
 

 

 

Discurso do Secretário-geral eleito, Carlos Silva, no encerramento do 

XII Congresso da UGT 

 

 

Exmo Senhor Secretário de Estado de Estado do Emprego e da Formação Profissional 

Exmos Senhores representantes dos Partidos Políticos (PS, PSD, CDS) 

Exmos Senhores Representantes das Confederações Empresariais e da CGTP 

Caros Ex-Dirigentes e Fundadores da UGT 

Caras Delegações Internacionais Convidadas 

Caras e Caros Congressistas a esta Sessão de Encerramento do XII Congresso da UGT 

Caras e Caros Trabalhadores da UGT e dos nossos Sindicatos, sem os quais este Congresso não 

seria possível, e a quem muito agradeço 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Hoje, dia 21 de Abril de 2013, centenas de dirigentes sindicais reunidos no XII Congresso da 

UGT, elegeram de forma livre e soberana, como é apanágio no movimento sindical 

democrático, os novos Órgãos nacionais da nossa Central para um mandato de quatro anos que 

hoje se inicia. 

 

Esta decisão, hoje aqui tomada e cujos resultados foram há poucos momentos dados a 

conhecer, elegeu o novo Secretariado Nacional, a Mesa do Congresso e do Conselho Geral, o 

Conselho Fiscalizador de Contas e o Conselho Disciplinar e os novos Presidente e Secretário-

Geral da UGT. 
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Bem-vinda Professora Lucinda Dâmaso, a nova Presidente da UGT. Uma mulher de coragem 

que não se deixou intimidar pelas dificuldades que se apresentam. 

A nossa maior força será a do colectivo. É em equipa que vamos trabalhar, porque só em 

consenso, enriquecido pelas eventuais divergências que tenhamos entre nós e pelas 

vicissitudes do dia-a-dia que se nos coloquem, poderemos triunfar nos nossos propósitos e na 

missão que hoje abraçamos. 

Sei que posso contar com a Presidente da UGT, com a sua experiência e dedicação ao 

movimento sindical, forjados nas lutas do sector da educação, na defesa dos direitos e do 

trabalho digno dos Professores portugueses.  

 

Só sei trabalhar em equipa.  

E será em equipa que iremos arrostar os tempos difíceis que aí vêm. 

Os sucessos desta equipa serão os meus sucessos e os da UGT. 

E os sucessos da UGT serão os dos trabalhadores. 

Só assim pode ser, porque a uma Central sindical só se exige que defenda, com todas as suas 

forças e ânimo, os direitos daqueles que representa – e a UGT só representa trabalhadores. 

 

E quando se esgrimem argumentos, muitas vezes mediatizados na comunicação social, que está 

em causa a imagem de Portugal perante terceiros, a sua credibilidade externa e a honra no 

cumprimento de compromissos assumidos, vem-me sempre à memória a fraseologia 

habitualmente utilizada como forma de pressão para a tomada de decisões políticas – o 

superior interesse nacional. 

 

O que é o superior interessa nacional? Quem o determina? Quando é invocado, a quem 

pretende defender?  

E quando esse dito superior interesse nacional eventualmente colidir com direitos dos cidadãos 

e cidadãs trabalhadoras do meu país, fragilizando as suas relações, conduzindo-os ao 

empobrecimento, retirando-lhes benefícios sociais, diminuindo-lhes salários, agravando-lhes a 
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sua carga fiscal de forma injusta e insensível, qual deve ser a posição de uma central sindical 

que SÓ representa trabalhadores? 

 

Perdoem-me aqueles que de mim possam discordar, mas a UGT deverá estar SEMPRE, 

SEMPRE, SEMPRE do lado dos trabalhadores – esse deve ser para nós, sindicalistas, o superior 

interesse nacional. 

Se tivermos de decidir entre a espada e a parede, entre a defesa intransigente dos direitos dos 

trabalhadores e os credores que nos emprestam dinheiro, a UGT não pode vacilar, porque sabe 

que a essência da sua existência é defender e representar aqueles que trabalham e que 

confiam na acção do movimento sindical como último reduto na defesa dos seus direitos. 

O momento do País é extremamente doloroso e complexo. 

Todos o sabemos e disso temos consciência – que o digam os trabalhadores e os pensionistas, 

os mais de 1 milhão de desempregados, os emigrantes forçados, a juventude que abandona 

Portugal, por ter sido abandonada por Portugal, os que ficaram sem as suas casas, os que 

atravessam penosamente um período de pobreza envergonhada, não assumida socialmente, 

mas verificada nas crianças que dia após dia chegam à escola com fome. 

Não é este país que nos prometeram há quase 40 anos – cumpre-se dentro de 4 dias mais um 

aniversário do 25 de Abril e ainda tanto por cumprir dos sonhos que essa alvorada nos trouxe. 

Daí que os novos eleitos saibam, de antemão, que as expectativas sobre si criadas são imensas, 

de uma forma que talvez nenhum de nós imaginasse há pouco tempo atrás. Não por sermos 

diferentes de quem nos antecede, mas porque uma sucessão indicia sempre algo de novo.  

Espero que estejamos à altura do momento e das circunstâncias do nosso tempo. 

Portugal encontra-se num dos ciclos mais difíceis da sua História, longa de séculos. 

Hoje, 21 de Abril, também se cumpre um aniversário que poderá ser auspicioso – bem o 

desejaria – porque neste mesmo dia do longínquo ano de 1500, há 513 anos – Pedro Álvares 

Cabral avistava Porto Seguro, no sul daquele que viria a ser o Estado da Bahia nesse grande país 

que é o Brasil. 

Tenhamos nós a arte e o engenho de trabalhar na procura das soluções de que o nosso país 

precisa, honrando todos quantos nos antecederam neste difícil trilho de transformarmos 
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Portugal numa terra de futuro com qualidade de vida e dignidade no trabalho das suas gentes 

laboriosas e audaciosas. 

 

E hoje estão aqui tantos amigos de outros países, de forma particular aqueles que vieram do 

Brasil, de Angola e de Moçambique, de Cabo Verde, de São Tomé e de Timor-Leste 

É com eles que queremos continuar a construir o nosso diálogo inter-cultural e a reforçar a 

língua portuguesa. Muito é o que nos une. Saibamos potenciar as nossas capacidades e reforçar 

os nossos laços de irmandade, a favor dos nossos povos e das suas classes trabalhadoras, na 

procura da melhoria dos seus direitos e da sua qualidade de vida e de trabalho digno. 

 

Também a Confederação Europeia de Sindicatos e a Confederação Sindical Internacional 

desempenham um papel relevante na defesa dos trabalhadores à escala europeia e mundial. 

A solidariedade não pode ser uma palavra vã. 

E se exigimos solidariedade para nós, não nos esqueceremos do princípio da reciprocidade, 

existem por essa Europa fora outros problemas, diferentes dos nossos, mas não menos 

importantes, estaremos lá para ajudar também, em solidariedade. 

A propalada divisão entre países ricos do norte e do centro da Europa e os países do sul é um 

estigma inaceitável no quadro europeu e comunitário. Não foi essa a Europa de Delors e 

Miterrand, de Soares e Gonzalez, de Willy Brandt e Olof Palme e de tantos outros, assente num 

modelo social exportável para todo o mundo, baseado na solidariedade e justiça social. 

Não podemos permitir que se desbarate essa construção em função de políticas neo-liberais, 

onde o Capital se sobrepõe ao político-social.  

Os cidadãos não são números. São pessoas. 

E é nesta valência humanista que devemos apostar a nossa intervenção internacional, sabendo 

que a integração europeia é um espaço onde a perda de soberania tem sido gradual em 

algumas matérias, mas onde ser solidário deve continuar a ser o mote da actuação de todos os 

líderes políticos europeus. 

Não aceitamos que a Alemanha considere os povos dos países do sul como “preguiçosos” ou 

“invejosos”. 
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É esse estigma que deve ser erradicado dos discursos daqueles que julgam ser os novos 

“donos” da Europa. 

A UGT nunca teve dúvidas sobre a necessidade de que Portugal deve controlar a sua dívida 

pública e equilibrar as suas finanças públicas. Mas os sacrifícios impostos aos portugueses 

ultrapassaram os limites. 

 

“ Ninguém me encomendou o sermão, mas precisava de desabafar publicamente. Não posso 

mais com tanta lição de economia, tanta megalomania, tão curta visão do que fomos, 

podemos e devemos ser ainda, e tanta subserviência às mãos de uma Europa sem valores” – 

MIGUEL TORGA - 1993 

 

Procurámos sempre fora de portas aquilo que cá dentro nos faltou – trabalho e possibilidade de 

termos vidas mais dignas. As nossas gentes que durante séculos emigraram nunca viraram a 

cara às dificuldades do trabalho, tantas vezes ingrato e difícil. E se são considerados bons 

trabalhadores nos países de destino, porque continuamos a afirmar que a baixa produtividade 

verificada em Portugal se deve aos trabalhadores? 

Será que os empresários não têm qualquer responsabilidade nessa matéria? Quantas vezes 

encontramos empresários cujas qualificações são inferiores às dos seus trabalhadores? 

 

Daí que a concertação social continue a merecer por parte da UGT uma especial atenção e 

empenho. 

Queremos ser parte da solução e não do problema. 

Mas diálogo social e político tripartido implicam disponibilidade e generosidade de todos os 

parceiros sociais, em particular do Governo para encontrar soluções concertadas.  

Ainda há poucos dias, o governo ignorou novamente os parceiros sociais, recusando partilhar 

connosco as novas medidas propostas à Troika, sem qualquer diálogo, negociação ou discussão 

prévias. Esta é para nós uma postura inaceitável.  
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O diálogo Social não pode ser apenas simbólico e despido de consequências. Não pode ser um 

jogo de espelhos. 

Não aceitamos a política do “quero, posso e mando”. O diálogo tripartido é um fórum de 

discussão e negociação, de cedências mútuas e compromissos, de proposição e debate de 

matérias sensíveis para o país e para os portugueses. 

 

A UGT assume a sua total disponibilidade, como sempre o fez no passado, para a negociação.  

 

Mas não a qualquer preço. 

 

As políticas de austeridade que temos vivenciado nos últimos dois anos arrasaram com as 

esperanças de milhões de portugueses e confirmou-se a sua falência. 

 

Há que mudar de agulha nas políticas. 

 

Políticas de crescimento económico e de emprego são essenciais para trazer novo ânimo ao 

país: 

É Preciso reforçar o investimento público e privado, 

Apostar no desenvolvimento do mercado interno 

Melhorar o funcionamento da Administração Pública 

Reforçar a capacidade técnica das empresas 

Garantir os necessários recursos para o crescimento económico e assegurar o financiamento 

da economia, nomeadamente co-responsabilizando a Banca neste imperativo nacional. 

 

São pontos que a UGT apresentou no início do mês de Abril em sede de CPCS e pelos quais se 

irá continuar a bater, estando disponível para os necessários consensos, mas que não ponham 
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em causa o Estado Social e evitem o recurso a despedimentos na Administração Pública - as 

medidas normalmente prioritárias quando se trata de cortar na despesa do Estado. 

A UGT parte para um novo mandato com a consciência de que o País evoluiu na 

democratização da discussão política e social. Os cidadãos estão hoje mais conscientes e 

participativos na defesa dos seus direitos. E têm que ser ouvidos. 

Sindicatos e Partidos políticos podem ser o cerne da democracia. 

 

Mas não há democracia sem cidadãos de corpo inteiro. 

O autismo ou o desprezo não são formas de respeitar as opiniões diferentes. E hoje assistimos a 

movimentos de cidadãos e organizações que sentem necessidade de fazer ouvir a sua voz. 

E se outro sítio não conseguem, escolhem a rua. 

A rua é a Sede do povo, da arraia miúda, a mesma que levou Dom João I ao poder na crise de 

1383-85. 

 

E em tantos outros episódios da nossa história foi o povo que consolidou a liberdade e a nossa 

independência, na sua luta anónima e tantas vezes ignorada e despeitada. 

 

E quando há 39 anos os jovens Capitães puseram a revolução na rua, foi o povo que veio para o 

Largo do Carmo e para a António Maria Cardoso consolidar o novo regime. 

É com o povo que a UGT deverá estar sempre. 

Estaremos com Abril e com Maio, na Rua e nas ruas deste País. 

 

Estaremos com todos os homens e mulheres de boa vontade, seja de forma individual, seja 

com organizações de cidadãos, que queiram discutir o futuro de Portugal. 

As soluções não estão todas do mesmo lado. Contributos precisam-se. Venham eles do 

Congresso Democrático das Alternativas ou de outros Movimentos de Cidadãos. 

Venham de Partidos Políticos ou do movimento sindical. 
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E quando falamos de movimento sindical, sabemos que a UGT não tem esse exclusivo em 

Portugal, nem nunca o pretendeu ter. 

Hoje, neste Congresso, onde a CGTP está presente e que saúdo de forma viva, quero reafirmar 

a minha disponibilidade para retomar o nosso diálogo bilateral. 

Sabemos o que nos afasta e as nossas divergências e discórdias.  

Assumimos que podem haver caminhos que nunca se cruzarão. 

Mas num momento em que os trabalhadores portugueses estão sob forte ataque nos seus 

direitos, não podemos continuar de costas voltadas, sem ao menos tentarmos encontrar 

pontos de convergência. Por muito que queiramos explicar esta distância entre nós, os 

trabalhadores não a compreendem e muitos não a aceitam. Há sempre oportunidade de 

construirmos a unidade na acção, de que tanto falamos e que tão pouco praticamos. 

Fica aqui, publicamente, o meu testemunho em querer dar esse passo que, convictamente, 

acredito ser essencial. 

 

Assumo com todos vós o compromisso que no ano passado, no final do Congresso da 

Tendência Sindical Socialista, assumi com o João Proença - respeitar e honrar o património de 

quase 35 anos de sindicalismo democrático ao serviço dos trabalhadores portugueses e ao 

serviço de Portugal, com total entrega e permanente disponibilidade, espírito de sacrifício, 

lealdade aos princípios e valores da UGT e a garantia pessoal irrevogável de respeitar e cumprir 

os pressupostos que são a matriz genética da nossa Central – a permanente abertura ao diálogo 

e à concertação social, lutando por um sindicalismo de proposição e com uma cultura de 

responsabilidade. 

 

Foi esta a matriz que sempre aprendi na UGT; 

É nesta matriz que me revejo; 

É com ela que a UGT fará o seu caminho futuro, como o faz no presente e como o fez no 

passado. 
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A UGT só poderá continuar a ser forte e coesa e reforçar a sua capacidade reivindicativa na 

sociedade portuguesa, se no seu seio se mantiver o necessário equilíbrio e respeito nas 

relações entre as várias sensibilidades político-sindicais que aqui coexistem. 

Só uma organização que aposta na força do colectivo pode sentir-se legitimada para assumir a 

responsabilidade das suas decisões, sem abdicar dos princípios que cada sindicato ou tendência 

político-sindical persegue. 

 

Caras e Caros Convidados e Congressistas, 

Sou Socialista desde que me conheço, enquanto cidadão interessado nas coisas da política.  

Desde os meus 18 anos que sou militante do PS.  

Já lá vão mais de 33 anos.  

Ser socialista não é ter cartão de militante, é acreditar, defender e praticar valores. É 

humanismo, solidariedade, igualdade, liberdade, fraternidade. É servir a Pólis, é defender a 

coisa pública e os interesses dos cidadãos que dela fazem parte. 

Sempre lutei por um mundo melhor e mais justo, sempre lutei por causas. 

Hoje as causas pelas quais as gerações mais jovens lutam não são as mesmas que as da minha. 

Os nossos Capitães de Abril lutaram pelo fim da guerra e para que os mais jovens não se 

alistassem para combater e morrer longe da família e do País. Honro hoje e aqui esses jovens 

Capitães cheiros de sonhos e vontade. 

Os Democratas lutaram pela liberdade, pelo sonho de uma vida melhor. 

Hoje luta-se por um emprego ou por manter o emprego que se tem.  

Luta-se por retomar a qualidade de vida que conquistámos após a nossa adesão à União 

Europeia. 

Luta-se para se conseguir liquidar as contas da casa e da família ao final de cada mês. 

Luta-se para justificar os sacrifícios das gerações que nos antecederam, que puseram os seus 

filhos a estudar e a tirar cursos académicos, para agora terem que os ver, desesperadamente, 

emigrar. 

Luta-se por manter direitos que se julgavam invioláveis e para toda a vida. 
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Perante as tentativas que se vão profetizando de desmantelamento do Estado Social que a 

Europa construiu ao longo das últimas décadas, como reagir à destruição da Solidariedade com 

que eram criadas e aplicadas medidas políticas?  

O direito à negociação colectiva é um direito constitucional. Não podemos aceitar o seu 

bloqueio, como forma de reduzir deliberadamente o poder de intervenção dos sindicatos. 

A publicação das portarias de extensão é um instrumento essencial à regulação sectorial e 

como forma de combate à concorrência desleal. E a troika não é argumento para a 

intransigência do Governo em não querer ceder nesta matéria. 

A Educação e a Segurança Social públicas e o Serviço Nacional de Saúde foram das mais 

espantosas criações do Portugal democrático e europeu. 

A UGT defenderá com todas as suas forças e influência o Estado Social.  

A sua destruição ou esvaziamento não são uma inevitabilidade.  

O Governo está a atacar o próprio conceito de estado social, que tanto nos custou a construir. 

Está a fazê-lo contra o povo e contra a Constituição. 

O Governo viu quatro medidas do OE/2013 declaradas inconstitucionais pelo Tribunal 

Constitucional, que ofendeu de forma deliberada e gratuita, e como consequência viu rejeitada 

a aplicação de impostos sobre os doentes e desempregado e a retirada do subsídio de férias 

aos trabalhadores da administração pública, reformados e aposentados, medida esta que já 

havia sido chumbada no ano anterior. 

Então que medidas propõe o Governo como alternativa a cobrir um défice de 1300 M euros? 

Novas medidas a incidir sobre os mesmos? Nomeadamente sobre os trabalhadores da função 

pública. 

No dia de hoje a UGT foi confrontada com mais uma “fuga de informação”, no sentido de dizer 

que as rescisões amigáveis na Administração Publica abrangeriam preferencialmente os 

trabalhadores Ass. Técnicos, ass. Operacionais, com menos de 50 anos. Estamos a falar de 

valores de 5.000 a 8.000 Euros, consoante as situações individuais. Numa altura em que o 

desemprego tem o valor que tem, como podemos estar de acordo com tal situação? 

 

Isto a UGT não pode aceitar. 



 

 

11 

 

 

Parece-nos uma clara tentativa de desforra para com o Tribunal Constitucional e, sobretudo, 

uma enorme insensibilidade social para com os mais vulneráveis e de menores rendimentos da 

nossa sociedade. 

E esta aposta diz-nos muito sobre quem nos governa. 

Um país e um Governo medem-se, ou devem medir-se, pela forma como tratam os seus 

cidadãos. 

 

Cabe ao Governo encontrar alternativas e discuti-las com os parceiros sociais, de forma séria e 

negociada.   

Há pouco disse que a UGT só representa trabalhadores.  

De igual forma, o Governo foi eleito para defender os superiores interesses dos cidadãos, de 

TODOS os cidadãos. 

A UGT deve empenhar-se em mobilizar todas as suas energias e das nossas organizações para 

defender os direitos dos trabalhadores. 

 

Há que descentralizar a nossa intervenção e darmos mais força às Uniões, quer no sentido de 

reforçar a sindicalização, quer na passagem da mensagem sindical da UGT nas regiões e junto 

de todos os agentes políticos e sócio-económicos do país. 

 

Seja nas empresas, seja na rua, ou na comunicação social, a UGT tem de estar à altura do 

momento para defender as conquistas e os direitos de quem trabalha. 

Estou disponível para visitar os trabalhadores nos seus locais de trabalho, acompanhando os 

dirigentes dos sindicatos da UGT em acções de sindicalização e de divulgação das posições da 

Central. 

 

A maior riqueza da UGT são os seus sindicatos. 

A UGT é uma organização democrática que respeita as decisões dos seus Sindicatos. 
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Os sindicatos da UGT serão sempre aquilo que quiserem ser. 

A UGT será sempre aquilo que os seus Sindicatos quiserem que ela seja. 

 

Há pouco fiz referência à Constituição.  

A Constituição da República Portuguesa é fruto da Revolução, é uma construção histórica da 

Luta do Povo Português, e por isso incorpora os valores e os objectivos do 25 de Abril. É um 

farol do caminho de desenvolvimento para Portugal. O 25 de Abri está aí a chegar. Tenho 

memória, lembro-me do antigamente, lembro-me das injustiças, das desigualdades, da 

repressão, da exploração e submissão do nosso povo. Lembro-me também que muitos dos 

avanços civilizacionais, sociais e económicos se devem a Abril. Hoje, tantos anos passados, é 

tempo de sermos nós os actores e motores da história do nosso tempo e garantirmos o 

verdadeiro cumprimento de Abril e a efectivação dos princípios que Abril representa. No dia 25, 

lá estarei, lá estaremos, nas comemorações populares do 25 de Abril, no sítio próprio, junto do 

povo, junto dos Trabalhadores.  

25 de Abril Sempre! 

 

E por falar em Trabalhadores, outro dia de enorme importância se aproxima. O 1º de Maio. 

Porque importa, hoje mais do que nunca, recordar a luta dos operários e trabalhadores de 

Chicago, que em 1886, lutaram de forma abnegada para a obtenção de condições de trabalho 

mais dignas, democráticas e justas.  

O 1º de Maio representa a luta dos trabalhadores, a importância do sindicalismo democrático e 

o valor da solidariedade.  

Bem sei que o momento de hoje é difícil, e que as enormes conquistas históricas do mundo 

sindical estão hoje mais distantes, no tempo e na essência, e que mobilizar os desanimados, os 

oprimidos e os abatidos, designadamente aquele mais de 1 milhão de portugueses 

desempregados e nestes os quase 50% de jovens, não é fácil.  

Mas é sobretudo por isso que este será o dia em que afirmaremos uma vez mais as nossas 

posições, os nossos valores e princípios e a necessidade do progresso económico e social. 

Façamos deste dia uma vez mais um marco histórico. Apelo a todos e a todas, amigos, 
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camaradas, colegas, companheiros, por nós, pelos nossos, pelo país, Vamos sair à rua pelo que 

é nosso, pelo nosso futuro e pelos nossos direitos. Viva o 1º de Maio!   

 

Caras e Caros Convidados e Congressistas, 

 

Não posso deixar de recordar na minha intervenção nesta sessão de encerramento do nosso XII 

Congresso uma referência a quem tanto fez pela UGT. 

Agradecer e saudar o trabalho dos vários Dirigentes que hoje suspendem os seus contributos 

abnegados à Central, que não serão esquecidos. A UGT, os seus sindicatos e trabalhadores 

estão-vos gratos. 

Agradecer ao nosso companheiro e amigo João de Deus Pires, que termina hoje o seu mandato 

como Presidente da UGT, figura destacada do movimento sindical democrático e importante 

gerador de Consensos. Um abraço particular e de grande comprometimento com o futuro. Sei 

que vais andar por aí e certamente nunca te esquecerás da Central que tão bem soubeste 

servir. Obrigado João. 

 

E, claro, uma referência muito especial a outro João, o meu antecessor João Proença. 

A sua liderança de quase duas décadas à frente dos destinos da UGT torna-o uma figura ímpar 

do movimento sindical democrático português e internacional, a quem os trabalhadores muito 

devem, pelo seu espírito de sacrifício, nobreza de carácter, capacidade de trabalho e de luta, 

qualidades alicerçadas na forma como assumiu os momentos tremendamente difíceis por que a 

UGT passou, desde a década de noventa e ao longo de cerca de quinze anos, dando a cara num 

processo judicial que poderia ter danos irreversíveis no sindicalismo democrático 

protagonizado pela UGT. 

E se não teve esses danos irreversíveis, foi por mérito de quem, na condução dos destinos da 

UGT, soube colocar acima do seu interesse pessoal, a defesa de um projecto sindical colectivo, 

de valor inestimável para os trabalhadores do nosso país. 

Honrou-me contar com o seu apoio e entusiasmo. 



 

 

14 

 

Conhecemo-nos no final dos anos 80, quando ele liderava o PS da FAUL e eu fui eleito para a 

liderança da JS em Novembro de 1988. 

É verdade esta ligação de mais de duas décadas entre nós.  

Mas estava longe de profetizar este desenrolar de acontecimentos, que me iriam conduzir até 

aqui. 

Sei que vou contar com a sua experiência por mais algum tempo. Não posso e não devo, e 

também não quero, perder uma mais valia de alguém que foi Secretário-Geral da UGT durante 

os últimos dezoito anos. Faço-o por dever de consciência em prol da UGT, dos seus sindicatos e 

Uniões e dos trabalhadores que representa. 

Mas hoje despediu-se do cargo de Secretário-Geral da UGT – só posso dizer, em nome de 

todos nós, OBRIGADO JOÃO PROENÇA. 

 

Caras e Caros Convidados e Congressistas, 

 

Tenho que deixar o meu sindicato de há tantos anos, o sindicato dos bancários do Centro, a que 

muito me honro de presidir e onde sempre me entreguei de alma e coração. 

Tenho que sair da minha relativa tranquilidade coimbrã, abandonar amigos e família do meu 

refúgio figueiroense é algo que me tem assaltado o espírito e provocado enorme ansiedade. 

Mas faço-o com espírito de missão e entrega a favor de uma causa maior, de uma causa nobre, 

na defesa de interesses bem mais altos que os meus. 

Declaro-me honrado com a decisão deste XII Congresso, que de forma democrática quis 

sufragar o meu nome como o terceiro Secretário-Geral da sua história, algo que me toca 

profundamente. 

Os sindicalistas da UGT assumem hoje, mais uma vez, o seu profundo sentido de 

responsabilidade para com os trabalhadores portugueses e para com a UGT enquanto 

movimento sindical democrático, plural, solidário e responsável. 

Aprovando um Programa de Acção de inegável conteúdo e responsabilidade político-sindical e 

elegendo os seus Órgãos nacionais. 
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Aqui estou com aqueles e aquelas que, em conjunto e em equipa, contribuirão certamente para 

dignificar e reforçar, não um mero Projecto, mas uma Certeza Sindical incontornável com 35 

anos de existência chamada UGT – União Geral de Trabalhadores de Portugal. 

 

Com toda a humildade vos garanto que tudo farei para justificar a vossa confiança e as 

expectativas criadas com a minha candidatura. 

 

Os trabalhadores portugueses merecem Recuperar a Esperança. 

Eu tenho esperança no futuro de Portugal. 

Tenho esperança e tenho um sonho, um sonho que sobrevive às adversidades e às frustrações 

da crise presente, um sonho baseado nos valores da solidariedade e da justiça social e na 

convicção. 

 

Na convicção de que somos bons, capazes, e merecedores de mais e de melhor. 

Um sonho em que vençamos esta luta desigual contra os poderes económicos e especulativos 

que nos assolam, em resultado da nossa acção colectiva, baseada na devoção e entrega de 

todos e de cada um de nós,  

Um sonho em que a UGT será ferramenta e instrumento de mudança. Temos poder enquanto 

Parceiro Social e enquanto Central Sindical. Usemos esse poder.  

Unamo-nos por um Portugal que assegure emprego, futuro aos jovens e segurança na velhice.  

Hoje reunimo-nos para eleger uma equipa, que tem como missão concretizar este enorme e 

colossal desafio – preservação de uma conquista de décadas – o Estado Social e a defesa dos 

direitos dos trabalhadores do nosso país. 

Temos, todos juntos, que recuperar a Esperança para Portugal. 

VIVA A UGT 

VIVA PORTUGAL 


