XXXI Encontro de Gestores

A ANIMEE realizou, nos passados dias 7 e 8 de junho de 2018, o XXXI Encontro de Gestores do Sector,
evento que decorreu no Hotel Eurostars Oásis Plaza, na Figueira da Foz.
De entre os temas abordados destacam-se:
1. Cibersegurança
a. “Nos sistemas empresariais”
Apresentação a cargo do Dr. Rogério Bravo – Inspetor-Chefe da Polícia judiciária da Unidade Nacional de
Combate ao Cibercrime,
b. “Na Indústria 4.0”
Tema apresentado pelo Dr. Luís Ferreira, da empresa DXC Techonology.
Partindo da relação triangular entre Tecnologias, Processos e Pessoas, o Dr. Rogério Bravo demonstrou
que estes três pilares suportam a “Segurança da Informação”.
Assim, destacou os princípios da confidencialidade, integridade, disponibilidade e não repúdio como
suporte do vetor “Tecnologias”.
Por seu turno, os Processos devem estar imbuídos da necessária “governança” (“quem acede, a quanto
e a quê?”) e “conformidade”, enquantoque, no que às “Pessoas” concerne, deve atender-se aos
conceitos de oportunidade, capacidade e vontade. Mais elencou a legislação portuguesa aplicável nos
domínios em apreço.
Por seu turno, o Dr. Luís Ferreira, recorrendo a sites da internet, abordou a capacidade de defesa das
empresas em relação a ataques informáticos. Os participantes ficaram alertados para a necessidade de,
além do dever de cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados, deverem reforçar as suas
estruturas por forma garantir a segurança dos seus sistemas informáticos.

2. “Regulamento Geral de Proteção de Dados”
O Dr. Daniel Reis, da “PLMJ - Sociedade de Advogados”, num ambiente vivo e de animada
discussão com os participantes, esclareceu:
- O Enquadramento legislativo anterior ao Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de Abril de 2016;

- As alterações que este Regulamento, abreviadamente caracterizado por RGPD, veio introduzir, em
especial:


3 grandes objetivos do Regulamento:
- Regulamento em vez de Diretiva: maior harmonização
- Atualizar a legislação aplicável à proteção de dados pessoais que foi aprovada há
mais de 20 anos, ou seja, antes da utilização generalizada da Internet e da
revolução digital.
- Reforçar os direitos dos cidadãos.



condições de licitude:
- Consentimento
- Execução de um contrato
- Cumprimento de obrigação legal
- Defesa dos interesses vitais do titular dos dados ou de outra pessoa singular
- Exercício de funções de interesse público / autoridade pública
- Interesses legítimos do responsável ou de terceiros desde que não devam
prevalecer os interesses ou direitos do titular.



Princípios aplicáveis
- Licitude, lealdade e transparência
- Limitação das finalidades (recolha e tratamento para finalidades determinadas,
explícitas e legítimas)

- Minimização dos dados (dados devem ser adequados, pertinentes e limitados ao
necessário relativamente à finalidades)
- Exatidão (dados devem ser exatos e atualizados)
- Limitação da conservação (Dados devem ser conservados apenas durante o período em
que são necessários relativamente à finalidades)
- Integridade e confidencialidade (Medidas técnicas e organizativas adequadas)
- Responsabilidade (Demonstração do cumprimento da lei).

3. “Inteligência artificial”
A Prof. Cláudia Antunes, do Instituto Superior Técnico, abordou o tema “Inteligência Artificial –
Do Mito à Realidade”.
Além da evolução “histórica”, esclareceu que ainda nos encontramos no âmbito da “Ciência de
Dados” – análise de dados com modelos de aprendizagem, e não propriamente no que é
considerada “Inteligência Artificial” – máquinas racionais ou iguais ao homem.
Contudo, as aplicações dos “Data Science” já se encontram nos vários domínios da atividade
humana, tendo sido, exemplificadamente abordados os dados médicos, o sector energético e a
condução autónoma.

4. “Atração, desenvolvimento e retenção de talentos”
Questionando os presentes sobre “o que é um talento”, o Prof. José Bancaleiro, da Stanton Chase,
recordou que “talentos são as pessoas”, com “competências + motivação + performance +
potencial”.
Sublinhou a importância no esclarecimento das questões
“Terei os talentos que necessito?”
“Como os posso avaliar?”
com o recurso, entre outros, a “fatores de avaliação” e seus conteúdos.

5. “Avaliação, desenvolvimento e progressão de carreiras”
A Dra. Susana Bogalho, da Psicotec Portugal, analisou os conteúdos que devem suportar as
grandes decisões que as empresas são obrigadas a tomar.
Assim, a título de exemplo, para definir para onde e quando ir é preciso saber
- Situação Atual
- Perspetiva de Futuro
- Ações de Curto, Médio e Longo Prazo
- Entender o mercado
- Necessidades de Transformação e Avanços Tecnológicos
- Possibilidades reais de Investimento
- Prazos e tempo para cada etapa – em quanto tempo?
- Quais são as habilidades e competências que preciso para apoiar este processo? Quem são as
pessoas indicadas?
- Definir e disseminar a missão, visão e valores… E o seu propósito!
Sobre os principais desafios que se colocam às empresas, mais foram ponderadas as seguintes
variáveis:






6.

Cultura para Gestão de Pessoas
Liderança
Comunicação Eficaz
Não deixar os colaboradores de “fora”
Mundo global
Integrar os novos modelos de carreira

“Propostas de alteração da lei laboral”

Os Serviços da ANIMEE apresentaram os principais temas consensualizados no Acordo alcançado em
sede de Concertação Social “COMBATER A PRECARIEDADE E REDUZIR A SEGMENTAÇÃO LABORAL E
PROMOVER UM MAIOR DINAMISMO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA”.
Perante a evolução havida, mais cumpre referir o seguinte:
1. Como é do conhecimento geral, este documento foi subscrito pelo Governo e todos os parceiros
sociais, salvo a CGTP-IN e formalmente outorgado 30 de junho de 2018.
2. Aliás, dando execução ao acordado, o Governo aprovou, em Conselho de Ministros
Extraordinário de 4.6.2018, Proposta de Lei em que, no essencial, conforme respetivo
Comunicado, são assumidos como objetivos:
“A proposta de lei aprovada procede às alterações necessárias ao Código do Trabalho para
criar o enquadramento legal para a adoção das propostas constantes do «Programa de ação
para combater a precariedade e promover a negociação coletiva».

No essencial, as propostas em apreço têm em vista:
- Limitar as possibilidades legais de uso de contratos de trabalho a termo e promover uma maior
proteção dos trabalhadores, nomeadamente através da redução dos prazos de duração máxima dos
contratos a termo certo e incerto;
- Garantir uma maior proteção dos trabalhadores temporários através da introdução de limites
ao número de renovações do contrato de trabalho temporário e da redução do prazo de aplicação
das normas das convenções coletivas aos trabalhadores temporários;
- Aumentar o núcleo de matérias reservadas à esfera da negociação coletiva, reservando-se para
este domínio a adoção do banco de horas;
- Regular de forma mais equilibrada o regime da caducidade das convenções coletivas,
permitindo-se a arbitragem, pelo Tribunal Arbitral que funciona no âmbito do Conselho
Económico e Social;
- Evitar o enfraquecimento das estruturas de representação coletiva, nomeadamente através da
criação de requisitos adicionais para efeitos de adesão individual dos trabalhadores a convenções
coletivas de trabalho, estabelecendo-se uma duração máxima para a vigência dessa adesão.
De forma a diminuir o uso excessivo de contratos não permanentes e promover a contratação
sem termo, a presente Proposta de Lei altera ainda do Código dos Regimes Contributivos do
Sistema Previdencial de Segurança Social, criando uma contribuição adicional por rotatividade
excessiva para a Segurança Social, a aplicar às empresas que num determinado ano civil
apresentem um volume excessivo de contratação a termo, face a indicadores setoriais
previamente definidos. “

3. Esta Proposta de Lei, a que coube o n.º 136/XIII, encontra-se em discussão pública até ao dia ao
próximo dia 12 de julho.

