforços para dinamizar a elaboração de road-maps para a 

descarbonização junto dos seus associados. 
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4. Uma Confederação comprometida com o reforço do movimento associativo 

 

Ao nível Associativo, o ano de 2021 foi marcado pelo reforço da representatividade da CIP, com 

a entrada de vários novos associados e pela retoma da atividade regular dos Conselhos 

Consultivos desta Confederação. O trabalho destes órgãos de consulta é vital para a participação 

dos associados na construção das posições da CIP, assegurando-se assim uma adequada 

representatividade das mesmas. Em 2022, a CIP dará continuidade ao trabalho desenvolvido no 

âmbito destes Conselhos e continuará a desenvolver a aproximação às associações e empresas, 

demonstrando-lhes as vantagens de ser associado da CIP e de participar na definição das 

posições da mais influente Confederação de Empregadores. 

Na sequência da criação, em maio de 2021, do Conselho Nacional das Confederações Patronais, 

e do papel que este conselho tem vindo a proporcionar aos seus membros para uma voz mais 

forte e mais coesa na defesa das empresas e dos seus interesses comuns, a CIP estará 

empenhada no desenvolvimento do potencial que este conselho encerra, na procura dos 

necessários consensos nele estabelecidos e no contributo para a qualidade, fundamentação e 

coerência da posições públicas que dele emanarem. 

Face às dificuldades económicas que Portugal atravessa, o ano de 2022 será também dedicado 

ao reforço do trabalho em rede com os Associados, à afirmação pública do valor das associações 

empresariais para a sociedade, apoiando os associados na definição das suas estratégias de 

comunicação e na adaptação dos seus serviços a uma classe empresarial cada vez mais 

exigente e informada.  A este propósito destaca-se a atividade dos grupos de trabalho sobre 

comunicação e sobre formação profissional, já em funcionamento. 

Em 2022, a CIP continuará a promover ações de formação que respondam às necessidades 

formativas da sua rede de Associações Empresariais, para que estas estejam mais aptas a 

responder aos desafios decorrentes da atual crise económica e do crescimento das empresas.   
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ANEXO I  

 ASSUNTOS JURÍDICOS 

E SÓCIO-LABORAIS 

(DAJSL) 
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ASSUNTOS JURÍDICOS E SÓCIO-LABORAIS (DAJSL)   

 

I – Ao nível Nacional 

 

1. Apoio à Direção 

Em 2022, um dos mais relevantes pilares de ação do Departamento será o apoio técnico-jurídico 

direto e sistemático à Direção da CIP. 

Tal apoio consubstanciar-se-á em informação jurídica e, particularmente, na elaboração de 

documentos e intervenções e na preparação e acompanhamento em reuniões com o Senhor 

Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo, os Partidos Políticos, outros 

Parceiros Sociais e as mais diversas entidades e instituições, nacionais, comunitárias e 

internacionais.  

A participação, intervenção e apoio direto, em sede de Comissão Permanente de Concertação 

Social (CPCS), do Conselho Económico e Social (CES) e respetivas Comissões Espacializadas, 

é igualmente de sublinhar. 

O Departamento assegurará, também, o apoio técnico que lhe for solicitado, ou de que for 

incumbido, por parte dos diversos Órgãos de Consulta e Grupos de Trabalho da Confederação.   

 

2. Relação com os Associados 

Na senda do contínuo objetivo de aproximação à estrutura associada da Confederação, o 

DAJSL, no seu domínio e esfera de atuação, procederá à divulgação das iniciativas legislativas 

de maior relevo para as empresas. 

Em simultâneo à divulgação das iniciativas, o Departamento articulará posições sobre as 

matérias em que tem de se pronunciar, articulação que irá desde a consulta formal à realização 

de reuniões ou, mesmo, troca e subsequente harmonização de documentos para o efeito 

elaborados. 

Sem prejuízo da reconfiguração dos efeitos da pandemia causada pelo COVID-19, o DAJSL 

continuará a promover a contratação coletiva, recomendando à estrutura representada institutos 

e modo da sua operacionalização, procurando dinamizar e promover, ao nível de toda aquela 

estrutura, o referido mecanismo, o que fará quer por contacto individual quer através de reuniões, 

em particular no contexto das reuniões do Grupo sobre Legislação Laboral e Contratação 

Coletiva, por videoconferência ou presencialmente. 
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Merecerão especial acompanhamento o desenvolvimento legislativo e apuramento dos impactos 

no terreno das medidas sobre a contratação coletiva perspetivadas e adotadas na Agenda do 

Trabalho Digno e Valorização dos Jovens no Mercado de Trabalho. As medidas, profundamente 

marcadas por um caráter eminentemente político, são manifestamente negativas e serão 

abordadas no ponto respetivo.   

Por outro lado, também com o contínuo objetivo de reforçar a comunicação e um intercâmbio 

informativo, em particular com a estrutura associativa da CIP, o DAJSL continuará a atualizar o 

domínio autónomo do Portal da CIP com Instrumentos de Regulamentação Coletiva de Trabalho 

(IRCT) publicados no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE). 

Neste âmbito, são identificados e inseridos os principais IRCTs da estrutura associada da 

Confederação.  

O DAJSL continuará a conceber e publicar a newsletter especializada “CIP – Sócio-Laboral em 

Destaque”, a qual pretende dar a conhecer alguns dos principais desenvolvimentos legislativos 

e factos ocorridos no domínio sócio-laboral e das posições assumidas pela CIP sobre os 

mesmos.   

Igualmente será conferida prioridade às respostas às consultas jurídicas que lhe sejam 

endereçadas pelas Associações e Empresas. 

Em representação da CIP, participará, ainda, e a convite, em sessões de esclarecimento 

organizadas pela sua estrutura associativa.    

 

3. Concertação Social 

A Concertação Social revela-se nuclear no domínio sócio-laboral. 

Assim, e como já se referiu, o Departamento prestará o apoio técnico tido por necessário ou 

conveniente aos representantes da CIP: no Conselho Económico e Social (CES); na Comissão 

Permanente de Concertação Social (CPCS); na Comissão Especializada de Política Económica 

e Social (CEPES); na Comissão Especializada Permanente do Desenvolvimento Regional e 

Ordenamento do Território (CDROT); e na Comissão Especializada Permanente Interdisciplinar 

para a Natalidade (CEPIN). 

No ano de 2022, ao nível da CPCS e caso a situação o exija, o Departamento acompanhará e 

intervirá nos processos de discussão e negociação das limitações impostas à organização do 

trabalho e à gestão dos recursos humanos em função da evolução dos contornos da pandemia 

causada pelo COVID-19, bem como do desenho dos apoios às empresas com vista à 

manutenção dos postos de trabalho. 

O DAJSL estará particularmente atento ao desenvolvimento legislativo que venham a conhecer 

as medidas que constam na já referida Agenda do Trabalho Digno e Valorização dos Jovens no 

Mercado de Trabalho. 

A Agenda reflete uma estratégia eminentemente política e que se limita a reagir aos sintomas 

mais mediáticos da crise, através da criação de drásticas restrições às formas atípicas de 
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contratação legalmente consagradas, ignorando a necessidade de contribuir para a 

sobrevivência das empresas e para a sua capacidade de preservar emprego e impulsionar o 

relançamento da economia. 

Algumas das medidas são mesmo são frontalmente violadoras da Constituição da República 

Portuguesa, como a atribuição de poderes reforçados aos inspetores do trabalho para 

suspenderem a efetivação de decisões de despedimento, bem como ao nível da presunção da 

existência de contratos de trabalho e da conversão destes contratos – poderes que, 

naturalmente, só competem aos tribunais –, ou o prolongamento por mais 12 meses do regime 

de suspensão excecional de prazos associados à sobrevigência e caducidade de convenção 

coletiva de trabalho, e a utilização da arbitragem necessária como mecanismo impeditivo da 

caducidade – sendo que, nestes últimos dois casos, ainda sai ofendida a Convenção n.º 98 da 

OIT, sobre o Direito de Organização e Negociação Coletiva. 

A Agenda, em síntese, i) não dá resposta aos esforços de recuperação da crise em que nos 

encontramos, ii) não reconhece que a redução ou suspensão de atividades nas empresas e nos 

mercados continuam a gerar consequências drasticamente nefastas ao nível económico e social; 

e iii) não reconhece e valoriza a estabilidade e previsibilidade do quadro jus laboral, domínios 

vistais para as empresas tomarem decisões relativas ao presente e ao futuro, mormente em 

termos de manutenção da atividade e preservação de postos de trabalho - Como se sabe, tais 

decisões são cruciais no quadro de novos investimentos.  

Mais alterações de caráter fortemente restritivo à legislação laboral, potenciam receio nos 

agentes económicos e agravamento no funcionamento e encargos das empresas, que devem 

ser evitados, sob pena de comprometermos seriamente o ritmo e sucesso da retoma que todos 

ambicionamos. 

O presente e o futuro das empresas impõem um quadro incentivador, pautado pela flexibilidade, 

e não um quadro ainda mais estrangulante. 

Por outro lado, na sequência da assinatura do Pilar Europeu dos Direitos Sociais por todos os 

diversos Estados-Membros da União Europeia, a CIP prestará especial atenção à forma como o 

Governo português intentará corporizar, ao nível nacional, os princípios contemplados no Pilar.  

O DAJSL, procurará, igualmente e de forma vincada, dignificar o papel da CPCS e dos Parceiros 

Sociais. 

 

4. Atividade Parlamentar 

Tendo em conta o número particularmente significativo de projetos legislativos no domínio sócio-

laboral já apresentados na presente legislatura, é expectável que, face à composição do atual 

Parlamento, a atividade legislativa se mantenha intensa ou, eventualmente, se acentue. 

Não obstante, o DAJSL continuará a acompanhar e a responder, quer através da elaboração de 

Notas críticas quer através da representação da CIP em audiências parlamentares, a todas as 

iniciativas apresentadas que se enquadrem na sua esfera de atuação. 
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5. Código do Trabalho e respetiva Regulamentação 

O Departamento, na sua esfera de atuação, acompanhará, com toda a atenção, o 

desenvolvimento legislativo das medidas vertidas na Agenda do Trabalho Digno, assumindo 

especial importância a reformulação do regime do trabalho temporário, o reforço dos poderes da 

ACT, o prolongamento por mais 12 meses do regime de suspensão excecional de prazos 

associados à sobrevigência e caducidade de convenção coletiva de trabalho, e a utilização da 

arbitragem necessária como mecanismo impeditivo da caducidade. 

Continuará, também, a acompanhar a implementação das medidas legislativas que decorreram 

das alterações de 2019 ao Código do Trabalho e respetiva Regulamentação, ao Código dos 

Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, bem como outra legislação 

avulsa.  

Neste âmbito, ganha particular acuidade, e a CIP dedicará consequentemente especial atenção 

e empenho, à reposição do regime do Banco de Horas Individual, tal como constava no Código 

do Trabalho até 2019.   

O Departamento promoverá, também, ações com vista a potenciar o conhecimento, junto da sua 

estrutura associativa, de algumas virtualidades que o Código do Trabalho tem ínsitas ou em que 

remete para a contratação coletiva, quer ao nível da flexibilidade externa quer ao nível da 

flexibilidade interna (p. ex. na organização do tempo de trabalho ou na formação profissional). 

Por outro lado, o Departamento acompanhará com especial atenção a transposição de algumas 

Diretivas importantes, entre as quais se destaca a Diretiva (UE) 2019/1152 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativa a condições de trabalho transparentes 

e previsíveis na União Europeia. 

O Departamento continuará, quando oportuno e adequado, a ressaltar alguns aspetos que ainda 

se revelam como falhos de adequação. 

No quadro, ressalta-se:  

 

I. Ao nível do Código do Trabalho: 

• Possibilitar a diminuição da retribuição por acordo; 

• Prever expressamente a existência de justas causas subjetivas de despedimento, a 

operarem juris et de jure, ou seja, consagrar que os comportamentos enunciados no n.º 

2 do artigo 351º do Código do Trabalho constituem, automaticamente, justa causa de 

despedimento; 

• Limitar a reintegração obrigatória aos casos de despedimento ilícito fundado em violação 

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

• Deixar consagrado que, concluindo o Tribunal pela existência de justa causa de 

despedimento, qualquer vício formal, ao nível do procedimento, apenas determina 

irregularidade e não ilicitude;   
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• Definir que, como regra, todas as faltas, ainda que justificadas, determinam a perda de 

retribuição, e reduzir o elenco de faltas que, nos termos da lei, são consideradas 

justificadas; 

• Deixar expresso que a aferição do princípio “trabalho igual, salário igual”, tem como 

âmbito de aplicação, e pressuposto, a subsunção ao mesmo IRCT; 

• Definir critérios conducentes à não aplicação, em simultâneo, de mais de um IRCT, ao 

nível de Sector ou empresa; 

• Consagrar a necessidade de renovação do quadro das empresas como fundamento 

objetivo de despedimento. 

 

II. Ao nível constitucional: 

• No artigo 53.º da CRP, onde se consagra a garantia da segurança do emprego e a 

proibição dos despedimentos sem justa causa, deve acrescentar-se, no final da redação 

vigente, a expressão: “nos termos legais”; 

• Deve ver-se constitucionalmente bem expressa e vincada a legitimidade das 

associações empregadoras e empresas para celebrar convenções coletivas de trabalho; 

• Nos n.ºs 2 e 3 do artigo 57.º da CRP, a forma irrestrita como se encontra garantido o 

direito à greve, deve este direito ficar associado à defesa dos interesses 

socioprofissionais dos trabalhadores envolvidos e ressaltar uma ideia de 

proporcionalidade entre os interesses afetados. 

 

6. Emprego 

O DAJSL conferirá particular atenção ao acompanhamento da política de Emprego, sobretudo 

tendo em conta a crescente e manifesta falta de mão-de-obra num número cada vez maior de 

setores. 

Insistirá, também em diferentes domínios, que o aumento sustentado do emprego só ocorrerá 

quando tiver lugar um verdadeiro e sustentado crescimento económico, pelo que só com a 

mitigação dos efeitos económicos causados pelo COVID-19, aliada à conjugação de políticas 

que fomentem a competitividade e o crescimento das empresas podemos aspirar a ter real 

sucesso neste domínio. 

Assim, com vista a retomar, no mais breve prazo possível, a tendência de crescimento, é 

necessário, igualmente, desenvolver um conjunto de medidas que passam, nomeadamente, por 

facilitar o enquadramento legal em que se processa a renovação do quadro de pessoal das 

empresas, permitindo o acesso de recém-licenciados desempregados ao mercado de trabalho. 

O DAJSL continuará a acompanhar a implementação do Decreto-Lei n.º 13/2015, de 26 de 

janeiro, que define os objetivos e os princípios da política de emprego e regula a conceção, a 
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execução, o acompanhamento, a avaliação e o financiamento dos respetivos programas e 

medidas.  

Por outro lado, a CIP tem insistido, através da apresentação de propostas concretas, por um 

lado, na necessidade de criar mais flexibilidade na contratação, assim favorecendo a 

aproximação ou reaproximação dos desempregados ao mercado de trabalho e, por outro lado, 

na revisão de alguns aspetos do regime jurídico da proteção no desemprego, que têm contribuído 

para o (des)ajustamento entre a oferta e a procura de emprego. 

Tais propostas complementam os objetivos das Políticas Ativas de Emprego, não têm relevante 

impacto económico ou financeiro para o Estado, e conferem maior flexibilidade na contratação, 

dando, assim, melhor resposta às necessidades e flutuações do mercado. 

 

7. Formação Profissional e Educação  

Como se sabe e reconhece, a CIP sempre defendeu - e defende – que a Formação Profissional 

e a Educação constituem relevantes instrumentos de resposta às necessidades presentes e 

futuras do mercado de trabalho, bem como de apoio à transição/requalificação dos 

trabalhadores, dotando-os, assim, de competências mais atualizadas e adequadas às 

necessidades do tecido produtivo. 

A sua importância revela-se acrescida num momento em que a digitalização e o Pacto Ecológico 

Europeu (EU Green Deal) assumem um carácter irreversível e que imporá significativas 

transformações dos mercados de trabalho. 

Neste contexto, o Departamento atuará no sentido de promover uma reformulação e contínua 

adaptação de tais sistemas à realidade em constante mudança. 

Entre outros aspetos, é necessário reformular os conteúdos programáticos, nomeadamente das 

escolas e das universidades, incutindo nos jovens ou valorizando, para além de novos saberes 

digitais, também a importância da inovação e da capacidade de adaptação a novos contextos, 

bem como a capacidade para a resolução de problemas. 

Assim, é necessário promover o investimento público nos sistemas de educação e formação, 

bem como consciencializar as pessoas quanto à necessidade de apostarem nas suas 

competências. 

Por outro lado, é preciso ter consciência que alguns postos de trabalho terão de evoluir e sofrer 

transformações, outros desaparecerão e muitos outros, ainda, serão criados. 

Para além da aposta na educação e formação profissional, assume particular importância 

promover ações ou medidas de reconversão de trabalhadores a novas profissões. 

Porém, não obstante a necessidade de adaptação à nova realidade da digitalização, é de 

sublinhar que não se pode esquecer que ainda existe um largo conjunto de trabalhadores que 

apresentam um elevado défice de qualificações e competências básicas. 
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O DAJSL continuará, também, a atuar no sentido de sublinhar e reforçar a importância da 

atuação da sua estrutura associativa no domínio formativo, mormente quando se identifica falta 

de mão-de-obra especializada, nomeadamente no domínio industrial. 

Com vista a dar resposta às citadas preocupações, foi assinado, no dia 28.julho.2021, o Acordo 

“Formação Profissional e Qualificação: Um Desígnio Estratégico para as Pessoas, para as 

Empresas e para o País”, entre o Governo e os Parceiros Sociais com assento na Comissão 

Permanente de Concertação Social, à exceção da CGTP-IN. 

Em 2022, no âmbito de um GT criado para o efeito no âmbito da CPCS, continuaram os trabalhos 

de densificação e/ou concretização das medidas previstas no Acordo.     

Por outro lado, o DAJSL atuará no sentido de acompanhar o Sistema Nacional de Qualificações 

e procurará identificar os principais constrangimentos ao desenvolvimento da Formação 

Profissional.  

O Departamento intervirá, igualmente nesta matéria, no âmbito do Conselho Geral da Agência 

Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP) e no Conselho Nacional de 

Educação.  

Acresce, ainda, que o DAJSL assegurará a necessária articulação que se impõe entre a matéria 

da Educação e Formação Profissional, por forma a ser garantida a eficácia e coerência de 

posições assumidas pela CIP. 

 

8. Segurança Social  

O ano de 2022 ainda será marcado pelo COVID-19, face ao impacto muito significativo, de 

sentido profundamente negativo, que a Pandemia teve na atividade económica, nas empresas e 

no emprego.   

Assumindo uma postura prudencial, o Departamento acompanhará, por um lado, a evolução dos 

impactos do vírus nos setores económicos, e, por outro lado, pugnará, se assim se justifique, 

pelo desenvolvimento de medidas governamentais, quer de âmbito preventivo quer de âmbito 

reparador, que respondam às várias e diferentes necessidades das empresas decorrentes deste 

problema de saúde pública.    

Para além desse aspeto, o DAJSL, como é recorrente, acompanhará todos os desenvolvimentos 

relevantes que se verificarem no domínio da Segurança Social. 

Neste âmbito, sublinha-se o acompanhamento da implementação das alterações ao Código dos 

Regimes Contributivos decorrentes da Lei n.º 93/2019, de 4 de setembro. 

O DAJSL continuará a dedicar especial atenção à matéria da revogação de contrato de trabalho 

por mútuo acordo e acesso ao subsídio de desemprego. 

A Confederação há muito que tem, de forma repetida, realçado o seguinte: 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, e 

respetivas alterações, conduziu e conduz, inevitavelmente, ao despedimento coletivo (ou à 
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extinção do posto de trabalho, para números pequenos), o qual tem ínsito um estigma fortemente 

negativo e com os maiores reflexos, quer ao nível da reputação junto do sistema bancário, quer 

ao nível do mercado. 

Não obstante os avanços introduzidos nesta matéria, através do regime de cessação por acordo 

para reforço da qualificação e capacidade das empresas, o Departamento continuará a atuar e 

a promover ações no sentido de reformular o regime legal nesta matéria. 

Por outro lado, o Departamento, em representação da CIP, procurará avaliar os resultados 

concretos da aplicação do Decreto-Lei n.º 12/2013, de 25 de janeiro, que estabelece o regime 

jurídico de proteção social na eventualidade de desemprego dos trabalhadores independentes 

com atividade empresarial e dos membros dos órgãos estatutários das pessoas coletivas. 

O DAJSL atuará, ainda, no âmbito dos Conselhos de Gestão do Fundo de Compensação do 

Trabalho (FCT) e do Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT), nos parâmetros, 

nomeadamente, de enquadramento normativo, funcionamento e financiamento, que resultarem 

das discussões sobre este assunto. 

 

9. Segurança e Saúde no Trabalho 

O DAJSL participará nas principais iniciativas, designadamente legislativas, que serão 

desenvolvidas em matéria de Saúde e Segurança no Trabalho (SST). 

Entre tais iniciativas, merece especial destaque a continuação das discussões em torno de uma 

nova Estratégia Nacional Segurança e Saúde no Trabalho. 

O Departamento assegurará, também, a representação da CIP no Conselho Consultivo para a 

Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho da Autoridade para Condições de Trabalho (ACT) 

e participará nos vários eventos organizados por esta entidade. 

A eventual concretização do reforço dos poderes da ACT e sua operacionalização, como previsto 

na já por diversas vezes citada Agenda, também será alvo de particular atenção e focalização. 

 

10. Contratação Coletiva 

A CIP, através do Departamento, continuará a vincar que a contratação coletiva constitui um real 
estabilizador das relações laborais, potenciando, assim, a atividade empresarial. 

O Departamento acompanhará o desenvolvimento das medidas previstas na Agenda no domínio 
da contratação coletiva, ou seja, o prolongamento por mais 12 meses do regime de suspensão 
excecional de prazos associados à sobrevigência e caducidade de convenção coletiva de 
trabalho, e a utilização da arbitragem necessária como mecanismo impeditivo da caducidade. 

As medidas propostas enfermam de inconstitucionalidade por claramente contenderem com o 
princípio da autonomia coletiva que o artigo 56º da Constituição da República Portuguesa 
consagra, sendo, também, violadoras da Convenção n.º 98 da Organização Internacional do 
Trabalho (doravante OIT), sobre o Direito de Organização e Negociação Coletiva, de 1949, cujo 
cerne consiste na liberdade que, em sede de negociação coletiva, deve imperar. 
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Para além desse aspeto, as medidas vão constituir sério obstáculo à dinamização da contratação 
coletiva, revelando-se, isso sim, como um forte incentivo ao imobilismo da negociação coletiva e 
ao alargamento da cobertura das convenções, mormente a novas e/ou emergentes 
profissões/categorias profissionais.  

Face ao quadro legal presentemente em vigor, onde a caducidade das convenções coletivas 
opera no âmbito de um processo moroso, complicado e burocrático, o que dá tempo mais do que 
suficiente às partes para maturarem e ponderarem as suas posições, as duas propostas 
constantes do documento em apreço, a somar ao teor da Lei n.º 11/2021, de 9 de março, que 
procede à suspensão excecional de prazos associados à sobrevigência e caducidade de 
convenção coletiva de trabalho durante um período de dois anos, só vêm introduzir mais demora 
e entropia, num envolvimento agonizante, à adoção de um novo quadro convencional regulador 
das relações laborais. 

Por outro lado, o DAJSL representará 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.  

Serão, ainda, objeto de atenção, o acompanhamento da contratação coletiva e o incremento da 
articulação ao nível dos processos negociais que venham a ser desenvolvidos pela estrutura 
integrada. 

Neste âmbito, o Departamento continuará a promover, com o apoio do Programa Operacional 
Inclusão Social e Emprego - Reforço da Capacitação Institucional dos Parceiros Sociais com 
assento na Comissão Permanente de Concertação Social, as reuniões do Grupo sobre 
Legislação Laboral e Contratação Coletiva. 

Também é de sublinhar que o DAJSL continuará a proceder à análise global da negociação 
coletiva, através, nomeadamente, da apreciação de relatórios do ministério responsável pelos 
assuntos laborais sobre a contratação, conferindo particular atenção aos processos conflituais. 

Também como já foi referido anteriormente, o DAJSL continuará a atualizar e identificar, no Portal 

da CIP, os principais IRCTs da sua estrutura associada publicados no BTE. 

 

11. Justiça 

As empresas deparam-se com graves problemas decorrentes do funcionamento do sistema 
judicial, destacando-se os relativos à morosidade, aos custos, à tramitação e aos resultados das 
execuções, ao funcionamento dos Tribunais de Comércio ou ao acesso à Justiça, entre outros, 
que condicionam as decisões e estratégias das empresas. 

Assim, o Departamento acompanhará o desenvolvimento político, legislativo e a implementação 
de alterações nestas matérias, designadamente da organização e funcionamento dos tribunais, 
em particular dos tribunais de comércio, dos registos, da desburocratização, da ação executiva, 
bem como do acesso à Justiça. 

Acresce, ainda, ressaltar, que o DAJSL continuará a impulsionar algumas soluções, de entre as 
quais se destacam as seguintes: 

• Deve ir-se mais longe na reserva dos Tribunais para questões com dignidade e relevo 

bastantes, afastando-os de pequenas disputas que os impedem de se dedicar, com o 

tempo e profundidade necessários, às questões de maior envergadura. 
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• Os adiamentos têm de circunscrever-se em termos bem restritivos e de molde a não 

propiciarem aproveitamentos ou fugas. 

• Quanto aos recursos, há que restringir as situações em que se pode recorrer e limitar 

mais as instâncias de recurso admissíveis, ajustando-as aos casos que, fundadamente, 

em termos de razoabilidade, o justifiquem. 

• É necessário apostar na especialização dos juízes, por forma a que as sentenças sejam 

proferidas com inteiro conhecimento de causa. 

• É imperioso dotar a ação executiva com medidas e instrumentos pautados pelo 

pragmatismo, eficácia e celeridade. 

• O mapa judiciário, pelos impactos sistémicos que pode originar, deve ser concebido em 

função e para dar resposta a alguns dos desafios identificados. 

Por outro lado, o DAJSL acompanhará com particular atenção o desenvolvimento dos Tribunais 

de Comércio.    

Na perspetiva da CIP, os Tribunais de Comércio, criados em 1999, têm de ser objeto de forte 

aposta, transformando-os em verdadeiros Tribunais de empresa, com juízes capacitados do 

ponto de vista técnico para lidarem com as diferentes e por vezes complexas matérias 

económicas e financeiras. 

Continuará, igualmente, a defender e a promover os meios alternativos de resolução de conflitos, 

como a arbitragem ou a mediação, dado que estes, para além de propiciarem a obtenção de 

uma solução de modo mais célere e, particularmente quando estão em causa questões de valor 

significativamente elevado, mais barato, também potencia maior eficácia, já que é maior o 

envolvimento das partes na solução encontrada. 

O DAJSL também continuará a acompanhar a implementação do Processo Especial de 

Revitalização (PER) bem como o Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial 

(SIREVE).   

Por outro lado, o DAJSL assegurará a representação da CIP na Comissão para o 

Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, a qual é responsável pelo acompanhamento, 

fiscalização e disciplina dos auxiliares da justiça. 

 

12. Igualdade de género 

O Departamento assegurará a representação da CIP na Comissão para a Igualdade no Trabalho 

e no Emprego (CITE), onde são emitidos os pareceres prévios ao despedimento de 

trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes, de trabalhador no gozo de licença parental ou, 

ainda, no caso de intenção de recusa, pela entidade empregadora, de autorização para trabalho 

a tempo parcial ou com flexibilidade de horário a trabalhadores com filhos menores de 12 anos.  

Na sequência da aprovação da Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto, que estabelece o regime da 

representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e de 

fiscalização das entidades do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa, a 
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CITE analisa e emite recomendações relativamente aos planos para a igualdade elaborados 

pelas empresas, aspeto que o DAJSL também acompanhará em 2022. 

Igualmente na esfera de atuação da CITE, o Departamento acompanhará, ainda, a 

implementação da Lei n.º 60/2018, de 21 de agosto, que aprova medidas de promoção da 

igualdade remuneratória entre mulheres e homens para trabalho igual ou de igual valor, com 

particular enfoque na competência, cometida à CITE, para a emissão de parecer sobre a 

existência de discriminação remuneratória em razão do sexo para trabalho igual ou de valor igual. 

Por outro lado, o Departamento, no seu domínio de atuação, apoiará projetos na área em apreço 

que se encontrem em execução ou que a Confederação equacione desenvolver. 

 

13. Imigração 

Como é habitual, os desenvolvimentos políticos e legislativos no domínio da imigração serão 

objeto de atenção por parte do Departamento, o qual atuará no âmbito da sua participação na 

CPCS, na Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) e no Conselho 

para as Migrações. 

 

Dadas as carências de mão-de-obra cada vez mais acentuada, especializada ou não,  

designadamente no domínio industrial, o DAJSL, tal como em anos anteriores, continuará a atuar 

no sentido de agilizar, do ponto de vista do quadro normativo, a obtenção de vistos para 

imigrantes por forma a ultrapassar as carências identificadas. 

 

14. Outras Ações 

14.1. Com enfoque nacional 

14.1.1 Programa Operacional Inclusão Social e Emprego - Reforço da 

Capacitação Institucional dos Parceiros Sociais com assento na Comissão 

Permanente de Concertação Social 

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

que venham a ser determinadas no próximo projeto da Confederação, bem como assegurar a 

mais elevada taxa de execução possível do seu eixo de atuação. 

14.1.2. Comunicação 

O Departamento, em matérias da sua competência ou com estas conexas, elaborará, como 

habitualmente, artigos e respostas a solicitações de revistas, jornais e outros meios de 

comunicação social. 

 

O Departamento comunicará ao Departamento de Comunicação da CIP, as iniciativas, 

informações ou tomadas de posição relevantes, com o objetivo de serem colocados no Portal da 

CIP, na Revista Indústria ou divulgados pelos meios de comunicação identificados para o efeito. 
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Por outro lado, como anteriormente referido, o DAJSL continuará a conceber e materializar a 

newsletter “CIP – Sócio-Laboral em Destaque”. 

 

14.1.3. Outras intervenções 

O Departamento, como é recorrente, participará de forma ativa em diversas atividades e 

eventos, representando institucionalmente a CIP, entre outros, em conselhos gerais, grupos de 

trabalho, seminários, conferências, reuniões com ministérios, departamentos da Administração 

Pública, delegações de peritos e outras entidades. 

 

14.2. Com enfoque internacional   

O Departamento dará respostas aos pedidos que se enquadrem na sua esfera de intervenção e 

provenientes de diversas entidades, entre as quais se realçam o Ministério da Economia (DGAE 

- Direção Geral das Atividades Económicas), o Ministério dos Negócios Estrangeiros e 

Embaixadas.  

O DAJSL continuará, também, a promover consultas prévias à estrutura associativa no sentido 

de apurar dificuldades e sensibilidades e a obter contributos e respostas a serem transmitidas às 

Autoridades Públicas Nacionais, às Instâncias Comunitárias e à BUSINESSEUROPE, e a prestar 

o apoio necessário aos representantes da CIP nos diversos Comités e Grupos de Trabalho da 

BUSINESSEUROPE, que se encontrem na sua esfera de atuação. 

 

 

II – Ao nível Internacional  

 

1. União Europeia 

 

1.1. Diálogo Social 

O Departamento participará e acompanhará as negociações em torno do próximo Programa de 

Trabalho do diálogo Social ao nível Europeu.  

Na sequência da aprovação do Acordo-quadro, não vinculativo do ponto de vista legal, dos 

Parceiros Sociais Europeus (BUSINESSEUROPE, CES, SMEunited e CEEP) sobre a 

Digitalização dos Mercados de Trabalho, o DAJSL participará e intervirá na negociação com os 

parceiros sociais nacionais o 2.º Relatório Nacional de Implementação. 
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O referido acordo visa, entre outros aspetos, sensibilizar as partes para a matéria e propõe um 

processo circular para orientar os empregadores e os trabalhadores na adoção das medidas que 

se revelem necessárias. 

Este 2.º Relatório Nacional de Implementação assume particular importância pois através do 

mesmo pretende-se identificar um conjunto de iniciativas desenvolvidas pelos Parceiros Sociais 

sobre o direito à desconexão. Esta identificação é importante para demonstrar, junto da 

Comissão Europeia, que é totalmente desnecessária a apresentação de uma Diretiva sobre o 

assunto.    

O Departamento acompanhará a evolução de matérias como a digitalização da economia, a 

Responsabilidade Social das Empresas, as Reestruturações, a iniciativa da Comissão Europeia 

“Garantia para a Juventude” e a nova Estratégia para Segurança e Saúde no Trabalho. 

 

1.2. Atividade Legislativa 

O Departamento continuará a acompanhar e intervirá, entre outras, nas seguintes iniciativas i) 

Salários mínimos adequados na União Europeia; ii) Diálogo social e negociação coletiva; iii) 

Trabalho em plataformas digitais; iv) Diretiva sobre transparência salarial; v) Revisão intercalar 

de todas as iniciativas no âmbito da agenda europeia sobre migração; e vi) Coordenação dos 

sistemas de segurança social.  

 

Por fim, na sequência da aprovação do Regulamento (UE) 2019/1149 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 20 de junho de 2019, que institui uma Autoridade Europeia do Trabalho, o 

DAJSL continuará a acompanhar as atividades por esta desenvolvidas. 

 

1.3. Participação em instâncias da União Europeia 

Em 2022, o DAJSL continuará a representar institucionalmente a CIP num conjunto alargado de 

instâncias comunitárias, entre as quais se destacam as seguintes: Comité do Diálogo Social; 

Comité do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida; Comité Consultivo para a Formação 

Profissional; Comité Consultivo para a Segurança e Saúde no Local de Trabalho. 

 

2. Ao nível da BUSINESSEUROPE  

Em representação da CIP, o Departamento continuará a participar na elaboração das mais 

importantes tomadas de posição da BUSINESSEUROPE e assumirá representação institucional 

nos principais órgãos e nos respetivos Grupos de Trabalho da área da sua competência, de onde 

se realça a Comissão dos Assuntos Sociais (SAC).   

Destaca-se o papel e importância da SAC, pois é no seu âmbito que são elaboradas e decididas 

as principais posições dos empregadores em matéria sócio-laboral.   
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Por outro lado, também é de sublinhar que o Departamento, em representação da CIP, 

continuará a assumir a Presidência do Grupo de Trabalho da BUSINESSEUROPE “Migração e 

Mobilidade”.  

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

Departamento continuará a participar nos trabalhos da “SAC Bureau”, órgão onde são discutidas 

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

Ainda ao nível da BusinessEurope, o DAJSL continuará a assegurar a representação da CIP no 

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 no Grupo de Trabalho ad hoc sobre o direito à 

desconexão. 

O Departamento assegurará, ainda, a representação das BusinessEurope no Grupo de peritos 

da Fundação de Dublin sobre salários mínimos.    

 

3. Ao nível das Organizações Internacionais 

 

3.1. Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

O Departamento assegurará a participação e a coordenação da intervenção da CIP nas matérias 

sócio-laborais que serão objeto da 110ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho (CIT). 

O DAJSL também elaborará pareceres e respostas aos diversos questionários e relatórios da 

OIT. 

Participará, igualmente, em representação institucional da CIP, nas atividades desenvolvidas 

pela OIT-Lisboa. 

 

3.2. Organização Internacional de Empregadores (OIE) 

O Departamento assumirá a intervenção da CIP nas matérias sócio-laborais ao nível na OIE e 

colaborará nos trabalhos da Organização quanto a diversas tomadas de posição, 

designadamente sobre aquelas que forem apresentadas a discussão no âmbito da citada 110ª 

Sessão da CIT. 

 

Por outro lado, na sequência da adesão da CIP ao “Business and Industry Advisory Committee” 

(BIAC) da OCDE, o DAJSL acompanhará e dará resposta aos trabalhos nas áreas do 

“Employment, Labour and Social Affairs” e “Private Pensions”. 
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ASSUNTOS ECONÓMICOS (DAE)   

Em 2022, o Departamento de Assuntos Económicos continuará a prosseguir a sua missão de 
proporcionar à CIP capacidade técnica para uma intervenção fundamentada no âmbito dos 
assuntos Económico-Financeiros e Industriais, capacidade esta que foi reforçada em 2021 na 
área da economia digital. 

A atividade do DAE basear-se-á num permanente acompanhamento da evolução da economia, 
aos níveis nacional, europeu e mundial, e da conceção e execução da política económica.  

Este acompanhamento permitirá ao DAE atuar, por um lado, na vertente da informação 
económica e, por outro, no apoio à intervenção institucional da CIP.  

Na primeira vertente, o departamento produzirá documentos de análise e informação dirigidos 
aos órgãos sociais e a todos os Associados e prestará informações pontuais, quer proativamente, 
quer em resposta às solicitações dos seus Associados.  

Na segunda vertente, contribuirá, nas suas áreas de atuação, para a intervenção da CIP através 
do apoio aos Órgãos Sociais e assegurará a representação da CIP junto das entidades e nos 
eventos para os quais esteja ou for superiormente indigitado.  

Nesta vertente, o DAE prestará apoio técnico aos Conselhos Consultivos da CIP, procurando 
contribuir para o reforço da eficiência do seu funcionamento e da eficácia da sua atuação, 
acentuando a ligação com os trabalhos da BusinessEurope. 

 

1. ASSUNTOS ECONÓMICO-FINANCEIROS  

 

Informação económica  

Será prosseguida, em conjunto com a AEP e a AIP, a elaboração e divulgação de dois produtos de 
informação sob a marca comum “Envolvente Empresarial”:  

• uma newsletter eletrónica mensal (Síntese de Conjuntura),  

• uma publicação trimestral (Análise de Conjuntura).  

O DAE manterá o seu envolvimento no projeto “Sinais Vitais”, nomeadamente na sua interação 
com a equipa do Marketing FutureCast Lab do ISCTE para a elaboração dos questionários a lançar 
junto das empresas, através da rede associativa da CIP. 

O DAE manterá a produção de documentos de informação e análise económica, com a elaboração 
e divulgação, em formato digital, de: 

• uma síntese semanal de legislação nacional e comunitária, com um breve resumo 

dos diplomas mais relevantes para a atividade económica publicados no Diário da 

República e no Jornal Oficial da União Europeia, incluindo alertas para outras 

informações relevantes;  

• notas informativas rápidas (Flash Info) relativas a temas relevantes para a atividade 

empresarial, quando tal se justifique. 

• infografias de natureza setorial, a disponibilizar aos Associados. 
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O DAE continuará a assumir, no âmbito das suas atividades, a alimentação em conteúdos do Portal 
da CIP, bem como da newsletter institucional da CIP. 

Manter-se-á a elaboração de conteúdos para a Revista da CIP. 

O DAE continuará a prestar informações pontuais aos seus associados relativamente à grande 

diversidade de assuntos que acompanha, quer proactivamente, quer em resposta às suas 

solicitações. 

 

Apoio à intervenção institucional  

O apoio à intervenção institucional processar-se-á através da produção de documentos técnicos 
para suporte, nomeadamente, de propostas, tomadas de posição, pareceres, intervenções, 
artigos e respostas à Comunicação Social, na área dos assuntos económicos. 

O DAE continuará a participar nas entidades externas onde representa a CIP e assegurará a 
representação sempre que assim seja superiormente decidido, bem como em eventos e 
reuniões. 

 

Proceder-se-á à análise crítica dos programas eleitorais das principais forças políticas que se 
apresentam às eleições legislativas, à luz da estratégia delineada pela CIP e das propostas de 
política económica por ela apresentadas. 

 

A condução da política económica e os principais documentos que a suportam, nomeadamente 
o Programa do próximo Governo, as Propostas de Orçamento do Estado para 2022 e para 
2023, bem como o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas, serão 
igualmente analisados, por forma a proporcionar uma intervenção coerente e fundamentada da 
CIP junto do poder político e da opinião pública. 

 

No quadro do debate na especialidade dos Orçamentos do Estado, será prestado o apoio 
necessário à elaboração e apresentação, na Assembleia da República, das propostas de 
alteração que forem consideradas mais relevantes. 

 

Será feita uma monitorização regular da execução do Plano de Recuperação e Resiliência, por 
forma a proporcionar as bases para a intervenção da CIP, nomeadamente através de uma 
participação ativa na Comissão Nacional de Acompanhamento deste Programa e nas respetivas 
comissões especializadas. 

 

Neste âmbito, será dada particular atenção: 

• À definição da política de investimentos a levar a cabo através do Fundo de Capitalização 

e Resiliência, ao desenho e operacionalização dos instrumentos ao serviço dessa 

política. 

• À operacionalização das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial. 

• De uma forma geral, à execução das medidas do PRR dirigidas às empresas. 
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Prosseguirá o trabalho com vista à intervenção da CIP relativamente à preparação do Acordo 
de Parceria de Portugal com a Comissão Europeia para o período 2021-2027 (Portugal 2030) 
e dos respetivos Programas Operacionais. 

 

O DAE continuará a acompanhar os desenvolvimentos no quadro das restantes fontes de 
financiamento europeu, intervindo no sentido de assegurar a sua eficaz utilização e as sinergias 
e complementaridades entre todas estas fontes de financiamento. 

 

Entretanto, o DAE continuará a acompanhar atentamente a fase final de implementação do 
Portugal 2020.  

Apoiará a participação dos representantes da CIP nos Comités de Acompanhamento dos 
Programas Operacionais do Portugal 2020, de acordo com as orientações superiormente 
definidas a este respeito e em coordenação com os outros representantes empresariais 
indicados pelo CES. 

 

O DAE acompanhará regularmente a evolução do número de insolvências registadas, da 
situação financeira das empresas e do stock de crédito bancário concedido às sociedades 
não financeiras, avaliando as condições de financiamento dos setores produtivos. 

 

O DAE acompanhará a execução das medidas temporárias que continuarão a justificar-se para 
apoio ao tecido empresarial, bem como a forma como se processará o seu eventual 
desmantelamento, de acordo com a evolução da situação sanitária e económica e as suas 
repercussões nas empresas. 

 

O DAE avaliará mensalmente a evolução das dívidas das entidades públicas às empresas, 
mantendo a pressão para a regularização urgente, completa e definitiva dos pagamentos em 
atraso. 

 

O DAE prosseguirá o acompanhamento regular da produção legislativa relevante para a 
atividade empresarial, tanto ao nível nacional como europeu, com particular atenção ao impacto 
nas empresas de eventuais aumentos de custos e de burocracia. Continuará envolvido na 
colaboração da CIP com o Governo com o objetivo de redução dos custos de contexto, 
procurando, em colaboração com a estrutura associativa da CIP, responder às solicitações da 
UTAIL – Unidade Técnica de Avaliação do Impacto Legislativo (, agora integrada no PlanAPP - 
Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospetiva da Administração 
Pública). 

 

As estratégias nacional e europeia para a Economia Digital serão objeto de um 
acompanhamento e monitorização próximos, sendo assegurada a participação e tomadas de 
posição da CIP nos vários níveis de intervenção, sempre que solicitado ou se considere 
pertinente, ao nível adequado. 
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Constituem prioridades para o ano de 2022: 

 

No plano da atuação pública e relação com parceiros: 

• Continuação do diálogo e colaboração com o Governo, em particular com o Ministério 

da Economia e da Transição Digital e com as estruturas que o integram; 

• Acompanhamento das iniciativas previstas no âmbito do Programa “Portugal: de start-up 

nation para digital nation” da Estrutura de Missão Portugal Digital, em particular aquelas 

que incidem sobre a transformação digital do tecido empresarial e impacto nos custos 

de contexto das empresas; 

• Continuação do envolvimento da CIP na Portugal Tech League e da colaboração com o 

Grupo Informal de Confederações Europeias D9+. 

• Dinamização de atividades com vista à aproximação das empresas às oportunidades da 

economia digital. 

 

No plano das áreas e matérias estratégias, serão acompanhadas as seguintes propostas da 
Comissão Europeia e a respetiva discussão no Parlamento Europeu: 

• Lei dos Mercados Digitais (DMA) 

• Regulamento dos Serviços Digitais (DSA) 

• Regulamento da Inteligência Artificial (AIA) 

• Regulamento relativo à governança de dados (Data Governance Act) 

• Estratégia da UE para a Cibersegurança (European Cyber-Resilience Act) 

 

O DAE analisará a evolução da envolvente internacional, com particular atenção aos 
processos que poderão ter mais impacto na economia portuguesa. 

 

O DAE continuará a prestar apoios de carácter técnico às atividades do Departamento de 
Relações Internacionais e do Departamento de Assuntos Jurídicos e Sócio Laborais da 
CIP. 

 

O apoio à intervenção institucional passará ainda pelas seguintes atividades: 

 

• Apoio à intervenção da CIP na Comissão Permanente de Concertação Social, sobre 

matérias económicas e financeiras. 

• Preparação de contributos para os Pareceres do Conselho Económico e Social, 

nomeadamente em matérias que requeiram a participação da CIP no quadro da 
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Comissão Especializada Permanente de Política Económica e Social (CEPES): Grandes 

Opções, Orçamentos do Estado, Conta Geral do Estado, Plano de Estabilidade, Plano 

Nacional de Reformas. 

• Apoio à participação da CIP na Missão Crescimento e no Fórum para a Competitividade. 

• Apoio à participação da CIP no Conselho Estratégico para a Internacionalização da 

Economia (CEIE), na Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia 

Agroalimentar (PARCA), na Plataforma de Acompanhamento das Relações nas Fileiras 

Florestais (PARF) e no Programa Portugal Sou Eu. 

• Apoio à participação da CIP no Comité Estratégico da Plataforma Portugal i4.0. 

• Assegurar a resposta da CIP às solicitações recebidas do CNC (Conselho Nacional do 

Consumo) ou da Assembleia da República relativamente a matérias importantes para os 

Associados, na sua área de atuação. 

• Participação no Conselho Superior de Estatística, incluindo Secções Permanentes 

(Segredo Estatístico; Estatísticas Sociais e Estatísticas Económicas) e diversos Grupos 

de Trabalho. 

• Procurar-se-á participar em Seminários e Conferências sobre assuntos que contribuam 

para o aprofundamento técnico das questões económico-financeiras acerca das quais o 

DAE é chamado a pronunciar-se.  

 

2. ASSUNTOS INDUSTRIAIS  

O ano de 2022 continuará marcado pelas consequências da revisão de objetivos ambientais e 

de clima, aprovados a nível europeu, e que afetam, simultaneamente, o perfil desejado para as 

atividades industriais, o comportamento dos cidadãos como consumidores, além de marcarem 

novos rumos, quer para a política energética, quer para os objetivos da economia circular. 

Continuaremos atentos à discussão iniciada em 2021 sobre uma Lei nacional do Clima. 

Prevê-se que seja necessário avaliar os impactos, quer de um Pacto Ecológico Europeu revisto, 

quer da referida Lei nacional do Clima. 

Esta realidade, aliada: 

• ao prosseguimento de transformações, quer no Sistema Elétrico Nacional, quer no 

Sistema Nacional de Gás, devido à necessidade de cumprimento de metas de 

renováveis no consumo final de energia e à operacionalização das interligações 

(elétricas e de gás) entre a Península Ibérica e França e do desenvolvimento da União 

Energética; continuarão a constituir preocupação prioritária as evoluções dos preços da 

eletricidade e do gás, pelas suas implicações, quer no modo como se fará a transição 

energética, quer pelas consequências na competitividade das empresas portuguesas; 

• à expectável importância que o hidrogénio / gases renováveis venham a ter na economia 

nacional; 
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faz crer que surjam novos desafios nos equilíbrios que se impõem em matéria de ambiente, 

clima, energia e competitividade. 

Neste quadro, continuar-se-á a elaborar ou coordenar posições/pareceres sobre iniciativas 

europeias e nacionais, daí resultando significativa atividade da CIP, tendo por base o debate e 

as conclusões dos Conselhos de Indústria e Estratégicos de Ambiente e Clima e de Energia. 

Os contactos com os organismos oficiais das áreas da Economia, do Ambiente e da Energia 

serão frequentes. 

Em 2022, prevê-se a manutenção da atividade no CNADS (Conselho Nacional do Ambiente e 

do Desenvolvimento Sustentável), no Conselho de Acompanhamento dos Planos Nacionais de 

Resíduos, nas Comissões de Acompanhamento de AIA e PCIP, e o 

acompanhamento/seguimento do trabalho iniciado no final de 2021 com a criação do Grupo de 

Trabalho de Avaliação do modelo de atribuição das licenças relativas a sistemas integrados de 

gestão de fluxos específicos de resíduos, que irá, também, debater e propor as condições e o 

alargamento da responsabilidade do produtor às embalagens industriais. 

O apoio aos Associados em ações específicas ou iniciativas por estes desenvolvidas, sempre 

que requerido, será prioritariamente assegurado, tal como tem sempre sucedido. 

A presença e intervenção da CIP em ações ou eventos será também assegurada sempre que tal 

se considere necessário ou prestigiante, nomeadamente na comunicação dos resultados do 

projeto E+C e ações e eventos no âmbito do Protocolo do Acordo Circular no setor da construção 

assinado em 2021. 

 

Energia 

A estratégia do Governo em matéria de política energética será objeto de um acompanhamento 

rigoroso, sendo assegurada intervenção aos vários níveis, sempre que necessário ou solicitado, 

nos vários temas relativos a este assunto. 

Será dada especial relevância em 2022 aos seguintes temas prioritários: 

• No âmbito da atuação pública: 

o O prosseguimento do diálogo com o Governo e com a ERSE; 

o A articulação estreita com os Representantes eleitos dos consumidores 

empresariais no Conselho Consultivo, no Conselho Tarifário e no Conselho para os 

Combustíveis da ERSE, na procura da competitividade das tarifas de eletricidade 

e de gás natural e do bom funcionamento dos mercados dos combustíveis; será 

assegurada, direta ou indiretamente, uma posição ativa da CIP nestes conselhos. 

o A presença, ao nível adequado, em eventos ou outras iniciativas públicas 

relevantes. 

• Temas estratégicos: 

o A política europeia e nacional no âmbito do trinómio Ambiente/Clima/Energia; 
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o A evolução dos preços da eletricidade e do gás natural, bem como dos encargos 

que estes setores suportam; 

o A aprovação dos Planos de Desenvolvimento e Investimento nas redes de 

transporte e de distribuição de eletricidade e de gás natural; 

o A União Energética e, em particular, as redes energéticas transeuropeias; 

o A fiscalidade sobre a energia; 

o As medidas e programas de eficiência energética; 

o O autoconsumo; 

o A mobilidade elétrica; 

o A evolução da EN-H2 (Estratégia Nacional para o Hidrogénio). 

 

Ambiente 

A CIP continuará a assegurar a necessária intervenção em favor de um enquadramento 

legislativo mais favorável à atividade empresarial, sem prejuízo da manutenção de um diálogo 

construtivo e permanente com as autoridades ambientais e, quando necessário, com as 

autoridades dotadas de capacidade de inspeção. 

Será assegurada uma participação ativa da CIP nas seguintes entidades: 

• CNADS - Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável; 

• CNA - Conselho Nacional da Água; 

• CCPCIP - Comissão Consultiva para a Prevenção e Controlo Integrados da Poluição; 

• CCAIA - Comissão Consultiva para a Avaliação de Impacto Ambiental; 

• CCERSAR - Conselho Consultivo da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 

Resíduos; 

• Comissão Consultiva REACH (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de 

Substâncias Químicas); 

• Conselho de Acompanhamento dos Planos Nacionais de Gestão Resíduos. 

Constituem prioridades para o ano de 2022: 

• No âmbito da atuação pública: 

o O diálogo com o Governo e com as autoridades ambientais; 

o O acompanhamento da melhoria da eficácia das plataformas de licenciamento e de 

reporte exigidos às empresas; 

o A defesa de uma correta transposição da legislação europeia, nomeadamente na 

área dos resíduos e mais especificamente da Diretiva de Embalagens e Resíduos 



                                                  

 

 

 

 

39 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2022 

de Embalagem, atualmente em revisão, e da Diretiva SUP na parte ainda não 

transposta em 2021; 

• No âmbito dos temas: 

o A política europeia/nacional Energia/Clima, nomeadamente a implementação 

nacional do preconizado na Diretiva CELE revista (2021-2030); e os 

desenvolvimentos, nível europeu, das alterações previstas na própria Diretiva 

CELE, para alinhamento com as ambições atuais, assim como do novo mecanismo 

de ajuste de carbono nas fronteiras, previsto no Pacote Ecológico Europeu; 

o Os desafios impostos pelo desenvolvimento da Economia Circular e a 

correspondente evolução da legislação e da organização do setor dos resíduos à 

luz da Diretiva Quadro dos Resíduos, da Diretiva Embalagens e da Política 

Europeia dos Plásticos (e da sua transposição para o quadro jurídico nacional); 

o Será dada especial atenção à transposição da Diretiva Embalagens e, de um modo 

geral, aos fluxos específicos de resíduos, existentes e novos, e toda a 

regulamentação nacional em matéria de responsabilidade alargada do produtor e 

funcionamento dos SIGRE; 

o Serão acompanhados os eventuais constrangimentos que vão sendo identificados 

na implementação da legislação relativa aos produtos de plástico de uso único; 

o Acompanhamento da evolução da discussão no processo de revisão do regime das 

emissões industriais e, em particular, as regras de monitorização, reporte e 

verificação, a nível europeu e junto das autoridades e representantes nacionais 

para essa matéria; 

o Acompanhamento da implementação das novas regras em matéria de gestão de 

resíduos, subprodutos e matérias-primas secundárias, bem como das alterações 

subsequentes em matéria de licenciamento e da taxa de gestão de resíduos. 

Avaliação da evolução de processos de desclassificação de resíduos de acordo 

com as novas regras simplificadas e comunicação com a autoridade competente 

sempre que sejam detetadas dificuldades por parte dos Associados. 

Face aos objetivos principais do programa da Comissão Europeia e, previsivelmente, do 

programa do Governo, é expectável que os vários Partidos com representação na Assembleia 

da República continuem a apresentar um número muito significativo de projetos legislativos no 

domínio do ambiente e clima. Por esse motivo, a CIP irá acompanhar de perto os trabalhos da 

Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território (CAEOT) da AR, e solicitar a 

possibilidade de ser ouvida sempre que tal se justificar. 

Refira-se, ainda o apoio à participação da CIP na Comissão de Ambiente e Energia da ICC – 

International Chamber of Commerce. 
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3. NA BUSINESSEUROPE  

No âmbito da BusinessEurope, o DAE acompanhará a evolução da situação económica a nível 

europeu e a conceção e execução da política económica, intervindo através de tomadas de 

posição, pareceres e propostas no âmbito das atividades da BusinessEurope. 

O DAE assegurará a representação da CIP nas Comissões de Economia e Finanças, Assuntos 

Industriais, Mercado Interno. Procurar-se-á envolver os Conselhos Consultivos da CIP que se 

debruçam sobre cada uma das temáticas em apreço nestas Comissões. 

Nas Comissões em que participa, o Departamento acompanhará os assuntos que têm especiais 

implicações na atividade das empresas portuguesas. 

Para além do acompanhamento da resposta europeia à crise decorrente da pandemia, o DAE 

seguirá os restantes dossiers em agenda, nomeadamente: 

• Na Comissão ECOFIN, a CIP dará particular atenção à revisão da governação 

económica, com o principal objetivo de conciliar a necessidade de sustentabilidade das 

finanças públicas com o esforço de investimento exigido pelo processo de recuperação 

e as exigências da transição climática. Prosseguirá a sua intervenção pressionando para 

conclusão da União Bancária, nomeadamente no que respeita ao estabelecimento de 

um Sistema Europeu de Garantia de Depósitos. Prosseguirá, ainda, a sua intervenção 

na defesa da Política de Coesão. A CIP participará, como habitualmente, nos trabalhos 

de elaboração do European Reform Barometer e dos Economic Outlook da Primavera e 

do Outono.  

• Na Comissão Mercado Interno será acompanhada a proposta legislativa “Instrumento de 

Emergência para o Mercado Único” que pretende contribuir para a continuação do 

funcionamento do Mercado Único em futuras crises. Continuará a ser prioritário defender 

a importância de um melhor funcionamento do Mercado Único, identificando todo o tipo 

de obstáculos sentidos pelas empresas, com consulta aos Associados da CIP. Também 

se continuará a acompanhar assuntos relacionados com a melhoria da regulamentação 

(“Better Regulation”) na sequência da Comunicação de Comissão Europeia “Legislar 

melhor: unir as nossas forças para melhorar a legislação”, nomeadamente a Plataforma 

“Prontos para o Futuro (F4F)”; o princípio “One in, one out” para controlar o recorrente 

acréscimo de encargos resultante de nova legislação, e as iniciativas relacionadas com 

a digitalização da economia. Pretende-se que a legislação na área digital seja propícia à 

inovação e apta para enfrentar o futuro. 

• Na Comissão dos Assuntos Industriais, será dada prioridade à implementação do Pacto 

Ecológico Europeu, nomeadamente a atualização implementação da “Nova Estratégia 

Industrial”, a “Lei do Clima” e o “Plano de Ação da Economia Circular”.  

Do programa da Comissão Europeia para 2022, destacam-se: (i) o acompanhamento dos 

desenvolvimentos no âmbito do Plano de Ação para a Poluição Zero, nomeadamente a revisão 

da Diretiva relativa à Classificação, Rotulagem e Embalagem; (ii) as medidas do pacote climático, 

mais especificamente a relativa ao sistema de certificação da captura de carbono, e no âmbito 
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do Plano de Ação para a Economia Circular, a iniciativa relativa ao Direito à Reparação; (iii) a 

proposta de legislação europeia no domínio dos circuitos integrados (“European Chips Act”). 
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS (DRI) 

Em 2022, o Departamento de Relações Internacionais continuará a executar a sua missão de 

apoiar a intervenção da CIP no domínio das relações internacionais e coordenar a sua 

representação junto da BusinessEurope e das Instituições Europeias, visando a prossecução da 

missão, causas matriciais e orientações estratégias definidas pelos Órgãos Sociais da CIP. 

Na área das relações internacionais, estarão em foco, em 2022, as negociações da União 

Europeia com Países Terceiros, em particular a ratificação do Acordo de Parceria entre a UE e 

os Países de África, Caraíbas e Pacifico, e o Acordo UE-Mercosul. As relações com os principais 

parceiros estratégicos, nomeadamente o Reino Unido, Estados-Unidos e China serão também 

acompanhados ativamente. Estão, ainda, previstos o Encontro Empresarial Ibero-americano 

para novembro, na República Dominicana, e a Cimeira UE-África, prevista para o primeiro 

semestre.   

No acompanhamento detalhado destas temáticas, a CIP/DRI procurará assegurar a salvaguarda 

dos interesses da economia e da indústria nacional. 

O DRI continuará a divulgar informação aos associados e a preparar propostas de posição da 

CIP na sua esfera de competência, em particular, no âmbito das relações com países terceiros, 

do comércio internacional e do desenvolvimento.  Será, ainda, assegurada a intervenção e o 

acompanhamento dos trabalhos nos organismos internacionais em que a CIP está filiada: 

• Participação no Comité das Relações Internacionais da BusinessEurope, bem como, nos 

seus subcomités, designadamente, África, EUA, Índia, China, Reino Unido, Acesso aos 

Mercados, Negociações bilaterais de comércio livre, Instrumentos de defesa comercial, 

Comércio e Clima e OMC. Destaca-se, ainda, a nova Task Force ligada às cadeias de 

valor globais, face às disrupções pós pandemia. 

• Participação no Comité dos Assuntos Jurídicos da BusinessEurope e nos seus 

subcomités, em especial no da Concorrência, Direito Societário e Patentes. 

• Participação no Comité das Pequenas e Médias Empresas da BusinessEurope, e o 

impacto dos desenvolvimentos nas diferentes áreas no funcionamento das PMEs; 

• Participação nos Comités do Desenvolvimento, do Comércio Internacional e do 

Investimento do Business at OECD (BIAC); 

• Participação da CIP no âmbito das atividades do CEIB – Conselho de Empresários Ibero-

americanos.  

A nível nacional, a CIP continuará a acompanhar os trabalhos desenvolvidos no âmbito do 

Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia (CEIE) e da Comissão de 

Acompanhamento do Mecanismo de Acompanhamento do Mercado das Multilaterais 

(CAMAMM), bem como, a aprofundar o seu relacionamento com as entidades públicas 

governamentais, como o Ministério dos Negócios Estrangeiros e, designadamente, as 

Secretarias de Estado da Internacionalização e dos Assuntos Europeus, o Ministério da 
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Economia e da Transição Digital e, designadamente, a Direção Geral das Atividades 

Económicas, o Ministério das Finanças e o Ministério da Justiça. 

 

1. Temas Prioritários 

O DRI destaca como prioritário, em 2022, os seguintes temas: 

• Acompanhar a entrada em vigor do novo quadro de relacionamento entre a UE e os 

países ACP; garantir a participação da CIP e associados nas principais iniciativas no 

âmbito das relações UE-África a nível nacional e europeu; e acompanhar 

desenvolvimentos em temas concretos como o financiamento verde e integração 

económica regional. 

• Continuar a alertar para a importância de retificar o Acordo UE-Mercosul, com vista a 

tentar ultrapassar o atual impasse político.  

• Continuar a fomentar as relações Ibero-americanas, no âmbito do CEIB – Conselho de 

Empresários Ibero-americano. 

• Acompanhar ativamente o impacto das disrupções das cadeias de valor global no 

funcionamento das empresas e eventuais medidas para minimizar o impacto negativo 

no funcionamento das empresas. 

• Acompanhar os desenvolvimentos a nível do relacionamento UE – Reino Unido, 

identificar problemas para as empresas, bem como promover soluções.  

• Participar, através da BusinessEurope, no desenrolar das novas iniciativas de 

cooperação entre a UE e os EUA, através do Trade and Technology Council.  

• Promover e continuar a participar ativamente no relançamento das relações UE – Índia 

(negociações do ACL, negociações de um acordo de investimento e a nova “Connectivity 

Partnership”);  

• Acompanhar o desenvolvimento das relações da União Europeia com a China, e a nova 

iniciativa de cooperação para o Indo-Pacífico.  

• Participar ativamente no processo de revisão do Sistema de Preferências 

Generalizadas da UE, defendendo interesses específicos da indústria portuguesa.  

• Acompanhar a implementação dos resultados da Conferência Ministerial da OMC de 

dezembro 2021. 

• Reforçar as relações bilaterais, nomeadamente com Marrocos e Arábia Saudita; 

• Acompanhar a futura proposta da Comissão Europeia de alteração do Regulamento da 

política de concorrência europeia; 

• Acompanhar a proposta da Comissão Europeia relativamente ao “Due Dilligence” e 

“Sustainable Corporate Governance”. 

• Acompanhar desenvolvimentos referentes às patentes. 
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• Participar ativamente das ações do grupo de trabalho das PMEs e avaliar a futura 

proposta legislativa da Comissão Europeia sobre o acesso das PMEs ao capital.  

 

2. Recolha, Análise e Disseminação de Informação 

O DRI continuará empenhado em informar os Associados, por via eletrónica, ou através da 

organização de webinars e workshops, sobre os desenvolvimentos das políticas de comércio 

externo e dos assuntos mais relevantes para as empresas portuguesas, tratados nos vários 

fóruns internacionais em que a CIP participa, como a BusinessEurope, o Business at OECD e as 

diversas conferências internacionais. Continuaremos a dar particular destaque às questões do 

Acesso aos Mercados que se apresentem como oportunidades para as exportações de bens e 

serviços, bem como, aos desenvolvimentos nas negociações dos Acordos de Comércio Livre da 

União Europeia, com países terceiros. 

Em 2022, serão desenvolvidas ações de informação e capacitação específicas sobre o novo 

relacionamento entre a UE e África e os instrumentos financeiros disponíveis para o setor privado 

português, no âmbito do Desenvolvimento, dos quais, destacamos os mercados das instituições 

multilaterais. 

 

3. Conselho Estratégico para as Relações Internacionais 

O DRI continuará a assegurar o secretariado técnico e o desenvolvimento das atividades do novo 

Conselho Estratégico para as Relações Internacionais (CERI), para a prossecução do seu 

objetivo, identificado com a defesa dos interesses do setor privado português no âmbito da 

internacionalização, em matéria de exportação, investimento, cooperação e desenvolvimento. 

 

4. Apoio à Intervenção Institucional 

O DRI continuará a auxiliar a Direção da CIP na participação de reuniões com representantes de 

entidades externas, tanto em formato multilateral como bilateral, no qual se destaca, desde já, a 

participação na edição de 2022 do Encontro Empresarial Ibero-americano na República 

Dominicana. 

O apoio à Direção será prestado, também, no que respeita a reuniões com organismos nacionais, 

como é o caso das reuniões em seio de Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS), 

que antecedem cada Conselho Europeu, as reuniões do Conselho Estratégico para a 

Internacionalização da Economia (CEIE), e quaisquer audiências com Embaixadas de outros 

Países em Portugal ou com Membros do Governo, grupos ou comissões parlamentares, caso os 

temas abordados assim o requisitarem.  

O DRI pretende ainda continuar a atuar em parceria com as entidades públicas, em particular os 

órgãos técnicos e políticos dos ministérios dos Negócios Estrangeiros, Economia, Finanças e 

outros, bem como, a Representação Permanente da Comissão Europeia em Portugal, com vista 

à defesa dos interesses das empresas nacionais junto das instâncias nacionais e internacionais. 
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DELEGAÇÃO EM BRUXELAS 

Compete à equipa da CIP na Delegação de Bruxelas assegurar um acompanhamento 

transversal dos temas europeus e conceber, desenhar e implementar estratégias de influência 

junto das Instituições Europeias e da BusinessEurope, que permitam assegurar uma adequada 

defesa das prioridades da CIP. Cabe também à Delegação de Bruxelas apoiar os associados, 

quando solicitada, na definição e desenho das suas ações de influência a nível Europeu. 

Compete, ainda, à Delegação assegurar a representação e coordenação das relações da CIP 

com as várias Instituições Europeias, reforçando a sua rede de contactos, em especial, com a 

Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia (REPER), os membros 

Portugueses do Parlamento Europeu, o Gabinete da Comissária Elisa Ferreira, o Conselho 

Económico e Social Europeu com as outras organizações empresariais filiadas na 

BusinessEurope.  

Ao nível da BusinessEurope, a Delegação é responsável pela organização da participação da 

CIP no Conselho de Presidentes e Comité Executivo (e ciclicamente no Executive Bureau, da 

qual a CIP faz atualmente parte). A Delegação está também reponsável por assegurar a 

presença ativa nas reuniões quinzenais dos Delegados Permanentes da BusinessEurope, onde 

os Delegados de cada Federação Nacional confrontam posições nos diferentes temas Europeus 

e fazem a preparação dos processos de decisão a nível de Conselho de Presidentes e Comité 

Executivo. 

 

1. Temas Prioritários 

A Delegação da CIP em Bruxelas continuará a reforçar a defesa das posições da CIP junto das 

instâncias Europeias, a seguir uma agenda estratégica para reforçar a presença da CIP em 

Bruxelas e defender as prioridades da CIP nas diferentes temáticas europeias.  

Uma parte importante da ação estará centrada no reforço das relações com os deputados 

portugueses no Parlamento Europeu, de forma a garantir que estes têm conhecimento do 

impacto para a economia e empresas nacionais, dos dossiers em processo de decisão. 

Neste papel, a Delegação, em total coordenação com os vários departamentos da CIP, dará 

particular importância às temáticas identificadas como problemáticas para o funcionamento das 

empresas, e onde existam interesses nacionais específicos, e onde seja necessário levar a cabo 

ações específicas. Em 2022, prevê-se que as temáticas onde será necessária maior intervenção 

estratégica a nível europeu sejam: 

• Pacto ecológico e pacote legislativo “Preparados para os 55” (novo objetivo climático 

para 2030); 

• Política industrial e cadeias de valor globais; 

• Semestre Europeu e recomendações específicas por país; 
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• Revisão das regras orçamentais. 

Para além disso, a Delegação de Bruxelas prevê organizar um ciclo de reuniões de alto-nível em 

temas europeus de importância estratégica, bem como continuar a assegurar a participação de 

oradores das Instituições e Organismos Europeus em reuniões internas da CIP.  

 

2. Apoio aos Associados e à Intervenção Institucional 

Em 2022, a delegação continuará o contacto com a REPER e Deputados Europeus, já reforçada 

durante a Presidência Portuguesa em 2021. Irá também manter a newsletter europeia CIP@EU 

(em inglês), criada com vista à Presidência Portuguesa, onde partilha opiniões da CIP sobre 

diferentes temáticas europeias, com os contactos relevantes em Bruxelas.  

A Delegação em Bruxelas continuará a auxiliar a Direção e os Associados da CIP na preparação 

e desenvolvimento das ações de advocacy que pretendam realizar junto das instituições 

europeias. Continuará, também, a coordenar internamente a preparação de reuniões do 

Conselho de Presidentes e do Comité Executivo da BusinessEurope. 

A Delegação continuará também a analisar a informação e documentação proveniente das 

instituições europeias, alertando para novos desenvolvimentos. Continuará também a publicar a 

newsletter Europ@CIP (com envio semanal para os Associados), onde destaca os temas-chave, 

através do resumo dos destaques políticos e das principais atividades das instituições europeias 

para cada semana. 

 

  



                                                  

 

 

 

 

48 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2022 

 

 

ANEXO IV 

 SECRETARIA 

GERAL 

(SG) 



                                                  

 

 

 

 

49 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2022 

SECRETARIA GERAL (SG) 

Em 2022, a Secretaria Geral da CIP – Confederação Empresarial de Portugal dará continuidade 

à sua missão de apoiar o Presidente no exercício das suas funções, em particular na 

coordenação geral dos serviços da Confederação e na dinamização da política associativa. 

Este apoio comportará, por um lado, a Comunicação e a Relação com os Associados e, por 

outro, a gestão corrente dos Serviços Administrativos, Financeiros e de Recursos Humanos. 

 

Comunicação e Relação com os Associados 

No âmbito da Comunicação e Relação com os Associados, temos como principais objetivos: 

• Demonstrar a importância de ser associado da CIP 

• Reforçar a base de associados 

• Fortalecer a posição da CIP como a Confederação Empresarial com maior influência 

política em Portugal 

• Promover a imagem das empresas junto da opinião pública 

Em 2022 pretendemos: 

• Promover o contacto direto com os associados 

• Dar continuidade ao Projeto Emprego Mais Digital, um programa de formação digital para 

ativos empregados que teve início em 2021, executado pela rede Associativa da CIP 

acreditada pela DGERT e pelos centros protocolares, e que nasce de um acordo de 

cooperação quadro entre a CIP, o IEFP e a unidade de missão Portugal Digital 

• Fazer a gestão de todos os eventos da CIP, em formato presencial, remoto ou híbrido, 

nomeadamente: 

o o Congresso Anual 2022, desenhado para dar voz aos associados, envolvendo-os 

nos temas e políticas que afetam a atividade económica nacional, e que merecem 

por isso a atenção da CIP; 

o O Ciclo de Conferências dedicadas à temática do imperativo do crescimento 

económico e às empresas enquanto líderes na criação de valor. 

• Executar as ações definidas pela Estratégia de Comunicação da CIP 

• Promover e acompanhar a atividade do Grupo de Trabalho de Comunicação, constituído 

pelos responsáveis de comunicação dos associados da CIP.  

• Apoiar tecnicamente o Conselho Associativo Regional, que continuará a dinamizar a 

articulação entre a CIP, as estruturas associativas empresariais regionais e os diversos 

agentes locais, e a desenvolver propostas que visem promover uma eficaz 

reorganização e reforço das estruturas associativas empresariais regionais 
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A Secretaria Geral continuará ainda a desenvolver iniciativas de comunicação que permitam 

valorizar, junto da opinião pública, dos diferentes poderes políticos e institucionais e, em especial, 

das associações e empresas, o trabalho que a CIP desenvolve, as propostas que apresenta e, 

de uma maneira geral, as suas causas matriciais na defesa sistemática e consistente das 

Associações e Empresas associadas. 

Para tal, dará seguimento às seguintes ações: 

• Posicionar a CIP como “A Voz das Empresas” e demonstrar o dinamismo da CIP na 

defesa dos interesses das empresas 

• Manter os públicos-alvo da CIP devidamente informados sobre a atividade e sobre os 

documentos produzidos pela Confederação 

• Assegurar a harmonização da imagem e da mensagem da CIP nos diversos suportes da 

Confederação, valorizando a marca e o logo CIP 

• Promover a cooperação entre os departamentos de comunicação da rede de Associados 

da CIP 

• Coordenar e atualizar permanentemente o Portal, a APP e os canais da CIP nas Redes 

Sociais (Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube) de modo a evidenciar o trabalho da 

Confederação, o seu posicionamento, os seus serviços e a sua cobertura mediática 

• Harmonizar, em imagem e conteúdo, a Apresentação Institucional da CIP (versão 

eletrónica) com a Brochura Institucional, e assegurar a constante atualização de 

conteúdos da primeira 

• Gerir o processo de produção da revista INDÚSTRIA, do planeamento à 

produção/seleção de conteúdos, da edição à impressão (4 edições anuais) 

• Monitorizar e dinamizar o programa de clipping eletrónico de notícias de imprensa e on-

line, promovendo a sua interligação com o portal e com as redes sociais 

• Gerir a produção da Newsletter Institucional da CIP - conteúdos, edição e envio 

 

Serviços Administrativos, Financeiros e de Recursos Humanos 

No âmbito da coordenação geral dos serviços da Confederação, que compreende a Área 

Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos, a Secretaria Geral priorizará: 

• O apoio logístico às reuniões dos Órgãos Sociais da CIP 

• A gestão dos projetos cofinanciados no âmbito do POISE 

• A melhoria continua dos processos administrativos de gestão da relação com os 

Associados e de informação financeira à Direção da CIP, com utilização otimizada das 

ferramentas dos programas Primavera e Ofice365, já em utilização 

• A cobrança de quotizações 
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• A preparação e execução de um plano de formação anual 

• A continuação da implementação do modelo de gestão de desempenho 

• O cumprimento das obrigações de informação ao Estado, nomeadamente de âmbito 

fiscal e de Segurança e Saúde no Trabalho 

• A gestão da manutenção das instalações e dos recursos necessários ao bom 

funcionamento dos serviços da CIP, incluindo a receção e atendimento telefónico 

No âmbito da melhoria continua dos processos administrativos de gestão da relação com os 

Associados e de informação financeira à Direção da CIP, com utilização otimizada das 

ferramentas dos programas Primavera e Ofice365, destacam-se as seguintes ações para 2022: 

• Aprimorar o módulo de controlo e orçamento de Tesouraria do ERP Primavera e sua 

ligação ao módulo contabilidade 

• Formação e implementação do módulo de Recursos Humanos e ligação dos 

processamentos à contabilidade 

• Implementação de fluxos de aprovação de despesas e respetivo reembolso aos 

colaboradores 

• Integração dos processos dos colaboradores no modulo RH do ERP Primavera  

• Continuação de digitalização de processos de associados para integração no CRM 

 

No âmbito do Projeto Promova, será dada continuidade ao projeto, nomeadamente através de: 

• Acompanhamento da última fase da 2ª edição do projeto, particularmente o 

desenvolvimento do mentoring e das ações de networking. O encerramento desta edição 

será em julho de 2022. 

• Implementação e acompanhamento da 3ª edição do Projeto, em todas as suas fases: 

comercialização e comunicação; financiamento; seleção de participantes; 

acompanhamento do programa formativo e de mentoria. Neste âmbito, serão 

promovidos eventos de networking entre as participantes do Projeto e várias empresas. 

Esta 3ª edição terá a duração de 1 ano e será desenvolvida novamente em parceria com 

a Nova SBE 

 

Em 2022, a CIP dará continuidade ao projeto “Capacitação para a Mudança e a Nova 

Realidade”, financiado pela linha especifica para Parceiros Sociais no âmbito do POISE – 

Capacitação Institucional da CIP 2021-2022.  

Este projeto tem 3 áreas temáticas - Competitividade da Economia e Geração de Emprego; 

Digitalização e Desenvolvimento de Competências Tecnológicas; e Sustentabilidade e 

Economia Circular. Compete à Secretaria Geral assegurar a gestão global do projeto, 
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nomeadamente toda a gestão financeira e o arquivo documental de evidências, preparação de 

relatórios de atividade e financeiros. 

Neste projeto, e de acordo com o definido no regulamento, haverá uma avaliação do impacto 

do projeto, tanto internamente como junto dos associados da CIP, e essa avaliação será feita 

por uma entidade independente, que procederá à realização do relatório final.   
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ORÇAMENTO PARA 2022 

 

GASTOS 

 

 
 

 

RENDIMENTOS 

 

 
 
 



                                                  

 

 

 

 

55 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2022 

RENDIMENTOS 

(Rubricas Detalhadas) 
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PRESSUPOSTOS ORÇAMENTO 2022 

 

 

RENDIMENTOS 

 

Quotas 

O Valor orçamentado para 2022 comtempla todos os associados que foram admitidos até junho 

2021. Não foi orçamentada qualquer previsão de futuras entradas ou saídas de associados. 

O valor orçamentado em recuperação de dividas corresponde ao Acordo de Regularização de 

Dívida e Quota e Contrato de Utilização de Espaço e Prestação de Serviços assinados com a 

AIP, em que as rendas a pagar pela CIP à AIP, desde janeiro serão para abater à dívida existente 

provisionada. 

 

Subsídios à Exploração 

Para 2022 prevê-se um aumento na ordem de 11,87% em subsídios à exploração no valor de 

56.999.97€, correspondente ao valor em candidatura do ano 2022 no Projeto de Capacitação 

Institucional (POISE) 2021-2022. 

 

Patrocínios e Prestação de Serviços 

O Valor orçamentado em patrocínios de 40.000,00 €, diz respeito a patrocínios já angariados 

para a 3º Edição do Projeto Promova. 

 

Reembolsos 

O Valor orçamentado em reembolsos de 18.724,00 €, refere-se a reembolsos de despesas, de 

viagens a Bruxelas no âmbito do Diálogo Social e da quota do BIAC. 
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GASTOS 

 

Pessoal 

Em 2021 saíram 2 colaboradoras e regressou 1 técnica que estava em Comissão de Serviço. 

Até final do ano espera-se ainda a entrada de 3 colaboradores. 

O valor em orçamento para 2022 pressupõe um aumento da massa salarial de 2,3%, para 

atualizações e progressões salariais e o pagamento faseado de “Compensação Pecuniária” de 

saída de uma colaboradora. 

 

Fornecimentos e Serviços Externos (62) 

O orçamento de FSE foi realizado no pressuposto de aumento de 5% dos gastos face ao ano de 

2021 com algumas exceções explicadas abaixo. 

 

Subcontratos (6211) 

Esta conta refere-se a contratos de prestação de serviços de apoio informático regular de 

Software e de Hardware 

 

Trabalhos Especializados (6221) 430.152,36€ 

O aumento de custo desta rúbrica, resulta da inclusão de atividade adicional (novo estudo e 

eventos), prevista no projeto de Capacitação Institucional. 

Nesta conta está incluído: 

• Realização de um estudo; 

• Consultoria de Gestão de Projeto POISE; 

• Organização de eventos; 

• Consultoria de Comunicação; 

• Consultoria de apoio a Assunto Europeus; 

• Consultoria do Projeto Antecipar o Futuro; 
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Conservação e Reparação (6226) 31.986,27€ 

O aumento é significativo em relação a 2021, por se estar a prever a substituição do chão de 

alguns gabinetes 

 

Material de Escritório (6233) 4.979,75€ 

Por opção contabilística, os gastos anteriormente imputados em Ferramentas e Utensílios de 

Desgastes Rápido, Livros e Documentação Técnica, passam a ser incluídos na conta de Material 

de Escritório. 

 

Artigos para Oferta (6234) 8.000,00€ 

Orçamenta-se esta valor para reposição de artigos, para ofertas institucionais a individualidades. 

 

Licenças Programas (6237) 24.597,72€ 

Para 2022 será necessário um investimento na aquisição de novas licenças de backup e 

segurança de dados, bem como um upgrade de algumas licenças Office e aquisição de softwares 

de desenho. 

 

Deslocações e Estadias (6251) 75.074,65€ 

Nos gastos de deslocações optou-se, por aplicar o valor de custos reais de 2019 por ser 

expectável que a atividade volte ao normal. 

 

Rendas e Aluguer de Equipamentos (6261) 225.172,07€  

Rendas orçamentadas conforme contrato de prestação de serviços assinado com os 

proprietários das instalações da Sede e da Delegação do Porto, que passaram a incluir 

eletricidade, água, manutenção e seguro, que levou a uma não orçamentação destes valores 

nas devidas rubricas. Estes gastos deixaram de ser orçamentados nas respetivas contas. 
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Outros Gastos (68) 

 

Filiações (6883) 

• Internacionais 

O valor orçamentado para 2022, reflete o valor da quota estabelecida pela Businesseurope e 

pelo BIAC para 2022. Na OIE orçamenta-se mais 5% para eventuais variações cambiais 

 

Perdas Reduções Justo Valor (6611) 

Esta conta refere-se a custos com as Ações da Nexponor/SICAFI, em que se optou por 

orçamentar valor equivalente ao verificado no fecho do ano de 2020 

 

Depreciações (64) 

Para 2022 será necessário um investimento significativo na rubrica de informática, visto se estar 

a prever substituição dos Servidores, UPS e monitores que já ultrapassaram os habituais prazos 

de vida útil. Para além disso está também incluído o valor referente a depreciação da viatura da 

CIP 

 

 

 

  



                                                  

 

 

 

 

63 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2022 

 

 


