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RESOLUÇÃO 

SECRETARIADO NACIONAL DE 29 DE MAIO DE 2014 

 

AS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU  

As eleições para o Parlamento Europeu do passado dia 25 de Maio revelaram um resultado 

preocupante - a abstenção - com cerca de 66%, um recorde histórico dos actos eleitorais 

realizados em Portugal desde o advento do regime democrático há quarenta anos. 

Mas também ao nível da Europa comunitária a 28 o resultado não foi mais animador, 

resultando até em vitórias de movimento de extrema direita e de extrema esquerda, com 

uma característica comum - o anti-europeísmo, a juntar à xenofobia, ao racismo, à 

emigração dos países do leste europeu e de outras paragens extra-europeias e aos 

nacionalismos exacerbados, casos da França, da Dinamarca e da Holanda, da Grécia, entre 

outros e a todos os eurocépticos. 

Mas Portugal foi também vítima das tremendas penalizações e injustiças decorrentes do 

programa de ajustamento de que foi alvo desde 2011, implementado pelo Governo como 

resultado do memorando de entendimento e de várias das doze avaliações efectuadas pela 

troika, onde o FMI assumiu a parte de "leão" na paternidade das medidas de austeridade 

impostas aos portugueses. 

A participação do BCE e da Comissão Europeia nesta troika, enquanto instituições da União 

Europeia, afastou de forma generalizada os cidadãos portugueses do ideal europeu, 

pretensamente suportado em regras de solidariedade e de coesão, completamente 

afastadas da realidade quotidiana de sofrimentos vivenciados nos últimos três anos. 

VEJAMOS ALGUMAS REALIDADES: 

Cortes salariais e de pensões e complementos de reforma;  

desemprego em níveis insustentáveis, parte dele já estrutural se contabilizarmos os milhares 

de portugueses apanhados na curva descendente da sua vida activa, mas ainda 

relativamente jovens para trabalhar; emigração ao nível dos anos cinquenta e sessenta, mas 

desta vez com mão de obra qualificada de uma geração que dificilmente voltará a escolher 

Portugal como destino de vida profissional e de constituição de família;  

aumento da carga fiscal ao nível do mais elevado que existe em toda a Europa, incluindo 

TSU, IRS e IVA da restauração;  



2 

 

redução drástica do número de trabalhadores da administração pública e do sector 

empresarial do Estado, com suspensão de carreiras profissionais e de progressões; 

desmantelamento gradual do Estado Social - saúde e educação em níveis dramáticos de 

sustentação por milhares de famílias;  

encerramento de serviços públicos de proximidade - tribunais, centros de saúde, finanças, 

conservatórias, escolas;  

quebra de natalidade e aumento da esperança média de vida;  

enfim, todos estes factores, aliados à ausência de crescimento económico sustentado, 

baseado quase em exclusivo no sector exportador, sem dinamização do mercado interno, 

sem investimento e sem criação de postos de trabalho, traduzem fielmente o estado de 

espírito dos portugueses sobre as suas expectativas de estarem integrados na União 

Europeia. 

Afinal, que Europa é esta que condenou Portugal a um ostracismo violento e nos deixou 

sozinhos perante a tirania do FMI, a troco de uma garantia de bom pagamento de um 

resgate financeiro ao nosso país? 

Onde esta a Europa humanista e proxima dos seus cidadaos? 

Como confiar em políticos que foram submissos e que preferiram honrar os seus 

compromissos e as suas agendas políticas em detrimento de defender e governar (bem e 

com justiça) o seu povo, que os elegeu exactamente com esse objectivo? 

Como interpretar este divórcio dos portugueses e dos restantes povos europeus com esta 

Europa , dita social e solidaria, em que já acreditaram? 

Como entender que foi, e é, possível que medidas tremendamente penalizadoras sejam 

argumento suficiente de que é preciso pagar a dívida? Com que esforço? E até que ponto é 

exigido este esforço? E até quando? 

Se a troika saiu oficialmente de Portugal dia 17 de maio, a UGT não compreende a 

insistência num modelo de medidas que visam, agora, continuar destruir a negociação 

colectiva e atingir o coração do movimento sindical, tais como algumas das que foram 

colocadas em cima da mesa da Concertação Social. 

O enquadramento político e social de janeiro de 2012 não é minimamente compaginável 

com o momento que vivemos em maio de 2014 - foram três anos trágicos e plenos de muito 

dramatismo para que a UGT subscreva qualquer acordo que penalize os rendimentos dos 

trabalhadores portugueses, mesmo com o argumento de alguns empregadores que o acordo 

de 2012 está desequilibrado. 

Mas desequilibrado para quem? Para as empresas? Para os trabalhadores? 
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Ou para ambos? 

Para os trabalhadores, com toda a certeza. 

Então cabe ao Governo inverter as políticas nefastas que fez recair sobre os portugueses. 

É essa a principal ilacção que se retira do acto eleitoral de 25 de maio de 2014.  

Os portugueses castigaram o Governo e os partidos da maioria com um divórcio do acto 

eleitoral que TEM de ser devidamente analisado e interpretado, sob o risco de desvirtuar a 

democracia.  

Foram as políticas de austeridade, que cavaram um fosso de desigualdades varias e 

castigaram a coesão social e territorial, que levaram os portugueses a desacreditarem da 

Europa e dos políticos que nos governam. 

E esse desencanto não se reflecte apenas na abstenção, mas também nos resultados obtidos 

pelos vários partidos políticos, sobretudo aqueles que sempre apostaram na Europa e no 

ideal social europeu. 

O ENQUADRAMENTO SOCIAL E ECONÓMICO  

1. ECONOMIA 

Depois do FMI e da Comissão Europeia, a OCDE foi o último organismo internacional a 

apresentar as suas previsões económicas mundiais. No início do mês de Maio, a OCDE previa 

um crescimento da economia portuguesa em 1,1% em 2014, uma revisão em forte alta face 

aos 0,4% que previa há seis meses. As previsões para o crescimento económico português 

este ano aproximam-se assim das estimativas do Governo, que são de 1,2%. Para 2015, a 

OCDE antecipa um crescimento de 1,4%. O ritmo de crescimento previsto para Portugal fica, 

no entanto, aquém do valor esperado para a média da zona euro, que é de 1,2% em 2014 e 

1,7% em 2015. 

Recorde-se que a economia no 1º trimestre do ano ficou aquém das expectativas. Os dados 

divulgados pelo INE mostram que, se em termos homólogos o Produto Interno Bruto 

registou uma recuperação de 1,2%, em relação ao trimestre anterior os dados revelam uma 

quebra de 0,7%, interrompendo assim um ritmo de crescimento em cadeia (trimestral) 

iniciado no 1º trimestre de 2013. De acordo com o INE, esta quebra ficou a dever-se 

sobretudo à redução das Exportações de Bens e Serviços. 

2. INFLAÇÃO 

As previsões para a evolução da inflação também não são positivas. A OCDE, nas suas 

previsões da Primavera, refere que existe um risco de deflação. O índice harmonizado dos 

preços ao consumidor (HIPC) deverá recuar para 0,3% em 2014, aumentando ligeiramente 

para 0,4% em 2015. 
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De acordo com os últimos dados do INE, em Abril, a taxa de inflação anual, em Portugal, 

manteve-se nos 0,2%, enquanto a variação homóloga foi de -0,1%, indicando uma tendência 

de descida dos preços. 

Os níveis de inflação persistentemente baixos tornam-se um problema, uma vez que podem 

levar a que as famílias e empresas adiem a despesa. Ou seja, a descida continuada dos 

preços faz com que os consumidores adiem as decisões de consumo, porque têm a 

expectativa de que os preços caiam ainda mais. Ao mesmo tempo, também as empresas 

adiam as decisões de investimento, o que, por sua vez, tem impacto no crescimento 

económico e no desemprego. 

Recorde-se que a taxa de juro referencial praticada pelo BCE é actualmente de 0,25%. No 

entanto, esta taxa pode vir a baixar para um novo mínimo histórico. Na próxima reunião de 

política monetária, a realizar no dia 5 de Junho, existe a probabilidade do Conselho do BCE 

diminuir a taxa de juro para 0,15% como forma de combater a deflação. Assim, os bancos 

podem contrair empréstimos mais baratos, estimulando a circulação de dinheiro na 

economia. 

3. DÉFICE E DIVIDA PÚBLICA 

De acordo com os dados preliminares do Boletim Estatístico do Banco de Portugal, divulgado 

na passada quinta-feira, a dívida pública portuguesa subiu para os 132,4% do PIB no final do 

1ºtrimestre do ano, acima dos 129% registados no final de 2013. 

Estes dados vêm revelar que a trajectória da dívida continua em alta, indo ao encontro das 

previsões da OCDE, referindo-se que nos dados previsionais da Primavera, a OCDE revela 

que a dívida pública de Portugal vai continuar a subir, devendo atingir os 130,8% do PIB, em 

2014, e voltar a subir em 2015, para os 131,8%. 

Quanto à evolução da dívida a OCDE é mais pessimista do que o Governo, que no 

Documento de Estratégia Orçamental (DEO) prevê que atinja os 130,2% este ano e recue 

para 128,7% em 2015. 

Estas previsões indicam que a dívida pública vai continuar muito acima do limite de 

referência de 60% do PIB, que consta do Tratado Orçamental, o qual foi assinado no dia 2 de 

Março de 2012 por 25 líderes europeus. Este Tratado impõe uma maior disciplina fiscal, 

obrigando os países a não ultrapassar um défice estrutural de 0,5% do  PIB e que a sua dívida 

pública não exceda 60% do mesmo Produto Interno Bruto (PIB), sob pena de sanções 

automáticas. 

No que respeita à evolução das contas públicas, a OCDE admite como possível o 

cumprimento do défice de 4%, como acordado com a troika e antecipa que o valor fique em 

2,4% em 2015, abaixo da meta prevista de 2,5%. 
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Convém lembrar que o cumprimento das metas do défice se tem feito sobretudo à custa do 

aumento das receitas fiscais e não a uma redução da despesa pública. Os últimos dados, 

divulgados na semana passada pela DGO, revelam que o saldo orçamental (ainda provisório) 

dos quatro primeiros meses do ano atingiu os -2.257 milhões de euros, o que representa 

uma melhoria de 287 milhões de euros face ao mesmo período de 2013. 

De acordo com os dados da Execução Orçamental, até Abril registou-se um aumento 

significativo de 5% da receita fiscal, em termos homólogos, sobretudo por via do IRS (+9,9%, 

face ao mesmo período do ano passado) e do IVA (+2,4% face a igual período de 2013). Já o 

IRC registou uma diminuição de 2,6% 

Na base da evolução da receita fiscal está o enorme aumento de impostos anunciado, em 

2012, pelo anterior ministro das Finanças Vítor Gaspar, e que continua a ser o motor da 

execução orçamental em 2014: 

 Redução de oito para cinco escalões de IRS (passaram a variar entre 14,5% e 48%) 

 A sobretaxa de 3,5% no IRS. A que acresce uma taxa de solidariedade temporária de 

2,5% para rendimentos superiores a 200 mil euros. 

4. JUROS DA DIVIDA 

Um dia depois das Eleições Europeias, os juros da dívida de Portugal estavam a subir a dois 

anos e a descer a cinco e 10 anos, enquanto os da Irlanda, Itália e Espanha registavam uma 

descida generalizada. 

 

 Os juros a 10 anos estavam a 3,712%, depois de terem terminado a 3,764% na sexta-

feira e de terem descido a 8 de Maio até aos 3,460%, um mínimo desde Fevereiro de 

2006. 

 A cinco anos, os juros também estavam a descer para 2,575%, contra 2,656% do 

encerramento de sexta-feira e o mínimo de sempre de 2,274% a 8 de Maio. 

 No prazo de dois anos, os juros da dívida estavam a subir para 1,239%, depois de 

terem fechado a 1,230% na sexta-feira e de terem descido até ao mínimo de sempre, 

de 1,047%, a 8 de Maio. 

5. RATING DE PORTUGAL 

Apesar da classificação da divida soberana ter vindo a melhorar, continua a ser considerada 

pela maioria das agências como "lixo". No mês de Maio, a classificação das 4 agências de 

rating sobre a divida soberana de Portugal, era a seguinte: 
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 A Moody´s manteve a classificação "estável", 

 A Fitch elevou a perspectiva do "rating" de "estável" para "positiva", 

 A Standard & Poor's anunciou a subida da perspectiva de "negativa" para "estável", 

 A DBRS melhorou a perspectiva de "negativa" para "estável". 

 O "rating" da Fitch está um nível abaixo de "lixo" e o da S&P e da Moody´s permanece dois 

níveis abaixo. A DBRS foi a última agência a emitir a análise sobre Portugal (23 de Maio) e é a 

única agência que tem Portugal acima de "lixo" (está no último nível da categoria de 

investimento). 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A REFORMA DO ESTADO 

A redução de efectivos da administração pública que tem sido feita pelo Governo, tem 

unicamente contribuído para criar constrangimentos a uma eficaz eficiência e 

funcionamento dos diferentes serviços públicos, pondo assim em causa o papel destes na 

regulação da actividade económica e na concretização das funções sociais do Estado. 

                                          

Além disso, a propagandeada Reforma do Estado não pode continuar associada ao 

encerramento indiscriminado de serviços públicos de proximidade, como tem acontecido 

até aqui, seja ao nível da justiça, educação, saúde, finanças no interior do país, 

deslocalizando-os para o litoral, contribuindo assim, infelizmente, para a  desertificação do 

País.  

 

Também não podemos esquecer as alterações que têm vindo a ser introduzidas ao nível das 

pensões, da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações, pelo seu carácter pontual, 

não permitindo uma visão estruturada sobre a evolução do sistema de pensões e podem 

comprometer uma verdadeira reforma do sistema. A este propósito, a UGT realça a 

importância de se assegurar um amplo debate e um necessário compromisso, em torno da 

reforma do sistema de Pensões.  

O governo apresenta ainda uma proposta de revisão, faseada, em cinco anos, das 

remunerações da Administração Pública e do sector Empresarial do Estado, em simultâneo 

com a previsão efectiva de aplicação da tabela remuneratória única e da racionalização dos 

suplementos existentes. A reposição salarial será em 2015, correspondendo a 20% da taxa 

de redução aplicada anualmente. Acontece que, nos anos seguintes, está condicionada à 

evolução de efectivos da Administração Pública, assim como a outros ganhos de eficiência, 

tornando-a, logicamente, muito incerta. Assim, torna-se premente, como a UGT têm vindo a 

afirmar, que se prossiga numa efectiva Reforma do Estado.                                            
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O  SECTOR EMPRESARIAL DO ESTADO 

É com apreensão que assistimos ao bloqueamento do diálogo social nas empresas do Setor 

Público Empresarial, no qual o Estado, enquanto empregador, tem permitido que as 

administrações, por si nomeadas, se recusem a assumir um papel dinamizador da 

negociação colectiva. 

As reestruturações em curso neste setor, assentes essencialmente na extinção de milhares 

de postos de trabalho e na retirada de direitos aos trabalhadores, têm conduzido a uma tal 

degradação e redução de oferta que mais parecem querer justificar, perante a opinião 

pública, que o setor empresarial do Estado não oferece um serviço de qualidade e eficiência, 

de forma a criar-se um clima propício à privatização ou concessão destes serviços a privados. 

A recentemente anunciada intenção do Governo, de fundir a REFER e a EP - Estradas de 

Portugal - baseada apenas no critério da "racionalidade" e sem qualquer estudo prévio que o 

justifique, e ao contrário do que acontece na quase totalidade dos Estados Membros da UE, 

é mais um exemplo que se enquadra nesta estratégia. 

OS JOVENS E O DESEMPREGO 

O crescimento económico e a criação de empregos de qualidade devem ser a grande 

prioridade da agenda política do Governo. Os números insustentáveis do desemprego em 

Portugal, consequência directa da asfixia económica provocada por uma austeridade cega, 

ineficaz e contrária ao interesse dos portugueses e do país, devem ser combatidos por 

Medidas Activas de Emprego eficientes, que permitam combater o desemprego jovem e a 

emigração forçada de centenas de milhares de jovens qualificados. É preciso ter em conta 

que 87% dos empregos destruídos nos últimos 3 anos foram de jovens até 35 anos e que 

sem a inversão desta tendência será impossível desenhar um futuro sustentável para o país. 

É fundamental o envolvimento dos parceiros sociais na elaboração e monitorização destas 

medidas, assim como o acesso a dados actualizados sobre as medidas a revogar e o impacto 

das novas propostas. 

Também a qualidade dos empregos deve ser abordada, e fomentada a criação de medidas 

destinadas à contratação permanente, sem esquecer a vigilância sobre os Estágios 

Profissionais, para que não se caia na tentação de substituir postos de trabalho efectivos por 

estagiários. 

O MOVIMENTO SINDICAL INTERNACIONAL 

Reconhecendo o desencanto dos portugueses para com os partidos políticos em Portugal, há 

no entanto uma luz ao fundo do túnel, assente no movimento sindical internacional. 

Foi com esse pressuposto que a UGT participou no Congresso da CSI (Confederação Sindical 

Internacional), que decorreu em Berlim, entre os dias 18 e 23 de Maio, onde ficou clara a 
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solidariedade sindical internacional para com o sofrimento do povo português e a rejeição 

em absoluto do caminho traçado pelas instituições internacionais que integram a Troika 

(FMI, BCE e Comissão Europeia). 

A UGT saúda ainda reeleição de Sharan Burrow para o cargo de Secretária-geral da CSI, assim 

como a eleição de João Felício da CUT-Brasil para o cargo de Presidente e de Maria Fernanda 

da UNTA-Angola como Presidente-Adjunta, eleições estas que vão ao encontro das 

aspirações da CSPLP e que alavancarão o reconhecimento e a afirmação internacional desta 

comunidade sindical de língua portuguesa. 

Deliberações: 

A UGT bateu-se com êxito para que o Governo retirasse a proposta sobre indemnizações por 

despedimento ilícito e a proposta de cortes salariais com a delimitação do conceito de 

retribuição no caso de caducidade da convenção colectiva negocial, mas não chega 

A UGT exige uma imediata alteração das políticas de austeridade que têm devastado os 

trabalhadores, reformados e pensionistas portugueses, reclamando de imediato: 

• o aumento do salário mínimo nacional, com efeito máximo a dia 1 de Julho, para os 

500,00 euros, sendo relevante um eventual acordo de médio prazo nesta matéria a 

alcançar em sede de CPCS; 

• o desbloqueamento da negociação colectiva, quer por via da publicação das Portarias 

de Extensão, quer de outros mecanismos que permitam a sua dinamização; 

• o melhoramento do mecanismo de sobrevigência no sentido de servir a negociação 

colectiva e NAO a caducidade das convenções. 

• desbloqueamento, na Administração Pública, de: 

1 - publicação dos ACEEP negociados nas autarquias com os sindicatos da UGT, bem 

como a abertura de processos negociais com todas as Entidades Empregadoras 

Publicas da administração central e ainda, entre outras, com os Institutos públicos, 

2 - negociação de carreiras e remunerações. 

 

A UGT exige também que o Governo, se deseja manter um diálogo profícuo e de 

compromisso connosco, retire da agenda da CPCS as propostas de alteração ao Código do 

Trabalho, designadamente: 

• a prorrogação da manutenção dos cortes no valor do trabalho suplementar, que 

deverá terminar dia 31 de julho de 2014; 
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• a suspensão da vigência das convenções colectivas de trabalho, ou de parte delas, ao 

nível da empresa por acordo entre o empregador e as comissões sindicais ou 

intersindicais ; 

Sem a retirada destas propostas e sem um compromisso claro de actualização do salário 

mínimo nacional e de desbloqueamento da negociação colectiva, torna-se inviável para a 

UGT discutir quaisquer outras matérias em sede de concertação social. 

Reafirmamos ainda a nossa disponibilidade para o diálogo social e o compromisso em 

todas as áreas da nossa intervenção sindical, seja no sector público ou no privado, desde 

que para a obtenção de consensos e/ou compromissos não sejamos confrontados com 

mais perda de direitos e de rendimentos. 

 

Aprovada por UNANIMIDADE E ACLAMAÇÃO 

 

Lisboa, 29 de Maio de 2014 

O SECRETARIADO NACIONAL 

 


