
 

Conferência de Imprensa – 26/3/2012 

Declaração da UGT 

1. O desemprego atinge níveis insustentáveis e continua a crescer, podendo atingir no final do ano mais 

de 16% (15% em média anual) ou seja, mais de 900.000 desempregados. A este número acrescem os 

desempregados, que não procuram ativamente emprego (desencorajados -82.000 no 4º trimestre de 

2011) e os trabalhadores em subemprego visível (186.600 no mesmo trimestre). 

 

2. Com o Compromisso Tripartido para o Crescimento, a Competitividade e Emprego, a UGT procura 

não só minimizar os custos sociais do Memorando com a Troika como também aprovar as bases de 

uma política de Crescimento e Emprego que possa inverter o aumento do desemprego no curto 

prazo, atacando também os fatores estruturais que estão na base da baixa competitividade média da 

economia portuguesa e melhorando a dinâmica de resposta á crise. 

 

3. É fundamental cumprir integralmente o acordado e iniciar políticas viradas para o Crescimento e o 

Emprego, para a promoção da negociação coletiva e para a melhoria das qualificações profissionais 

dos jovens e dos ativos. 

 

4. Discordando da assinatura de tal acordo a CGTP-IN, no uso legítimo do direito à greve, conquista de 

Abril, declarou uma greve dita geral para o dia 22 de Março. 

 

5. A UGT nada fez para obstaculizar tal greve, por declarações ou ações, apesar da mesma surgir nas 

declarações iniciais da CGTP-IN, com a intenção clara de dividir e enfraquecer a UGT. 

 

6. Recusámos sistematicamente intervenções públicas que pudessem ser interpretadas como anti-

greve, apesar das múltiplas calúnias a que a UGT esteve sujeita neste período, quer em termos 

públicos, quer nos locais de trabalho. 

 

7. Terminada a greve consideramos que é o momento de esclarecer algumas inverdades da CGTP-IN.  

 

8. Em primeiro lugar, a notícia da CGTP-IN  de que aderiram à greve 20 Sindicatos da UGT e 

Independentes. 

 

A UGT esclarece que: 

 

 Com estes números esta foi a greve declarada pela CGTP-IN a que aderiram menos Sindicatos não 

filiados nessa Central (menos de 10%); 

 Segundo os dados de que a UGT dispõe nenhum Sindicato da UGT aderiu à greve dita geral da 

CGTP-IN. Apenas um Sindicato da UGT (o SITRA), declarou greve no dia 22/3 , no seguimento de 

Plenários nos locais de trabalho ou a pedido de alguns sócios. Para além disso um Sindicato 

declarou greve em três empresas (TRANSTEJO, SOFLUSA e Atlantic Ferries), um em duas empresas 

(Metropolitano de Lisboa e Transtejo) e um numa empresa (RTP). As declarações de greve neste 

dia são muito inferiores às verificadas em Dezembro de 2002; 



 A UGT, como Central Democrática, sempre respeitou as posições dos seus Sindicatos na 

declaração de greves, nunca estas tenham sido postas em causa ou provocado problemas 

posteriormente no interior desta Central Sindical. 

 

9. Como é reconhecido por todos esta greve da CGTP-IN não teve o mínimo de comparação com as 

greves gerais de Novembro de 2010 e 2011. Só um total sectarismo pode apontar adesões idênticas. 

 

As diferenças foram ainda mais visíveis em todos os setores em que existe maior filiação sindical 

(Transportes, Administração Pública e grandes empresas do setor público e privado). 

 

A adesão a esta greve foi a mais baixa em qualquer greve declarada pela CGTP. 

 

10. É tempo de refletir agora sobre o futuro. É evidente que persistem claras diferenças de posição entre 

a UGT e a CGTP-IN na abordagem da situação quanto às saídas para a crise e mesmo a nível do 

desenvolvimento futuro da negociação coletiva. 

 

11. Mas a UGT considera que será desejável que as duas Centrais Sindicais procurem a unidade de ação 

futura possível em face de objetivos comuns. 

 

Nesse quadro, a UGT aponta duas áreas de intervenção prioritária: 

 

 As políticas de emprego e formação profissional, em que já houve acordos assinados pelas duas 

Centrais em 1991 e 2001; 

 Os acordos de negociação coletiva a nível setorial ou de empresa, sempre que seja possível 

construir propostas com objetivos idênticos. 

 

12. A UGT continuará a bater-se intransigentemente na defesa do Crescimento e do Emprego, com 

especial atenção: 

 

 Às políticas viradas para o combate ao desemprego dos jovens e dos trabalhadores com maiores 

dificuldades de empregabilidade; 

 Na melhoria dos níveis de educação e de formação dos jovens e dos ativos, incluindo a nível de 

requalificação de licenciados e trabalhadores com qualificações em que há quebra na procura, 

sem desvalorização profissional; 

 Na recuperação de empresas viáveis em dificuldades, defendendo os postos de trabalho;  

 Na defesa da melhoria da qualidade do emprego e no combate à precariedade em especial a 

ilegal; 

 Na melhoria dos fatores de competitividade que apostem na qualificação, na inovação, na 

capacidade técnica das empresas e no combate à concorrência desleal e à economia clandestina; 

 No reforço da capacidade produtiva nacional, quer virada para as exportações, quer para o 

mercado nacional; 

 No combate às desigualdades sociais e à pobreza e exclusão, com especial atenção aos salários e 

às pensões, nomeadamente os de mais baixo valor; 

 Na dinamização da negociação coletiva, de modo a que a mesma retome o seu ritmo normal e 

assuma um papel fundamental na regulação social. 


