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1. Introdução  
 
 

1.1 Enquadramento 
 
Em 2011 verificaram-se alguns acontecimentos que influenciaram a atividade do Conselho 
Económico e Social (CES), como são exemplo as eleições legislativas, a constituição do XIX 
Governo, a reeleição pela Assembleia da República do Presidente do CES, José Albino da Silva 
Peneda e o início da recomposição do Plenário do Conselho para o quadriénio 2011 - 2015, 
concluída já em 2012.  
 
Por outro lado, as restrições financeiras verificadas ao longo do ano condicionaram fortemente 
as iniciativas do CES e levaram a uma severa limitação no que respeita ao cumprimento das 
suas obrigações no âmbito das relações internacionais, à renegociação de contratos de 
prestação de serviços e à opção pelo não preenchimento da totalidade dos postos de trabalho 
existentes. 
 
Neste contexto, o presente relatório sintetiza as atividades desenvolvidas pelo organismo, 
quer no que respeita ao seu funcionamento interno quer no seu trabalho de maior exposição 
pública como a emissão de pareceres e a sua preparação ao nível das comissões 
especializadas, o acompanhamento das reuniões de concertação social e o apoio ao instituto 
da arbitragem obrigatória. 
 
Da sua análise conclui-se que a grande maioria dos projetos e objetivos previstos no “Plano de 
Atividades do CES para 2011” foi alcançada e a avaliação global de desempenho da instituição 
é francamente positiva. Para tal muito concorreram o compromisso com o serviço e o 
profissionalismo dos trabalhadores do Conselho. 
 
 

1.2 Missão e objetivos 
 
O CES é um órgão constitucional de consulta e concertação social tendo por principais 
objetivos a promoção da participação dos agentes económicos e sociais nos processos de 
tomada de decisão dos órgãos de soberania, no âmbito de matérias socioeconómicas, sendo, 
por excelência, o espaço de diálogo entre o Governo, os Parceiros Sociais e restantes 
representantes da Sociedade Civil organizada.  
 
A Constituição da República Portuguesa (artigo 92.º) confere ao CES dois tipos de 
competências, uma consultiva e uma de concertação social. 
 
A competência consultiva baseia-se na participação das organizações mais representativas da 
sociedade e do tecido económico português e concretiza-se através da elaboração de 
pareceres solicitados ao CES pelo Governo, ou por outros órgãos de soberania, ou da sua 
própria iniciativa. No âmbito desta competência, o CES pronuncia-se acerca dos anteprojetos 
das grandes opções e dos planos de desenvolvimento económico e social, da política 
económica e social, das posições de Portugal nas instituições europeias no âmbito dessas 
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políticas, da utilização dos fundos comunitários a nível nacional, das políticas de 
reestruturação e de desenvolvimento socioeconómico, da situação económica e social do país 
e da política de desenvolvimento regional.  
 
A competência de concertação social visa a promoção do diálogo social e a negociação entre o 
Governo e os Parceiros Sociais - confederações sindicais e confederações patronais - e é 
exercida com base em negociações tripartidas entre representantes daquelas entidades, 
durante as quais são apreciados projetos de legislação no que respeita a matérias socio 
laborais e ainda celebrados acordos de concertação social.  
 
Os trabalhos do CES desenvolvem-se em torno dos seus órgãos designadamente o Presidente, 
o Plenário, a Comissão Especializada de Política Económica e Social, a Comissão Especializada 
do Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território, o Conselho Coordenador e a 
Comissão Permanente de Concertação Social que funciona com total autonomia relativamente 
ao CES, tendo este organismo a responsabilidade de lhe prestar apoio logístico e         
administrativo.  
 
Desde 2003, com a publicação do Código de Trabalho, foram cometidas ao CES novas 
atribuições relacionadas com a implementação e funcionamento do regime da arbitragem 
obrigatória, no domínio das relações laborais, aplicado quer na resolução de conflitos 
motivados pela celebração ou revisão de convenções coletivas, quer na definição de serviços 
mínimos, na sequência de pré-aviso de greve. 
 
 
 

2. Atividades desenvolvidas 
 
 

2.1. Avaliação dos objetivos do Plano de Atividades para 2011  
 
Neste ponto procede-se a uma análise dos objetivos definidos no Plano de Atividades do CES 
para 2011 versus a sua concretização durante o ano. 
 
 
i) Produzir pareceres e estudos por solicitação de órgãos de soberania 
 
 
Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2009 
 
O relator do parecer sobre a “Conta Geral do Estado de 2009” foi o Vice-Presidente do CES, 
Conselheiro José Almeida Serra, tendo a sua aprovação pela Comissão Especializada 
Permanente de Política Económica e Social (CEPES) tido lugar a 24 de fevereiro, depois de 
discutido numa reunião de grupo de trabalho de 15 de fevereiro. Na sessão do Plenário do CES 
de 4 de março, o parecer foi aprovado com 6 abstenções. À semelhança dos pareceres do CES 
sobre a mesma matéria em anos anteriores, este documento incide sobre as principais 
componentes da receita e da despesa, que devem ser confrontadas com as que se 
encontravam programadas no Orçamento de Estado (OE) para 2009, procurando igualmente 
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contribuir com recomendações para uma maior transparência das contas públicas, incluindo 
uma mais correta delimitação do seu universo. No documento é ainda reiterada a necessidade 
da conta ser apresentada, enquanto exercício de prestação de contas, no início do ano 
seguinte aquele a que diz respeito. 
 
 
Parecer sobre as Grandes Opções do Plano para 2012-2015 (GOPs) 
 
Este parecer foi redigido pelo Presidente da CEPES, Conselheiro João Proença e aprovado em 
Plenário a 8 de novembro, com 6 abstenções. A sua aprovação pela CEPES, sem votos contra, 
teve lugar a 7 de novembro, no seguimento do debate e análise levados a cabo pelo respetivo 
grupo de trabalho, que se reuniu duas vezes. Neste parecer o CES procede a uma análise crítica 
relativamente às “Grandes Opções do Plano”, para o período entre 2012-2015, apresentadas 
pelo Governo e faz recomendações ao nível das políticas estruturais que devem ser seguidas 
bem como da resposta conjuntural à crise. No documento do CES é referido que das GOP não 
decorre a apreensão de uma linha orientadora sobre o caminho a seguir, designadamente no 
que respeita a uma desejável coordenação das políticas públicas nos próximos quatro anos e 
reitera-se o carácter estratégico das GOP, ainda mais importante na atual situação, em que o 
Programa de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF) obriga a objetivos plurianuais. 
 
 
Parecer sobre o Orçamento do Estado para 2012 
 
O parecer sobre o “Orçamento do Estado para 2012”, cujo relator foi o Conselheiro António 
Saraiva, foi aprovado em Plenário do CES a 8 de novembro, tendo sido anteriormente 
aprovado ao nível da CEPES a 7 de novembro, sem votos contra. Foram realizadas duas 
reuniões de grupo de trabalho para discussão deste documento. Este relatório compreende 
uma análise do cenário macroeconómico para 2012, incluído no Relatório do Orçamento do 
Estado para 2012 e uma nota relativa à sustentabilidade das finanças públicas. 
 
 
 
ii) Produzir pareceres e estudos sobre matérias relevantes de natureza económica e 
social que, no quadro das suas competências e por iniciativa própria, entenda concretizar 
 
O CES mantém na sua agenda para 2012 a elaboração de dois pareceres de iniciativa, que 
constam do seu Plano de Atividades para 2011, tendo já concretizado uma série de iniciativas 
no âmbito da preparação destes documentos.  
 
Com vista à fundamentação técnica que servirá de base ao parecer de iniciativa acerca da 
“Competitividade das cidades, coesão social e ordenamento do território”, o CES 
contratualizou, em outubro, três estudos: 
 
i) Estudos sobre “Empreendedorismo e criação de emprego em meio urbano” e “Fiscalidade 
urbana” que serão desenvolvidos pelo Centro de Investigações Regionais e Urbanas (CIRIUS) 
do ISEG; 
 



 

 6. 

ii) Estudo sobre “Regiões funcionais, relações urbano-rurais e política de coesão pós 2013” que 
será elaborado pelo Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa; 
 
iii) Estudo sobre “Habitação, reabilitação urbana e inovação social no quadro da política 
de coesão pós 2013” que será realizado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). 
 
Os três primeiros relatórios intermédios no âmbito destes estudos foram entregues ao CES na 
última semana de dezembro. Note-se que, em julho, o CES tinha já obtido a aprovação de 
financiamento destes estudos, a 100%, pelo Programa Operacional de Assistência Técnica do 
FEDER1. Através do referido parecer de iniciativa, que será redigido pelo Conselheiro Nuno 
Vitorino, o CES pretende promover o debate e reflexão de forma a contribuir para um maior 
desenvolvimento de políticas públicas subordinadas a estas temáticas.   
 
Em outubro foi também aprovada a candidatura do CES a financiamento pelo Programa 
Operacional de Assistência Técnica do FSE2 para elaboração do estudo “O envelhecimento da 
população: dependência, ativação e qualidade de vida - desafios e oportunidades” que servirá 
de base à elaboração do parecer de iniciativa do Conselho acerca das “Consequências 
económicas, sociais e organizacionais decorrentes do aumento da população idosa” que será 
redigido pelo Conselheiro Manuel Lemos. Deve referir-se que foi recebida, em janeiro de 2012, 
resposta favorável da parte do gabinete do Senhor Secretário de Estado da Administração 
Pública à solicitação de parecer prévio vinculativo efetuada pelo CES, em novembro de 2011, 
para contratação de prestação de serviços de consultadoria técnica para elaboração do 
referido estudo.  
 
 
 
iv) Implementar o regime jurídico da arbitragem obrigatória e assegurar o apoio 
administrativo e técnico ao seu funcionamento  
 
 
Serviços mínimos 
 
Em 2011 foi continuado o apoio ao funcionamento dos Tribunais Arbitrais tendo o CES 
recebido 47 pedidos de arbitragem obrigatória para determinação de serviços mínimos e sido 
notificadas 41 decisões arbitrais. Das 41 decisões arbitrais, 5 foram objeto de recurso, 
interpostos pela parte sindical.  
 
Deve referir-se que, no âmbito da greve geral do dia 24 de novembro realizaram-se, nas 
instalações do CES, 6 processos de arbitragem para determinação de serviços mínimos, 
envolvendo 9 empresas. 
Convenções coletivas 
 

                                                                 

1
 Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 

2
 Fundo Social Europeu. 
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Está ainda em curso o processo cuja parte requerente é o Sindicato Nacional dos Maquinistas 
dos Caminhos de Ferro (SMAQ) e a parte requerida a Travessia do Tejo Transportes 
(FERTAGUS). 
 
O processo de convenção coletiva de trabalho iniciado no ano de 2010, cuja parte requerente 
é a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores de Serviços (FETESE) e a requerida é a 
Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), foi concluído em 15 de março de 
2011. A referida decisão foi objeto de recurso por parte da APHP. 
 
 
Proposta de alteração à legislação 
 
Dada a importância do instituto de arbitragem no âmbito da regulação das relações laborais e 
o papel cometido ao CES na matéria, entendeu-se que deveria ser promovida uma reflexão 
sobre o enquadramento legal e a prática vivenciada relativamente a tal instituto. Para tal o CES 
elaborou, em fevereiro, um documento de análise crítica do enquadramento legal, vertido seja 
no Código do Trabalho, seja no Decreto-Lei nº 259/2009, de 25 de setembro, que avança 
igualmente com algumas propostas concretas visando melhorar tal quadro legal.  
 
Este documento constituiu suporte à discussão do tema, levada a efeito pelo CES em conjunto 
com os árbitros que fazem parte das listas de árbitros do Conselho e teve lugar a 10 de março. 
Na sequência da reunião, foi elaborado um projeto de decreto-lei com as propostas de 
alteração a introduzir ao Decreto-Lei nº 259/2009 (março/2011) e na reunião do Conselho 
Coordenador de 28 de abril foi consensualizado que o projeto de diploma seria, na 
oportunidade, enviado ao Governo e à Assembleia da República. 
 
 
 
v) Apoiar técnica e administrativamente o funcionamento dos vários órgãos - Plenário, 
Comissão Permanente de Concertação Social, Comissões Especializadas e Conselhos 
Coordenador e Administrativo – bem como das comissões e grupos de trabalho criados, 
designadamente nos domínios do apoio técnico-jurídico e administrativo, da produção de 
documentação e informação, secretariado e relações públicas 
 
 
No âmbito do Plenário 
 
Na sequência da tomada de posse do Presidente do CES, a 8 de novembro, foi iniciada a 
recomposição do Plenário para o quadriénio de 2011 a 2015.  
 
Durante o ano de 2011, o Plenário do CES reuniu-se duas vezes sendo de destacar a aprovação, 
por parte deste órgão, de três pareceres, um por imposição constitucional, sobre as “Grandes 
Opções do Plano para 2012-2015” e os outros dois por solicitação dos órgãos de soberania, 
sobre a “Conta Geral do Estado de 2009” e o “Orçamento do Estado para 2012”. 
 
No ano em referência e no decurso da decisão de ter presente nas sessões plenárias um alto 
funcionário das instâncias portuguesas ou europeias para apresentação e discussão de um 
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tema da atualidade, teve lugar uma “Análise da governação económica europeia”, com a 
presença do Deputado ao Parlamento Europeu, Diogo Feio na reunião de 4 de março. 
 
 
No âmbito das Comissões Especializadas 
 
A natureza dos pareceres do CES elaborados em 2011 determinou que o trabalho prévio à sua 
aprovação em Plenário fosse unicamente desenvolvido no âmbito da CEPES cujo Plenário e 
grupos de trabalho se reuniram, respetivamente, duas vezes. 
 
 
No âmbito da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) 
 
No ano de 2011, a atividade da CPCS foi essencialmente marcada pelo trabalho prévio ao 
alcance de dois acordos intitulando-se o primeiro “Acordo Tripartido para a Competitividade e 
Emprego” que foi celebrado a 22 de março, ainda durante a XI legislatura. O debate subjacente 
ao segundo acordo, sobre um “Compromisso para o crescimento, competitividade e 
emprego”, foi iniciado pelo XIX Governo, a 12 de setembro, tendo sido este celebrado já em 
2012 no dia 18 de janeiro.  
 
Durante 2011, realizaram-se 19 reuniões plenárias nas quais tomaram parte os representantes 
do Governo e dos Parceiros Sociais. 
  
Na primeira reunião do ano, realizada a 6 de janeiro, foi iniciada a discussão da “Iniciativa 
competitividade e emprego”, com a apresentação pelo Governo do tema 1, “Políticas ativas de 
emprego”. 
 
A 10 de janeiro retomou-se a discussão do tema 1 e foi debatido o segundo tema “Dinamizar a 
negociação coletiva através da descentralização da base negocial”, com a apresentação da 
proposta do Governo para aumentar a competitividade do mercado de trabalho ao nível da 
dinamização da negociação coletiva. Este tema foi ainda analisado na reunião de 14 de janeiro 
na qual foi também apresentado o tema 3, “Redução temporária dos períodos normais de 
trabalho e suspensão dos contratos de trabalho em situação de crise empresarial layoff”. 
 
Na reunião de 24 de janeiro, para além da discussão do tema 3 foi apresentado o tema 4, 
“Estimular a criação de emprego através da instituição de um novo modelo de compensação 
em caso de cessação do contrato de trabalho, tendo em vista a redução do risco de custos de 
reestruturação empresarial, sem alteração do conceito de justa causa de despedimento 
individual”.  
 
A 26 de janeiro, no âmbito do tema 5, “Competitividade e internacionalização”, o Governo fez 
o ponto de situação dos principais eixos a concretizar sobre competitividade e emprego no 
âmbito da Resolução de Conselho de Ministros que criou a “Iniciativa competitividade e 
emprego”. Foi ainda apresentado o conjunto de medidas aprovadas com o objetivo de 
melhorar a competitividade da economia e apoiar as exportações e as propostas do Governo 
na linha da simplificação administrativa e na redução dos custos de contexto para as empresas.  
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Na reunião de 9 de fevereiro foi discutido o tema 5 e apresentada a proposta do Governo 
sobre o tema 6 “Reabilitação urbana”. O Governo referiu a criação de um grupo de trabalho 
interministerial com vista à apresentação de um conjunto de propostas dinamizadoras da 
reabilitação urbana e identificou os pontos críticos à dinamização da requalificação urbana. 
 
Na reunião de 11 de fevereiro foi continuado o debate sobre os temas 3 e 4. 
 
A 25 de fevereiro foi realizado um novo debate sobre o tema 2, “Dinamizar a negociação 
coletiva através da descentralização da base negocial”. 
 
Na sessão de 1 de março decorreu o debate sobre o tema 7, “Combate à economia informal”. 
 
Na reunião de 9 de março, o Governo, a UGT, a CIP, a CCP e a CTP subscreveram a “Declaração 
conjunta sobre um acordo tripartido para a competitividade e o emprego”. Este texto 
pretendeu o compromisso de todos, cada um na sua esfera de responsabilidade, com vista à 
celebração, no curto prazo, de um acordo de concertação social neste âmbito. 
 
A 11 e 16 de março foi aprofundada a discussão de temas em aberto no contexto da “Iniciativa 
para a competitividade e emprego”. Este processo negocial culminou com a celebração entre o 
Governo, a UGT, a CIP, a CCP e a CTP do “Acordo tripartido para a competitividade e emprego” 
no dia 22 de março. 
 
A 27 de julho, já com o XIX Governo, o Primeiro-Ministro presidiu à reunião da CPCS na qual 
foram apresentados os grandes objetivos do Governo em matéria económica e social e se 
procedeu ao ponto da situação do acordo de concertação social assinado a 22 de março.  
 
A 12 de setembro, o Governo apresentou aos Parceiros as linhas gerais do que poderia vir a ser 
um compromisso nacional para o crescimento e para a competitividade tendo realçado a 
necessidade de cumprir o “Memorando de entendimento” com a troika e assegurar a 
consolidação orçamental.  
 
Por proposta do Governo foram criados 3 grupos de trabalho para o desenvolvimento do 
processo negocial em curso, o primeiro acerca da “Competitividade e crescimento”, o segundo 
sobre o “Fundo e compensações” e o terceiro no âmbito das “Políticas de Emprego e Reforma 
da Legislação Laboral”. Estes grupos reuniram-se quatro vezes durante o mês de setembro e a 
12 de outubro, em sessão plenária, foi feito um balanço dos seus contributos. 
 
A 31 de outubro foram apresentadas propostas do Governo para promover ganhos de 
competitividade por parte das empresas portuguesas. Foi ainda dado conta da medida 
“Estímulo2012” que se integra num conjunto de políticas ativas de emprego e consiste num 
incentivo à contratação e ao aumento de empregabilidade. 
 
A 28 de novembro o Governo apresentou as suas propostas no âmbito do reforço da formação 
e ensino profissional bem como da revisão dos dias feriados. 
 
A 22 de dezembro foi discutida uma proposta do Governo para o texto do acordo. Foram 
também apresentadas uma proposta de diploma acerca da alteração do regime jurídico de 



 

 10. 

proteção no desemprego, outra respeitante ao quadro legal da reparação da eventualidade de 
desemprego dos trabalhadores independentes e uma última relativa ao projeto de diploma 
orgânico do Centro de Relações Laborais. Por último, foi retomada a discussão da medida 
“Estímulo2012”.  
 
 
 
vi) Relacionar-se com instituições congéneres 
 
Em 2011 a cooperação do CES com instituições internacionais foi fortemente condicionada 
pela impossibilidade de participação em reuniões de trabalho no estrangeiro dadas as 
restrições orçamentais no âmbito da contenção da despesa pública nacional. De qualquer 
forma, no ano em análise o CES deu continuidade às parcerias com organismos congéneres 
com o objetivo de partilhar boas práticas em matérias de interesse económico e social.  
 
Em setembro, realizou-se nas instalações do Conselho uma ação de formação de 
representantes da Administração Pública de vários Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa dinamizada pela Organização Internacional do Trabalho que contou com a 
participação do Presidente do CES. 
 
Em outubro, o CES acolheu uma audição promovida pelo Comité Económico e Social Europeu 
(CESE) no âmbito da "Plataforma europeia contra a pobreza e a exclusão social" com a 
presença dos Parceiros Sociais e de representes da Sociedade Civil com assento no Plenário do 
Conselho. 
 
O CES participou também num seminário sob a temática “Sociedade civil e os media”, a 24 e 
25 de novembro na Polónia, a convite do CESE, com vista à partilha de melhores práticas no 
âmbito da comunicação. 
 
O Presidente do CES esteve presente no I Encontro Ibero-Americano de CESs que teve lugar de 
1 a 3 de dezembro na cidade de Porto Alegre no Brasil e incidiu sobre “O papel da Sociedade 
Civil na construção de um novo modelo de desenvolvimento económico, social e ambiental de 
governança global”. Este encontro foi coorganizado pelos CESs de Portugal, Espanha e Brasil e 
pela Secretaria-Geral Ibero-Americana. 
  
 
 
vii) Outras atividades  
 
Em fevereiro, foi promovida uma homenagem a Henrique Nascimento Rodrigues, primeiro 
Presidente do CES, recentemente falecido e que exerceu o seu mandato entre 1992 e 1996. 
 
Ainda no mesmo mês foi lançado o novo site do CES, em versão inglesa e portuguesa, através 
do qual se pretende a promoção da divulgação das principais atividades do Conselho. Este 
projeto visa imprimir uma maior interatividade e aproximação a todos os públicos interessados 
na atividade do organismo bem como valorizar o trabalho desenvolvido. No mês de outubro 
foi levado a cabo um inquérito de satisfação entre os utilizadores do site sendo que 52% dos 
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inquiridos consideram boa a sua qualidade e os restantes 48% classificam-na como muito boa 
sendo destacado o facto de se apresentar mais intuitivo e amigável relativamente à versão 
antiga. 
 
O CES organizou um seminário subordinado ao tema “O futuro dos serviços sociais de 
interesse geral e os desafios nas convenções coletivas na União Europeia” na Sala do Senado 
da Assembleia da República. Este evento teve lugar no dia 1 de abril e contou com a 
participação de Deputados ao Parlamento Europeu, de Deputados à Assembleia da República e 
de Conselheiros do CES. 
 
O CES coorganizou uma conferência, juntamente com a Fundação Calouste Gulbenkian, o 
Banco de Portugal e a Embaixada do Luxemburgo sobre “Que modelo de governança 
económica para a união monetária? Lições de uma crise” que teve lugar na Fundação 
Gulbenkian a 9 de novembro. Jean-Claude Juncker, Primeiro-Ministro do Luxemburgo e 
Presidente do Eurogrupo, foi orador principal nesta conferência na qual estiveram presentes 
Conselheiros do CES, Deputados nacionais e europeus e representantes dos mais diversos 
quadrantes económicos e políticos bem como da Sociedade Civil. 
 
 
 

3. Estrutura organizacional e funcional 
 
 

3.1. Recursos humanos 
 
 
Para a prossecução dos projetos e atividades constantes no Plano de Atividades para 2011 o 
CES dispôs do mapa de pessoal seguinte, de acordo com o estipulado nos artigos 5º e 116º da 
Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, em conjugação com as orientações e modelos 
disponibilizados pela Direção Geral do Orçamento (DGO) e Direção-Geral da Administração e 
do Emprego Público (DGAEP). 
 
 

Recursos humanos - mapa síntese 
 

Atribuições Cargo/carreira/categoria Nº postos de 
trabalho 

 
 
Apoio ao Presidente 

Presidente 1 

Secretário-Geral 1 

Coordenador 1 

Consultor 3 

Secretária 3 

 
Serviços de apoio 
técnico e 
administrativo 

Técnico superior 2 

Coordenador técnico 1 

Assistente técnico  4 

Assistente operacional 4 

Total 20 
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Ao longo do ano verificou-se a saída, em regime de mobilidade interna, de uma assistente 
técnica para outro serviço da Administração Pública bem como a reforma de um assistente 
operacional, lugares que, por decisão do Presidente do CES, não foram preenchidos dadas as 
elevadas restrições orçamentais enfrentadas pelo organismo. 
 
Assim, a 31 de dezembro encontravam-se por preencher as vagas de um consultor do gabinete 
do Presidente, um técnico superior, um assistente técnico e um assistente operacional, 
somando-se assim 16 trabalhadores em exercício de funções. 
 
 
Formação Profissional  
 
Apesar dos constrangimentos financeiros impostos em 2011, o CES manteve especial atenção 
ao desenvolvimento pessoal e profissional dos seus trabalhadores, tendo presente a 
disponibilidade orçamental e a adequação dos conteúdos programáticos às atribuições do 
Conselho. O plano de formação deste organismo foi ainda influenciado pelas reformas que 
têm vindo a ser implementadas na Administração Pública, geradoras de necessidades de 
informação e formação geral. 
 
No ano em referência foram constituídas equipas internas necessárias à preparação da 
implementação do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP) e à consequente migração de 
dados financeiros, patrimoniais e de recursos humanos para a aplicação GeRFiP que se destina 
a normalizar, num contexto integrado, os processos e a apoiar as atividades de gestão dos 
órgãos e serviços da Administração Pública. Assim, uma parte significativa da formação 
decorreu na sequência da adesão do organismo àquela aplicação, tendo envolvido 7 
trabalhadores num total de 327 horas. 
 
O CES contratualizou ainda uma sessão de formação na área do património, “Cadastro e 
inventariação de Bens” que envolveu 4 trabalhadores num total de 12 horas. Por último, o CES 
promoveu uma sessão de formação interna de meio-dia subordinada ao tema “Contratação 
pública”, sob a responsabilidade da Coordenadora do gabinete do Presidente do CES.  
 
 
 

3.2. Recursos materiais 
 
Com vista a uma maior racionalização de custos e contenção de despesa em 2011, o CES 
encetou um projeto que permitiu a denúncia do contrato de arrendamento das últimas duas, 
de um total de seis frações, sitas na Rua das Praças em Lisboa, utilizadas para depósito e 
armazenamento. Este processo obrigou a um trabalho prévio de triagem dos bens existentes 
tendo sido encaminhadas para reciclagem cerca de três toneladas de papel e equipamento 
obsoleto e iniciada a alienação e entrega de mobiliário e equipamento informático não 
utilizável pelos serviços. 
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Neste ano foi continuado o esforço de manutenção do edifício onde decorre a atividade do 
CES, tendo sido realizadas várias intervenções de conservação e adquiridos equipamentos 
indispensáveis ao seu funcionamento. Entre outras iniciativas, foi possível dotar o CES de uma 
sala de imprensa para acomodar os jornalistas que acompanham as reuniões decorridas nas 
instalações. De registar ainda o abate de duas viaturas da frota automóvel tendo em conta a 
sua avançada idade de 16 anos e a onerosidade da sua manutenção. 
 
 
 

3.3. Orçamento e execução financeira 
 
A análise do orçamento disponível do CES revela que, em 2011, à semelhança dos anos 
anteriores, se verificou um grau de execução orçamental muito elevado.  
 
 

Informação Financeira do CES (2009-2011) 
(exclui a Arbitragem Obrigatória) 

 
EUROS 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

Orçamento disponível(a) 1.506.569 1.486.000 1.335.791
3
 

Orçamento executado (b)
4
 1.494.471 1.480.493 1.275.725 

Taxa de execução (c) 99% 100% 96% 

Transferências para os Parceiros Sociais (d) 625.936 525.936 525.936 

Despesa direta do CES (e) = (b)-(d) 868.535 954.557 749.789 

 
Apesar do corte de 10% verificado em 2011 relativamente ao orçamento atribuído ao CES, foi 
possível garantir o normal funcionamento do Conselho em resultado nomeadamente da 
poupança que derivou da decisão do não preenchimento da totalidade dos postos de trabalho 
existentes. Uma gestão criteriosa e prudente, concretizada através da renegociação de 
contratos de prestação de serviços e do controlo exaustivo de despesas associadas a trabalho 
extraordinário, ajudas de custo e comunicações também contribuiu para o alcance daquele 
objetivo.  
 
 

Informação Financeira da Arbitragem Obrigatória (2009-2011) 
 
EUROS 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

Orçamento disponível(a) 175.912 216.872 108.995 

Orçamento executado (b) 97.782 155.252 80.249 

Taxa de execução (c) 56% 72% 74% 

 

                                                                 

3
 Inclui receitas próprias no valor de EUR 1.387. 

4
 Total de pagamentos subtraído de reposições. 
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A análise da estrutura da despesa, que se segue, demonstra que as rubricas “Despesas com 
pessoal” e “Transferências para Parceiros Sociais” representam 87% do orçamento do CES, o 
que significa uma elevada rigidez orçamental.  
 
Nestas condições, o orçamento destinado a “Bens e Serviços” carece de uma gestão 
igualmente muito rigorosa, por nele se incluírem despesas essenciais ao normal 
funcionamento da atividade do organismo.  
 
 

Principais rubricas orçamentais do CES (2009-2011) 
(exclui a Arbitragem Obrigatória) 

  
EUROS 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

Despesas com pessoal(a) 674.841 694.737 585.080 

Transferências para Parceiros Sociais (b) 625.936 525.936 525.936 

(c) = (a)+(b) 1.300.777 1.220.673 1.111.016 

Peso de (c) no OE executado 87% 82% 87% 

Aquisição de bens e serviços (d) 175.454 216.115 116.019 

(e) = (c )+(d) 1.476.231 1.436.788 1.227.035 

 Peso de (e) no OE executado 99% 97% 96% 

 Orçamento executado 1.494.471 1.480.793 1.275.725 

 Orçamento disponível 1.506.569 1.486.000 1.335.791
5
 

 
 
 
 
 
A Secretária-Geral 
 

 
Catarina Braga 

                                                                 

5
 Inclui receitas próprias no valor de EUR 1.387. 


