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Sócio-Laboral em Destaque 
 

Abril a Junho de 2022 
 
Publicação trimestral da CIP onde se pretende dar a conhecer alguns dos principais 
desenvolvimentos legislativos no domínio sócio-laboral e das posições assumidas pela CIP sobre 
os mesmos. 
 
Através desta publicação, intenta-se, assim, reforçar a defesa dos interesses representados pela 
Confederação. 
 
A “CIP – Sócio-Laboral em Destaque” conta com o apoio do POISE - Programa Operacional 
INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO. 
 
Esperamos e acreditamos que esta newsletter constituirá um instrumento útil para todos aqueles 
que se interessam pelas matérias sócio-laborais em Portugal. 
 
 
 
110ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho 2022 da Organização Internacional do 
Trabalho 

 
A CIP participou na 110ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho 2022 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), que decorreu em Genebra entre 27 de maio e 11 de junho de 

2022. 

 

O Presidente da CIP, António Saraiva, foi o Delegado Empregador Português desta edição e 

interveio no Plenário da Conferência no dia 06 de junho. 

 

Os trabalhos das diversas comissões da Conferência incidiram sobre os seguintes temas: 
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• Discussão inicial sobre aprendizagem, com vista à possível criação de uma nova norma 

internacional do trabalho; 

• Discussão sobre o trabalho digno e a economia social e solidária; 

• Discussão sobre o objetivo estratégico do emprego, como parte do mecanismo de 

acompanhamento da Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização Justa, 

• A possível alteração da Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no 

Trabalho, de 1998, para incluir condições de trabalho seguras e saudáveis. 

 

Na sua intervenção, o Presidente da CIP, António Saraiva, Delegado Empregador Português, 

referiu o seguinte: 

 

No centro do debate encontra-se o Relatório do Diretor-Geral, intitulado “Países em 

desenvolvimento: Crise, transformação estrutural e futuro do trabalho”.  

 

Embora presente em toda a história da OIT, a recuperação dos Países em Desenvolvimento 

merece, agora, a centralidade que lhe é devida e que a atualidade impõe.  

 

Os empregadores portugueses mostram-se, ainda, mais preocupados e empenhados nesta 

recuperação, dado que na Lista de Países em Desenvolvimento das Nações Unidas, de 2022, estão 

alguns Estados da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, com os quais temos 

especiais relações de afinidade.  

 

Revemo-nos muito na análise que o Diretor-Geral faz no seu Relatório, nomeadamente quanto 

aos dois aspetos mais marcantes da atualidade: 

 

 A recuperação da pandemia da Covid-19, ainda em curso, foi desigual e incompleta em muitas 

partes do mundo, com risco de provocar um aumento das assimetrias.  
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 A incompreensível invasão da Ucrânia pela Federação Russa, também em curso, está a ter 

drásticas consequências sociais e económicas, com risco de provocar uma tripla crise à escala 

global: de alimentos, de energia e de finanças.  

 

Estamos convictos de que os Países em Desenvolvimento têm forte potencial para atingirem 

níveis sustentáveis de progresso económico e social e para se assumirem como mercados 

globalmente competitivos. Todavia, para alcançar esse potencial é necessário conferir prioridade 

ao crescimento sustentável, através da criação de condições que permitam alargar as 

oportunidades de desenvolvimento. 

 

Uma dessas condições consiste no aprofundamento do diálogo social entre empregadores, 

trabalhadores e governos, tendente a providenciar um ambiente político e social estável, baseado 

no estado de direito, e a promover a paz social, absolutamente indispensável ao crescimento da 

produtividade.  

 

Nesta matéria, a OIT, como organismo tripartido que é, desempenha um papel importante na 

identificação de desafios e obstáculos que se colocam à implementação efetiva do diálogo social 

nestes Países, bem como na apresentação de soluções destinadas a superá-los.  

 

Outra condição fundamental ao crescimento sustentável nos Países em Desenvolvimento, passa 

por incrementar o papel do setor privado como principal fonte de crescimento económico e de 

criação de emprego.  

 

Para o efeito, é necessário promover um ambiente favorável quer ao empreendedorismo quer às 

micro, pequenas e médias empresas, para criar empregos produtivos e melhores condições de 
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vida, tal como, aliás, expressa a Declaração do Centenário da OIT para o Futuro do Trabalho, aqui 

adotada em junho de 2019.  

 

Paralelamente, a redução da informalidade deve, também, ser uma prioridade para criar emprego 

e reduzir a pobreza nos Países em Desenvolvimento.  

 

A economia informal tende a perpetuar níveis reduzidos de produtividade económica e fraca 

capacidade competitiva das empresas, quer como causa quer como resultado da pobreza dos 

operadores informais.  

 

Finalmente, assume-se como uma das condições mais decisivas para o sucesso destes Países o 

investimento em educação e formação destinado a desenvolver competências em ciência, 

tecnologia, engenharia e matemática.  

 

Nesta matéria, a OIT desempenha um papel determinante na conceção de estratégias 

pragmáticas que coloquem a formação profissional como prioridade fundamental nestes Países, 

o que passa, igualmente, por fortalecer infraestruturas digitais para que as pessoas e as empresas 

possam beneficiar da transformação digital em curso.  

 

Os empregadores portugueses estão empenhados no desafio da recuperação dos Países em 

Desenvolvimento, mostrando-se solidários com este objetivo e dispostos a contribuir ativamente 

para a prossecução do mesmo. 
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Recomendação do Conselho relativa ao Programa Nacional de Reformas de 2022 de Portugal 

e que emite um parecer do Conselho sobre o Programa de Estabilidade de 2022 de Portugal 

 

No dia 23.maio.2022, foram apresentadas as seguintes Recomendações Específicas a Portugal 

para o período 2022/2023: 

 

“1.Em 2023, assegurar uma política orçamental prudente, nomeadamente mantendo um 

crescimento das despesas correntes financiadas a nível nacional inferior ao crescimento do 

produto potencial a médio prazo, tendo em conta a continuação do apoio temporário e orientado 

para os agregados familiares e empresas mais expostos aos aumentos dos preços da energia e 

para as pessoas que fogem da Ucrânia. Estar pronto para poder ajustar as suas despesas correntes 

em função da evolução da situação. Aumentar o investimento público com vista a assegurar as 

transições ecológica e digital e a segurança energética, nomeadamente recorrendo ao MRR, ao 

RePowerEU e a outros fundos da UE. No período pós-2023, prosseguir uma política orçamental 

destinada a alcançar situações orçamentais prudentes a médio prazo e a assegurar uma redução 

credível e gradual da dívida e a sustentabilidade orçamental a médio prazo, através de uma 

consolidação gradual, de investimento e de reformas. Melhorar a eficácia e a adequação do 

sistema fiscal e do sistema de proteção social, em particular por via da simplificação do 

enquadramento destes dois sistemas, do reforço da eficiência das respetivas administrações e da 

redução dos encargos administrativos que lhes estão associados. 

 

2. Prosseguir a execução do seu plano de recuperação e resiliência, em conformidade com os 

objetivos intermédios e metas incluídos na Decisão de Execução do Conselho de 13 de julho de 

2021. Apresentar os documentos de programação da política de coesão para 2021-2027, com 

vista a concluir as negociações com a Comissão para a aprovação dos mesmos e a dar início à sua 

aplicação. 
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3. Melhorar as condições da transição para uma economia circular, em particular aumentando a 

prevenção, a reciclagem e a reutilização de resíduos, por forma a evitar que tenham de ser 

depositados em aterro ou incinerados. 

 

4. Reduzir a dependência global dos combustíveis fósseis, nomeadamente no setor dos 

transportes. Acelerar a implantação das energias renováveis através da modernização das redes 

de transporte e de distribuição de eletricidade, viabilizando os investimentos em armazenamento 

de eletricidade e racionalizando os procedimentos de licenciamento a fim de permitir um maior 

desenvolvimento da produção de eletricidade a partir da energia eólica, em especial ao largo, e 

da energia solar. Reforçar o quadro de incentivos aos investimentos em eficiência energética dos 

edifícios. Aumentar as interligações elétricas.” 

 

Parceiros Sociais Europeus definem prioridades conjuntas para 2022-2024 

 

Os Parceiros Sociais Europeus – BUSINESSEUROPE, na qual a CIP se integra, SGI-EUROPE, CEEP, 

SMEUNITED e a CES – assinaram hoje o Acordo sobre o Programa de Trabalho do Diálogo Social 

Europeu para 2022-2024. 

 

O referido Acordo prevê ações (quadro de ações, seminários, projetos de investigação, etc) nos 

seguintes domínios: 

 

1. Teletrabalho e desconexão  

2. Transição Verde 

3. Emprego jovem  

4. Privacidade e vigilância relacionadas com o trabalho 

5. Melhorar a correspondência de competências na Europa 

6. Desenvolvimento de capacidades dos parceiros sociais  
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Neste âmbito, assume destaque o ponto 1., estando prevista a negociação tendo por objetivo a 

revisão e atualização do Acordo Autónomo sobre Teletrabalho de 2002 dos Parceiros Sociais 

Europeus, o qual, em caso de sucesso, será apresentado ao Conselho para assumir a forma de 

Diretiva. 

 

O quadro justificativo para a promoção do Acordo referido no ponto 1. é baseado no seguinte: 

 

• A Comissão informou que, na ausência de soluções dos parceiros sociais, avançaria com 

medidas imperativas seguramente mais restritivas; 

• A existência de um acordo entre os Parceiros Sociais Europeus revela um sinal importante, 

designadamente no campo político; 

• Maior controlo das soluções. 

 

Na referida negociação, o principal objetivo da BusinessEurope é conceber um quadro jurídico 

claro de regras sobre o teletrabalho e a desconexão que possa ser efetivamente implementado 

por empresas e trabalhadores em diferentes Estados-membros e sectores.  

 

Tem também por objetivo garantir que o Acordo, a ser implementado por uma Diretiva da UE, 

respeita plenamente os diferentes sistemas nacionais de relações industriais, as competências 

nacionais e dos parceiros sociais e que preveja uma margem suficientemente flexível para 

implementação. 

 

Para conhecer o Acordo celebrado click aqui.  
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----- 

 
Para saber mais ou obter outras informações poderá contactar a CIP, através do seu Pólo de 
Atendimento, presencialmente, na sede da CIP, sita na Praça das Indústrias, 1300-307, Lisboa, ou 
através dos seguintes meios: 
 
E-mail – dajsl@cip.org.pt 
Telefone – 21 316 47 00 
Fax – 21 357 99 86 
Portal da CIP – www.cip.org.pt 
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