
 

 

SITUAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL. UMA POLÍTICA DE  

CRESCIMENTO, EMPREGO E COESÃO SOCIAL 

 

 

I. INTRODUÇÃO E SITUAÇÃO ACTUAL 

Vencer a crise e promover o emprego e a solidariedade são os desafios centrais da sociedade 

portuguesa para o período mais próximo. Esta batalha tem de ter como pilar a promoção do 

Trabalho Digno em todas as suas dimensões. 

As prioridades agora apresentadas, pela UGT, não são especialmente inovadoras; a maioria 

delas foi aprovada no último Congresso da UGT realizado em Março de 2009 e têm ainda vindo 

a ser defendidas nas várias sedes e instâncias em que a UGT participa. A forte crise económica 

e social que atravessamos e a intensidade dos seus impactos sobre as pessoas justificam, no 

entanto, o reafirmar de algumas daquelas prioridades, especialmente as que, pela sua urgência, 

exigem uma intervenção de curto prazo. 

Uma crise económica sem precedentes, com impactos profundos no emprego e no 

rendimento e bem-estar das pessoas 

A crise financeira e especulativa com origem nos Estados Unidos em 2008, rapidamente se 

alastrou a todo o mundo e provocou uma situação de recessão internacional. Há que referir, 

desde logo, que esta crise teve, na sua origem, fenómenos financeiros puramente especulativos 

e não aspectos relacionados com a esfera laboral ou com a falta de competitividade e 

produtividade das empresas ou países. Um dos seus impactos mais profundos foi uma subida 

muito significativa do desemprego na generalidade das economias. 

Uma crise mundial exige respostas concertadas a nível supranacional, visando não só assegurar 

uma adequada regulação e confiança no funcionamento do sistema financeiro internacional e 

do comércio mundial, como sobretudo assegurar novas regras mundiais para uma globalização 

mais justa, mais humana, mais social. Há que combater a crise nas suas origens, evitando outra 

crise semelhante. 
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Na Conferência Anual da OIT de 2009 foi aprovado um importante documento “Recuperar da 

Crise, Um Pacto Global para o Emprego”, documento tripartido, subscrito por 

trabalhadores, empregadores e governos de todo o mundo.  

Deste documento sobressaem, desde logo, dois elementos fundamentais a ter em conta nas 

soluções a implementar: 

- Trabalho Digno, com direitos, com qualidade de emprego e com protecção social ; 

- O diálogo e a concertação social como instrumentos-chave na procura e na implementação 

das respostas à crise. Esta tem sido reiteradamente uma reivindicação da UGT. 

Este Pacto Global para o Emprego identifica claramente a fraca procura interna como uma das 

principais razões para uma maior crise no emprego e para o aumento do desemprego, 

avançando com um conjunto de soluções em termos de melhoria dos rendimentos. 

Situação económico-social em Portugal 

Também Portugal se confronta actualmente com uma grave crise económica e social que está a 

provocar um aumento acentuado do desemprego e situações de grave carência para muitos 

trabalhadores e suas famílias.  

Já em 2008, e à semelhança da economia mundial, assistimos a uma contracção da nossa 

economia, ainda que ligeiramente inferior à média comunitária. Ainda assim, nos últimos anos, 

temos estado a divergir da média Europeia (ver gráfico 1- Anexo1) 

Esta contracção do PIB português deve-se, por um lado à quebra das nossas exportações e do 

comércio internacional e não à falta de competitividade internacional das nossas empresas 

(domínio em que aliás se tinham vindo a registar progressos nos anos mais recentes), por outro 

lado, à forte retracção do consumo e da procura dos portugueses. 

Os últimos dados do Eurostat revelam, para o 2º trimestre de 2009, uma quebra trimestral do 

PIB de 0.2% para a UE, enquanto que Portugal terá apresentado um crescimento positivo de 

0.3%. Já em termos de comparação com o trimestre homóloga, o PIB português contrai-se 

3.7%, o da UE 4.8% e o da Zona Euro (UE16) 4,6%. 

Temos vindo a assistir a uma forte descida da taxa de inflação ao longo dos primeiros meses de 

2008, sendo Portugal o País da UE (com a Irlanda) com a mais baixa taxa de inflação registada 

em Julho- valor de 0.5%, contra uma média previsível da Zona Euro de 1.4% e da UE de 2.1%. 

Não nos encontramos, no entanto, num cenário de deflação. São esperados aumentos de 

preços mais expressivos já no final do ano (face ao comportamento em 2008 dos produtos 

petrolíferos e alimentares) e uma subida da taxa de inflação em 2010. Esta é uma evolução que 
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tem de ser devidamente tida em consideração quando se discute política de rendimentos ou 

negociação salarial. 

Um dos impactos negativos desta crise económica foi a subida brutal do desemprego. Depois 

de uma ligeira quebra em 2008, que ficou a dever-se ao bom desempenho no 1º semestre 

desse ano, temos assistido a uma subida muito intensa do desemprego. No 2º trimestre de 

2009, eram cerca de 507.7 mil os desempregados (INE), a que correspondeu uma taxa de 

desemprego de 9.1%.  

Portugal tem actualmente, de acordo com os dados do Eurostat relativos a Julho, uma taxa de 

desemprego de 9.2%, que se manteve constante nos últimos 4 meses, enquanto que na Zona 

Euro o desemprego voltou a subir, passando o seu valor de 9.4% para 9.5%. 

A generalidade dos trabalhadores têm sido afectados pelo aumento do desemprego, sendo 

contudo os mais precários e temporários, os primeiros a serem afastados e também os que 

normalmente se encontram menos protegidos perante a segurança social, gerando problemas 

sociais e de carência económica complexos. 

O aumento do desemprego, a falta de rendimentos, os baixos salários e pensões fazem com 

que se mantenha elevado o risco de pobreza em Portugal.  

Os últimos dados do INE (Julho de 2009), revelam que a população em situação de risco de 

pobreza se mantinha nos 18% (proporção de habitantes com rendimentos anuais por adulto 

equivalente inferiores 4878€ anuais - cerca de 406€ por mês (limiar de pobreza). Parece 

importante referir que o impacto das transferências sociais permitiu reduzir a taxa de pobreza 

em aproximadamente 6 pontos percentuais. 

O risco de pobreza aumentou para os desempregados - o que é compreensível face à situação 

actual – e obviamente para as suas famílias, nomeadamente jovens dependentes. O risco de 

pobreza para a população empregada foi de 12%, enquanto que a da população reformada se 

reduziu de 23% para 20%. 

Portugal continua a ser dos países comunitários com maior desigualdade na distribuição de 

rendimentos, ainda que tendo registado alguns progressos face a anos anteriores. Em 2008, 

rendimento monetário líquido equivalente dos 20% com maiores recursos correspondia a 6.1 

vezes o rendimento dos 20% de mais baixos recursos (era de 6.5 em 2007). 
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II. PERSPECTIVAS PARA 2009/2010 

Se a elaboração de cenários e projecções macroeconómicas sempre se revelou um exercício de 

elevada complexidade e incerteza, a imprevisibilidade associada a este momento de crise 

económica é maior, tornando ainda mais arriscadas as previsões, como o afirma a generalidade 

das organizações.  

Apresentam-se seguidamente as previsões mais recentes dos diferentes organismos nacionais e 

internacionais. 

 

 
P re v is õ e s  p a ra  2 0 0 9  e  2 0 1 0  

 
P IB  T a x a  d e  

I n f la ç ã o  
T a x a  d e  

D e s e m p r e g o  
E m p r e g o  

 
2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 0 9  2 0 1 0  

                  
G o v e rn o  (1 )  -3 ,4  0 ,5  0 ,1  2 ,0  8 ,8  8 ,2  - 1 ,2  0 ,1  
B a n c o  d e  P o r tu g a l  ( 2 )  -3 ,5  -0 ,6  - 0 ,5  1 ,3  -  -  - 2 ,6  -1 ,5  
C o m is s ã o  E u r op e i a  (3 )  -3 ,7  -0 ,8  - 0 ,3  1 ,7  9 ,1  9 ,8  - 1 ,4  -0 ,6  
O C D E  (4 )  -4 ,5  -0 ,5  - 0 ,2  1 ,0  9 ,6  1 1 ,2  -  -  
F M I  (5 )  -4 ,1  -0 ,5  0 ,3  1 ,0  9 ,6  1 0 ,9  -  -  
                  
F o n te s:  (1 )  Re o rien ta ç ão  d a s Po l ít i ca s O rç a m e n ta i s ( M a io  2 0 0 9 ) ; 2 0 1 0  fo n te  P E C  2 0 0 8 -2 0 1 1  ( Ja n e iro  2 0 0 9 )  
( 2 )  B o le t im  E c on ó m ico  de  V e rã o  2 0 0 9  d o  B an c o  d e  P o rtu g a l ( J u n h o  2 0 0 9 ),  (3 )  P r ev is õe s  P rim a ve ra  d a  
C o m is s ão  E ur o p e i a  ( M a io  2 0 0 9 ) , (4 ) E co n o m ic O u t lo o k  N º  8 5  d a  O C D E  e  (5 )  W o rld  E c o n om ic  O u t l oo k  ( 2 2  d e  
A b ri l d e  2 0 0 9 )  

Em traços gerais, as previsões apontam para uma recessão na generalidade das economias 

mundiais em 2009, sendo de esperar uma recuperação a partir de 2010. Começam a surgir 

alguns sinais positivos indiciando alguma estagnação da tendência recessiva nalgumas das 

maiores economias mundiais como os Estados-Unidos, o que a confirmar-se será igualmente 

positivo para Portugal. Apesar disso, o momento não é o momento para abrandar o ritmo das 

respostas públicas: pelo contrário, é o momento de as reforçarmos. 

A UGT considera que em 2009/2010 haverá dois aspectos centrais a ter presente na 

definição das prioridades das linhas de intervenção. 

Em primeiro lugar, mesmo que a recuperação económica se inicie mais cedo que o previsto, o 

impacto sobre o emprego e desemprego será mais tardio, pelo que deverá continuar a apostar-

se no reforço das medidas activas de emprego e formação. 

Em segundo, a taxa de inflação que, para Portugal é das mais baixas da União irá subir 

significativamente em 2010, devendo garantir-se a melhoria do poder de compra e da confiança 

dos portugueses como factor essencial para a sustentação do relançamento económico neste 

momento.  
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III. AGIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PAÍS 

1. COMBATER A CRISE E PROTEGER OS DESEMPREGADOS, PROMOVENDO O 

TRABALHO DIGNO  

Num momento de recessão económica e de forte quebra do consumo e do investimento 

privado, o impulso passa necessariamente pelo investimento e público. A UGT continua a 

defender o investimento público, que rapidamente dinamize a economia, crie emprego e 

promova o desenvolvimento local, respondendo a carências sociais, em áreas como as escolas, 

creches, apoio a idosos e outros equipamentos sociais. 

No seu Congresso de Março, a UGT aprovou uma Moção de Urgência sobre medidas de 

combate à crise.  

A UGT continuará a bater-se: 

• Pela melhoria da situação dos desempregados e da sua empregabilidade. Foi positivo o 

alargamento do período de atribuição do subsídio social de desemprego – importa agora 

avaliar o seu impacto.  

A UGT defende que devem ser criadas urgentemente condições para que todos os 

Estagiários e Bolseiros/Investigadores passem obrigatoriamente a descontar para a 

Segurança Social. A situação de alguns investigadores é, na prática, uma situação de 

trabalho dependente, pelo que o desconto para a Segurança Social, enquanto tal, deveria 

ser obrigatório. 

A UGT considera igualmente que deve existir um aumento do subsídio de desemprego 

sempre que exista, no agregado familiar, mais do que um desempregado. 

• Pela protecção dos postos de trabalho. Esta é uma das prioridades da OIT já anteriormente 

defendidas pela UGT. Nesse âmbito, defendemos a proibição de despedimentos em 

empresas que beneficiem de apoios e medidas de combate à crise, a promoção do diálogo 

social nas empresas, uma maior responsabilização da Administração pública não só na 

manutenção do emprego como na sua criação, sempre que se revelem necessários. 

• Pelo reforço das medidas activas de emprego e formação, promovendo um integração 

adequada e em empregos de qualidade. 

• Pelo respeito total pela Lei. 
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2. A MELHORIA DOS SALÁRIOS, PENSÕES E UMA MELHOR POLITICA DE 

RENDIMENTO  

Em 2008, o crescimento real dos salários voltou a ser penalizado por uma previsão 

excessivamente optimista da inflação – como tem sucedido ao longo dos últimos anos. 

Em 2009, não por alterações profundas quanto à política salarial no âmbito da negociação 

colectiva, mas sobretudo devida à baixa da inflação, não esperada, e que nos deverá colocar 

numa inflação em torno de 0% no final do ano, estamos nesta primeira fase do ano a assistir a 

aumentos salariais reais superiores (ver ponto sobre a negociação colectiva). 

Importa realçar que, mais do que nunca, os salários assumem um papel determinante na 

recuperação da economia, por via do aumento do poder de compra e do consumo das famílias, 

pelo que a sua melhoria deve ser claramente um objectivo de política económica e social. 

Importa ainda ter presente que muitos empresários consideram que o crescimento dos custos 

salariais no contexto comunitário e internacional é demasiado elevado e gerador desta crise. Os 

dados mais recentes do Eurostat vêm demonstrar que tal não corresponde à realidade. Portugal 

foi um dos países da Zona Euro onde os custos horários totais menos cresceram no 1 trimestre 

do 2009: 2.2% contra 3.7% (Zona Euro), o que associada a uma inflação muito baixa nos dá 

certamente vantagens competitivas. Ou seja, Portugal está a ganhar competitividade à custa da 

evolução salarial. 

Importa realçar que mais do que nunca os salários assumem um papel determinante na 

recuperação da economia, por via do aumento do poder de compra e do consumo das famílias, 

pelo que a sua melhoria deve ser claramente um objectivo de política pública. 

A UGT continua a defender um crescimento real significativo dos salários, em linha com a 

inflação esperada e a produtividade, permitindo a melhoria do poder de compra dos 

trabalhadores, Assim, entendemos que, em 2010, os salários devem ser actualizados em 

cerca de 3.0%, com ajustamentos para cima ou para baixo, em função da situação dos 

sectores e das empresas. 

3. SALÁRIO MÍNIMO – A UGT DEFENDE 475€ EM 2010  

Em Janeiro de 2009, dando cumprimento ao acordado em sede de concertação social, a 

Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG) foi fixada em 450,0€, traduzindo-se num 

aumento de 24.0€. Cumpriu-se o Acordo e continuou a avançar-se na melhoria dos salário 

mínimo.  

Neste Acordo assumiu-se ainda o princípio de melhorar o salário mínimo até 2011, visando 

alcançar-se os 500.0€, o que a UGT continua a defender. 
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A melhoria do salário mínimo e dos salários mais baixos, importante do ponto de vista social e 

de redução de pobreza (“working poors”), é particularmente positivo do ponto de vista 

económico, estimulando o consumo das famílias e a recuperação económica.  

É fundamental dar continuidade a uma acentuada melhoria do salário mínimo nos próximos 

anos, não só para assegurar melhores condições aos trabalhadores, como também para 

combater as disparidades que persistem em Portugal. Nesse quadro, não podemos deixar de 

relembrar um objectivo traçado pelo Congresso da UGT (Março 2009) – o de criar condições 

para que em 2014 o salário mínimo possa atingir 600€. 

Por tudo isso, a UGT defende que a RMMG venha a ser fixada em 475,0€, partir de 1 de 

Janeiro de 2010. 

Uma questão final pela qual nos temos vindo a bater é a clarificação, em conjunto com os 

parceiros sociais, do conceito de RMMG, concretamente as componentes remuneratórias que o 

integram evitando potenciais situações de conflitos e de injustiça entre trabalhadores. 

4. PENSÕES – ADOPÇÃO DE REGRAS EXCEPCIONAIS PARA A ACTUALIZAÇÃO DAS 

PENSÕES, ASSEGURANDO UMA MELHORIA DO PODER DE COMPRA  

Face a um ciclo económico de baixo crescimento, abaixo dos 2.0% - que se prolongou mais do 

o esperado - a UGT foi uma das primeiras organizações a defender uma actualização 

extraordinária das pensões em 2009 que atendesse a tal situação e que evitasse que muitos 

pensionistas vissem a sua pensão perder poder de compra. Só o comportamento inesperado da 

inflação ao longo de 2009 permitiu algumas melhorias do poder de compra. As pensões foram  

actualizadas entre 2.15% e 2.9%. 

Num contexto de crise como o que vivemos actualmente, onde não só o crescimento do PIB 

será negativo, como também a inflação se situará em torno de 0.0%, a utilização da fórmula 

automática de actualização das pensões seria quase inaplicável (poderia levar inclusive a uma 

redução dos valores das pensões) e geraria uma situação profundamente injusta para os 

pensionistas. 

A UGT não defende, para já, a revisão das regras de actualização acordadas em sede de 

concertação social. Contudo, considera imprescindível que sejam fixadas regras excepcionais de 

actualização das pensões de modo a que a 1 de Janeiro de 2010 os pensionistas possam ver, 

um aumento do seu poder de compra, especialmente para os pensionistas de menores 

rendimentos. 

A UGT defende os seguintes valores: 

• Para pensões até 1.5 IAS: 4% 
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• Para pensões acima de 1.5 até 6 IAS: 3.0% 

• Para pensões acima de 6 até 12 IAS: 2.0%. 

5. COMBATER A POBREZA E A EXCLUSÃO. MAIOR CONTRIBUTO DA POLÍTICA 

FISCAL 

As transferências sociais assumem um papel essencial, especialmente em contextos de crise 

económica, pelo que devem ser efectivamente reavaliadas nos seus impactos e resultados na 

redução da pobreza e exclusão. A avaliação deve ser feita em articulação com os parceiros 

sociais, nomeadamente em órgãos tripartidos existentes, que devem ser postos em 

funcionamento. 

Uma das prestações que tem vindo a assumir especial relevância é o RSI-Rendimento Social de 

Inserção. Para a UGT, o objectivo final desta prestação é o emprego, o que não parece estar a 

ocorrer. A UGT exige que sejam respeitados os compromissos relativamente aos Planos de 

Acompanhamento, á efectiva inserção dos beneficiários no mercado de trabalho e que seja 

reforçada significativamente a fiscalização. 

A fiscalidade, sendo um dos importantes instrumentos de política económica, assume 

igualmente especial relevância na redistribuição de riqueza e na promoção da igualdade de 

oportunidades para todos. 

Para a UGT, o reforço do combate à fraude e à evasão fiscal é um elemento central para a 

qualidade e justiça do nosso sistema fiscal e para o funcionamento democrático do nosso 

Estado. Este objectivo exigirá o reforço de medidas em curso, nomeadamente na área do 

controlo do IVA - que, em nosso entender é uma das principais origens de situações de fraude 

– bem como o reforço da articulação com outros Serviços, nomeadamente internacionais. 

Actualmente e porventura mais do que nunca, exigirá uma posição forte do Governo português, 

no âmbito da União Europeia, para o combate aos off-shores e para a reconfiguração de um 

eficiente sistema financeiro internacional bem como para uma maior defesa da harmonização 

fiscal comunitária, evitando o dumping fiscal/social entre Estados-membros. 

Atendendo aos desenvolvimentos tecnológicos e informáticos positivos alcançados nos últimos 

anos na área fiscal, a UGT considera essencial que seja melhorada a informação entre a 

Administração fiscal e os contribuintes, quer em termos de celeridade, quer de transparência 

processual. 

Defendemos igualmente uma maior progressividade do IRS por via de uma actualização de 

escalões, rendimentos e deduções compatíveis com o aumento do salário médio, 

reconfigurando o sistema de deduções e benefícios que beneficiem efectivamente famílias de 
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baixos e médios rendimentos e promovendo uma descida da carga fiscal sobre rendimentos de 

trabalho e pensões nos baixos e médios escalões; 

Desde há muito que nos batemos pela criação de uma dedução específica das despesas de 

formação profissional dos sujeitos passivos, considerando que as actuais soluções existentes 

são insuficientes e até inadequadas num momento em que um dos desafios prioritários para 

Portugal é a melhoria das qualificações e competências dos trabalhadores, devendo, por 

conseguinte ser incentivado. 

 

 

6. VENCER OS DESAFIOS PELA NEGOCIAÇÃO COLECTIVA  

 

Num período de quase seis anos a legislação laboral foi sistematizada e alterada acompanhando 

a evolução da economia de dimensão global. Consequentemente a intervenção sindical, a nível 

da negociação colectiva, fez-se de forma adequada conciliando os interesses dos trabalhadores 

com os interesses das empresas relacionados com a sua capacidade para competir. 

 

Os resultados da negociação colectiva reflectem a combinação dos factores assinalados, no 

período que medeia entre a entrada em vigor do Código do Trabalho e a sua primeira revisão:  

 

• Neste período publicaram-se menos convenções (Gráfico1, anexo 6), para os últimos 

três anos do período) mas manteve-se a sua distribuição proporcional (AE, ACT, CCT), 

com uma pequena quebra das convenções sectoriais em favor dos acordos de empresa 

em 2008 (Gráfico 2, em anexo), sem nunca ter atingido as três centenas anuais. 

• Em contrapartida registou-se uma tendência para abranger mais trabalhadores com 

menos convenções publicadas (Gráfico 3, anexo 6) do que no período que precedeu a 

aplicação do CT. 

•  Os valores salariais nominais ultrapassaram na maior parte dos casos a inflação (Gráfico 

4, anexo 6) mas os salários reais não cresceram de forma a aproximarem-se das médias 

europeias. O facto de Portugal integrar a zona euro tem contribuído para a importação 

do modelo de moderação salarial traduzida em aumentos relativos insignificantes 

que impedem a aproximação aos salários europeus. 

 

A entrada em vigor do novo Código do Trabalho foi acompanhada da repercussão da crise 

financeira, económica e social na negociação colectiva. De facto a crise, que se sentia 

fortemente há muitos meses parecia não ter influência nos resultados da negociação colectiva, 

de tal forma que o ano de 2008 foi o melhor desde 2004, no que respeita ao número de 

convenções publicadas, e ultrapassou em número de trabalhadores os valores conhecidos 

desde o final do século passado 
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No entanto, 2009 marcou o início de um novo ciclo na negociação colectiva de consequências 

imprevisíveis. É certo que a legislação laboral nos aspectos em que foi revista visou o reforço da 

negociação colectiva permitindo a partir da relação colectiva resolver situações de interesse 

colectivo e reconhecer o primado da lei na relação de trabalho. O acordo tripartido, subscrito 

pela UGT, também permitiu reforçar a acção inspectiva indispensável para a aplicação da lei.   

 

Se o factor legal é para ser utilizado e avaliado nos próximos anos, independentemente da 

repercussão positiva que teve na publicação imediata dos textos negociais que baralharam, pelo 

seu aumento, o primeiro trimestre do ano em curso, a situação económica e social teve 

influência nos resultados do primeiro semestre de 2009 que devem ser confirmados em baixa 

no final do ano.  

 

Assim, o que se conhece é de diminuição do número de convenções e de trabalhadores 

abrangidos (Quadro 1, anexo 6) e a tendência para baixa dos valores salariais nominais 

acompanhando a quebra da inflação. Os resultados deste semestre foram cotejados com o 

período homólogo de 2008, o que significa que ainda são superiores a outros períodos 

homólogos anteriores e não estamos perante uma catástrofe. 

 

QUE SE ESPERA DA NEGOCIAÇÃO COLECTIVA? 

 

A grande questão coloca-se no futuro, em 2010 e anos subsequentes, a nível das revisões 

salariais enfrentando um quadro de aumento da inflação e de consolidação de direitos 

essenciais para a defesa do trabalho digno no contexto nacional e europeu da denominada 

Europa Social. 

 

A negociação colectiva comporta virtualidades que não se esgotaram e que são constantemente 

renovadas. Há vários anos que a UGT vem reclamando o desenvolvimento do sistema de 

relações de trabalho, designadamente cobrir com convenções colectivas de trabalho toda a 

actividade empresarial pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, utilizando os mecanismos 

legais de que se dispõe, recorrendo, se necessário, à resolução de conflitos. 

 

• Os sindicatos devem utilizar todos os meios legais para estabelecer e rever a 

contratação colectiva e não a deixar estagnar. O actual quadro legislativo, que não é 

perfeito nem definitivo, está construído para que seja possível estabelecer negociação 

colectiva e para que não haja lugar a vazios negociais ou convencionais, nomeadamente 

no caso de caducidade com o recurso à arbitragem necessária.  
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À pressão patronal para a individualização das relações de trabalho os sindicatos respondem 

com a negociação colectiva em que o factor trabalho seja devidamente dignificado. Neste 

contexto a UGT inclui o contrato de trabalho sem termo como a forma de contratação mais 

normal para promover a estabilidade na relação de trabalho com interesse mútuo para ambas 

as partes mas conjuga-o com os interesses de natureza colectiva actualizados para permitir 

uma participação sindical valorizada a nível da empresa. 

 
 

• É fundamental a renovação e actualização das convenções. As convenções eternas estão 

mortas porque contêm disposições caducas que não são aplicáveis. Rever os conteúdos 

convencionais e publicá-los mantém viva e actuante a negociação colectiva.  

• As matérias mais polémicas, até pela replicação das suas consequências, passam pela 

prestação do trabalho e da sua contrapartida, não só pela qualidade do trabalho 

prestado e da formação profissional ministrada como da organização do tempo de 

trabalho e do direito do trabalhador ao descanso e à remuneração. A negociação 

colectiva é o melhor meio para racionalizar o tempo de trabalho associando-o à 

conciliação da vida profissional com a vida privada e à remuneração. 

 

Os rendimentos do trabalho não podem contribuir para o empobrecimento do trabalhador. 

Constata-se que o nível do salário nominal resultante da negociação colectiva tem crescimento 

em sectores de mão-de-obra intensiva pela aplicação da remuneração mínima mensal garantida 

(RMMG), que é mérito do Diálogo Social Tripartido. Os salários são efectivamente baixos, sem 

mais recurso a qualquer argumentação que tenha por base uma melhor distribuição da riqueza. 

Melhorar substancialmente os salários é um objectivo a cumprir pela negociação colectiva.  

 

• Como já se referiu, a UGT considera possível aumentar os salários sem pôr em causa a 

competitividade das empresas portuguesas porque o custo nominal/hora está a crescer 

menos do que na zona euro. 
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ANEXO 1 – Principais Indicadores Portugal U.E. 

 
Gráfico 1 – Crescimento do PIB 
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Gráfico 2 – Taxa de Inflação (IHPC) 

Taxa de Inflação (IHPC)

2,8

4,4

3,3

4,6

3,2

2,2 2,2

3,7

2,5

2,1

3,0
2,4

2,7

-0,3

1,7

3,0

3,5

2,5

2,1 2,3

2,3

2,3 2,4

3,7

0,9
1,3

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2008, 2009e 2010: Previsão C.E  Portugal   União Europeia  
 
 
Gráfico 3 – Variação Anual do Emprego 
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Gráfico 4 - Custo horário total da Mão-de-obra 

 

Fonte: Eurostat – Newsrelease 87/2009, 16 de Junho 2009 
Variação face ao trimestre homólogo do Custo horário nominal da mão de obra, 
corrigido dos dias de trabalho, com excepção para FI e HU) 
 
 

 

Gráfico 5 - Taxa de desemprego, ajustada sazonalmente – Julho 2009 

 

Fonte: Eurostat (Newsrelease-EuroIndicators- 123/2009 – 1 Setembro) 
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ANEXO 2 – Situação económica e social em Portugal: Principais Indicadores 

 
Quadro 1 – Dados Macroeconómicos  
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PIB 4,8 3,9 3,9 2,0 0,8 -0,7 1,5 0,5 1,4 1,8 0,0
Taxa de Inflação 2,8 2,3 2,9 4,4 3,6 3,3 2,4 2,3 3,1 2,5 2,6
Produtividade do Trabalho 1,8 1,9 1,6 0,5 0,3 -0,8 1,2 0,5 0,6 1,7 -
Exportações 8,9 3,4 8,5 1,7 2,4 3,7 4,8 1,6 8,7 7,5 -0,4
Importações 14,4 7,5 5,6 1,1 -0,7 -0,5 7,0 2,2 5,2 5,6 2,1
Consumo Privado 7,2 5,3 3,7 1,3 1,3 -0,2 2,5 1,9 1,9 1,6 1,7
Défice Orçamental -2,3 -2,7 -2,9 -4,3 -2,9 -2,9 -3,3 -6,1 -3,9 -2,6 -2,6
Custos Unitários do Trabalho
  No total da Economia (a) 3,9 3,3 4,5 5,5 5,2 3,0 (2,6) 1,0 (1,4) 2,7 1,4 1,6 3,4
  No Sector Privado (a) 3,6 2,8 3,6 6,0 5,2 3,5 (2,9 1,4 (2,0) 2,8 1,7 1,8 4,0
Rendimento Disponivel dos Particulares (a) 4,6 4,5 5,6 2,6 0,2 -0,5 (-0,3) 4,1 (3,9) 3,6 3,8 2,7 4,8

(a) Entre parêntesis valores ajustados dos efeitos directos da cedência de créditos tributários por parte das administrações públicas. 
Fonte: Banco de Portugal (Relatório Anual 2008)

DADOS MACROECONÓMICOS (%)

 

 
Quadro 2 – Emprego e Desemprego (2000-2008) 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

População Empregada (INE) 5.020,9 5.111,7 5.137,3 5.118,0 5.122,8 5.122,6 5.159,5 5.169,7 5.197,8
   Variação anual (%) 2,3 1,8 0,5 -0,4 0,1 0,0 0,7 0,2 0,5
   Variação anual (milhares) 110,6 90,8 25,6 -19,3 4,8 -0,2 36,9 10,2 28,1

Pop. Empregada por Tipo de Contrato (INE)

  Por conta de outrém 3.649,6 3.710,9 3.747,9 3.736,0 3.782,3 3.813,8 3.898,1 3.902,2 3.949,7
    Sem Termo 2.922,2 2.957,1 2.942,5 2.967,5 3.031,8 3.070,5 3.096,8 3.029,5 3.047,4
    Com Termo 500,9 556,4 596,8 581,3 570,4 580,3 634,1 684,8 727,4
    Outras formas de emprego dependente 226,6 197,5 208,6 187,3 180,1 163,0 167,1 187,9 174,9

  Por conta própria 1.179,1 1.258,0 1.270,8 1.277,5 1.238,6 1.204,0 1.171,5 1.186,8 1.186,8
    Como Isolado 879,5 943,1 954,2 952,5 910,0 903,8 891,4 900,1 910,4
    Como Empregador 299,6 314,9 316,6 325,0 328,6 300,2 280,1 286,7 287,2

  Trab. Familiar Não Remun. e outros 192,1 142,8 118,7 104,3 101,9 104,8 89,9 80,7 50,5

Taxa de Actividade (%) (INE) 51,1 51,7 52,2 52,3 52,2 52,5 52,8 53,0 53,0
  Homens 57,9 58,4 58,7 58,4 58,1 57,9 58,2 58,2 58,2
  Mulheres 44,8 45,5 46,1 46,6 46,7 47,4 47,7 48,1 48,0

População Desempregada (INE) 205,5 213,5 270,5 342,3 365,0 422,3 427,8 448,6 427,1
   Variação anual (%) -9,0 3,9 26,7 26,5 6,6 15,7 1,3 4,9 -4,8
   Variação anual (milhares) -20,3 8,0 57,0 71,8 22,7 57,3 5,5 20,8 -21,5

Desemp. Reg. nos C. Emprego (IEFP) 327,4 324,7 344,6 427,3 461,0 477,2 459,6 410,2 394,5
   Variação anual (%) -8,2 -0,8 6,1 24,0 7,9 3,5 -3,7 -10,7 -3,8
   Variação anual (milhares) -29,3 -2,7 19,9 82,7 33,7 16,2 -17,6 -49,4 -15,7

Desempregado de Longa Duração (INE) 90,1 85,9 101,2 128,8 168,9 210,0 221,1 219,6 212,7
   Variação anual (%) -3,8 -4,7 17,8 27,3 31,1 24,4 5,3 -0,7 -3,1
   Variação anual (milhares) -3,6 -4,2 15,3 27,7 40,1 41,1 11,1 -1,5 -6,9

Taxa de Desemprego (%) (INE) 3,9 4,0 5,0 6,3 6,7 7,6 7,7 8,0 7,6
  Homens 3,1 3,2 4,1 5,5 5,8 6,7 6,5 6,6 6,5
  Mulheres 4,9 5,0 6,0 7,2 7,6 8,7 9,0 9,6 8,8
  Jovens (dos 15 aos 24 anos) 8,6 9,4 11,6 14,5 15,3 16,1 16,3 16,6 16,4

Desemprego Por Habilitações Escolares (INE)
   Até ao Básico - 3º ciclo 160,8 168,0 209,9 255,6 275,1 311,2 307,5 320,2 301,9
   Secundário 44,8 47,6 62,4 49,9 52,1 64,8 71,9 69,1 67,6
   Superior - - - 37,0 37,9 46,2 48,4 59,3 57,6
Fonte: INE e IEFP

MERCADO DE EMPREGO
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Quadro 3 – Emprego e Desemprego (dados trimestrais 2008-2009) 
 

1ºT 2008 2ºT 2008 3ºT 2008 4ºT 2008 1ºT 2009 2ºT 2009

População Empregada 5.191,0 5.228,1 5.195,8 5.176,3 5.099,1 5.076,2
   Variação Homóloga (%) 1,1 1,4 -0,1 -0,2 -1,8 -2,9
   Variação Homóloga (milhares) 55,3 73,5 -4,5 -11,9 -91,9 -151,9

População Empregada Por Sector de Actividade*

    Agricultura, Silvicultura e Pesca 588,8 601,5 606,1 586,0 572,3 551,3
      Variação Homóloga (%) -1,1 -0,7 -0,5 -1,6 -2,8 -8,3
      Variação Homóloga (milhares) -6,6 -4,3 -2,8 -9,6 -16,5 -50,2

    Indústria, Construção, Energia e Água 1.537,4 1.535,2 1.520,4 1.490,4 1.451,3 1.444,6
      Variação Homóloga (%) -1,9 -2,1 -4,7 -5,7 -5,6 -5,9
      Variação Homóloga (milhares) -30,5 -33,1 -74,6 -89,6 -86,1 -90,6

    Serviços 3.064,8 3.091,4 3.069,3 3.099,9 3.075,5 3.080,3
      Variação Homóloga (%) 3,1 3,7 2,4 2,9 0,3 -0,4
      Variação Homóloga (milhares) 92,5 110,9 72,9 87,3 10,7 -11,1

Taxa de Actividade (%) 52,9 53,1 53,0 52,8 52,6 52,5
   Homens 58,3 58,3 58,1 58,1 57,5 57,5
   Mulheres 47,9 48,2 48,2 47,9 48,1 47,8

População Desempregada 427,0 409,9 433,7 437,6 495,8 507,7
   Variação Homóloga (%) -9,1 -6,9 -2,4 -0,4 16,1 23,9
   Variação Homóloga (milhares) -42,9 -30,6 -10,7 -1,9 68,8 97,8

Desemprego de Longa Duração 221,8 205,5 213,7 209,3 215,0 235,2
   Variação Homóloga (%) -4,1 -5,0 -1,1 -2,5 -3,1 14,5
   Variação Homóloga (milhares) -9,4 -10,8 -2,4 -5,4 -6,8 29,7

Desemprego Jovem 84,4 72,1 87,2 90,2 97,7 96,9
   Variação Homóloga (%) -11,7 -7,1 4,4 4,0 15,8 34,4
   Variação Homóloga (milhares) -11,2 -5,5 3,7 3,5 13,3 24,8

Taxa de Desemprego (%) 7,6 7,3 7,7 7,8 8,9 9,1
    Homens 6,4 6,3 6,5 6,8 8,1 8,7
    Mulheres 8,9 8,4 9,1 8,9 9,7 9,5
    Jovens 16,4 14,3 17,1 18,0 20,1 18,7

Desempregados Licenciados (milhares) 55,9 47,6 68,7 58,1 50,3 58,1
   Variação Homóloga (%) 0,0 -6,3 6,2 -11,4 -10,0 22,1
   Variação Homóloga (milhares) 0,0 -3,2 4,0 -7,5 -5,6 10,5
   Em % do Desemprego Registado Total 13,1 11,6 15,8 13,3 10,1 11,4

Fonte: INE

* As estimativa apresentadas têm como referência a CAE-Rev. 2.1.
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ANEXO 3 – Remunerações e Salário Mínimo 

Quadro 1 - Evolução das remunerações 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

REMUNERAÇÕES E SALÁRIOS

Remunerações por trabalhador (%)
  Total da Economia (1)
     Nominal (a) 5,6 4,2 3,0 3,3 (2,8) 1,9 (2,4) 3,9 2,7 3,4 3,0
     Real 2,7 -0,2 -0,6 0,0 (-0,5) -0,5 (0,0) 1,6 -0,4 0,9 0,4
  Sector empresarial
     Nominal (a) 5,1 3,7 2,7 3,7 (3,1) 2,3 (3,0) 4,3 3,1 3,9 3,4
     Real 2,2 -0,7 -0,9 0,4 (-0,2) -0,1 (-0,6) 2 0,2 1,3 0,7

Contratação colectiva- variação nominal (%)
    Total sem administrações públicas 3,5 3,9 3,6 2,8 2,9 2,7 2,7 2,9 3,0
     Indústria 3,9 3,9 3,6 2,7 2,9 2,8 2,8 3,0 3,5
     Serviços 3,4 3,9 3,0 3,0 2,9 2,6 3,0 3,0 2,8
Contratação colectiva- variação real (%)
    Total sem administrações públicas 6,0 -0,4 0,0 -0,5 0,5 0,4 -0,4 0,4 0,4
     Indústria 1,0 -0,4 0,0 -0,6 0,5 0,5 -0,3 0,5 0,8
     Serviços 0,5 -0,4 -0,6 -0,3 0,5 0,3 -0,1 0,5 0,2

Observações:

2) Até 2003- salário mínimo do Serviço doméstico com valores diferentes 
(a) Entre parêntesis valores ajustados dos efeitos directos da cedência de créditos tributários por parte das administrações públicas. 
* Em Abril 2007 e 2008
Fontes: BP, DGERT e GEP

(1) Remuneração média por tabalhador, bruta de contribuições e de impostos sobre o rendimento, excluindo o subsídio do Estado para a 
Caixa Geral de Aposentações. Em 2003, valores ajustados dos efeitos directos da cedência de créditos tributários por parte das administrações 
públicas. 

 

Quadro 2 – Evolução do Salário Mínimo em Portugal 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
RMNG (Euros) 318,2 334,2 348 356,6 365,6 374,7 385,9 403,0 426,0 450,0 
Var. Nominal  
Euros (%) 

12,5€ 
4,1% 

16,0€
5,03 %

13,8€
4,13% 

8,6€ 
2,47% 

9,0€ 
2,52% 

9,1%
2,49% 

11,2€ 
2,99% 

17,1€ 
4,43% 

23.0€
5.71% 

24.0€ 
 

Var. Real (%) 1,2% 0,6% 0,5% -0,8% 0,1% 0,2% -0,1% 1,9% 3.0% - 

Fonte: Banco de Portugal 

Gráfico 1 - Salário mínimo em PPC (Janeiro 2009)- € 

 

 Fonte: Eurostat (salário anual ajustado a 12 meses) 
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Gráfico 2 - Salário mínimo em PPC (Janeiro 2009) - € 

 

  Fonte: Eurostat (salário anual ajustado a 12 meses) 
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ANEXO 4 – Evolução das Pensões 

AUMENTOS DAS PENSÕES

2007 2008 2009

FUNÇÃO PÚBLICA
  Variação Nominal (%) <= 604,5 <= 611,12   <= 628,83

2,5 2,4 2,9
> 604,5 e <= 2418,00  > 611,12 e <= 1222,23   >  628,83 e  <= 2.515,32

1,5 1,9 2,4
> 2418,00 > 1222,23 e <= 2444,46   > 2.515,32 e <= 5030,64

0,0 1,6 1,5

SEG. SOCIAL

1º Escalão (€)* <= 596,79   <= 611,12   <= 628,83
  Variação Nominal (%) 3,1 2,4 2,9

2º Escalão (€)* > 596,79  e  <= 2.387,16   >  611,12 e  <= 2.444,46   >  628,83 e  <= 2.515,32
  Variação Nominal (%) 2,6 1,9 2,4

3º Escalão (€)* > 2.387,16 e <= 47774,32   > 2.444,46 e <= 4888,92   > 2.515,32 e <= 5030,64
  Variação Nominal (%) 2,4 1,65 1,5

Regime Geral  - Pensão Minima  (€) 230,16 236,47 243,32
  Variação Homóloga (%) 3,1 2,74 2,9

Regime Agrícola (€) 212,46 218,29 224,62
  Variação Homóloga (%) 3,1 2,74 2,9

Pensão Social (€) 177,10 181,91 187,18
  Variação Homóloga (%) 3,1 2,74 2,9

NOTA 1 : 
IAS 2007 = 397,86
IAS 2008 = 407,41
IAS 2009 = 419,22

Fonte: Segurança Social
*Em 2008, aos montantes das pensões resultantes desta actualização, acresce o   aumento extraordinário equivalente a 2/14 
do aumento normal

NOTA 2 :
1º Escalão: até 1.5 x IAS

2º Escalão: > 1,5 e <=6 IAS
3º Escação: > 6 e <= 12 IAS  
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ANEXO 5 – Indicadores de Pobreza e Desigualdade (INE) 

Quadro 1: 

 

Quadro 2: 

 

 
Quadro 3: 
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Quadro 4:  
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ANEXO 6 – Principais Indicadores de Negociação Colectiva 
 

Gráfico 1: 
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Fontes: UGT/BTE 

  

Gráfico 2: 
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Gráfico 3: 
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Quadro 1:  
 
 1.º Sem 2006 1.º Sem 2007 1.º Sem 2008 1.º Sem 2009 
Convenções 104 122 146 139
Trabalhadores 726.998 634.375 1.007.832 877.625

 

Fontes: BTE/DGERT 


