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RESOLUÇÃO 

SECRETARIADO NACIONAL DE 07 DE MAIO DE 2014 

 

A ESTRATÉGIA PÓS-TROIKA 

UGT DEFENDE MUDANÇA DE ATITUDE E DE POLÍTICAS 

O Governo anunciou ao País a sua opção de realizar uma saída do Programa de 

Ajustamento Económico e Financeiro sem recurso imediato a qualquer programa ou 

apoio suplementar, nomeadamente um programa cautelar, retomando o tradicional 

financiamento através dos mercados. 

Embora seja um facto que registamos positivamente, na medida em que conferirá uma 

maior autonomia na condução das políticas nacionais, temos de sublinhar que este 

resultado não se encontra suficientemente alicerçado na estratégia delineada no 

programa de ajustamento, cujos erros – no tempo e nas políticas - e austeridade 

excessiva tiveram, aliás, impactos extremamente negativos para as pessoas, para as 

famílias, para os trabalhadores e para a economia do País.  

Tal “saída limpa” apenas foi possível pela imposição de um nível abusivo de sacrifícios, 

austeridade sobre austeridade, que permitiu criar uma almofada orçamental de 15.000 

milhões de euros, cuja prioridade deve ser questionada quando nos confrontamos com 

a realidade do País. 

 Com efeito, a UGT terá sempre fortes reservas em apoiar o conceito de “sucesso” do 

PAEF, que o Governo suporta, quando os níveis de desemprego, os cortes nos salários 

e nas pensões, a deterioração do Estado Social, a redução das condições de vida e 

trabalho, o agravamento da pobreza e das desigualdades, a degradação do mercado 

interno e do tecido produtivo e a generalizada insensibilidade social são as grandes 

marcas da intervenção da Troika.  
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Mais reservas temos quando o Governo, no balanço da 12ª e última avaliação, vem 

anunciar a continuidade e o aprofundamento das políticas que vêm sendo seguidas, 

que sempre mereceram, e merecerão uma profunda oposição da UGT.  

Registamos o destaque dado ao papel que a concertação social deverá ter no futuro 

próximo, mas consideramos muito negativo que tal venha acompanhado do anúncio 

de decisões unilateralmente assumidas, perante e com a Troika, em matérias que 

dizem directamente respeito aos parceiros sociais, como o mercado laboral ou a 

segurança social. 

A continuidade das políticas de austeridade é manifestamente visível no Documento 

de Estratégia Orçamental (DEO) recentemente apresentado, face ao qual o Governo 

pretende dar uma ilusão de alívio dessa mesma austeridade, mas que as medidas 

apresentadas desmentem, registam-se claramente um novo agravamento da 

austeridade (+0.8% PIB já em 2015, cerca de 1.400 milhões de euros) que todos os 

portugueses irão pagar.  

Não é possível que o País continue a centrar a discussão em torno de graus de maior 

ou menor austeridade.  

Temos de centrar as respostas na promoção do crescimento económico, 

da criação de emprego e da correcção das injustiças criadas. 

Contrariamente ao que o Governo afirma, o DEO traz mais austeridade para os 

trabalhadores e pensionistas, sem qualquer indício de alívio da excessiva carga fiscal 

sobre os rendimentos do trabalho. Pelo contrário, registamos até um agravamento de 

impostos (aumento do IVA em 0.25pp na taxa normal, que terá efeitos graves no 

consumo e no emprego em sectores como a restauração), o aumento das 

contribuições para os regimes previdenciais (TSU) em 0.2%, suportado integralmente 

pelos trabalhadores e, como se não bastasse, tornando definitivos os cortes nas 

pensões com a criação da nova CES - contribuição de sustentabilidade.  

A pressão sobre a Administração Pública e o Sector Empresarial do Estado mantém-se 

e irá manter-se durante largos anos, com uma política que insiste na redução de 
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pessoal (rescisões por mútuo acordo e programa de requalificação) e com novos cortes 

de rendimentos (Tabela Remuneratória Única, incorporação de suplementos na 

retribuição base).  

Mesmo a reposição dos salários, através da diminuição gradual da taxa aplicada em 

20%/ano, parece-nos clara para 2015, mas extremamente incerta para os anos 

seguintes. Significa “apenas” quase uma década de perda de poder de compra para os 

trabalhadores abrangidos, não podendo ser vista com o optimismo com que o 

Governo a apresentou. 

Se a isto acrescentarmos a previsão de novos processos de privatização e fusões, com 

potenciais custos em termos de emprego, novas reduções de despesas nas funções 

sociais do Estado, ou um total descaso pela prioridade de combate ao desemprego, 

fica claro que este DEO não apenas passa ao lado de uma verdadeira estratégia de 

crescimento económico para o País como revela, de novo, uma total indiferença 

quanto ao impacto nas pessoas, no consumo, no emprego e na actividade económica. 

O DEO apresenta assim um cenário preocupante, com os sacrifícios passados e futuros 

a traduzirem-se em perspectivas dramáticas (uma taxa de desemprego a manter-se 

muito elevada - acima dos 13% em 2018), num crescimento do PIB muito frágil, o que 

torna ainda mais incerta a verdadeira sustentabilidade de uma reforma que não passe 

por ainda mais austeridade no futuro.    

Em suma, encerradas as avaliações do PAEF e já sem a presença da Troika, o Governo 

fica longe de revelar qualquer intenção de aproveitar a margem de manobra de que 

passou a usufruir, dando antes sinais claros de que a austeridade continua a ser a sua 

opção para o futuro do País, revelando pouca preocupação com a avaliação negativa 

que os portugueses fazem das políticas em curso, na sequência dos enormes sacrifícios 

que lhes foram impostos nos últimos três anos. 

A UGT não pode deixar de sublinhar a necessidade geral de criação de políticas 

geradoras de emprego, com incidência nos jovens portugueses, com um futuro cada 

vez mais incerto e sem perspectiva. 
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A UGT defende que é essencial que o Governo opere uma mudança de políticas e 

prioridades no plano interno e que, simultaneamente, tenha um posicionamento mais 

exigente e proactivo na defesa de um novo rumo e de uma nova solidariedade no 

plano europeu.  

Os cidadãos europeus deverão ter consciência do papel importante que a sua 

participação no acto eleitoral do próximo dia 25 de Maio poderá ter para influenciar o 

futuro duma Europa mais coesa e mais solidária, sem diferenciação geográfica, social e 

económica dos seus membros.  

 

UM VERDADEIRO DIÁLOGO SOCIAL – ALGUMAS PRIORIDADES UGT 

A UGT regista o impulso negocial que o Governo afirma pretender dar à concertação 

social nesta nova fase, tendo apresentado uma agenda que contém um conjunto de 

matérias relevantes (Reforma do Estado, Salário Mínimo e Política de Rendimentos, 

Medidas Activas de Emprego e Natalidade e Conciliação da vida familiar, pessoal e 

profissional).  

A UGT está disponível para o diálogo sobre as mesmas, mas deve recordar que 

algumas delas foram já objecto de compromissos tripartidos que não podem e não 

devem ser esquecidos e relativamente aos quais importará porventura revisitar alguns 

dos objectivos delineados. 

Mais, importará distinguir entre áreas de intervenção urgente e que não podem estar 

na dependência de consensos a construir noutras matérias (como o Salário Mínimo) e 

outras cuja preparação exigirá um diálogo mais continuado e de médio/longo prazo 

com os parceiros sociais (como a Reforma do Estado). 

O Governo recuou na intenção de redução dos montantes das indemnizações por 

despedimento ilícito, sendo de registar positivamente este sinal de abertura ao diálogo 

numa medida defendida pela Troika.  
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Foi um recuo em que a UGT teve um papel determinante, recusando desde o primeiro 

momento uma medida sem qualquer fundamento e sem impacto económico, como o 

próprio Governo acabou por admitir, e que constituía uma inaceitável fragilização da 

protecção dos trabalhadores e do próprio Estado de Direito. 

A UGT relembra porém que não se trata de uma qualquer melhoria, mas apenas de um 

não agravamento da desprotecção dos trabalhadores, muito penalizados nos últimos 

anos por várias alterações à lei laboral. Assim como não esquece também todo o 

conjunto de propostas apresentadas pelo Governo, nomeadamente aquelas que terão 

sido negociadas com a Troika (como na área da negociação colectiva - caducidade e 

redução da sobrevigência, suspensão da vigência, manutenção da suspensão do 

pagamento do trabalho suplementar), que poderão dificultar um diálogo mais 

efectivo. 

A UGT recusa o diálogo que se cinja às matérias da agenda do Governo e a concertação 

de mera audição e aval das políticas e propostas discutidas noutras sedes, assumindo 

desde já uma posição clara relativamente a algumas matérias que consideramos 

centrais para a concertação social futura, bem como sobre o quadro em que essas 

discussões se deverão desenvolver.  

Actualização do Salário Mínimo 

O aumento do salário mínimo é uma medida urgente e prioritária, não apenas como 

estímulo à economia mas, também e sobretudo, por razões da mais basilar justiça 

social, que a tornam um imperativo político e ético.  

É essencial que o Governo assuma as suas responsabilidades nesta 

matéria, não se escudando na conveniência de um consenso prévio dos 

parceiros sociais, nem na tentativa de englobar esta discussão num 

quadro negocial mais lato.  

Esse consenso é de facto desejável, mas nunca foi condição para que o Governo 

cumpra plenamente o seu papel. Estamos convictos que um aumento imediato do 
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SMN para os 500 euros não conheceria a oposição de qualquer dos parceiros sociais, 

de tal forma é generalizado o reconhecimento da sua pertinência económica e social.  

Porém, a UGT considera inaceitável que o aumento do salário mínimo 

continue a ser adiado e que se pondere que produza efeitos apenas em 

2015. 

Desbloqueamento da Negociação Colectiva 

É necessário que a concertação social enfrente os desafios do mercado 

de trabalho, nomeadamente aquele que é actualmente o grande 

constrangimento sentido diariamente pelos trabalhadores e pelos 

sindicatos: o bloqueamento da negociação colectiva.  

Nesta matéria é de salientar que se verifica uma grande convergência por parte das 

associações de empregadores e das empresas com a posição da UGT.  

O Governo assumiu o compromisso, no quadro do acordo tripartido de 2012, de 

dinamizar a negociação colectiva. Não apenas tal ficou por cumprir como, por sua 

iniciativa e pressão da Troika para a desregulação, foram introduzidas medidas – como 

os requisitos de emissão de portarias de extensão – que determinaram que a 

negociação colectiva atravesse o seu pior momento em toda a história da nossa 

democracia.  

É de registar o facto de a negociação colectiva ter abrangido cerca de 2 milhões de 

trabalhadores em 2008, número que caiu para pouco mais de 200.000 em 2013.  

É necessário que o desbloqueamento da negociação colectiva seja 

considerado prioritário e que o Governo assuma e cumpra os compromissos 

assumidos tripartidamente com os parceiros sociais, e não condicione possíveis 

compromissos bilaterais entre estes, tomando as necessárias medidas para que a 

negociação colectiva livre e autónoma possa cumprir plenamente o seu papel. 
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É essencial garantir condições para a dinamização dos processos negociais e para que 

as negociações realizadas produzam os seus efeitos, quer no sector público, quer no 

sector privado, e que não sejam introduzidos novos obstáculos à negociação conduzida 

pelos sindicatos e pelas associações de empregadores.  

A UGT reitera que é necessário pôr termo às restrições à emissão de 

portarias de extensão, que vêm constituindo um fortíssimo obstáculo à 

conclusão de acordos.  

A UGT assinala que o Governo pretende avançar com alterações que agilizam a 

emissão de portarias de extensão, o que poderá ser positivo, mas está longe de 

responder à exigência da UGT de não se limitar o quadro estabelecido pelo Código do 

Trabalho.  

A UGT defende ainda que é necessário pôr termo à manutenção das 

insustentáveis compressões do direito à negociação colectiva, como é a 

suspensão temporária dos valores de pagamento do trabalho 

suplementar e dos descansos compensatórios, a qual rejeitamos 

liminarmente, tal como já o fizeram vários dos nossos sindicatos e também por nós 

já assumido publicamente no 1º de Maio.  

A UGT considera inaceitável que o Governo pretenda avançar com o prolongamento e 

a perpetuação de medidas anunciadas como temporárias, contrariando os alertas 

deixados pelo próprio Tribunal Constitucional e frustrando de novo as legítimas 

expectativas dos trabalhadores fortemente penalizados pelas mesmas. 

A UGT entende que é negativo que se queira reduzir ou suspender a vigência dos 

acordos existentes, fora de um quadro de real promoção da negociação colectiva que 

mereça o total consenso dos parceiros sociais, e rejeita qualquer imposição que faça 

perigar os acordos livremente negociados.  

 

 



8 
 

Defesa do Estado Social 

A UGT considera que a Reforma do Estado será uma discussão relevante, mas que não 

deixa de suscitar forte apreensão face ao que têm sido as opções tomadas 

relativamente às áreas fundamentais de intervenção do Estado, fazendo perigar o 

Estado Social, e à Administração Pública e ao Sector Empresarial do Estado, colocando 

em causa a qualidade dos serviços e o acesso aos mesmos pelos cidadãos.  

Entendemos que há matérias em que a discussão e a construção de compromissos 

com os parceiros em sede de concertação social deverão ser incontornáveis, o que 

nem sempre tem sido respeitado. Tal é claramente o caso da Segurança Social, 

sobretudo no que concerne ao regime previdencial, suportado pelas contribuições de 

trabalhadores e empregadores.  

Mais, haverá matérias em que, podendo ser discutidas em CPCS as linhas gerais de 

uma possível reforma, o diálogo mais profundo sobre as políticas e medidas a 

implementar deverá passar pelas estruturas representativas dos trabalhadores do 

sector.  

Alterações ao nível da estrutura e organização, da política de gestão dos recursos 

humanos, ou a organização do trabalho, não podem continuar à margem de uma 

efectiva participação dos sindicatos e dos trabalhadores.  

A UGT entende que estas são matérias que não poderão ser desenquadradas de uma 

discussão sobre o modelo de Estado que queremos e para a qual, além de um 

necessário diálogo político entre os partidos com assento parlamentar, deverá ser 

assegurado um espaço para o envolvimento dos parceiros sociais.  

A UGT afirma que não aceitará uma Reforma do Estado centrada em 

cortes cegos (de rendimentos e pessoas) e em objectivos economicistas 

e meramente orçamentais, caminho que apenas levará a uma inaceitável 

destruição do papel do Estado e do próprio Estado Social.       
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A UGT considera inaceitável que o Governo persista no ataque aos 

trabalhadores, reformados e pensionistas da Administração Pública, já 

fortemente penalizados relativamente ao seu poder de compra por via 

de sucessivos cortes salariais, e que venha agora impor novos aumentos 

de impostos e dos descontos para a segurança social que se traduzem, 

na prática, em novas reduções salariais. 

A UGT recusa ainda que o Governo volte a insistir na alteração da Tabela 

Remuneratória Única, procurando dessa forma tornar definitivos os cortes salariais 

que sempre tem apregoado como provisórios, e faça promessas de reposição faseada 

dos salários e de descongelamento das promoções e progressões nas carreiras, 

condicionadas à conjuntura económica e financeira, levando a uma imprevisibilidade 

que pode mesmo fazer perigar a transitoriedade exigida pelo Tribunal Constitucional.  

Lisboa, 7 de Maio de 2014 

 

O SECRETARIADO NACIONAL 

Aprovado por Unanimidade 

 


