
 
 

XII Congresso da UGT 

Lisboa, 20 e 21 de Abril de 2013 

Intervenção de abertura do Secretário Geral 

 

Caras e Caros Convidados 

Caras e Caros Delegados 

 

Hoje os trabalhadores, todos os portugueses confrontam-se com a situação mais 

difícil de sempre do Portugal democrático. 

O desemprego atinge níveis insustentáveis e continua a crescer em todos os grupos 

etários e particularmente entre os jovens. 

A duração do desemprego aumenta e há um número crescente de desempregados 

que não tem qualquer protecção social. 

Há cada vez mais pobres. Os salários e as pensões reais diminuem e os impostos 

pagos pelas pessoas são cada vez maiores. As desigualdades sociais agravam-se. Há 

uma política deliberada de empobrecimento dos portugueses com efeitos 

dramáticos na vida das pessoas e das famílias. 

Crescem a insegurança no emprego e a incerteza quanto ao futuro. A falta de 

confiança e de esperança reflecte-se no aumento do número de portugueses que 

procuram no estrangeiro uma vida melhor. 

Está à vista de todos que as actuais políticas estão a conduzir o País a uma espiral 

recessiva de que não conseguiremos sair.  

A austeridade, longe de obter os resultados esperados agravou a recessão, 

aumentou o desemprego e levou a uma maior dificuldade em reduzir o défice, 

tornando a situação absolutamente insustentável. 

Bem sabemos que o pedido de ajuda financeira externa e o consequente 

Memorando com a Troika condicionam as políticas. 

Mas não podemos aceitar que seja a Troika a ditar as políticas, nem uma política 

nacional de total submissão às suas imposições. 
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A UGT sempre assumiu que há que prosseguir o esforço de ajustamento para que 

possamos regressar aos mercados financeiros, mas a um ritmo que seja compatível 

com o crescimento e o emprego. 

Infelizmente não é isso que está a acontecer. O Governo prossegue uma política de 

ultra austeridade e, falhando sistematicamente as metas por si próprio fixadas. 

A Ultra austeridade, aliada  à desregulação económica e social está a agravar os 

problemas do País e dos portugueses. 

A continuação do ajustamento não pode continuar a ser feita unicamente pela via 

do aumento dos impostos sobre as pessoas ou, à custa dos pensionistas e dos 

trabalhadores do sector público.  

A redução do défice tem que prosseguir por via de uma melhor gestão da 

Administração Pública, da redução de custos nas áreas das PPP’s e dos juros, do 

combate à fraude, à fuga fiscal e à economia clandestina e por via de impostos 

sobre as operações financeiras especulativas e sobre a riqueza. 

A redução tem sobretudo que ser feita por via do aumento de receita originado por 

uma maior actividade económica, não devendo ser esquecido o papel do mercado 

interno. 

Não são aceitáveis mais, sempre mais medidas de austeridade. 

O Governo está obrigado a cumprir a Constituição e a lei e não pode desrespeitá-

las repetidamente. 

A UGT saúda a decisão do Tribunal Constitucional, que exige o respeito pelos 

princípios da igualdade e da equidade. 

É totalmente inaceitável que se fale agora num segundo programa de ajustamento, 

que prolongaria a ultra-austeridade. 

E daqui queremos deixar bem claro que só um Governo saído de eleições estará 

legitimado para negociar tal Memorando. 

Por isso, há que mudar de políticas, tal como a UGT tem reivindicado desde há 

muito. 

A UGT aposta em 7 áreas fundamentais. 

Em primeiro lugar o crescimento económico. Exigem-se medidas que favoreçam o 

investimento, apostando na chamada reindustrialização, envolvendo os sectores 

produtivos da indústria, agricultura e pescas, turismo, transportes e outras áreas 

fundamentais ao desenvolvimento económico. 
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Exigem-se políticas sectoriais e de apoio ao investimento produtivo, ao 

reinvestimento dos lucros e à recapitalização das empresas. 

Há que dar especial atenção ao futuro quadro financeiro comunitário para que este 

responda de facto a estas preocupações. 

Há que estancar a falência das empresas, muitas delas viáveis, que destrói o 

potencial produtivo do País e gera mais e mais desemprego. 

Tem que ser dada especial atenção aos sectores intensivos em emprego, como é o 

caso dos serviços e da construção civil, por via de incentivos fiscais e financeiros 

dirigidos ao aumento da actividade económica, e à promoção do investimento 

privado em áreas como a reabilitação urbana. 

Exige-se uma particular atenção aos empregos verdes, garante de um crescimento 

sustentável, potenciador de maior autonomia energética e com efeitos muito 

positivos noutras áreas como as vastas fileiras do turismo e da floresta. 

Em segundo lugar o emprego. 

Sem crescimento económico não há emprego. 

Mas neste momento são mais necessárias que nunca políticas que apoiem os 

desempregados, com especial atenção aos jovens e aos trabalhadores sem 

protecção social. 

Políticas que procurem garantir a qualificação e requalificação dos jovens, dos 

desempregados e dos activos. 

Que apostem no aumento da empregabilidade através de programas, como os 

estágios, que favoreçam a integração no mercado de trabalho. 

É fundamental uma maior eficiência, rigor e transparência na execução das 

políticas de emprego e uma melhor adequação às necessidades das empresas e 

dos trabalhadores, destinatários últimos de tais políticas. 

Em terceiro lugar a competitividade. 

A UGT sempre assumiu que é necessário aumentar a competitividade das 

empresas e da economia de modo a garantir mais exportações e menos 

importações. 

Está completamente ultrapassado um modelo assente nos baixos salários e na 

exploração de más condições de trabalho. Precisamos de apostar na melhoria das 

qualificações, na inovação no processo e no produto e não apenas no baixo preço, 

como se vê pelo bom exemplo do sector do calçado. 
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Ainda não foram tomadas medidas eficazes de combate aos preços especulativos, 

e às violações da lei da concorrência. 

Todos defendem a diminuição dos custos de contexto, mas há que promover 

medidas com impacto imediato na produtividade através da melhoria da 

capacidade técnica das empresas, do combate à economia clandestina e à fraude 

fiscal e da melhoria da eficiência da Administração Pública, em especial nas áreas 

da justiça, do licenciamento, do ordenamento do território e do combate à 

burocracia.   

Em quarto lugar a Administração Pública. 

Os trabalhadores há muito que reclamam a sua modernização, uma melhor gestão 

e uma melhor utilização dos recursos humanos e financeiros. 

É a melhoria do funcionamento que vai conduzir à redução de gastos e não o 

contrário. 

A política cega de cortes orçamentais acarreta graves prejuízos para o País e para 

os trabalhadores, conduzindo a uma gradual paralisação da Administração Pública 

e implica o recurso sistemático a consultores externos e a gabinetes ministeriais   

sobredimensionados. 

A UGT sempre afirmou que não está disponível para discutir a reforma do Estado 

na base de cortes orçamentais cegos contra os trabalhadores e os Serviços 

Públicos, mas tem bem presente a necessidade de uma melhor Administração 

Pública. 

Este é um processo que exige um diálogo sério e não imediatista, sendo 

fundamental a participação dos trabalhadores. 

Em quinto lugar o Estado Social. 

O modelo social europeu foi a base para o progresso económico e social 

continuado na Europa durante mais de trinta anos. 

O Portugal democrático construiu o Serviço Nacional de Saúde, a Educação para 

todos e uma Protecção Social de base pública e universal. 

Não permitiremos a destruição do SNS. 

Bater-nos-emos pela Educação pública de qualidade, garante da igualdade de 

oportunidades e direito fundamental dos jovens. 

Exigimos uma participação tripartida nas decisões sobre a reforma do regime 

contributivo da Segurança Social, manifestando a nossa frontal oposição ao 
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aumento da idade de reforma para os 67 anos, que apenas contribui para o 

aumento do desemprego. 

Defendemos o direito a pensões dignas e a solidariedade intergeracional, através 

de um sistema contributivo público financiado a 100% por descontos de 

trabalhadores e empregadores. 

O Estado tem que ser uma pessoa de bem e não se pode apropriar do que não lhe 

pertence. 

Exigimos que se pare com a diminuição permanente das prestações familiares, com 

posições contra o Rendimento Social de Inserção e com a redução das prestações 

de protecção no desemprego ou na doença. 

Em sexto lugar a defesa do Sector Público Empresarial. 

Tem havido uma política sistemática de ataque ao sector e aos direitos dos seus 

trabalhadores. 

Nada o justifica. 

O sector público empresarial tem um papel fundamental na capacidade do Estado 

para intervir nas áreas estruturantes da economia e na satisfação de necessidades 

fundamentais dos cidadãos, garantindo serviços de qualidade e a preços acessíveis 

a todos. 

Somos totalmente contra a privatização da Rádio e Televisão, que coloca em causa 

o serviço público de informação e a sustentabilidade financeira do próprio sector 

da Comunicação Social. 

Somos contra todas as políticas que não garantam uma TAP como empresa de 

bandeira que nos liga às comunidades emigrantes, que é a 2ª exportadora nacional 

e que tem uma dimensão estratégica na afirmação dos interesses nacionais. 

Defendemos o sector público de transportes ferroviários, rodoviários, marítimo e 

portuário, que são fundamentais para os cidadãos e para a competitividade da 

economia. 

Precisamos, isso sim, de uma melhor gestão das empresas com mais transparência 

e com a participação dos trabalhadores, nos processos de reestruturação e por via 

da negociação colectiva. 

Em sétimo e último lugar o Estado de Direito. 

Temos vindo a assistir à progressiva paralisação dos Serviços Públicos de 

Fiscalização nas áreas do Trabalho e da Economia. 
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 A Justiça no Trabalho continua ineficaz. Em causa está não só o respeito pela lei, 

mas a própria protecção de trabalhadores especialmente vulneráveis. 

Não podem ficar impunes os empresários com salários em atraso, o encerramento 

ilegal de empresas, os despedimentos ilegais, a coação física ou psicológica ou a 

precariedade ilegal. 

Exigimos a efectiva fiscalização dos recibos verdes ilegais, sendo inaceitável que 

não seja cumprida a lei que obriga uma fiscalização automática de todo os casos 

em que mais de 80% da remuneração provêm de uma única entidade 

empregadora. 

O Estado não pode estar acima da lei nem por acção nem por omissão. É sua 

obrigação assegurar que não exista um vazio de fiscalização quanto às actividades 

que ele próprio desenvolve. 

Uma democracia participativa exige o desenvolvimento do diálogo social nas suas 

diferentes dimensões – concertação social, negociação colectiva e direito de 

informação e consulta. 

Faz parte do código genético da UGT a defesa do diálogo social a todos os níveis. 

Por isso participamos na concertação social desde o seu início em 1984. 

Sempre nos empenhámos em todos os processos negociais e só houve acordos 

quando a UGT os assinou. 

Em Março de 2011 subscrevemos o acordo tripartido sobre a Competitividade e o 

Emprego, apoiando os esforços nacionais de defesa de um Programa de 

Estabilidade e Crescimento, que apoiado pela União Europeia, garantisse o 

financiamento externo do Estado e da Economia. 

A sua inviabilização levou ao pedido de ajuda externa e à assinatura do 

Memorando com a Troika em maio de 2011. 

Não fomos ouvidos durante a sua negociação e discordámos de muitas das suas 

imposições, nomeadamente na área laboral e social. 

Procuramos alterar muitas das suas medidas e outras que à sua margem nos 

tentaram impor, como o aumento em meia hora do horário diário de trabalho, não 

remunerado e ao livre arbítrio do empregador.  

Em defesa do diálogo social, e contra alterações unilaterais da legislação laboral 

fizemos uma greve geral em Novembro de 2010 e outra em Novembro de 2011. 
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Conseguimos a reabertura dos processos negociais, o que conduziu à celebração de 

Acordos. Assim aconteceu, em Janeiro de 2012, com o Compromisso Tripartido 

para o Crescimento, a Competitividade e o Emprego. 

Tal Compromisso derrotou a meia hora, permitiu alterações à proposta de revisão 

do Código de Trabalho, levou a mudanças, significativas na proposta de revisão do 

subsídio de desemprego, e contribuiu para a derrota do roubo de 7% no salário 

através da TSU – Taxa Social Única. 

Tal compromisso obrigou o Governo a negociar em Concertação Social todas as 

alterações à legislação laboral e social e travou o aumento para as 40 horas do 

horário de trabalho na Administração Pública. 

Todavia, não conseguimos travar novos compromissos que o Governo foi 

assumindo com a Troika, nomeadamente os que dizem respeito ao agravamento 

brutal da carga fiscal, aos cortes e congelamento das pensões, aos cortes e 

congelamento dos salários do sector público e à redução das prestações sociais. 

O Governo negociou com a Troika, em violação clara do compromisso tripartido, 

novos valores para as indemnizações por despedimento e ignorou a criação do 

Fundo de Compensação.  Embora o compromisso final não mereça o nosso acordo, 

obrigamos o Governo e a Troika a renegociar. 

O Governo tem tomado posições claramente inaceitáveis relativas à revisão do 

salário mínimo, contra posições de abertura negocial expressas por todos os 

parceiros sociais. 

A UGT reafirma a sua exigência de revisão do salário mínimo. 

Em matérias fundamentais nas áreas do Crescimento, da Competitividade e do 

Emprego, o Compromisso Tripartido continua a não ser cumprido, como os 

parceiros sociais vem denunciado, pelo que o Compromisso na prática já não 

existe. 

A UGT exige medidas e propostas globais do Governo relativas ao Crescimento, à 

Competitividade e ao Emprego. 

A UGT denuncia o esvaziamento para que o Governo está a conduzir a Concertação 

Social. 

Os membros do Governo na CPCS, em geral não assumem posições, limitando-se a 

ouvir as posições dos parceiros sociais, sem qualquer esforço de procura de 

compromissos e sem qualquer garantia de continuidade. 

Não é apresentada em Concertação Social, há longos meses, uma única proposta 

para discussão que seja de facto uma proposta do Governo. 
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Esta situação não pode continuar. 

A UGT nada tem a ver com a organização interna do Governo, mas pode e deve 

exigir que este se assuma como tal no seio da Concertação Social e que apresente 

de facto propostas em áreas prioritárias para o País, como são o Crescimento e a 

Reforma do Estado.  

Também a nível da negociação colectiva tem havido clara violação do 

Compromisso Tripartido. 

O Governo nunca assumiu o papel dinamizador a que se comprometeu.  

Atrasou e recusou a publicação de Portarias de Extensão e negociou com a Troika 

uma orientação que põe em causa a negociação colectiva e que mereceu a 

oposição generalizada dos parceiros sociais. 

A UGT exige pois a revisão desta orientação. 

A UGT exige a dinamização da negociação colectiva em todos os sectores, incluindo 

a Administração Pública e o Sector Empresarial do Estado, sectores onde o Estado 

empregador tem demonstrado uma clara incapacidade e falta de vontade negocial. 

Mas também é tempo das associações empresariais e das empresas clarificarem a 

sua posição: 

- Querem apropriar-se de todos os ganhos de produtividade ou assumem a 

necessidade de uma justa repartição da riqueza criada? 

- Querem a concorrência desleal por via da ausência de negociação colectiva 

ou defendem esta negociação como um compromisso bipartido que 

beneficie mutuamente trabalhadores e empregadores? 

É urgente e indispensável a discussão da politica de rendimentos, tendo por base 

os aumentos de produtividade e competitividade e os impactos sobre o 

crescimento económico e o emprego. 

A UGT reafirma a necessidade de reforço dos mecanismos de informação e 

consulta e saúda o importante trabalho que o Conselho Económico e Social vem 

desenvolvendo. 

A democracia tem por base o voto dos cidadãos que conduz à legitimação das 

instituições e à alternância democrática. 

O momento muito difícil que o País vive exige diálogo político e social, assente no 

respeito pelas diferentes posições, visando objectivos comuns e a procura dos 

necessários compromissos. 
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Não estão em causa unanimismos, como não podem haver imposições porque 

ninguém é dono de toda a verdade, nem representante exclusivo do interesse 

nacional. 

Caras e Caros Convidados 

Caras e Caros Delegados 

Os problemas do nosso País tem que ser resolvidos em primeiro lugar a nível 

nacional e cada um deve assumir as suas responsabilidades. 

Mas Portugal não conseguirá ultrapassar as suas dificuldades, em particular quanto 

às necessidades de financiamento, sem políticas diferentes a nível internacional e, 

especialmente, a nível da União Europeia. 

Como a Sharan e a Bernadette, responsáveis das duas maiores organizações 

sindicais a nível mundial, acabam de afirmar nas suas intervenções:  

- Não é aceitável a continuação de políticas de austeridade que estão a 

conduzir a área do Euro para a recessão; 

- Não são aceitáveis políticas de desregulação que ignoram as pessoas e 

põem em causa a Europa Social; 

- Não é admissível que a Europa não tenha hoje uma política consistente de 

Crescimento e Emprego. 

Precisamos de uma governação económica que vá lado a lado com a governação 

social. É urgente a discussão europeia da proposta de Contrato Social para a 

Europa apresentado pela Confederação Europeia de Sindicatos. 

É fundamental a rápida entrada em vigor da União Bancária que garanta a 

regulação do sector bancário, o combate à especulação financeira e o acesso ao 

crédito em condições de concorrência leal entre as empresas dos diferentes Países. 

E aqui queremos manifestar o apoio a um sistema bancário nacional que cumpra as 

suas obrigações face aos depositantes e seja capaz de financiar a economia e as 

pessoas, em condições adequadas. Um sistema bancário que garanta emprego 

estável e de qualidade aos seus trabalhadores. Mas não aceitamos um sistema 

bancário cujos interesses sejam sobretudo o dos banqueiros, que muitas vezes 

condicionam ilegitimamente o poder político e penalizam a economia real. 

É neste quadro que defendemos a urgente renegociação do nosso Memorando 

com a Troika. Saúda-se o alargamento das maturidades, mas isso não é suficiente. 

Há que garantir: 

- uma mais gradual redução do défice, que não pode resultar apenas da 

repetida  incapacidade do Governo em atingir os objectivos fixados;  
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- a redução das taxas de juro a pagar pelo País;  

- a mutualização de parte da divida; 

- a obtenção de mais e melhores condições de financiamento, em particular 

para as PME’s. 

E há que garantir que a disponibilidade financeira gerada por essa negociação seja 

canalizada para as verdadeiras prioridades do País: o Crescimento e o Emprego.  

Precisamos de uma globalização que promova o desenvolvimento económico e 

social equilibrado a nível mundial, combatendo os paraísos fiscais e o dumping 

social e ambiental. 

O papel da Confederação Sindical Internacional é fundamental na luta por uma 

globalização justa, na defesa da democracia, no combate por um Mundo mais justo 

e solidário. 

Para isso conta a acção dos seus filiados, entre os quais a UGT, mas também a 

acção que desenvolve junto às Instituições Financeiras Internacionais, junto ao G20 

e ao G8 e sobretudo na acção da Organização Internacional de Trabalho, sede do 

diálogo social tripartido a nível mundial, cujo papel é fundamental na defesa do 

trabalho digno, do emprego e do diálogo social a nível regional e nacional. 

A existência de uma moeda única exige políticas de coesão e solidariedade entre os 

Países que a integram e um papel diferente do Banco Central Europeu. 

A intervenção sindical reforça-se na unidade na acção a nível nacional e na 

participação solidária a nível internacional. 

E aqui queremos expressar o nosso apoio à acção da Confederação Sindical dos 

Países de Língua Portuguesa e às Centrais Sindicais que a integram. 

A UGT considera extremamente importante a CPLP, comunidade assente na língua 

comum, mas também nos laços históricos e culturais que unem os seus diferentes 

Países, esperando que em breve venha a ser criado o Conselho Económico e Social, 

pelo qual todos nos batemos. 

 

 

Caras e Caros Convidados 

Caras e Caros Delegados 
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A UGT orgulha-se da sua história, da sua luta na defesa dos trabalhadores, com um 

sindicalismo de proposição e de acção, a nível de empresa, sectorial, regional e 

nacional. 

Daqui queremos saudar os ex dirigentes aqui presentes, que protagonizaram uma 

luta difícil pela afirmação do sindicalismo democrático. 

Neste Congresso será apresentada uma contribuição para a História da UGT de 

1970 a 1990, elaborada com total independência por historiadores de competência 

e isenção reconhecidas, que mostra bem o trabalho desenvolvido em condições 

muito difíceis, que levaram a uma UGT activa em todos os sectores de actividade. 

Como no passado, a UGT e os seus Sindicatos tem demonstrado merecer a 

confiança dos trabalhadores. 

Nestes quatro anos os Sindicatos foram submetidos a grandes desafios, perante 

uma crise que afectou profundamente as condições de vida e de trabalho. 

Chegamos a este Congresso mais fortes, porque em conjunto conseguimos vencer 

muitas dificuldades, assumindo compromissos na defesa dos trabalhadores e, 

consequentemente, do País. 

Foram criadas 20 Uniões que deram maior expressão à UGT em todo o espaço 

nacional, com coordenação e dinamização da intervenção sindical. 

Foram reforçadas as Federações Sindicais. 

Foram conduzidos esforços de reorganização dos Sindicatos e de acções comuns na 

sindicalização. 

Foi apoiada a negociação colectiva. 

Foram desenvolvidas acções específicas dirigidas aos desempregados, aos 

pensionistas, aos jovens e idosos e de luta contra todas as discriminações, em 

especial das de que são vitimas as mulheres e os migrantes. 

Este é um Congresso de continuação de um processo que a UGT e os seus 

Sindicatos vem prosseguindo, no rejuvenescimento dos seus quadros dirigentes, na 

promoção da igualdade de género, numa maior expressão regional e sectorial dos 

seus Órgãos. 

 Neste Congresso, nestes dois dias, vamos debater os caminhos do futuro. 

Assumimos um Congresso de Renovação. 

Em primeiro lugar nos Órgãos dirigentes. 
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Vamos eleger um novo Secretário Geral e uma nova Presidente, quadros sindicais 

cuja experiência e capacidade  promoverão uma mobilização colectiva que farão da 

UGT uma Central Sindical cada vez mais forte e reivindicativa,  porque assente na 

coesão interna e num sindicalismo de proposição e acção e livre de todas as 

tutelas. 

Vamos discutir e aprovar as linhas de orientação para a ação da UGT para o futuro, 

na defesa de um País com justiça e solidariedade, com programa económico e 

social. 

A UGT sempre soube assumir as suas responsabilidades, na defesa dos interesses 

dos trabalhadores seus representados. 

Não é possível exigir sempre mais e mais sacrifícios. Não é admissível que sejam os 

trabalhadores e os pensionistas a continuar a pagar a quase totalidade dos custos 

do ajustamento. 

É tempo de acabar com a insegurança no emprego, o desespero das famílias, o 

medo do futuro. 

Precisamos de políticas diferentes para vencer a crise com coesão económica e 

social. 

Hoje e sempre a UGT estará na primeira linha na defesa de um Portugal com futuro 

para todos. 

 

Com Crescimento e Emprego 

Recuperar a Esperança 

 

VIVA a UGT 

VIVA PORTUGAL 

 

 


