
 

 

Intervenção do Secrectário-geral da UGT 

no 30º Aniversário dos TSD 

 

- Senhor Presidente da Mesa do Congresso dos TSD 

- Senhor Secretário Geral 

- Distintos Colegas de Mesa 

- Membros dos Órgãos Nacionais 

- Distintas e distintos Convidados 

- Caras e Caros Companheiras e Companheiros Dirigentes, Activistas Sindicais e 

Militantes dos TSD 

- Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

Quero desde já agradecer o convite que me foi formulado pelo Secretário Geral dos TSD, o 

meu caro amigo e Ex-Secretário-Geral Adjunto da UGT, Pedro Roque e, na sua pessoa, 

cumprimentar todas e todos os Trabalhadores Social-Democratas. 

Na qualidade de Secretário-Geral da UGT, cumpre aqui e hoje enaltecer a história dos 

Trabalhadores Social-Democratas e de muitos dos seus dirigentes na fundação da UGT,  

- na consolidação do movimento sindical democrático que representamos; 

-  no seu papel na resistência ao totalitarismo e à unicidade impostas pelo PCP nos anos 

imediatos ao 25 de Abril; 

- no fortalecimento da UGT enquanto parceiro social e no seu papel na concertação 

social; 

- na implementação do diálogo social e político, sem condescender com os partidos no 

Poder, mas com os restantes parceiros sociais, com o Governo e as restantes 

Instituições da democracia portuguesa; 

- mas também na forma como sempre soube manter o respeito interno entre as 

tendências coexistentes no seio da Central Sindical. 

E dizer-vos da minha satisfação por, ao fim de 9 meses, a unidade e coesão internas da 

UGT se afirmarem como verdadeira força de resistência ao serviço dos trabalhadores 

portugueses que representamos e, porque não afirmá-lo, do nosso País. 

- Só essa unidade e coesão têm permitido assumir posições firmes e determinadas na 

rejeição a um conjunto de políticas que, na nossa óptica, não têm conduzido os 

portugueses para um caminho de crescimento económico e de emprego. 

- Pelo contrário, têm aumentado as desigualdades, a exclusão, a pobreza, o desencanto 

e a frustração, conduzindo milhares de concidadãos à emigração, mantendo um nível 

de desemprego muito elevado, não dando às empresas o suporte de confiança para 

que a retoma económica seja uma realidade. 



 
 

Mas não desprezamos alguns sinais no horizonte que nos permitem atenuar a 

desconfiança no futuro. 

A UGT e os seus Sindicatos têm mantido uma postura de diálogo, quer na CPCS, quer com 

o Governo, aos mais variados níveis e sectores. 

Mas não podemos abdicar de defender os trabalhadores que representamos, mesmo que 

isso muitas vezes contrarie a nossa simpatia por este ou aquele Partido que exerce a 

governação, sob pena de o movimento sindical democrático que representamos sofrer 

uma forte erosão de consequências imprevisíveis. 

Veja-se a nossa actuação na defesa dos trabalhadores da Administração Pública e do 

Sector Empresarial do Estado. 

Vejam-se as posições que temos adoptado na defesa dos direitos e da dignidade dos 

reformados e pensionistas. Uns e outros os cidadãos mais penalizados e com razões de 

sobra para agudizar a sua descrença e rejeição de tais políticas. 

Veja-se a nossa actuação junto de quem de direito, reclamando pela fiscalização 

constitucional de vários diplomas legislativos e a nossa forma de denunciar aquilo que 

achamos uma ultrapassagem das competências da Troika. 

Veja-se a nossa disponibilidade em firmar compromissos, como no caso da Educação e na 

prova de avaliação dos professores contratados, da qual, embora mantendo a nossa 

discordância, foram dispensados quase 30 mil trabalhadores, num universo de cerca de 40 

mil. 

E veja-se a situação do maior banco privado português, o BCP, onde os nossos sindicatos e 

a intervenção pessoal discreta do Secretário-Geral por diversas vezes possibilitou que um 

acordo fosse obtido, na salvaguarda de centenas de postos de trabalho. 

Não são bons acordos? 

Porventura não são. Mas são os acordos possíveis, quando se percebe que o não-

compromisso nos pode conduzir a situações bem mais gravosas e nefastas para o mundo 

do trabalho e para a defesa do emprego. 

E se é verdade que contestamos muito, essa contestação sempre se centrou ao nível das 

políticas governativas, nunca incidindo sobre as pessoas ou os titulares dos Órgãos de 

Soberania. 

Nunca recorremos à assunção de exigir a demissão do Governo, ou de outro titular de 

Órgão de Soberania. 

O que não significa que estejamos de acordo e sufraguemos as medidas governativas. 

Apenas exigimos SENSIBILIDADE E JUSTIÇA SOCIAIS. 

E estes valores são, de facto, parte do acervo histórico do humanismo europeu, incutidos 

na genética da social-democracia que conhecemos e onde se incluem os TSD. 



 
 

É por isso que só posso entender e defender: 

AOS PARTIDOS O QUE É DOS PARTIDOS 

AOS SINDICATOS O QUE É DOS SINDICATOS 

Na UGT todos nos conhecemos e sabemos de onde vimos. 

Sabemos o que queremos para os trabalhadores e para o País. 

A nossa unidade não é uma falácia. 

E apesar de muitas vezes sermos surpreendidos com criticas externas mordazes, quantas 

vezes injustas, como se os melhores defensores dos trabalhadores fossem aqueles que 

atiram pedras, agitam bandeiras, gritam palavras de ordem, invadem ministérios e exigem 

a demissão de todos e quaisquer Governos, a verdade é que queremos continuar assim. 

Privilegiando o diálogo e o esforço pela negociação entre as partes. 

Defendendo o sindicalismo de proposição que pode conseguir obter compromissos. 

Porque achamos, sinceramente, que numa das fases mais difíceis da vida do nosso País e 

dos nossos concidadãos, e da Europa, importa manter a lucidez e a capacidade de 

reflectirmos em conjunto. 

Importa defender a estabilidade e o respeito pela Democracia e as Instituições 

Democráticas. 

Podemos divergir muito e em muitas matérias, mas as nossas críticas têm espirito 

construtivo. 

E sem ultrapassar os limites da decência e do respeito mútuos, que nos merecem as 

pessoas e os Órgãos de Soberania e os seus titulares. 

Mas para que tenhamos força e credibilidade, importa que estejamos unidos, não por 

qualquer facto estranho ou oculto, mas assente nos valores em que acreditamos – a justiça 

social, a solidariedade, a igualdade e a equidade, a inclusão, todos eles Valores que sempre 

fizeram agregar a social democracia desta Europa hoje em crise. 

Formulo aos Trabalhadores Social Democratas muitos mais anos de trabalho e de sucessos 

em prol destes valores que nos são comuns. 

Sim, comuns. 

A vós e aos socialistas como eu. 

Sabem que sou oriundo da área do socialismo democrático que, em conjunto convosco, 

fez consolidar este regime que hoje temos e que permitiu o surgimento de uma central 

sindical plural e democrática como a UGT há 35 anos atrás. 



 
 

E num ano em que se comemoram 40 anos de liberdade e de democracia, é bom 

relembrar como e porque surgimos e de onde viemos. 

Mas se relembrar o passado é uma forma de o dignificar e honrar para garantir o futuro e 

iluminar o caminho às novas gerações, então importa: 

Caras e Caros Companheiros, 

Determinar o que queremos e que caminho devemos prosseguir. 

Para onde vamos? 

Ou antes, a pergunta feita a cada momento, para onde e como devemos ir? 

Eu acho que a UGT está no rumo certo. No seu rumo de sempre. 

Mas cabe a Todos e cada um de nós determinar se assim é. 

E se assim for, então preparemo-nos para continuar a trilhar este caminho em conjunto, 

sem abdicarmos daquilo em que acreditamos do ponto de vista político-partidário, mas 

fazendo das nossas divergências a nossa força para que o nosso movimento sindical se 

continue a fortalecer. 

Bem hajam Companheiros por estes 30 anos de Vida dos TSD’s. 

Parabéns aos TSD’s. 

Vivam os Trabalhadores portugueses. 

Viva Portugal. 

 

Vimeiro, 11 de Janeiro de 2014 

 

 

 

 

 


