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CRESCIMENTO E EMPREGO. RECUPERAR A ESPERANÇA. 

O XII Congresso da UGT ocorre no momento em que Portugal atravessa um dos períodos mais 

difíceis da sua história recente, com um risco de espiral recessiva, com um nível insustentável 

de desemprego, com fortes pressões para uma cada vez maior desregulação das relações 

laborais, com o agravamento da pobreza, da exclusão e das desigualdades a serem uma 

realidade vivenciada por todos os portugueses.      

O combate à crise exige políticas de crescimento e emprego, o combate às desigualdades 

sociais e uma resposta à pobreza e à exclusão social. 

A UGT defende um sindicalismo de proposição e ação, na base de compromissos, quer por via 

do diálogo social tripartidos, quer por acordos de negociação coletiva. 

O diálogo e a negociação são bases fundamentais do Estado Democrático e instrumentos para 

a melhoria das condições de vida e de trabalho. 

É fundamental criar condições para que os portugueses possam recuperar a esperança no 

futuro, para o que são indispensáveis mudanças profundas nas políticas. 

Não podemos continuar com políticas apostadas na desregulação económica e social e que 

não se preocupam com o aumento do desemprego que atinge um milhão de portugueses, em 

breve ultrapassado e com situações de carência e de pobreza que atingem grande parte da 

população, em especial as crianças e os idosos. 

Não aceitamos que os portugueses e em especial os jovens, estejam a ser empurrados para a 

emigração como uma única via para obter um emprego. 

Recusamos o constante agravamento da precariedade laboral, as ameaças sobre o Estado 

Social e a destruição da Administração Pública e do Setor Público. 

Exigimos uma especial atenção ao setor produtivo, ameaçado pelas falências, pela redução de 

efetivos e por um aumento da economia clandestina. 
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I. COMBATER A CRISE. MUDAR DE POLÍTICAS.  

O nosso País enfrenta desde 2001 uma situação de divergência com a União Europeia. Em 

vez de nos aproximarmos da média comunitária afastamo-nos cada vez mais por um 

crescimento económico insuficiente que originou um permanente agravamento do desemprego, 

níveis de défices insustentáveis do Orçamento de Estado e o aumento da dívida pública e 

privada. 

A crise financeira internacional desencadeada em 2007 devida aos mercados financeiros 

especulativos e da bolha imobiliária veio agravar a situação portuguesa.  

A União Europeia promoveu inicialmente uma resposta visando aumentar o investimento 

público de modo a minimizar os impactos sobre o desemprego. 

Mas, perante a incapacidade na resposta internacional à necessidade de regulação do setor 

financeiro, desencadearam-se alterações profundas no financiamento dos Estados e das 

Economias, que agravou fortemente a situação sobretudo nos Países do Sul (Grécia, depois 

Portugal e depois Espanha e Itália) e também Países com problemas graves no setor bancário 

(Islândia e depois a Irlanda). 

A viragem abrupta, em 2010, para políticas de austeridade e de redução dos desequilíbrios 

financeiros teve o efeito perverso de agudizar a recessão da nossa economia e o aumento do 

desemprego, levando a uma crise de dívida soberana e a dificuldades de financiamento nos 

mercados internacionais.  

Sucessivos Programas de Estabilidade e Crescimento a que os diferentes Países estiveram 

sujeitos não resolveram os problemas, tanto mais que a União Europeia enveredou por uma 

política de austeridade e de não resposta à especulação financeira. 

O mesmo aconteceu em Portugal. Apesar duma Recomendação e dum Acordo Tripartido para 

o Crescimento e o Emprego celebrado em Março de 2011 não se evitou o agudizar da situação 

agravada pela instabilidade política. 

Foi nesse quadro que, em Maio de 2011 foi celebrado um acordo, com a Comissão Europeia, o 

Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional – Programa de Ajustamento 

Económico e Financeiro.  

A UGT sempre reconheceu a necessidade deste apoio, ainda que discordando de muitas das 

medidas nele contidas, sobretudo por impor uma forte austeridade e promover a desregulação 

laboral e social. Foi um acordo conseguido com diálogo político mas sem qualquer diálogo com 

os parceiros sociais, mesmo em matérias em que já tinha havido consensos tripartidos.   
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As opções tomadas no Memorando, bem como nas suas sucessivas revisões, estas já sem 

qualquer diálogo político mas com um Governo obcecado com o défice e propondo ele próprio 

medidas de ultra-austeridade, têm-se revelado erradas, não apenas pelos graves impactos 

sociais, em que os sacrifícios se impuseram essencialmente aos trabalhadores e pensionistas, 

como por se provar que esses mesmos sacrifícios se têm, em grande medida, revelado em 

vão, uma vez que os resultados económicos e as metas do défice ficam longe do esperado.  

A UGT sempre pautou a sua intervenção e continuará a bater-se por políticas económicas e 

sociais que assegurem o crescimento económico, mais e melhores empregos, melhores 

salários, a redução da pobreza, das desigualdade e da exclusão, melhores condições de vida e 

de trabalho, um sistema de proteção social forte e universal, serviços públicos de qualidade, 

uma melhor repartição dos rendimentos e riqueza, um desenvolvimento sustentável do País 

com equidade e coesão social. 

Conforme sempre defendemos, e como está já demonstrado, a austeridade pela austeridade 

não é solução para os desequilíbrios externos e para a consolidação das finanças públicas, 

sendo urgente criar desde já as condições para que o País possa entrar numa trajetória de 

crescimento e, consequentemente, de criação de emprego.  

A estratégia de crescimento tem sido centrada exclusivamente nas exportações, hoje com 

tendência de abrandamento pela recessão sentida também pelos nossos parceiros comerciais, 

e em políticas que conduzem ao empobrecimento da população e à consequente contração do 

mercado interno e ao crescimento do desemprego. 

Tal gera hoje um clima de incerteza, de insegurança e de perda de confiança que afeta os 

cidadãos, levando a que os níveis de poupança aumentem, prejudicando o consumo. Mas 

afeta também as empresas que, face a um mercado interno em contração, que se soma às 

dificuldades já vivenciadas, não sentem reunidas as condições para realizar novos 

investimentos.  

Este caminho compromete não somente o presente do País, mas igualmente o seu futuro, na 

medida em que estamos a assistir à destruição e à não modernização do nosso tecido 

produtivo, pondo em causa as bases para uma retoma da trajetória de crescimento que todos 

desejamos.  

A isto acrescem as opções políticas ao nível europeu no combate a esta crise, que se 

revelaram não apenas tardias mas desadequadas, bem como fortemente marcadas pelos 

interesses de alguns países, centrados também eles na defesa da austeridade e das suas 

economias e num modelo de governação exclusivamente económica. Não obstante as 

mudanças sensíveis de discurso dos líderes europeus, a intervenção comunitária continua a 

ignorar a necessidade urgente de crescimento económico e de promoção de emprego de 

qualidade e a ter como objetivo quase exclusivo o controle do défice.  
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Esta política é especialmente nociva para os países com fragilidades, como Portugal, 

condicionando a recuperação económica e não indo de encontro às preocupações dos 

cidadãos europeus.  

A UGT sempre denunciou que esta via era uma via errada e sempre defendemos a sua 

alteração ao nível nacional e europeu. A nível nacional, no Compromisso para o Crescimento, 

a Competitividade e o Emprego, tal ficou bem expresso. A nossa visão foi determinante para a 

inclusão de medidas concretas nessas áreas e para minimizar efeitos mais gravosos, 

nomeadamente os que resultariam da aplicação linear do Memorando, nomeadamente na área 

laboral e na negociação coletiva. Verificamos porém que o Governo e a Troika têm manifestado 

maior urgência nas medidas que reduzem os custos do trabalho do que na definição e adoção 

de medidas orientadas para o crescimento e de emprego. 

Não será possível restaurar a confiança das pessoas mas também dos agentes económicos se 

o Governo português e as instâncias comunitárias, e aquele perante estas, não forem capazes 

de reconhecer os erros cometidos e criar condições para um futuro diferente. 

O nosso País só poderá ultrapassar as dificuldades se retomar com urgência o 

desenvolvimento económico e social, evitando as ameaças cada vez maiores de uma espiral 

recessiva. 

São cada vez maiores as dificuldades no pagamento da dívida que poderão exigir uma 

renegociação, muito para além do alargamento dos prazos para o seu pagamento e do evitar 

de “picos” anuais na amortização da dívida. 

É fundamental que, a nível nacional e europeu, ocorra uma mudança que responda às 

expectativas e necessidades dos cidadãos, sobretudo aquele que é hoje o principal problema 

social e que não pode deixar de constituir a prioridade das políticas públicas: o desemprego.  

I. PONTOS DE AÇAO 

1. Defender uma mudança das políticas nacionais e europeias, recentrando-as no 

Crescimento Económico e no Emprego;  

2. Recusar que a austeridade seja transformada num objetivo. É necessária a 

continuação da redução do défice e do desequilíbrio das contas externas, para 

garantir condições de financiamento externo e o fim da intervenção da Troika, mas o 

ritmo deve ser mais lento, de modo a criar condições para o crescimento e o 

emprego; 

3. Rejeitar que o ajustamento se faça tendo como variáveis de ajustamento o aumento 

do desemprego e a diminuição dos salários e dos rendimentos dos portugueses e 

não por via do aumento das receitas devido ao aumento da atividade económica; 
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4. Defender como fundamentais políticas de crescimento, por aumento do investimento 

público e privado, por um aumento das exportações e por uma melhoria do consumo 

interno, através de políticas de aumento da competitividade, da negociação coletiva 

e do salário mínimo; 

5. Exigir mais tempo para a redução do défice, mas tal não pode resultar do falhanço 

no alcançar das metas, apesar dos sacrifícios insustentáveis que vêm sendo 

exigidos aos portugueses; 

6. Exigir uma negociação séria com as instituições que integram a Troika, para redução 

das taxas de juro, dilatação dos prazos de pagamento da dívida e um período de 

carência no pagamento dos juros e amortizações, permitindo libertar recursos 

financeiros do Orçamento de Estado para o crescimento económico e as políticas de 

emprego; 

7. Rejeitar o agravamento das desigualdades sociais e da pobreza originadas por um 

total desequilíbrio nos sacrifícios devido ao não pagamento adequado dos 

detentores da riqueza e das empresas beneficiárias de montantes elevados de 

benefícios fiscais totalmente injustificados; 

8. Exigir a reposição dos salários do setor público e das pensões, nos termos das 

decisões do Tribunal Constitucional, manifestando a sua frontal oposição a cortes 

nas despesas que ponham em causa o Estado Social; 

9. Exigir metas credíveis associadas a medidas concretas que favoreçam a melhoria da 

eficiência e da qualidade dos Serviços Públicos e um melhor funcionamento da 

Economia sendo urgente retomar a esperança a confiança dos portugueses, 

sobretudo as jovens gerações e os detentores de mais baixos salários e pensões; 

10. Exigir uma negociação firme do Governo com a Troika e não uma permanente 

submissão às imposições da Troika, agravada por uma agenda liberal e de 

desregulação social por parte do Governo; 

11. Exigir uma política diferente da União Europeia, com uma Agenda de Crescimento e 

Emprego, mutualização das dívidas soberanas, na base de ações viradas para a 

solidariedade e a coesão; 
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II. COMBATER O DESEMPREGO. LUTAR PELA DIGNIDADE DO 

TRABALHO. 

Defender o pleno emprego e um trabalho digno, com boas condições de trabalho, continuará a 

ser dos objetivos prioritários da UGT para os próximos anos, especialmente tendo em conta o 

período de crise em que vivemos e as sistemáticas pressões colocadas aos trabalhadores e ao 

emprego.  

 

O mercado de trabalho tem vindo a deteriorar-se ao longo da crise. O emprego não cessou de 

cair nestes últimos três anos, tendo-se atingido uma das mais baixas taxas de emprego – 

51.4%. 

 

O desemprego atingiu no final de 2012 valores historicamente elevados – mais de 920 mil 

pessoas, com uma taxa de desemprego de 16.9%, valor que ficou acima das previsões do 

Governo para esse ano, o que não surpreende face à recessão económica que enfrentamos. 

 

Se compararmos o nível do desemprego nos períodos 1999-2005 e 2007-2012, fica claro que, 

para níveis semelhantes de produto, o desemprego tem vindo a situar-se em patamares 

superiores, o que poderá ser explicado por alguma sobre-reação das empresas à crise, 

despedindo mais trabalhadores que em crises precedentes, não renovando contratos a prazo e 

despedindo trabalhadores permanentes.  

 

A falta de confiança no futuro e constante quebra de rendimentos das famílias e do consumo 

interno contribuem certamente para expectativas negativas. 

 

Atualmente o desemprego atinge de forma transversal todos os grupos e segmentos 

populacionais. Porém, alguns grupos continuam a ser mais vulneráveis perante o desemprego 

e surgem novas características e novos desafios que não podem deixar de ser tidos em 

consideração em futuras intervenções sobre o mercado de trabalho, nomeadamente: 

 

- O aumento bastante significativo do desemprego de longa duração, que hoje atinge 

mais de 50% do desemprego e que afeta grupos, como os jovens, qualificados ou não, 

que até então eram pouco representativos nesta realidade. Esta situação está 

relacionada com o aumento das dificuldades financeiras e da pobreza junto dos 

desempregados, tanto mais que por imposição da troika se reduziu o valor e duração 

dos subsídios de desemprego; 

- A tendência para o contínuo aumento das formas precárias e instáveis de contratação, 

quer contratação a termo, quer trabalho temporário; 

- Uma taxa de desemprego jovem muito elevada - de 40% no último trimestre de 2012, 

afetando quer jovens não qualificados, quer qualificados; 

- Um aumento do desemprego de trabalhadores com elevadas habilitações; 
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- Uma tendência para a perda de competências dos desempregados, decorrente de 

longos períodos de permanência em situação de desemprego e do desaparecimento/ 

redução de algumas atividades económicas. 

 

Na ausência de medidas viradas para o crescimento económico e o emprego e com um dos 

mais austeros orçamentos é expetável que a taxa de desemprego continue a subir nos 

próximos trimestres. De salientar que, de 2000 para 2012, a taxa de desemprego quase 

quadruplicou, tendo passado de 3.9% para mais de 15.7%. 

Verifica-se ainda que a atual dinâmica de criação de emprego se encontra fortemente 

associada à contratação precária – a prazo, temporários, recibos verdes – e à descida do valor 

médio dos salários oferecidos, degradando as condições de trabalho em Portugal e gerando o 

empobrecimento dos trabalhadores. Assim, a redução do desemprego, o combate à 

precariedade laboral e a promoção do emprego digno continuarão a ser as nossas prioridades 

para os próximos anos. 

1. Promover o crescimento económico 

A UGT considera que, apesar da difícil situação com que o Pais se confronta, existem e devem 

ser potenciadas condições para promover a retoma económica e a criação de empregos de 

qualidade, garantindo que o ajustamento que se encontra a ser realizado não se continue a 

centrar numa redução dos custos do trabalho e dos direitos dos trabalhadores, com sacrifícios 

muito injustamente repartidos.  

 

É fundamental libertar recursos para as políticas de crescimento económico. O crescimento 

económico implica, desde logo, investir, sendo de referir a importância do reforço do 

investimento público e privado.  

 

Estamos conscientes dos constrangimentos orçamentais existentes, que condicionam 

nomeadamente o investimento público direto, mas entendemos que têm de ser criadas 

condições para que se potencie o investimento privado, pela libertação de recursos para 

promover o crescimento económico, por uma eficiente utilização dos fundos comunitários e 

pelo desenvolvimento de áreas potencialmente geradoras de emprego, como a reabilitação 

urbana.  

 

Mais, existirão outras áreas em que o investimento público é estratégico e se afigura de 

carácter urgente, como é o caso das acessibilidades nacionais (portos, transportes ferroviários 

de mercadorias e plataformas intermodais), o que se liga de forma estreita com as opções que 

defendemos para um novo modelo económico para o País, mais sustentável e competitivo. 
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Por outro lado, importa criar condições que assegurem o acesso a financiamento por parte das 

empresas nacionais, sobretudo das PME, e discutir o papel que o Estado e o sistema 

financeiro devem assumir na dinamização da economia real.  

 

Num contexto europeu de desaceleração económica, o crescimento da nossa economia não 

pode continuar a ser alavancado exclusivamente pelas exportações, sendo igualmente 

necessário apostar na promoção do mercado interno e da produção nacional.  

 

Só poderá haver crescimento económico com mais investimento e mais consumo, os quais não 

podem deixar de se fundar num clima de estabilidade e confiança dos cidadãos e empresas, 

que vem sendo minado pelas políticas de austeridade e que importa inverter.  

II. PONTOS DE AÇÃO  

1. Exigir políticas públicas que, sem comprometer a consolidação orçamental, 

permitam a libertação de recursos para o reforço do investimento público e privado, 

por via de;  

a. Investimento público direto em áreas estratégicas para a atividade 

económica e para os cidadãos (acessibilidades, energia…);  

b. Apoio à dinamização do investimento privado, sobretudo em setores com 

forte potencial de dinamização da economia e de criação de emprego, 

garantindo condições de efetivo acesso a financiamento às empresas.  

2. Exigir uma discussão séria com os parceiros sociais sobre a continuação da 

reprogramação do QREN e sobre os objetivos e prioridades nacionais do próximo 

quadro financeiro plurianual;  

3. Defender uma alavancagem da nossa economia que seja simultaneamente 

sustentada por via das exportações e por via do mercado interno, o que implicará 

uma discussão sobre as políticas de rendimentos e de investimento.  

 

 

2. Reforçar as Políticas Ativas de Emprego.  

Apesar de progressos importantes, Portugal continua a apresentar algumas fragilidades no que 

concerne à utilização das políticas ativas enquanto instrumento fundamental de apoio à 

inserção no mercado de trabalho, especialmente para públicos mais vulneráveis.  

Para a UGT, as políticas ativas são fundamentais não apenas para combater o desemprego, 

mas também para promover emprego de qualidade e o reforço da capacidade técnica das 

empresas e da sua competitividade. Ou seja, têm três dimensões – desempregados, 

empregados e qualificações profissionais. 
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Não obstante reconhecermos que, em contexto de crise, a eficácia das medidas de apoio à 

criação de emprego tende a reduzir-se, sendo por conseguinte essencial uma maior atenção 

aos efeitos de substituição entre grupos, ainda assim a UGT considera de extrema importância 

e urgência a construção e o aprofundamento de um verdadeiro quadro de políticas ativas. 

Não é aceitável que num momento em que o desemprego não para de aumentar e em que um 

número crescente de trabalhadores necessitam de ser apoiados, as taxas de execução física, 

mas sobretudo de execução financeira, de um alargado conjunto de medidas ativas continuem 

a reduzir-se, ficando mesmo aquém das metas iniciais, sem que o Governo proceda às 

necessárias alterações no quadro das políticas ativas ou sequer implemente medidas 

acordadas em sede de CPCS.  

No quadro do Compromisso para o Crescimento, a Competitividade e o Emprego, a UGT 

bateu-se pela inclusão de políticas de emprego e de formação profissional e por uma 

reorganização das políticas ativas e dos Centros de Emprego. Porém, com excepção de 

poucas medidas avulsas e, no entender da UGT, mal concebidas, o Governo tem tardado em 

adotar medidas que respondam melhor às necessidades dos desempregados e das empresas. 

Neste quadro já fortemente negativo, a redução da proteção no desemprego – redução nos 

montantes dos subsídios e na duração de atribuição – veio fragilizar ainda mais a situação dos 

desempregados, onde uma percentagem elevada não recebe qualquer subsídio- ou por não ter 

o período de garantia necessário, como o caso dos jovens, ou por já ter ultrapassado a 

duração de concessão, caso do desemprego de mais longa duração. 

As políticas ativas de emprego deverão encaminhar-se para uma maior racionalização na 

afetação dos recursos existentes, sendo de apostar prioritariamente numa maior articulação 

entre elas, mas igualmente numa maior concentração de medidas, quer aquelas que no 

passado apresentaram melhores resultados ao nível da empregabilidade, como é o caso dos 

estágios profissionais, quer as que visem responder ao perfil do desemprego em Portugal.  

Com o mesmo nível de investimento é possível criar mais ou menos empregos, não podemos 

todavia continuar a apostar em setores que sustentam a sua competitividade nos baixos 

salários, nem a apostar em medidas que financiam emprego que, mesmo sem a concessão de 

apoios, continuaria a existir. 

A UGT sempre defendeu e continua a defender que as políticas ativas de emprego são 

igualmente um instrumento fundamental para promover o emprego de qualidade, devendo 

privilegiar-se, nesse quadro, os apoios à contratação permanente, mesmo que se admita que, 

num contexto como o atual e para públicos especialmente vulneráveis, possa existir 

financiamento à criação de emprego com vínculos mais precários, se bem que diferenciando 

positivamente os vínculos mais estáveis. 
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II. PONTOS DE AÇÃO 

4. Reforçar as políticas ativas de emprego, com equilíbrio nas suas várias vertentes, 

respondendo mais eficazmente às necessidades dos desempregados e das 

empresas/ organizações; 

5. Defender os incentivos à criação de postos de trabalho, privilegiando a contratação 

permanente; 

6. Defender a simplificação e concentração das medidas ativas, reforçando a 

articulação entre elas, de forma a evitar sobreposições e concorrência, a facilitar o 

acesso por parte dos destinatários, trabalhadores e empresas, e a agilizar a gestão 

por parte dos serviços de emprego;  

7. Implementar um dispositivo que, em contexto de crise, permita às empresas manter 

os postos de trabalho, promovendo a modernização da empresa e a melhoria das 

qualificações profissionais dos trabalhadores, adaptando-os à mudança. 

8. Promover a “ativação” dos desempregados, rompendo com o pressuposto de que 

esta se obtém pela redução das prestações e apoios aos desempregados. Exige-se 

melhor articulação entre as políticas ativas e os rendimentos substitutivos e apoios 

sociais, evitando a armadilha da pobreza e exclusão; 

9. Exigir a definição de metas quantitativas para a captação de ofertas de emprego 

pelos Centros de Emprego, o que exigirá uma atuação sistemática junto as empresas 

e estabelecimentos sediados na respetiva área; 

10. Reajustar os recursos humanos do IEFP, visando alcançar um rácio 

funcionários/desempregados adequado, atendendo ao momento de crise e aos 

desequilíbrios ainda existentes ao nível regional;  

11. Promover parcerias para aumento da formação de desempregados, visando um 

melhor ajustamento entre a oferta e a procura; 

12. Promover campanhas de informação e sensibilização, com efetiva participação dos 

parceiros sociais (em todas as fases da respetiva campanha – preparação, difusão, 

estabelecimento de objetivos, avaliação…), centradas em particular em medidas com 

baixa execução. 

3. Políticas Ativas de Emprego - Formação para o emprego  

O défice de qualificações dos trabalhadores portugueses continua a ser um dos problemas 

estruturais com que o nosso País se confronta, constituindo um obstáculo não apenas à 

competitividade das empresas, em que a capacidade técnica continua a ser reduzida e em que 

o nível médio de qualificações é baixo, mas igualmente a uma modernização do País, a uma 

melhor adequação às necessidades do mercado de trabalho e a uma efetiva valorização das 

carreiras profissionais.  

A matéria da formação foi objeto de acordos bipartidos e tripartidos, os quais contêm várias 

medidas cuja implementação e execução vêm sendo sucessivamente adiadas. O compromisso 
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tripartido de janeiro de 2012 não é exceção, contendo novas medidas e reiterando medidas de 

anteriores acordos, cuja execução tarda.  

Mais, verificamos que, em simultâneo, são adotadas medidas que não respondem aos desafios 

do emprego e da melhoria de competências e mesmo a uma confusão das políticas do 

Governo nesta área, com exclusão dos parceiros sociais nas sedes responsáveis pela 

definição das mesmas.  

O direito à formação, consagrado legalmente para todos os trabalhadores, continua a não ser 

efetivado, e a reduzida aposta dos empregadores nas qualificações dos seus trabalhadores 

continua a ser notória, sobretudo no quadro das pequenas e médias empresas, que constituem 

a maioria do nosso tecido empresarial.  

Por outro lado, a política nacional tem de colocar uma forte tónica no facto do reconhecimento 

e certificação de saberes e competências já adquiridos poderem constituir um excelente 

triângulo de estímulos, mormente na procura de mais educação e de mais formação, por parte 

dos cidadãos, na aquisição de maiores níveis de empregabilidade e na promoção de mais 

oportunidades, num contexto de aprendizagem ao longo da vida.  

As preocupações da UGT centram-se ainda em outros desafios estratégicos, como são o caso 

de um consenso político quanto a uma aposta na melhoria do sistema educativo e de formação 

em Portugal; a delineação de um plano de desenvolvimento educativo e respetiva 

monitorização; uma maior aposta e exigência em programas de contexto multicultural e de 

diversificação social extrema; as desigualdades entre regiões e entre municípios na distribuição 

de recursos, promovendo a equidade e a qualidade de percursos de aprendizagem. 

Numa visão global, o grupo etário com mais altas qualificações é o dos 25 – 44 anos, sendo 

nos escalões etários a partir dos 45 anos onde encontramos as qualificações de nível mais 

baixo e onde a UGT insiste ser necessário haver um investimento mais estratégico.  

Nos últimos dez anos, Portugal apostou num sistema nacional para a qualificação dos adultos, 

mormente através dos processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências (RVCC), que tiveram um impacto muito reduzido no emprego e uma 

repercussão quase nula nas remunerações, que não surpreende pela tardia ativação da 

vertente de validação das competências adquiridas em contexto de trabalho (RVCC-PRO).  

Há assim que melhorar o Reconhecimento e Certificação de Saberes Adquiridos ao Longo da 

Vida para elevar o nível de qualificações dos portugueses. A tutela retirou a formação e 

educação de adultos aos Centros de Novas Oportunidades – CNO, passando a respetiva 

responsabilidade para os Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional, sem que porém 

não tivesse criado um hiato entre o encerramento de uns e criação de outros, abrindo um vazio 

temporário no sistema e até um problema de reafetação adequada dos recursos humanos.  
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Na visão da UGT, estes novos centros deverão ser redimensionados consoante as 

necessidades das regiões e deverão proporcionar uma qualificação virada para o mercado de 

trabalho, para a melhoria de condições de vida dos envolvidos e como resposta aos maiores 

desafios da crise económico-social – ou seja, qualificar com maior eficiência, maior eficácia, de 

forma credível e sustentada e para o futuro, atendendo às vitais recomendações do documento 

New Skills For New Jobs, da Comissão Europeia – CE. Em todo este processo de valorização 

do nosso capital humano, a UGT vê como uma prioridade a inclusão dos adultos em situação 

de exclusão social ou com propensão para tal, os adultos com deficiências e incapacidades e 

ainda os seniores.  

Os jovens, particularmente atingidos pelo desemprego, não obstante estarmos perante a 

geração com o mais elevado nível de qualificações, continuam a vivenciar dificuldades de 

integração no mercado de trabalho, desde logo pela insuficiente criação de emprego, mas 

também em virtude de alguma desadequação das suas habilitações às necessidades do 

mercado de trabalho, o que exige não apenas a criação de programas que garantam o 

contacto e a transição para o mercado de trabalho mas também uma maior aposta na 

requalificação.  

II. PONTOS DE AÇÃO 

13. Apostar na melhoria da qualificação dos portugueses, quer em termos de formação 

inicial, quer de formação contínua; 

14. Lutar pela efetivação do direito às 35 horas anuais de formação, nomeadamente 

mediante a criação do cheque-formação;  

15. Lançar com celeridade um Programa de requalificação de jovens licenciados, sem 

desqualificação, para áreas de maior empregabilidade e oferta de empregos; 

16. Assegurar o direito à formação contínua dos trabalhadores, nomeadamente à 

reconversão profissional urgente perante as novas necessidades de competências 

de uma estrutura produtiva bastante diferente; 

17. Melhorar a atividade dos Centros de Formação Direta e de Gestão Participada; 

18. Defender o pleno funcionamento do Sistema de validação, reconhecimento e 

validação de competências (novos Centros para a Educação e o Ensino Profissional 

- CQEP), quer na vertente escolar quer na profissional (dupla certificação); 

19. Defender a melhoria dos instrumentos europeus de reconhecimento e certificação 

das qualificações, com o envolvimento ativo dos parceiros sociais, no quadro da 

mobilidade de trabalhadores no espaço comunitários, mediante a rápida e efetiva 

implementação das ferramentas europeias de transparência e qualidade; 

20. Exigir uma maior participação dos parceiros sociais nas estruturas de definição das 

políticas de formação, a nível do MEE, ME e MSSS, com particular atenção ao 

Instituto do Emprego e Formação Profissional e à Agência Nacional para a 

Qualificação e o Ensino Profissional. 
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4. Políticas Ativas de Emprego - combater o desemprego dos jovens 

O combate ao desemprego jovem é, hoje mais do que nunca, prioritário. O atual contexto em 

que o País se encontra imerso tem aprofundado decisivamente aquela que já era uma 

tradicional dificuldade e um problema estrutural - a inserção dos jovens na vida ativa, atingindo-

se uma taxa de desemprego jovem sem precedentes, que ronda os 40% no último trimestre de 

2012.  

Tal significa que 2 em cada 5 jovens se encontram desempregados, a maioria dos quais sem 

acesso a subsídio de desemprego. A tal acresce o facto de os jovens continuarem a ser o 

grupo mais vulnerável no que respeita à qualidade do emprego. A precariedade, o falso 

trabalho independente, os baixos salários atravessam todo os trabalhadores mas atingem 

especialmente os jovens.  

Por outro lado, existe atualmente um número cada vez maior de jovens que não se encontram 

nem empregados, nem na escola nem em formação, o que coloca um desafio acrescido às 

nossas sociedades (NEET- Young People Not in Employment, in Education or Training – 

jovens dos 15 aos 29 anos).  

Importa ter presentes os elevados custos sociais, políticos e económicos da não participação 

destes jovens, custos estimados em 150 mil milhões de euros na UE, em 2011. Os custos 

dessa “inatividade” suplantam os investimentos necessários para apoiar os jovens. 

Os jovens enfrentam assim fortes dificuldades e vivem atualmente um sentimento de grande 

instabilidade e incerteza quanto ao seu futuro, o que tem estado nomeadamente na base das 

decisões de emigração de um número crescente de jovens, a maior parte qualificados. 

A UGT sempre considerou positiva a existência de uma mobilidade dos jovens, em contexto 

educativo ou de trabalho, entendendo mesmo que esta deveria ser promovida a nível europeu, 

mas encontra-se profundamente apreensiva pelo facto de esta encontrar na falta de emprego e 

perspetivas de futuro no nosso País, as principais razões. 

Esta realidade, não obstante estarmos perante a geração mais qualificada de sempre, obriga a 

uma aposta decisiva na criação de condições de inserção dos jovens no mercado de trabalho, 

o que implica atuar sobre um conjunto de áreas que passam pela orientação escolar e 

profissional, pela educação e formação, pela transição entre escola e emprego, pela 

requalificação profissional dos jovens e certamente pela criação de mais empregos, com 

exigência de qualidade de combate à precariedade. 

Na sequência do desafio lançado pela Comissão Europeia, através da Iniciativa Comunitária 

“Oportunidades para a Juventude”, que visa criar oportunidades para os jovens - apelando à 

Ação dos Estados Membros no sentido de criar mecanismos de prevenção do abandono 

escolar, de ajuda aos jovens para o desenvolvimento de competências adequadas ao mercado 
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de trabalho, de garantia de oportunidades de estágio, de formação em contexto de trabalho e 

na obtenção de um primeiro emprego de qualidade - surge o Plano Estratégico de Iniciativas de 

Promoção de Empregabilidade Jovem e Apoio às Pequenas e Médias Empresas - Impulso 

Jovem- aprovado pelo Governo em Junho de 2012.  

Este Programa integra um conjunto de medidas que visam principalmente o combate aos 

elevados níveis de desemprego jovem que têm vindo a ser agravados em virtude da grave 

crise económico-financeira que atravessamos, através de mecanismos importantes para a sua 

aproximação ou integração no mercado de trabalho e, em simultâneo, para o reforço da 

capacidade técnica de empresas e organizações. 

De registar a aposta nos Estágios profissionais que a UGT sempre considerou central para 

uma melhor transição dos jovens do sistema educativo para o mercado de trabalho e para a 

melhoria das capacidades técnicas das empresas, tendo esta medida provado a sua eficácia 

ao longo dos últimos anos. A UGT tem apoiado igualmente as medidas de promoção de 

autoemprego e empreendedorismo dos jovens, mas alertando para que as mesmas não devem 

ser vistas como uma solução milagrosa para combater o desemprego. 

Não obstante ter existido um esforço de dotação financeira para a implementação do Impulso 

Jovem, verificou-se uma muito baixa adesão dos jovens, empresas e organizações, sendo este 

Programa marcado por uma baixa taxa de execução na maioria das suas medidas. Com efeito, 

se a crise económica e a situação difícil de muitas empresas condicionaram a adesão às 

medidas, também não poderão ser ignorados alguns constrangimentos inerentes à arquitetura 

inicial do programa, nomeadamente a multiplicidade das medidas, a falta de clareza nos seus 

objetivos e a criação de condições que geraram concorrência entre diferentes medidas ativas 

de emprego.  

Desde o início que a UGT vinha reivindicando uma reconfiguração do Impulso Jovem de modo 

a que este responda mais eficientemente às necessidades dos jovens, pelo que acolhemos 

positivamente a revisão encetada no início de 2013, que vai ao encontro das propostas da 

UGT. 

A UGT continuará profundamente empenhada, nas diferentes sedes em que intervém, na 

defesa de melhores condições de vida e de trabalho para os Jovens. 

Ao nível europeu, a temática do emprego jovem tem sido objeto de atenção por parte das 

instâncias comunitárias, sendo de referir, para além da Iniciativa anteriormente mencionada, os 

debates e decisões em torno da Garantia para os Jovens ou ainda do quadro de qualidade 

para os Estágios e a Aprendizagem.  

É essencial que em Portugal se operacionalize a aplicação da Garantia jovem – que prevê que 

deva ser facultado a todos os jovens desempregados antes de atingirem os 4 meses de 

desemprego uma oportunidade de formação ou de emprego com qualidade – matéria à qual a 
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UGT atribui especial atenção e que deve ser articulada com outras medidas, tais como as do 

Impulso Jovem. 

A promoção do emprego dos jovens foi igualmente entendida pelos parceiros sociais europeus 

como uma matéria prioritária, que deveria ser objeto de um trabalho conjunto, tendo no final de 

2012 sido encetado um processo de diálogo social visando obter um acordo sobre um Quadro 

de Ações que promovam a redução do desemprego juvenil. 

É porém imprescindível que todos compreendamos que é fundamental afetar recursos 

financeiros, mas também técnicos e humanos, no combate ao desemprego juvenil sob pena de 

os custos acuais e futuros serem insustentáveis. 

 
II. PONTOS DE AÇÃO 

 

21. Exigir a aplicação da Garantia-Jovem adotada a nível comunitário, que visa 

assegurar a todos os jovens uma oportunidade de qualidade de emprego, 

formação ou aprendizagem antes de atingirem os 4 meses de desemprego; 

22. Defender a continuação da aposta nos estágios profissionais e o reforço dos 

incentivos à manutenção dos estagiários nas empresas, contribuindo para a 

melhoria da capacidade técnica das empresas, em especial das PME;   

23. Defender a melhoria da adequação do Programa Impulso Jovem, garantindo uma 

avaliação permanente e participada; 

24. Garantir a todos os jovens uma qualificação profissional antes da integração na 

vida ativa, em especial por via do sistema educativo; 

25. Exigir uma clara separação dos públicos-alvo das medidas ativas de emprego e 

formação destinadas aos jovens (até 24 anos, inclusive) e adultos (25 e mais 

anos), ainda que garantindo a necessária articulação entre elas; 

26. Defender a adoção, por parte do IEFP, de medidas que visem “captar” os jovens, 

no sentido de um melhor conhecimento e de uma mais eficaz intervenção na 

promoção do emprego juvenil; 

27. Combater a precariedade laboral que afeta fortemente os jovens, nomeadamente 

exigindo uma mais forte e focalizada intervenção da ACT, mas também 

promovendo essa redução por via da negociação coletiva; 

28. Implementar medidas que combatam o abandono escolar precoce e a saída do 

sistema educativo sem qualificações, que potenciem uma inserção de qualidade 

no mercado de emprego; 

29. Defender a apoiar o desenvolvimento e adequação dos serviços de orientação 

escolar e profissional, visando uma melhor inserção dos jovens;  

30. Apostar no desenvolvimento da formação profissional inicial, nomeadamente por 

via da oferta de cursos de dupla certificação e assegurando o acesso por parte 

dos jovens; 
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31. Defender um programa de requalificação dos jovens licenciados para áreas de 

elevada empregabilidade e de procura de emprego, melhorando assim o 

equilíbrio entre oferta e procura; 

32. Defender a adoção de instrumentos que promovam uma melhor proteção social 

dos jovens; 

33. Exigir o reforço de verbas em termos nacionais, com consequente reforço a nível 

nacional, das verbas e recursos destinados aos jovens. 

 
 

5. Garantir os direitos no emprego e no trabalho. A defesa da qualidade do emprego. 

5.1. O papel da legislação laboral 

A revisão do Código do Trabalho realizada em 2009, resultante de acordo tripartido, introduziu 

um conjunto de alterações em áreas importantes, como o combate à precariedade ou a 

dinamização da negociação coletiva, contribuindo para um maior equilíbrio da legislação 

existente.  

As pressões existentes no sentido de uma nova revisão da legislação laboral sentidas 

sobretudo a partir de 2011 vieram colocar a tónica numa flexibilização e individualização dos 

regimes laborais e num aumento da competitividade das empresas por via de uma redução dos 

custos do fator trabalho, centrando-se sobretudo em matérias como os despedimentos e o 

tempo de trabalho.  

O Governo lançou iniciativas legislativas fortemente prejudiciais aos trabalhadores, como foi o 

caso do aumento do período normal de trabalho diário em meia hora, e o Memorando de 

Entendimento estabeleceu um conjunto de imposições que, a serem integralmente aplicadas, 

teriam feito perigar a proteção dos trabalhadores e a negociação coletiva.  

O Compromisso para o Crescimento, Competitividade e Emprego, assinado pela UGT, permitiu 

minimizar muitas das propostas apresentadas, afastando o aumento da meia hora, evitando a 

flexibilização dos despedimentos, uma desregulação dos horários de trabalho e 

salvaguardando a negociação coletiva livre e independente pelos sindicatos, via central para 

uma mais efetiva regulação das relações de trabalho. 

Apesar dos efeitos menores sobre os trabalhadores conseguidos pelo Compromisso para o 

Crescimento, Competitividade e Emprego de Janeiro de 2012, temos presente que o Código de 

2012 é um retrocesso face ao de 2009. No entanto, sem o acordo teríamos a imposição de 

medidas com efeitos muito mais negativos para os trabalhadores.  

Medidas como a redução do pagamento do trabalho suplementar ou a redução do número de 

feriados têm efeitos gravosos para muitos trabalhadores e são manifestamente injustificadas 

num país que se encontra entre aqueles em que os trabalhadores mais horas trabalham por 
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ano, apenas encontrando sustentação nas imposições que resultam do período de ajustamento 

que atravessamos.   

Uma matéria com uma discussão complexa foi certamente a da redução das compensações 

por despedimento, na qual se sentiu uma forte intransigência da Troika, em sentido contrário 

aos compromissos assumidos em concertação social. No entanto, não apenas o Compromisso 

salvaguardou os direitos adquiridos dos trabalhadores, travando uma redução generalizada das 

compensações, como foi essencial para evitar a fixação das mesmas em valores ainda mais 

reduzidos, na linha do previsto nas versões mais recentes do Memorando.  

A falta de efetividade da lei, a imposição unilateral de condições de trabalho por parte das 

empresas, nomeadamente em matéria de horários de trabalho, continuam a ser os verdadeiros 

problemas com os quais os sindicatos diariamente se confrontam.  

Os elevados índices de precariedade, tendo Portugal o 3º mais elevado número de contratos 

precários da União Europeia, continuam a ser uma característica do nosso mercado de 

trabalho que evidencia igualmente a ilegalidade do recurso abusivo a estas formas de 

contratação.  

A UGT há muito que se bate pelo combate à precariedade, tendo as nossas reivindicações 

estado na origem de importantes medidas tais como as contribuições para a segurança social 

por parte das empresas contratantes de trabalhadores independentes, a melhoria da 

presunção da existência de contrato de trabalho, a diferenciação positiva dos apoios e 

incentivos à criação de emprego permanente ou ainda o reforço da fiscalização por parte da 

ACT. 

A UGT entende porém que este continua a ser um desafio central e que devem continuar a ser 

consideradas prioritárias medidas legislativas que combatam a precariedade ilegal, reduzam o 

recurso à precariedade legal e promovam a proteção social destes trabalhadores.  

As novas realidades laborais (outsourcing, subcontratação), cada vez mais frequentes, exigem 

que o âmbito da legislação laboral seja repensado e continua a tardar a revisão, pela qual há 

muitos nos batemos, dos regimes dos contratos especiais (como o trabalho doméstico). Urge 

assim garantir medidas legislativas e uma regulação por via da negociação coletiva que 

assegurem uma mais efetiva proteção a um cada vez maior número de trabalhadores.   

A falta de transparência e de participação nos processos legislativos e a ausência de legislação 

específica para certos setores continuam, a vários níveis, a ser deficiências no nosso sistema 

face aos quais se exige a continuação de uma postura reivindicativa por parte da UGT. O 

mesmo se diga aliás no que concerne ao acompanhamento dos normativos comunitários, os 

quais exigirão uma atenção redobrada num quadro em que se discutem matérias com forte 

impacto na vida dos trabalhadores (tempo de trabalho, destacamento de trabalhadores). 
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II. PONTOS DE AÇÃO  

34. Garantir uma proteção legal e convencional adequada a um cada vez maior número 

de trabalhadores, nomeadamente aqueles em relações atípicas de trabalho; 

35. Combater a precariedade ilegal, defender a redução da precariedade legal e o reforço 

da proteção legal dos trabalhadores precários; 

36. Combater os falsos recibos verdes no setor privado e público e promover a sua 

monitorização e avaliação, em conjunto com os parceiros sociais; 

37. Defender e promover a negociação coletiva enquanto meio privilegiado de regular as 

condições de trabalho, garantindo uma mais eficiente gestão e uma maior proteção 

aos trabalhadores;  

38. Exigir a rediscussão das medidas impostas em resultado do processo de 

ajustamento em curso cuja manutenção seja manifestamente injustificada, como a 

redução do pagamento do trabalho suplementar, as compensações por 

despedimento ou a supressão de feriados;  

39. Opor-se à imposição de alterações legais que visem operar unilateralmente o 

aumento dos períodos normais de trabalho diário e semanal, comprometendo a 

conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal;  

40. Lutar pela revisão dos chamados contratos especiais, nomeadamente o do trabalho 

doméstico, em ligação com o processo de ratificação da Convenção 189 da OIT 

sobre trabalho doméstico; 

41. Exigir uma maior transparência e participação sindical nos processos legislativos 

aos vários níveis, nomeadamente na transposição de normativos comunitários e nos 

processos de ratificação de convenções internacionais;  

42. Defender o reforço dos mecanismos de avaliação dos impactos dos normativos 

legais, de forma a garantir a sua maior efetividade e, quando necessário, promover a 

sua revisão;  

43. Apoiar as posições da Confederação Europeia de Sindicatos no quadro das 

alterações dos normativos comunitários, nomeadamente a Diretiva do Tempo de 

Trabalho.   
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5.2. Garantir a efetividade da Lei 

A efetividade da lei é não apenas uma necessidade basilar de qualquer Estado de Direito 

democrático como um pilar fundamental para o garante dos direitos dos trabalhadores e para 

o desenvolvimento da competitividade. 

Nesse quadro, os problemas centrais continuam a ser relativos ao funcionamento do sistema 

de justiça e à intervenção mais efetiva dos serviços inspetivos.  

A Justiça em Portugal continua a ser marcada pela sua morosidade e imprevisibilidade, 

resultando numa tardia efetivação dos direitos dos trabalhadores e empresas e mesmo num 

entrave a novos investimentos potenciadores da geração de emprego.  

Portugal é, de acordo com as estatísticas internacionais e face aos seus congéneres 

europeus, um país marcado pelo paradoxo entre um dos mais elevados ratios per capita de 

magistrados e por um dos mais reduzidos índices de efetividade da lei, evidenciando os 

défices que ainda existem ao nível de uma adequada política de recursos humanos, da 

formação dos operadores judiciários e de uma mais adequada gestão dos tribunais, que 

responda nomeadamente ao maior número e complexidade dos processos judiciais.  

Num contexto como o que atravessamos, em que o número de conflitos laborais decerto 

aumenta, nomeadamente em virtude do encerramento de empresas, não podemos deixar 

salientar que os problemas estruturais da justiça laboral não apenas não foram resolvidos, 

como poderão conhecer uma tendência de agravamento, que importará combater, 

encontrando soluções que permitam uma mais efetiva e rápida salvaguarda de direitos.  

Não podemos deixar de assinalar como particularmente preocupante o aumento das 

situações de insolvência, em que importará, quer para a economia quer para os 

trabalhadores, garantir que, com celeridade, se distingam as empresas que são viáveis, 

permitindo a continuação da sua atividade e a salvaguarda dos postos de trabalho. 

Por outro lado, e a montante, a intervenção dos vários serviços inspetivos continua a ser 

marcada ainda por ineficiências, como o evidencia por exemplo o elevado grau de economia 

informal.  

Apesar da diminuição da atividade económica em geral, com particular incidência no setor da 

construção civil, a sinistralidade tem tendência para aumentar em períodos de crise. 

Nos últimos quatro anos a capacidade de intervenção da ACT foi reforçada, quer na 

simplificação burocrática/administrativa quer em efetivos humanos, embora a degradação 

das condições de trabalho e o incumprimento da legislação por parte dos empregadores 

tenha vindo a aumentar.  
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Um óbice à maior efetividade da atuação da ACT, que há muito vimos denunciando, é a 

reduzida articulação entre este organismo e os parceiros sociais, nomeadamente aqueles 

mais próximos do terreno, como os sindicatos.  

II. PONTOS DE AÇÃO 

44. Exigir um maior envolvimento da ACT com os parceiros sociais, nomeadamente 

através do Conselho Consultivo para a Promoção da Segurança e Saúde no 

Trabalho, que se degradou nos últimos anos; 

45. Garantir a existência e manutenção de indicadores constantemente atualizados 

em matéria de sinistralidade e o conhecimento em tempo oportuno das diversas 

ações de carácter preventivo e inspetivos levadas a cabo pela ACT; 

46. Defender uma atuação da ACT no sentido de ser um instrumento visível e 

permanente na promoção da Segurança e Saúde no Trabalho e actante e 

dissuasora no exercício da sua atividade inspetiva, com autonomia e eficiência 

no terreno em matérias que se relacionem com efetividade da lei; 

47. Lutar por uma maior visibilidade da Ação da ACT, construindo uma imagem de 

presença na sociedade;  

48. Defender a criação de condições que permitam uma melhor gestão dos tribunais, 

visando uma maior celeridade na aplicação da Justiça; 

49. Exigir o reforço da formação e da qualificação dos vários atores judiciais, 

dignificando a sua atuação;  

50. Defender a especialização dos Tribunais, assegurando uma melhoria da 

qualidade da justiça administrada;  

51. Defender a simplificação dos processos, libertando os atores judiciais para as 

tarefas essenciais que lhes cabem, de forma a garantir uma maior celeridade dos 

processos e uma maior efetividade dos direitos dos trabalhadores;  

52. Reforçar o diálogo social no setor; 

53. Defender uma Justiça de proximidade com os cidadãos, nomeadamente tornando 

mais acessíveis as decisões que sobre eles são tomadas;  

54. Defender a melhoria das condições de acesso à justiça, nomeadamente por via 

do apoio judiciário e de um adequado sistema de custas judiciais;  

55. Reforçar a aposta nos mecanismos de resolução alternativa de conflitos, 

nomeadamente a mediação laboral, enquanto facilitador de um mais efetivo 

acesso à Justiça.  

 

6. A Segurança e Saúde no trabalho – Promover as condições de trabalho é promover a 

igualdade 

A UGT continuará a bater-se por condições de trabalho digno e pelo escrupuloso cumprimento 

da legislação em matéria de segurança e saúde no trabalho, consciente de que uma prevenção 
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adequada pode reduzir substancialmente o número de vítimas de acidentes e de doenças 

profissionais e contribuir assim para uma sociedade mais justa. 

A UGT considera que a crise/competitividade não podem ser pretexto nem desculpa para um 

abaixamento dos padrões de exigência em matéria de saúde e segurança, tanto mais que a 

simples transposição das diretivas europeias/e ratificação de convenções OIT para a legislação 

nacional não é garantia, por si só, de melhoria efetiva das condições de trabalho. 

Segurança e a saúde são direitos de todos os trabalhadores. As condições de trabalho são de 

uma importância crucial para a saúde física e mental dos indivíduos, pelo que é essencial que, 

apesar da crise e, tendo em conta o retorno que o investimento nesta área representa, para os 

indivíduos, em particular, e para a sociedade em geral, não é admissível que se descure o 

investimento na prevenção dos acidentes e das doenças profissionais. 

Os acidentes de trabalho continuam a suceder-se apesar da atividade económica ter sofrido 

um abrandamento significativo. Aos acidentes no trabalho está associada não só, uma elevada 

morbilidade e mortalidade mas também, a incapacidade permanente ou temporária a que se 

soma ainda o número de todos os que são vítimas de doenças ocupacionais.  

Para que as políticas públicas em matéria de Saúde e Segurança possam ser eficazes é 

necessário que as estatísticas dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais sejam 

não só fiáveis mas também atuais.  

A UGT considera fundamental a criação de uma cultura de prevenção/e promoção das 

condições de SST para isso é necessário um investimento contínuo na investigação, formação, 

educação e informação. 

A crescente precarização, o recurso a outsourcing e a instabilidade do mercado de trabalho 

bem como a tendência para a intensificação do trabalho obrigam a uma reflexão sobre as 

implicações para a saúde e segurança dos trabalhadores. 

Uma matéria que, pela sua relevância, tem merecido particular atenção por parte da UGT, 

preocupada e empenhada no combate à ameaça dos direitos fundamentais, é a questão do 

VIH/SIDA, não apenas pelos desafios que levanta em sede de segurança e saúde no trabalho, 

mas ainda pela discriminação de que são vítimas os trabalhadores e as pessoas que vivem 

com o VHI/SIDA ou, que por ele são afetadas. 

A UGT, mantém o seu empenho no diálogo social a todos os níveis, já que a participação dos 

trabalhadores em todos os processos de decisão e avaliação relativos à SST é fundamental 

para atingir os objetivos. 

É necessária a avaliação da Estratégia Nacional para a Saúde e Segurança no Trabalho 2008-

2012 (ENSST 2008-2012), com vista à elaboração e aplicação da nova Estratégia Nacional 

para a Saúde e Segurança no Trabalho 2013-2020). 
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A ACT, deverá continuar a assegurar que a Inspeção do Trabalho e a Coordenação Executiva 

para a Segurança e Saúde no Trabalho gozem de meios financeiros e recursos humanos 

adequados ao desempenho das suas funções, para que não se corra o risco de se 

confundirem atos inspetivos com atos preventivos.  

A UGT entende que a elaboração de uma nova sistematização da legislação em Segurança, 

Saúde no Trabalho exigirá uma atenção particular na área de intervenção. pelo que entende 

que não se deverá perder a oportunidade para se assumirem os compromissos internacionais 

para com as Resoluções e Recomendações da OIT e os Acordos do Diálogo Social Europeu 

obtidos na CES sobre estas matérias, bem como os compromissos nacionais obtidos através 

dos acordos estabelecidos pelos parceiros sociais. 

II. PONTOS DE AÇÃO 

56. Defender a criação de um sistema estatístico uniformizado, fiável e atualizado para 

os acidentes de trabalho e as doenças profissionais. É urgente dispor de 

instrumentos fiáveis e capazes que constituam uma base sólida em termos de 

prevenção, sensibilização e de produção legislativa; 

57. Exigir a atualização e adequação da Lista Nacional de Doenças Profissionais à Lista 

Europeia tendo em conta não só a exposição novos produtos (geneticamente 

transformados, nanomateriais), mas também os novos riscos emergentes tais como 

o stress e os riscos psicossociais.  

58. Apoiar medidas que acelerem o reconhecimento de doenças profissionais 

designadamente, as cancerígenas relacionadas com a exposição a produtos 

potencialmente perigosos, a atividades físicas ou a ritmos de trabalho que 

potenciam o aparecimento destas patologias; 

59. Exigir que nos atos inspetivos se tenha absoluta atenção à proteção da maternidade 

e paternidade, designadamente os riscos relacionados com os produtos 

reprotóxicos; 

60. Exigir a elaboração e realização urgente do Inquérito Nacional às Condições de 

Trabalho enquanto instrumento para a compreensão adequada das condições em 

que os trabalhadores prestam a sua atividade profissional, servindo, entre outras, de 

diagnóstico fiável para a implementação de políticas preventivas nas áreas de 

Segurança e Saúde no Trabalho; 

61. Exigir a continuação da realização de campanhas setoriais de prevenção e combate 

à sinistralidade, tendo em consideração a participação ativa das estruturas sindicais, 

principalmente nos setores com maior incidência de acidentes e doenças 

profissionais; 

62. Defender a implementação das medidas constantes do Plano de Ação Inspetiva; 

63. Exigir a avaliação da Estratégia (2007-2012) e a elaboração da nova Estratégia 

Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho (2013-2020); 
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64. Defender a inclusão da prevenção nos programas escolares, pois só dessa forma se 

poderá criar uma cultura de prevenção; 

65. Defender a implementação do Observatório da Prevenção (ou Observatório 

Português de Riscos Laborais), tal como fora estabelecido no Acordo sobre 

Condições de Trabalho, Higiene e Segurança no Trabalho e Combate à Sinistralidade 

– 2001; 

66. Exigir a transposição para normativos nacionais de Convenções e Recomendações 

da OIT, bem como acordos estabelecidos no âmbito do diálogo social europeu. A 

exemplo de Convenções (167, Construção, 184, 187) e Recomendações (175,192, 

197) da OIT, bem como do “Acordo-Quadro Sobre Stress no Trabalho” estabelecido 

em sede de Diálogo Social Europeu; 

67. Exigir o aumento da oferta formativa e dos apoios à formação em SST para 

trabalhadores, com a necessária divulgação nos locais de trabalho ou, nos meios de 

Comunicação Social. 

68. Promover a dinamização dos processos de eleição de representantes dos 

trabalhadores em SST e dos processos de efetivação da figura de trabalhador(a) 

designado(a), nomeadamente em pequenas e micro empresas e em setores de 

elevado índice de riscos laborais, e apoiar medidas propiciadoras de reais condições 

para o desempenho de tais tarefas; 

69. Defender a celeridade do sistema judicial nos processos com incidência em SST, 

seja através de mecanismos de simplificação processual que permitam uma 

atempada reparação de danos, seja pelo recurso aos tribunais arbitrais na resolução 

de conflitos; 

70. Pugnar para que os atos inspetivos da competência da ACT tenham atenção 

absoluta para as situações de “risco grave” nomeadamente para com os 

empregadores reincidentes no incumprimento das suas obrigações;  

71. Apelar à vigilância e denúncia da falta da afixação obrigatória nos locais de trabalho 

e da informação sobre os riscos laborais aos trabalhadores e melhorar o 

cumprimento das normativas em SST nas empresas com menos de 10 trabalhadores, 

nomeadamente na elaboração de cartas de risco; 
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72. Melhorar a ação nas micro e pequenas empresas através de iniciativas e programas 

que propiciem o aumento do número de trabalhadores representantes ou 

designados, de âmbito setorial ou local, como garantia de uma maior participação 

dos trabalhadores nas atividades de SST; 

73. Pugnar para que todos os trabalhadores, independentemente da tipologia de relação 

laboral, disponham de conhecimento e informação sobre os seus direitos na área da 

SST consagrando assim a igualdade de tratamento por parte das entidades 

empregadoras; 

74. Os trabalhadores imigrantes e os jovens, deverão ter uma atenção focalizada, em 

matéria de SST, sobretudo se estiverem expostos a substâncias ou se 

desenvolverem atividades potencialmente perigosas /de risco; 

75. Defender a proteção social, a igualdade de acesso aos serviços de saúde e o direito 

ao tratamento dos trabalhadores infetados pelo vírus da sida; 

76. Propor, no âmbito da próxima codificação da área da Segurança e Saúde no 

Trabalho a criação de “Provedor do Trabalhador e da Prevenção no Trabalho”; 

77. Lutar contra todo e qualquer ato discriminatório por razões de saúde; 

78. Apoiar o reforço da prevenção primária e da informação, como formas de reduzir o 

número de infeções por VIH/SIDA na comunidade; 

79. Apoiar medidas de prevenção e de dissuasão dos problemas associados ao 

consumo de álcool e drogas em meio laboral; 

80. Exigir o respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores não só no 

processo de despistagem dos consumos mas também durante o processo de 

reabilitação e reinserção profissional. 
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III. PROMOVER UMA POLÍTICA DE RENDIMENTOS ADEQUADA.  

1. Melhorar os salários e pensões  

Nas últimas décadas, o modelo de crescimento económico, muito marcado pela globalização 

dos mercados, mas também por um capitalismo especulativo, colocou uma forte pressão sobre 

a competitividade dos países e sobre os salários. 

A moderação salarial, há muito defendida pelas instâncias comunitárias e pelos Governos 

nacionais como solução para os problemas da fraqueza económica de muitos Estados-

membros, tem-se especialmente agravado no contexto da crise de 2008.  

Em Portugal, de uma política de moderação salarial, que já contestávamos, passámos a uma 

situação em que vemos ser imposta do exterior uma política de redução dos salários e de 

empobrecimento da população para fazer face aos desafios macroeconómicos, com 

repercussões negativas para os trabalhadores, mas também para a própria retoma económica.  

A moderação dos salários não só não conduziu a melhores resultados económicos (PIB e 

competitividade internacional) ou à criação de emprego - argumentos apresentados pelos que 

defendem esta estratégia - como, pelo contrário, tem acentuado as pressões para a recessão 

económica, retirando poder de compra aos trabalhadores e gerando situações de pobreza e 

deterioração das condições de vida. 

Mesmo não sendo da sua competência, a Comissão Europeia tem vindo sistematicamente a 

procurar interferir na negociação salarial nos vários Estados-membros, procurando, em nome 

da estabilidade económica e da competitividade, limitar os aumentos salariais e a própria 

autonomia dos parceiros sociais na negociação coletiva. 

  

A UGT rejeita que os salários continuem a ser utilizados como a única variável de ajustamento 

para promover a competitividade. Promover a competitividade à custa de baixos salários não 

só é inaceitável do ponto de vista social, como inviável a nível económico e um caminho 

condenado ao fracasso, que conduz ao dumping social e ao empobrecimento das pessoas, 

contribuindo para agravar ainda mais a recessão económica.  

A pressão para a descida dos custos de trabalho tem ainda um efeito perverso de acomodação 

de muitas empresas/ empresários à manutenção da competitividade por esta via, não havendo 

portanto “estímulos” à modernização, inovação e reforço da capacidade técnica por parte 

daqueles, ou seja, quase ignorando aqueles que são os novos fatores de competitividade. 

A UGT entende que os salários não podem todavia contribuir para uma perda de 

competitividade, devendo as atualizações salariais ter presentes as evoluções dos custos 

salariais nos nossos principais parceiros comerciais.   
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A melhoria da produtividade e da competitividade são certamente essenciais para a melhoria 

dos salários, devendo apostar-se em fatores como a qualificação das pessoas, a inovação, o 

funcionamento da Justiça e a eficácia da máquina pública. Devem ser simultaneamente criadas 

condições que garantam uma partilha mais adequada e justa dos ganhos de produtividade.  

De registar que os rendimentos do trabalho no PIB, ou seja, na riqueza criada em cada País, 

têm vindo, nas últimas décadas, a perder peso na generalidade das economias da UE e da 

OCDE, o que evidencia uma sistemática injustiça na repartição da riqueza em prejuízo dos 

rendimentos dos trabalhadores e sem que os potenciais benefícios em termos de emprego, de 

condições de vida e de trabalho e de bem-estar tenham sido verdadeiramente conseguidos 

Nos anos últimos, o crescimento dos salários tem sido extremamente baixo no setor privado, 

mas igualmente e até de forma mais acentuada no setor público, dando origem a significativas 

perdas de poder de compra. 

Na Administração Pública, as políticas salariais conduziram a perdas de poder de compra, pelo 

menos desde 2001, fazendo-se sentir particularmente a partir de 2010. Com efeito, em 2011 e 

para além do congelamento de carreiras, progressões e complementos remuneratórios que já 

se verificava, os salários foram ainda reduzidos, em média, em 5%. Em 2012 e 2013, o 

Governo manteve tais reduções, suspendendo ainda parcial ou totalmente o pagamento dos 

13º e 14º meses, totalmente à margem de qualquer negociação e com oposição dos sindicatos. 

 

Também no setor privado, o clima de austeridade, o desemprego, algum “contágio” da 

Administração Pública e a pressão generalizada para uma contenção dos custos salariais 

provocaram atualizações salariais fracas e, nalguns anos, mesmo inferiores à inflação. Ou seja, 

também no setor privado se assiste a uma redução mais ou menos generalizado do poder de 

compra dos trabalhadores por via dos salários, até por via da redução dos salários médios dos 

novos contratados. 

Ainda em matérias de rendimentos do trabalho, importa ter presente que as pensões e as 

prestações sociais são fatores determinantes das condições de vida das pessoas e da coesão 

social, especialmente num contexto de desemprego crescente e de crise, mas que têm vindo a 

sofrer sucessivos cortes, que têm na base a redução de despesas. 

Todas as pensões, inclusive as mais baixas, foram durante alguns anos, congeladas. A 

redução de pensões acima de determinados valores, que a par da suspensão total ou parcial 

dos subsídios de férias e de Natal,  que a UGT contesta totalmente, e o agravamento fiscal têm 

conduzido ao empobrecimento dos pensionistas, ao aumento da pobreza e a situações de vida 

muito difíceis. 

A UGT contestou fortemente a decisão unilateral do Governo em suspender o regime de 

antecipação de reforma sem penalização, considerando-o totalmente desadequado do período 

de crise e uma medida que contribuiria para o aumento do desemprego.  
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A UGT nunca poderá aceitar que o Estado disponha livre e unilateralmente do regime 

contributivo da segurança social, pago por trabalhadores e empregadores, e ponha em causa 

direitos das pessoas. 

III. PONTOS DE AÇÃO 

1. Defender uma política geral de salários que atenda à inflação e à produtividade 

nacionais e que tenha em conta a evolução dos custos de trabalho nos nossos 

principais parceiros comerciais;  

2. Exigir a reposição dos subsídios de Natal dos trabalhadores e pensionistas;  

3. Introduzir mecanismos, por via da negociação coletiva, de combate ao agravamento 

das disparidades salariais; 

4. Exigir a melhoria das pensões de velhice e invalidez, em especial das mais baixas. 

A UGT bater-se-á especialmente: 

a. Pelo aumento das pensões mínimas – social, agrícola e mínima do regime 

geral, garantindo a melhoria do poder de compra; 

b. Pelo aumento e melhoria do poder de compra das pensões do regime geral 

de valor inferior ao salário mínimo, que têm estado congeladas nos últimos 

anos, o que é totalmente inaceitável. 

 

2. Salário mínimo – atualização anual 

O salário mínimo desempenha um importante papel económico e social, especialmente no 

combate à pobreza e na promoção de condições de vida dignas. 

 

O acordo tripartido sobre a fixação e evolução do salário mínimo em 2006, subscrito pelo 

Governo e por todos os parceiros sociais teve o mérito de interromper um ciclo de quase 

estagnação do salário mínimo, que durante muito tempo esteve condicionado pelo facto de 

muitas prestações com um peso importante no Orçamento do Estado a ele se encontrarem 

indexadas.  

 

De 2007 a 2011, a atualização do salário mínimo decorreu como estabelecido no referido 

acordo. O salário mínimo foi fixado em 485€ a 1 de Janeiro de 2011, não tendo sido 

alcançados os 500€ como se previa no âmbito do acordo tripartido sobre o salário mínimo 

firmado em 2006, mas tendo havido um compromisso do então Governo para uma reavaliação 

durante aquele ano.  

O Memorando com a Troika, por razões meramente ideológicas, impôs o congelamento do 

salário mínimo em Portugal e só admite que o mesmo possa ser atualizado no quadro das 

avaliações regulares da Troika e quando esta entender que as condições económicas assim o 
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permite. Foi assim desrespeitado o compromisso tripartido de 2006 sobre a evolução do salário 

mínimo, nomeadamente o objetivo da sua fixação em 500€ em 2011. 

O salário mínimo manteve-se congelado desde o início de 2011, o que levou a perdas de poder 

de compra em segmentos extremamente fragilizados e vulneráveis, constatando-se um 

aumento da pobreza, comprometendo assim os objetivos centrais deste rendimento. 

 

Para a UGT, esta “intromissão externa”, que aliás ocorre noutros países que beneficiam de 

assistência financeira externa é social e economicamente inaceitável. Tem gerado não só 

maiores níveis de pobreza para os trabalhadores, como tem tido impactos negativos sobre o 

consumo, o crescimento e até o desemprego. 

Com efeito, é hoje reconhecido o impacto positivo de um aumento do salário mínimo na 

dinamização do consumo das famílias e de estímulo à atividade empresarial e ao emprego 

resultante de aumentos do salário mínimo, sendo vários os estudos académicos que apontam 

para a fraca ou inexistente causalidade entre o aumento do salário mínimo e a perda de 

emprego. 

O aumento do salário mínimo em Portugal é não só essencial para combater a pobreza e 

melhorar as condições de vida de um número importante de trabalhadores (cerca de 10% dos 

trabalhadores) e suas famílias como, num contexto de forte quebra do consumo, propiciará 

rendimentos adicionais que podem estimular o consumo e por essa via o emprego. 

A melhoria dos salários mínimos é igualmente uma prioridade da Confederação Europeia de 

Sindicatos (CES) que há muito defende a existência de um salário mínimo legal na UE; tal não 

significa a fixação de um valor mínimo que todos devam respeitar, mas sim a exigência de que 

todos os Estados-Membros estabeleçam um salário mínimo legal, de acordo com as suas 

situações e práticas, abaixo do qual nenhum trabalhador deveria receber. 

III. PONTOS DE AÇÃO 

5. Rejeitar o congelamento do salário mínimo e lutar pela sua  atualização para 500€ já 

em 2013; 

6. Defender a atualização anual do salário mínimo, garantindo o seu crescimento real e 

a sua melhoria face ao salário médio, tendo em vista alcançar os 60% do salário 

mediano como previsto na Carta Social Europeia; 

7. Apoiar a CES na sua reivindicação de existência obrigatória de um salário mínimo 

legal em todos os Estados-membros. 

3. Reforçar a justiça e equidade do sistema fiscal 

O sistema fiscal deve ser capaz de corrigir a distribuição desigual e injusta dos rendimentos e 

as imperfeições do mercado, garantindo-se a sua função redistributiva e sendo progressivo, ou 
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seja, onde cada um é chamado a contribuir em função da sua capacidade contributiva global. O 

sistema deve gerar receitas que garantam o financiamento de serviços públicos de qualidade e 

acessíveis a todos. 

Porém, nos últimos anos, o mundo do trabalho encontra-se a suportar as consequências da 

especulação dos mercados e da crise financeira, sem que tenha contribuído para tal. 

A tendência de aumento da tributação sobre o trabalho – fator produtivo com menor mobilidade 

no mundo globalizado - em detrimento do capital, fenómeno que já se fazia sentir há alguns 

anos, ganhou maior expressão no contexto desta crise económico-financeira e especialmente 

em países onde as políticas de austeridade foram mais severas, como é o caso de Portugal. 

Nos anos mais recentes, os portugueses, trabalhadores e pensionistas, têm vindo a ser 

confrontados com o agravamento geral da carga fiscal, tendo aumentado não apenas os 

impostos indiretos, como o IVA, mas ainda a tributação em sede de IRS. 

O Orçamento do Estado 2103 introduziu um agravamento brutal e sem precedentes da carga 

fiscal, feito sobretudo à custa dos trabalhadores e dos pensionistas (cerca de 75% do aumento 

de receitas previsto provém do IRS), sendo pouco significativas as alterações na tributação das 

empresas, da riqueza e do património e sendo meramente simbólica e de efeitos marginais, 

ainda que positiva, a introdução de uma taxa sobre transações financeiras. 

A UGT entende que o aumento do IRS em 2013 não respeitou princípios fundamentais como o 

da progressividade ou da equidade fiscais, atingindo severamente mesmo os trabalhadores 

com rendimentos mais baixos, contrariamente ao que o Governo tem afirmado. Esta situação 

deve ser corrigida de forma célere e eficiente. 

Por outro lado, as políticas e medidas de combate à economia clandestina têm-se afigurado 

manifestamente insuficientes e ineficazes, estimando-se que esta tenha aumentado e possa 

atingir atualmente entre 25%- 30% do PIB. A economia clandestina continua assim a ser um 

dos principais entraves à competitividade e à própria atração de investimento. 

Aqueles números são inaceitáveis e traduzem uma enorme injustiça fiscal e social do nosso 

sistema, onde muitos dos que podem pagar impostos ou pagar mais impostos continuam a não 

o fazer.  

Nesse quadro, não nos parecem defensáveis as posições que vêm sendo apresentadas no 

âmbito dos trabalhos da Comissão para a revisão do IRC, de uma descida intensa e 

generalizada das taxas de IRC, o que apenas poderia resultar num novo equilíbrio entre os 

impostos sobre o rendimento, penalizando novamente os rendimentos do trabalho.    

O elevado nível da economia gera ainda uma enorme ineficiência económica, com perdas de 

receitas que poderiam contribuir para o reforço do investimento público, a melhoria da 



34 
 

Administração Pública e a redução de alguns impostos, condições importante para o 

relançamento da economia portuguesa e para a melhoria das condições de vida. 

Por fim, importa ter presente que, se até há pouco a carga fiscal em percentagem do PIB se 

encontrava abaixo da média comunitária e da OCDE – o que se justificava, nomeadamente 

pelo menor nível e riqueza e de desenvolvimento –, o recente agravamento da tributação 

colocar-nos-á nos níveis médios da OCDE, exigindo aos portugueses um esforço fiscal muito 

intenso e superior ao dos cidadãos de outros países, em que o nível de riqueza é claramente 

mais elevado. 

A UGT sempre defendeu um sistema fiscal mais justo e equitativo que garanta uma efetiva 

função redistributiva e que assegure as condições para um desenvolvimento económico e 

social sustentável do País. 

É fundamental que o sistema fiscal deixe de ter fortes distorções entre a taxação dos 

trabalhadores/ pensionistas e a taxação do capital e assegure a progressividade do IRS, ou 

seja, que exija sacrifícios em função da capacidade contributiva, tendo em especial atenção os 

baixos e médios rendimentos. 

Por outro lado, continua a não existir uma efetiva regulação internacional ou comunitária no 

combate a situações de dumping fiscal, nomeadamente as que são propiciadas pela utilização, 

com total liberdade e impunidade, dos paraísos fiscais. 

Neste quadro, a UGT rejeita: 

 Novos agravamentos da tributação em sede de IRS; 

 A redução generalizada do IRC; 

 A manutenção de benefícios fiscais às empresas, sem qualquer fundamento 

económico–social; 

 A incapacidade do Governo em combater a fraude e evasão fiscais e o elevado peso 

da economia clandestina, situações que gerem iniquidade fiscal e social e que têm 

penalizado e posto em causa o Estado Social. 

 

III. PONTOS DE AÇÃO 

8. Defender uma discussão profunda sobre o sistema fiscal português, visando 

assegurar efetivamente maior justiça fiscal entre as pessoas, as empresas e os 

diferentes rendimentos. 

9. Lutar por um sistema fiscal que tribute de forma mais eficiente e justa os 

rendimentos financeiros (mais-valias, juros, etc.) e das empresas, adequando o 

esforço tributário aos rendimentos efetivos globais do contribuinte; 

10. Defender alterações em sede de IRS que assegurem  uma maior justiça do imposto, 

introduzindo  uma maior progressividade nas despesas e deduções fiscais em sede 
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de IRS, discriminando positivamente as famílias de rendimentos baixos e médios, 

em domínios como a educação, a habitação e a saúde; 

11. Defender, no quadro de uma revisão do IRC, a inadmissibilidade de uma redução 

generalizada deste imposto, que agravaria a injustiça fiscal, sendo que reduções 

deste imposto apenas serão aceitáveis se ligadas ao reinvestimento de lucros, à 

promoção de investimento gerador de emprego ou à recapitalização das empresas;   

12. Defender a adoção de uma “taxa efetiva mínima” de IRC a suportar pelas empresas; 

13. Promover a avaliação dos impactos da introdução da taxa sobre transações 

financeiras e o reajustamento do seu valor, atendendo nomeadamente às evoluções 

comunitárias nesta matéria; 

14. Exigir a implementação de um verdadeiro plano de combate à fraude e evasão 

fiscais e à economia clandestina, com envolvimento dos parceiros sociais, quer nas 

fases da sua preparação, quer no acompanhamento e avaliação. Deve ser dada 

especial relevância à fuga no IVA e ao controlo das importações. 

15. Assegurar uma adequada afetação dos meios humanos e materiais na 

administração fiscal para que esta cumpra as suas missões; 

16. Defender que o Governo português promova, junto das instâncias comunitárias a 

adoção de mecanismos que travem a concorrência e o dumping fiscal, 

nomeadamente por via da introdução de uma taxa mínima sobre as empresas na 

UE, da adoção de uma taxa sobre as transações financeiras, da regulação dos 

paraísos fiscais e de uma maior harmonização das bases tributáveis. 
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IV. DEFENDER O ESTADO SOCIAL. PROMOVER UMA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA DE QUALIDADE. 

O modelo social europeu tem estado sob um ataque feroz dos que defendem as políticas 

liberais e a supremacia dos mercados financeiros e que consideram que este modelo é um 

custo adicional para a Europa, que mina a sua competitividade  e dos seus Estados-membros e 

que, portanto, deve ser reduzido. 

Esta é uma visão que a UGT rejeita totalmente. O modelo social europeu tem sido um fator 

determinante de paz social, de estabilidade e confiança, que permitiu ao espaço europeu 

crescer do ponto de vista económico, tornar-se um dos espaços mais competitivos no plano 

mundial, promovendo e assegurando simultaneamente um conjunto de elementos 

fundamentais à proteção e ao bem-estar dos seus cidadãos, em áreas fundamentais como a 

prestação de serviços públicos, a proteção social a negociação coletiva e a proteção dos 

trabalhadores. 

A Europa Social não é um custo: é uma vantagem competitiva, na base da qual a Europa se 

transformou num espaço de desenvolvimento económico e social a nível mundial e num 

exemplo para muitos outros espaços económicos. 

Têm-se colocado novos desafios à sustentabilidade e ao aprofundamento do modelo social 

europeu, resultantes de uma intensificação do processo de globalização e do alargamento da 

União Europeia, mas também do envelhecimento demográfico. 

Numa sociedade em mudança, o modelo social também não pode ser imutável. Sempre 

estivemos disponíveis para discutir esta matéria; o que não significa porém que aceitemos que 

os pilares fundamentais do modelo sejam postos em causa. 

Os serviços públicos, um dos pilares do modelo social europeu, têm vindo a ser postos em 

causa no espaço europeu, nomeadamente por via da privatização e liberalização de muitos 

domínios. 

Portugal não tem sido excepção, estando agora os serviços públicos novamente sob ataque da 

Troika e, sobretudo, por parte do nosso próprio Governo que propôs, por sua iniciativa, a 

redução de 4 mil milhões de euros na despesa pública até 2014. A concretizar-se terá efeitos 

devastadores nos serviços públicos e de interesse geral e, de um modo mais geral, no 

funcionamento da Administração Pública, com efeitos perniciosos para as pessoas e a 

economia e atingindo as principais funções sociais do Estado – Educação, Saúde e Proteção 

Social.  
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1. Melhorar o funcionamento da Administração Pública 

Os serviços públicos têm como objetivo melhorar a qualidade de vida de cada cidadão, 

devendo por isso respeitar princípios como o da universalidade de acesso, serem fornecidos a 

preços acessíveis e com qualidade. São por isso importantes instrumentos da promoção da 

igualdade de oportunidades, abrangendo áreas como o ensino, a saúde, a segurança, entre 

muitas outras. 

Para além deste papel de natureza mais social, os serviços públicos têm um papel muito 

importante para o desenvolvimento adequado de outras atividades, pela sua função de 

regulação, mas também pela criação de infraestruturas e serviços que atraem novos 

investimentos para o País e novos empregos. 

Num momento em que o Governo fala da Reforma do Estado, como se fosse um processo 

novo, não deve ser esquecido que a reforma não se iniciou agora, tendo sido muitas as 

iniciativas e políticas que ao longo dos anos têm sido implementadas, com maiores ou menores 

resultados.  

A UGT considera importante que seja realizada uma discussão séria sobre a Reforma do 

Estado, mas a lógica da mesma não pode ser invertida e posicionada na ótica da necessidade 

de cortes orçamentais, mas antes ser colocada a tónica na melhoria do funcionamento e 

gestão da Administração Pública, face ao papel fundamental que esta tem para os cidadãos e 

para a própria competitividade da economia nacional.  

A UGT recusa alterações que visem destruir o Estado Social e a adoção de um modelo 

minimalista de intervenção, em que o Estado se encontra ausente da área social ou se assuma 

como um mero regulador.  

Mais, uma reforma que se quer séria não pode ser entendida como um processo que se 

conclua em poucos meses, devendo ser um processo participado e que deverá contemplar não 

apenas uma intervenção de curto prazo, mas medidas de verdadeira reforma estrutural. 

A UGT não rejeita que deva haver medidas de contenção da despesa pública, mas tal deve 

passar por uma discussão de questões que conduzam a uma melhoria da qualidade dos 

serviços. Parte integrante dessa discussão, de que os sindicatos não poderão ser afastados, é 

a da gestão racional dos recursos humanos, sobretudo num momento em que, face às 

medidas que vêm sendo tomadas, os funcionários se encontram profundamente desmotivados.  

O forte sentimento de insegurança, que não é compatível com a Administração Pública que 

desejamos, tem contribuído para que o ritmo de saída de funcionários na Administração 

Pública seja muito elevado e claramente superior à meta de 2% estabelecida pelo Governo e 

pela Troika (em 2012, a redução foi de 4,6%).  
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Importa restituir condições de dignidade e perspetivas de futuro aos trabalhadores que têm 

suportado grandes sacrifícios, desde a redução nominal de salários, congelamento de carreiras 

e progressões até à antecipação do aumento da idade de reforma, atentando contra a 

negociação coletiva e os acordos existentes com os sindicatos. Muitas destas medidas são 

manifestamente injustas e não podem deixar de ter um carácter transitório, como bem 

assinalou o Tribunal Constitucional. 

A UGT entende que é necessário que o Governo respeite os direitos de participação e de 

negociação coletiva na Administração Pública, abordando questões como salários, carreiras, 

formação profissional, mobilidade, as quais se afiguram centrais para garantir as condições 

propícias a uma reforma bem sucedida.  

IV. PONTOS DE AÇÃO 

1. Defender uma Administração Pública de qualidade, capaz de responder às 

necessidades dos cidadãos, das empresas e do País; 

2. Defender um processo de reforma do Estado participado, com metas temporais 

realistas e objetivos de melhoria do funcionamento da Administração Pública, 

recusando uma reforma imediatista e fundamentada na redução de custos;   

3. Defender um Estado que garanta os direitos fundamentais e de igualdade de 

oportunidades aos cidadãos e que assuma as suas funções de soberania; 

4. Exigir a rápida reposição dos níveis salariais e do pagamento integral dos subsídios 

de férias para os trabalhadores e pensionistas da Administração Pública, impostos a 

título meramente transitório, conforme o determinado pelo Tribunal Constitucional;   

5. Defender uma política geral de salários que atenda à evolução do poder de compra e 

que não seja determinada meramente por imperativos de consolidação orçamental; 

6. Exigir o pleno respeito pelo direito à negociação coletiva, quer a nível central, 

setorial, local e dos organismos públicos; 

7. Exigir o reforço da participação dos representantes dos trabalhadores na definição 

das políticas públicas:   

8. Lutar pela dignificação das condições de trabalho dos trabalhadores da 

Administração Pública, mediante uma valorização das carreiras, uma aposta na 

formação profissional e uma adequada política de recursos humanos; 

9. Defender a manutenção da ADSE, no quadro de promoção da sua racionalização e 

sustentabilidade.  

 

2. Educação  

O pensamento e linha de ação da UGT é que em tempos de crise a Educação, a Ciência e a 

Formação são motores indispensáveis de equidade, de desenvolvimento e progresso individual 

e social das pessoas e do próprio país, pelo que se impõe um cuidado muito mais rigoroso no 
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acesso a todos os cidadãos. Por conseguinte, a necessidade de investimento na população 

portuguesa, conjugada com as baixas habilitações escolares dos portugueses ou os níveis 

alcançados nestes últimos anos, quando comparados com a média dos países da União 

Europeia, continuam a deixar a UGT em estado de alerta, na medida em que se mantém um 

dos reconhecidos défices estruturais do país, com consequências altamente negativas no 

acesso dos portugueses a um mercado de emprego cada vez mais competitivo e exigente nas 

qualificações, nos níveis nacional, europeu e internacional.  

Se não trilharmos já o caminho de um forte investimento em educação e formação, muito 

dificilmente atingiremos as metas de qualidade educativa para 2015, em direção à 

convergência face às metas internacionais assumidas, mormente no âmbito do Programa 

Educação e Formação 2020 – Quadro Estratégico para a Cooperação no Domínio da 

Educação e Formação na União Europeia - UE.  

Na linha da Estratégia de Lisboa, este programa é vital para melhorar os sistemas de educação 

e de formação, e para reforçar as competências, com o objetivo de responder aos desafios de 

agora e futuros e conquistarmos, assim, os níveis desejados de crescimento e de emprego 

sustentáveis 

As disparidades e assimetrias existentes entre a situação atual e as metas a atingir colocam a 

UGT muito apreensiva quanto aos vários constrangimentos que ainda enegrecem o panorama 

do sistema de educação e formação em Portugal, sendo um dos principais entraves o facto de 

as desvantagens educativas continuarem a estar estreitamente relacionadas com o estatuto 

sócio-económico das famílias, pelo que, no presente contexto de crise em que vivemos, as 

desigualdades tendem natural e infelizmente a reproduzir-se.  

Como bem demonstra o relatório Education at A Glance 2012 da OCDE, o sistema educativo 

português permanece um desafio, e a taxa de saída precoce dos sistemas de ensino e 

formação (31 % em Portugal, contra 14,4 % da UE), o peso relativo dos trabalhadores com 

habilitações escolares até ao ensino básico (63 % em Portugal, contra 21 % da UE) – dados de 

2011 – ou uma ainda incipiente educação para toda a vida são disso uma prova irrefutável 

No respeitante aos níveis de escolaridade houve progressos muito significativos, em todos os 

níveis de ensino. A taxa de analfabetismo passou de 11 % em 1991, para 5,2 % em 2011 - 6, 8 

% dos quais mulheres e 3, 8 % de homens. A população com 15 ou mais anos com pelo 

menos o 9º ano de escolaridade passou de 38 % em 2001 para 50 % em 2011, e no ensino 

superior passamos de uma população com 23 ou mais anos de 9 % em 2001 para 15 %, em 

2011. Neste nível de ensino, o número de diplomados quase duplicou e atingiu 1 244 742 

pessoas, 60 % do sexo feminino.  

A UGT continua a olhar o ensino básico como um dos grandes pilares da educação em 

Portugal. Ora, é comummente aceito que Portugal tem um ensino básico que não se moldou, 

de modo acertado, à evolução trazida pela democratização do acesso à educação e sua 
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posterior diversificação da população escolar que o frequenta. Torna-se pois necessário um 

maior investimento por parte do Estado neste nível de ensino, para adequá-lo aos diferentes 

contextos da sua população-alvo e torná-lo assim mais eficaz e mais eficiente nos seus 

resultados finais.  

Um dos grandes desafios do ensino básico – e grande reivindicação da UGT desde há anos – 

é sem dúvida a concretização do alargamento da escolaridade obrigatória para os 12 anos, que 

vai exigir, tanto da tutela como da sociedade, o máximo engenho e o máximo de empenho. 

Torna-se imperioso eliminar na sociedade portuguesa as dúvidas ainda existentes no que se 

refere às vantagens em cumprir a escolaridade obrigatória, à importância das qualificações no 

futuro profissional de cada um e ainda em considerar a educação de adultos como um direito e 

um fator estratégico de desenvolvimento pessoal, social e nacional 

A UGT está certa de que a melhoria do ensino secundário é absolutamente vital para a 

melhoria de toda a Educação em Portugal. Este empreendimento exige o empenho de toda a 

sociedade, uma maior otimização de recursos humanos e medidas mais inovadoras ao nível da 

autonomia das escolas e da formação de professores. Cabe-nos aqui invocar a importância 

particular de se implementarem medidas que conduzam a uma adequada orientação escolar e 

profissional dos alunos como função estratégica da sua própria qualificação 

No que concerne ao ensino superior, a UGT acompanhará, com todo o seu empenho, a 

aplicação do novo modelo de governo das instituições (Regime Jurídico das Instituições de 

Ensino Superior –RJIES), assim como o aprofundamento e a consolidação dos processos de 

avaliação e acreditação, mais os respetivos ciclos de estudos. A UGT continuará, de igual 

modo, a acompanhar o surgimento de novos consórcios e fusões entre instituições, além de 

desenvolver esforços para apoiar os já existentes. 

Uma verdadeira reforma no processo de transição do ensino secundário para o ensino 

superior, deve passar por uma adequada reorganização plano curricular, para bem do sucesso 

futuro dos alunos, nas universidades e no mercado de trabalho. Um aumento de diplomados no 

nosso país passa também por uma diversificação de ofertas de formação e por um aumento de 

financiamento para atribuição de bolsas de estudo a estudantes carenciados, sem o qual não 

será possível falar num sistema verdadeiramente equitativo. A despesa de consumo final das 

famílias em educação tem subido invariavelmente nos últimos anos. 

Uma situação que merece uma intervenção urgente da tutela na regulação do sistema é a 

grande dispersão territorial e a existência de algumas sobreposições existentes na rede de 

ensino superior, suas instituições e sua oferta de cursos, que dificultam e/ou impedem o 

desenvolvimento de centros de referência em variadas áreas de conhecimento. 

Nesta luta desigual contra uma crise social, económica e de valores, contra o desinvestimento 

na educação e contra uma sociedade ainda impregnada de assimetrias e desigualdades face 

ao acesso, face ao sucesso escolar, entre gerações, entre regiões e municípios, entre escolas 
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e famílias, a UGT conta com o estímulo dos seus filiados, com o apoio das organizações 

internacionais de que faz parte e com os programas que delas têm brotado, nomeadamente o 

Youth On The Move (um pacote de iniciativas na educação e no emprego para jovens na 

Europa), New Skills for New Jobs (novas competências para novos empregos) e ainda o 

estratégico Repensar a Educação, que centra a retoma do crescimento sustentado da Europa 

através de pessoas altamente qualificadas e versáteis, que possam contribuir para a inovação 

e para o empreendedorismo, pela via de um investimento eficiente e bem orientado, nunca pela 

redução dos orçamentos para a educação. Nascidos de um árduo trabalho sindical e social, 

abarcam todos a finalidade de contribuirmos para uma sociedade mais justa, mais livre, mais 

solidária, mais igualitária no género – uma sociedade mais democrática. 

Nesse contexto, as linhas de Ação da UGT não podem deixar de ser entendidas como dirigidas 

a objetivos centrais, tais como a aposta no Ensino Básico e Secundário, a valorização das 

formações profissionais, o cumprimento do desafio da Qualificação e Educação Para Todos – 

EPT, a garantia de um Ensino Superior de qualidade, aberto à inovação e em ligação às 

empresas. Tal exigirá um investimento sério na Educação, até porque a recessão aumentou o 

fosso entre pessoas com educação e pessoas com pouca educação, tarefa para a qual 

importará definir e atingir metas ambiciosas em Educação, para o crescimento e 

desenvolvimento.                                                                                           

IV. PONTOS DE AÇÃO 

10. Continuar a investir na Educação para a Infância para se conseguir um impacto 

significativo na persecução de uma educação superior, por parte de famílias de 

baixo rendimento, assim como de famílias de imigrantes, combatendo as 

desigualdades no acesso a esta educação estruturante; 

11. Reduzir o número de crianças por grupo e por educador no setor público e privado, 

sendo os valores nacionais dos mais elevados da OCDE; 

12. Apostar nos Ensinos Básico e Secundário com caráter universal, obrigatório, com 

exigência e com sucesso;  

13. Reforçar o papel das Escolas Profissionais, valorizando o nível de empregabilidade 

dos formandos e evitando concorrência desleal com outros Programas; 

14. Favorecer a aquisição da capacidade de orientação ao longo de toda a vida, facilitar 

o acesso de jovens e adultos aos serviços de orientação ou desenvolver a qualidade 

e flexibilidade na prestação de serviços de orientação vocacional, segundo as 

características de cada destinatário ou grupo de destinatários; 

15. Combater o persistente desfasamento etário na frequência dos alunos em todos os 

níveis de ensino, onde, ao invés do recurso a retenções sucessivas, haja capacidade 

de prevenção e adequação, para bem da melhoria das aprendizagens e dos 

resultados. 

16. Defender que instituições e os Serviços Públicos monitorizem a inserção, ou não, 

dos diplomados no mercado de trabalho, para corrigirem eventuais assimetrias, 
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nomeadamente reformular e requalificar, para o mercado, as formações 

desajustadas. 

17. Defender a sustentabilidade das instituições de ensino superior, garantindo a 

qualidade. 

18. Assegurar um sistema de Ação social, nomeadamente por via da atribuição de 

bolsas de estudo, a estudantes carenciados, sem o qual não será possível falar num 

sistema verdadeiramente equitativo. 

19. Defender a reorganização e diferenciação da rede de ensino superior português, no 

sentido de um desenvolvimento igualitário de todas as regiões do país, com 

implicação dos parceiros educativos, evitando assim mais condições de 

desigualdades entre as regiões e suas populações.  

20. Exigir o efetivo envolvimento dos parceiros sociais, no processo da avaliação 

intercalar, de 2014 e na eventual reorientação de políticas, de modo a alcançar as 

metas da Estratégia UE 2020. 

3. Saúde 

O direito à proteção da saúde é um direito com consagração constitucional e a instituição do 

Serviço Nacional de Saúde uma das grandes conquistas da nossa democracia, cabendo a 

todos a sua defesa e promoção.  

Para a UGT é fundamental que as políticas a seguir nesta área cumpram essencialmente dois 

objetivos: a universalidade e equidade no acesso e a qualidade dos serviços prestados. 

Ter acesso a cuidados de saúde sem discriminações de qualquer ordem constitui um direito de 

todos os cidadãos, direito este que apenas terá plena consagração quando os serviços 

prestados assentem em critérios de qualidade e ainda quando estes cuidados são prestados 

em tempo adequado. Assim, é com preocupação que registamos o aumento do número de 

pessoas nas listas de espera, especialmente para intervenções que se revestem de carácter 

mais urgente.   

A UGT não rejeita a necessidade de se operar uma racionalização de despesas nesta área, 

mas consideramos inaceitáveis cortes indiscriminados que, penalizam idosos, famílias de mais 

baixos rendimentos ou a classe média, colocando em causa os princípios de qualidade e 

universalidade em que sempre se fundou o SNS.  

A UGT não pode deixar de alertar para o facto de, em matérias como a mortalidade infantil, se 

ter verificado um retrocesso, facto a que não serão alheias as alterações na prestação e 

acesso aos serviços de saúde. Este sempre foi considerado um indicador de desenvolvimento 

social, relativamente ao qual Portugal vinha sendo colocado na lista dos melhores países do 

Mundo. 
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Urge continuar a apostar numa melhoria dos cuidados de saúde primários, por via de um 

reforço no investimento nas unidades de saúde familiar (USF) e nos centros de saúde. Com 

efeito, e reconhecendo as virtualidades das USF, visando introduzir novas lógicas de 

responsabilização e de organização na saúde e uma aproximação da saúde aos cidadãos, não 

podemos deixar de salientar que se considera importante uma melhoria da articulação entre os 

serviços e organização do atendimento dos utentes. 

Também ao nível dos cuidados continuados, consideramos urgente a abertura de novas 

unidades, face à clara insuficiência dos serviços prestados neste âmbito. 

No que concerne à reorganização da rede hospitalar, a UGT não aceita que, também aqui, se 

privilegie a redução dos custos em detrimento de uma racional utilização de recursos. Será 

necessário avaliar de que forma serão colmatados os vazios gerados pela extinção de muitas 

unidades hospitalares e de saúde, gerando respostas que garantam às populações uma 

alternativa credível e adequada no acesso à saúde.  

O aumento das taxas moderadoras não podem igualmente deixar de ser objeto de uma 

discussão séria. Temos de ter presente que este aumento não resolve os problemas 

financeiros do setor da saúde, na medida em que as receitas arrecadadas não serão 

significativas, mas tem tido decerto impactos no acesso ao SNS, atingindo sobretudo pessoas 

com rendimentos muito baixos. 

Do ponto de vista financeiro, importará antes analisar e desenvolver políticas e soluções 

integradas que garantam que não se continuem a perpetuar situações de atraso no pagamento 

a fornecedores, fazendo perigar a própria prestação dos cuidados de saúde e o acesso a 

medicação.  

A política do medicamento conheceu evoluções positivas, mas importa ainda reforçar a aposta 

nos medicamentos genéricos e na prescrição de uni doses, racionalizando as despesas dos 

utentes e do Estado e promovendo o consume responsável dos medicamentos.  

A gestão dos recursos humanos continua a ser uma área central para o sucesso de uma 

modernização deste setor.  

A UGT não pode deixar de manifestar a sua total oposição à forma como vêm decorrendo os 

recentes concursos de integração de novos profissionais na área da Saúde (médicos, 

enfermeiros), sendo inadmissível que a forma normal desses concursos seja a da contratação 

externa de empresas prestadoras de serviços, em clara violação dos princípios legais e 

constitucionais, e que os mesmos se rejam pela regra do mais baixo custo.  

A adequação dos recursos humanos às efetivas e reais necessidades do setor terão 

necessariamente de passar pela via do diálogo com as partes envolvidas, mormente com os 

trabalhadores. 
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Concretamente no que respeita ao diálogo com os trabalhadores do setor, e não obstante ser 

de saudar o acordo celebrado com os médicos, não podemos contudo deixar de expressar 

apreensão pelo facto de nesta, como noutras áreas da Administração Pública, continuar a não 

existir qualquer verdadeira dinâmica negocial em termos das restantes profissões da saúde 

(enfermeiros, técnicos de saúde) ou de organismos.   

A UGT entende ser fundamental uma participação efetiva, não apenas dos trabalhadores mas 

de todas as partes interessadas na definição das políticas de saúde, de forma a que as opções 

a tomar sejam equilibradas e adequadas. 

IV. PONTOS DE AÇÃO 

21. Reforçar o Serviço Nacional de Saúde para todos, de qualidade e tendencialmente 

gratuito; 

22. Defender políticas integradas que, garantindo a racionalização financeira do SNS, 

não comprometa a qualidade dos serviços de saúde e as necessárias coesão social 

e territorial;  

23. Defender um reforço da prescrição de medicamentos genéricos e uma política que 

favoreça a uni dose, promovendo a utilização responsável do medicamento e 

garantindo uma redução dos custos para os cidadãos;    

24. Exigir uma participação efetiva dos representantes dos trabalhadores nas políticas 

de reestruturação do SNS; 

25. Exigir o respeito pelo direito à negociação coletiva fixado na lei, nos Organismos 

Públicos, EPE’s e carreiras especiais. 

4. Segurança Social 

O sistema de proteção social, que constitui um dos pilares do nosso modelo social, e que numa 

primeira fase da recente crise demonstrou a sua importância, tem vindo a ser posto em causa. 

As pressões para a redução das despesas públicas, mas também uma visão liberal do atual 

Governo têm estado na base da redução sistemática e indiscriminada de várias prestações 

sociais, comprometendo o papel central da proteção social como amortecedor social e 

económico, nomeadamente face ao desemprego e à pobreza. 

Reafirma-se aqui a preocupante e insuficiente evolução das pensões, mesmo das pensões de 

mais valor. Não é aceitável que pensões baixas sejam mantidas congeladas durante anos ou 

que pensões médias sofram cortes ano após ano.  

Também a proteção no desemprego sofreu profundas mudanças reduzindo-se os valores e 

duração das prestações de desemprego, tendo sido possível por via do diálogo social nacional 

manter não só direitos adquiridos dos trabalhadores como assegurar melhores níveis aos 

trabalhadores mais idosos e com maiores carreiras contributivas. Foi ainda possível reduzir o 
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prazo de garantia para a atribuição desta prestação, o que vem beneficiar os trabalhadores 

mais precários, e essencialmente os jovens. O subsídio de desemprego foi ainda reduzido 

unilateralmente pelo governo por via da introdução de uma taxa de 6% sobre estas prestações. 

A UGT contestou fortemente a decisão unilateral do Governo em suspender o regime de 

antecipação de reforma sem penalização, considerando-o totalmente desadequado no período 

de crise e uma medida que contribuiria para o aumento do desemprego.  

As prestações sociais como o RSI, o CSI, os apoios às famílias têm também sido fortemente 

reduzidos no seu valor e nas condições de acesso. A UGT sempre defendeu a importância de 

uma efetiva fiscalização de modo a conceder a prestação a quem dela necessita, apoiando 

portante essa medida. Porém, não se pode aceitar que sistematicamente sejam tomadas 

medidas para reduzir indiscriminadamente as prestações, que para Portugal são especialmente 

importante para reduzir os riscos de pobreza. Esta é uma situação intolerável que não pode 

manter-se no futuro. 

De registar ainda algumas evoluções em sentido positivo neste período mais recente e que 

devem ser prosseguidas, como na sequência do Acordo tripartido, o alargamento da proteção 

no desemprego aos trabalhadores independentes – que há muito a UGT vinha defendendo – e 

aos membros de órgãos estatutários (pequenos comerciantes, empresários, etc.). 

As pensões e as prestações sociais são fatores determinantes das condições de vida das 

pessoas e da coesão social, especialmente num contexto de desemprego crescente e de crise, 

sendo um fator determinante para o combate à pobreza e á exclusão social.  

A UGT sempre esteve disponível para discutir a modernização do sistema de segurança social, 

numa dupla ótica – responder às novas realidades e necessidades e garantir a sustentabilidade 

financeira do sistema. Fizemo-lo em 2006, ano em que se efetuou por acordo tripartido uma 

profunda reforma do sistema e continuamos disponíveis para prosseguir a discussão.  

Com efeito, confrontamo-nos com importantes desafios; forte redução da natalidade, 

envelhecimento demográfico e, mais recentemente, aumento da emigração e redução da 

imigração, gerando pressão para a redução da população em idade de trabalhador. Estas são 

questões que devem ser debatidas, nas suas várias dimensões e políticas, e especialmente em 

termos de impactos sobre a segurança social. 

A UGT está assim disponível para o diálogo e para encontrar soluções em tempo útil que 

possam responder a eventuais problemas financeiros no futuro; soluções que não se 

transformem num retrocesso social, mas antes promovam uma maior solidariedade e melhor 

proteção às pessoas. 

As prestações sociais como o RSI, o CSI, os apoios às famílias têm também sido fortemente 

reduzidos no seu valor e nas condições de acesso, tendo como objetivo quase único o de 
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restringir as despesas públicas, deixando de responder a muitas pessoas que necessitam de 

tais proteções. 

Num contexto de desemprego crescente, a proteção social é um dado fundamental não só para 

garantir condições mínimas às pessoas, como para assegurar alguma estabilidade e confiança 

das pessoas no futuro.  

A UGT bater-se-á na defesa de um sistema público que não seja apenas um “garante de 

mínimos”, mas que em contrapartida proteja adequadamente os cidadãos.  

A UGT rejeita: 

 Alterações ao sistema de proteção social que tenham por objetivo a redução das 

despesas, sem que se atenda aos seus impactos na proteção e bem-estar das 

pessoas. 

 Que a universalidade e natureza pública do sistema seja posta em causa. 

 O aumento da idade legal de reforma de 65 anos.  

 Que o Governo se aproprie do sistema previdencial – financiado por trabalhadores e 

empregadores – introduzindo reformas e alterações à margem de qualquer diálogo e 

consenso com os parceiros sociais. 

IV. PONTOS DE AÇÃO 

26. Defender o regime contributivo da segurança social, visando assegurar a sua 

sustentabilidade e autonomia, garantindo adequados níveis de proteção e a 

solidariedade intergeracional, num quadro de forte e permanente avaliação e 

acompanhamento entre Governo e Parceiros Sociais; 

27. Lutar por um sistema de segurança social público e universal, em que o Estado 

respeite plenamente as suas obrigações de financiar, por via do Orçamento do 

Estado, os sistemas de cidadania - Ação social, solidariedade e proteção familiar 

(regimes não contributo e fracamente contributivo); 

28. Defender e velar pela sustentabilidade do FEFSS- Fundo de Estabilização 

Financeira da Segurança Social e do FCR- Fundo de Certificados de Reforma e 

pleno respeito das suas finalidades por parte do Governo; 

29. Exigir uma maior participação dos parceiros sociais no acompanhamento do 

sistema previdencial (contributivo) da segurança social, nomeadamente por via do 

acesso a informação desagregada e pelo efetivo funcionamento das instâncias 

tripartidas existentes; 

30. Regulamentar as profissões de desgaste rápido, dando cumprimento ao acordado 

em sede de concertação social; 

31. Reforçar a proteção social dos trabalhadores com vínculos atípicos e com 

carreiras irregulares; 
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32. Eliminar a contribuição para a segurança social a suportar pelos beneficiários das 

prestações de desemprego (6%) e de doença (5%), introduzida em 2013 e que 

penaliza todos os beneficiários destas prestações. 

33. Exigir a reposição dos mecanismos de antecipação da reforma, que o Governo 

suspendeu em 2012, evitando que os trabalhadores mais idosos, mas sem idade 

para a reforma, sejam “apanhados” na armadilha do desemprego de longa duração 

e sem qualquer rendimento; 

34. Defender o Rendimento Social de Inserção, enquanto instrumento fundamental de 

combate à pobreza e à exclusão e garante de condições mínimas de vida, 

racionalizando a sua atribuição, mas garantindo que o mesmo é atribuído a todos 

que dele necessitem; 

35. Reforçar o apoio à família, respondendo a novas necessidades e desafios da 

sociedade – envelhecimento demográfico e quebra da natalidade, nomeadamente 

por via: 

o Do apoio às IPSS que atuam nestas esferas, mas reforçando a exigência de 

contrapartidas em termos de co-financiamento e de direito á negociação 

coletiva; 

o De uma melhoria do abono para as famílias com menores rendimentos, no 

quadro de uma política alargada e integrada de apoio à criança; 

o Da disponibilização de novos equipamentos sociais – creches, infantários e 

apoio a idosos- assegurando uma adequada cobertura pessoal/familiar e 

regional. 
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V. APOSTAR NUM NOVO MODELO ECONÓMICO. REFORÇAR A 

SUSTENTABILIDADE E A COMPETITIVIDADE.  

1. Desenvolver o setor produtivo 

Ao longo das últimas décadas, assistimos a uma reconfiguração da economia portuguesa, com 

o setor dos serviços a ganhar peso, quer em termos de produção, quer de emprego e com 

alguns setores ditos mais tradicionais e industriais em forte perda.  

O impacto setorial da crise de 2008 também se fez sentir de forma distinta em termos setoriais, 

registando-se numa fase inicial uma forte perda de emprego na construção civil, em algumas 

indústrias, como automóvel e maquinaria, e ainda nalguns serviços na esfera dos 

transacionáveis e mais dependentes da evolução do comércio mundial. A contração do 

consumo de famílias intensificou as dificuldades em muitas outras atividades viradas para o 

mercado interno, como por exemplo restauração, comércio, serviços, etc. 

A reconfiguração do setor produtivo e também do nosso perfil de exportações, sendo positiva 

em termos económicos, reposicionando-nos favoravelmente em rácios como os da 

competitividade internacional ou da inovação, tem tido impactos sociais adversos, 

nomeadamente em termos de desemprego e coesão social e regional.  

A par da crise económica, a alteração do perfil produtivo contribuiu para o acentuar do 

desemprego de longa duração junto de trabalhadores mais idosos, menos qualificados e 

oriundos de setores tradicionais, onde o mercado já não tem ofertas de emprego, tendo-se 

revelado ineficientes e quase inexistentes as políticas de gestão preventiva das 

reestruturações, que há muito a UGT vem defendendo. 

Fazer face à crise económica e de emprego implica certamente um modelo produtivo e 

económico diferente, que deve apostar na melhoria da competitividade interna e internacional, 

integre os desafios do emprego, da justiça e equidade económica e social  e do ambiente e que 

rompa de uma vez por todas com um modelo de baixos salários, como o que nos tem vindo a 

ser imposto pela Troika e pelo Governo, onde aqueles são usados como a única variável de 

ajustamento. 

A UGT defende um modelo de desenvolvimento sustentável que: 

 Aposte na melhoria da produtividade e competitividade; 

 Seja “gerador” de mais e melhores empregos, dinamizado pela Inovação e pela 

Qualificação das pessoas; 

 Assegure a proteção e segurança ambiental a longo prazo; 

 Promova a coesão económica e social. 
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Um modelo de desenvolvimento equilibrado implica apostar certamente em setores de bens e 

serviços transacionáveis, expostos à concorrência internacional, tais como a indústria, os 

transportes, o turismo, entre outros, reforçando a nossa competitividade e exportações.  

No entanto, as políticas não se podem esgotar no apoio àqueles setores, nomeadamente em 

termos de internacionalização, sendo imprescindível impulsionar e modernizar empresas, com 

especial atenção para as PME, de outros setores mais tradicionais e não expostos à 

concorrência externa, que assumem um peso importante quer em termos de mercado interno, 

quer de emprego, contribuindo também para a substituição de importações e para um equilíbrio 

mais sustentável da balança comercial. 

A dinamização da economia local e a recuperação do emprego não poderão deixar ainda de 

ser prioridades das políticas públicas, procurando promover a atividade em áreas 

potencialmente geradoras de emprego, como é o caso da reabilitação e da regeneração 

urbanas, que poderão ter um papel importante para a revitalização de setores em crise e com 

elevada taxa de desempego, como é a construção civil. Um pequeno investimento público 

poderá potenciar um significativo investimento privado desde que sejam construídos os 

instrumentos de apoio adequados que atendam às necessidades das empresas com menor 

dimensão, o que não se tem verificado.  

Um novo modelo de crescimento pressupõe a definição de uma estratégia de desenvolvimento 

de médio e longo prazo, que enquadre medidas e políticas públicas coerentes e que permita 

que as opções dos agentes económicos e sociais sejam feitas de forma mais sustentada e no 

quadro de uma desejável estabilidade. 

A UGT considera que tal estabilidade é aliás, mais do que políticas fiscais que se podem 

revelar desreguladoras do mercado, condição essencial para atrair o IDE- Investimento Direto 

Estrangeiro, que tem vindo a decrescer nos anos mais recentes no quadro da instabilidade 

económica e financeira que tem atingido o nosso País.  

A estratégia de desenvolvimento do País deverá ser construída no quadro de um amplo debate 

e consenso social e político, sendo uma matéria a tratar com celeridade e sem esquecer o seu 

papel relevante para uma mais eficiente e racional utilização do próximo quadro financeiro 

comunitário. 

V. PONTOS DE ACÇÂO 

1. Defender o reforço do investimento público em áreas prioritárias e estruturantes 

da nossa economia, que são essenciais ao funcionamento da atividade 

económica em geral (energia, rede de transportes, etc.) e à promoção de um 

desenvolvimento equilibrado em termo territoriais; 
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2. Exigir a definição de opções estratégicas de médio e longo prazo em termos dos 

grandes setores de atividade, garantindo a estabilidade necessária a um 

investimento público e privado mais coerente e sustentado; 

3. Defender a construção de uma política de industrialização, estando aqui 

abrangidos todos os setores de atividade- da agricultura aos serviços e turismo-, 

que contribua para reforçar a produção e a riqueza nacional, a produtividade e o 

aumento do emprego e que assegure a todos uma justa transição para um 

modelo de desenvolvimento sustentável; 

4. Defender uma maior aposta em setores com potencial de criação de emprego em 

Portugal como o agro-alimentar, as florestas, o mar ou a exploração de recursos 

hídricos; 

5. Defender o “enverdecimento” da nossa economia, enquanto fator de 

modernização e sustentabilidade do modelo económico, com forte potencial de 

criação de emprego, nomeadamente emprego qualificado; 

6. Defender uma política de dinamização da economia local sustentada e com forte 

potencial gerador de emprego, em atividades como a reabilitação e a 

regeneração urbanas, que têm um elevado efeito multiplicador na atividade 

económica;  

7. Defender o desenvolvimento de incentivos ao Investimento: investimentos 

seletivos e criteriosos, em atividades ou setores considerados estratégicos, que 

visem nomeadamente a substituição de importações, que promovam a inovação, 

que criem emprego e melhorem competências.  

 

2. Melhorar a competitividade 

Reforçar a competitividade é hoje um dos grandes desafios que se coloca à nossa economia, 

mas recusamos o discurso miserabilista, que muitos vêm assumindo, pelo qual se afirma que 

Portugal não é um país competitivo.  

As empresas portuguesas, quando bem geridas e organizadas, têm, mesmo num momento de 

crise como o que atravessamos, demonstrado a sua capacidade competitiva, quer no mercado 

nacional, quer no mercado externo.  

Um modelo de desenvolvimento sustentável não pode continuar a ter nos baixos custos do 

trabalho o principal fator de competitividade. A melhoria da competitividade passa, desde logo, 

pelo combate aos principais constrangimentos estruturais da nossa economia, mas também 

pela aposta em novos fatores que promovam a produtividade e o valor acrescentado dos 

nossos produtos e serviços no plano interno e externo. 

A economia informal, que atualmente se situará entre 20% a 25% da nossa economia, constitui 

um dos principais constrangimentos à competitividade e produtividade do País. Não está aqui 

em causa a economia de sobrevivência, mas sobretudo combater a fraude e evasão fiscais 
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praticadas por empresas legalmente constituídas e criar condições que propiciem a 

emergência de empresas para a economia formal.  

As medidas de combate à economia informal têm-se revelado ineficazes e, num contexto de 

crise e de aumento da carga fiscal que potencia o seu agravamento, novas e mais eficazes 

medidas afiguram-se urgentes. 

Outra área central para a competitividade é certamente o funcionamento da nossa 

Administração Pública. A efetividade da lei, a certeza e estabilidade do quadro jurídico 

existente, a celeridade da justiça, a desburocratização e a redução dos custos de contexto são 

elementos fundamentais para uma economia competitiva.   

Na área da Justiça, importa que o Governo, em diálogo com os operadores da justiça, prossiga 

com medidas que potenciem a eficácia do nosso sistema. Questões relativas aos processos de 

execução e de insolvência, nomeadamente o combate às insolvências fraudulentas, 

viabilizando a celeridade das decisões e assegurando a manutenção das empresas viáveis e 

de postos de trabalho são questões importantes. 

Um constrangimento agravado pela situação conjuntural é o do financiamento das empresas. O 

financiamento das empresas é hoje um problema central, condicionando fortemente o 

investimento e a sustentabilidade das empresas, mesmo daquelas que são viáveis. Importa 

uma discussão séria e a construção de políticas que garantam, por um lado, o acesso a 

capitais por parte das empresas e por outro, a regularização do pagamento das dívidas, não 

apenas entre privados, mas também por parte da Administração Central, Local e Regional.  

A atual crise deve porém servir para consciencializar as empresas de que, no futuro, terão de 

conseguir manter níveis de capitais próprios adequados, pois dificilmente se reproduzirão as 

condições de acesso a crédito que marcaram a última década. 

Reconhecemos que tem havido uma aposta de modernização em áreas importantes como a 

inovação, a eficiência energética e a qualificação de recursos humanos, que importa continuar 

a desenvolver.  

O reforço da integração de quadros técnicos nas empresas (através de programas adequados 

e, nomeadamente, dos estágios profissionais) e a qualificação dos recursos humanos, 

nomeadamente por via da garantia do direito à formação contínua, o desenvolvimento dos 

capitais de risco e o apoio ao empreendedorismo são matérias fundamentais.  

As empresas e setores que fizeram tais apostas, melhorando a sua capacidade técnica e de 

gestão, são hoje casos de sucesso, com altos índices de produtividade e de competitividade, 

tendo reforçado a sua posição no mercado interno, ganho quotas nos mercados internacionais 

e são hoje empresas geradoras de empregos sustentáveis e de qualidade. 
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V. PONTOS DE AÇÃO 

8. Exigir uma maior eficácia da Administração Pública, de forma a suprimir 

obstáculos ao potencial económico e à competitividade, com particular 

prioridade para o combate à economia informal, para o funcionamento da Justiça 

e para uma melhor relação entre a Administração e os cidadãos e empresas 

(desburocratização, redução de custos de contexto);  

9. Exigir uma intervenção do Estado para garantir a transposição e efetiva 

aplicação dos normativos comunitários relativos ao combate aos atrasos de 

pagamento nas transações comerciais (divida do Estado aos privados e dívidas 

entre privados), medida especialmente importante num contexto de baixa 

liquidez financeira; 

10. Apostar na qualificação das pessoas como elemento de dinamização da 

inovação, de mudança e da melhoria da capacidade técnica das nossas 

empresas; 

11. Defender o efetivo acesso ao crédito por parte das empresas, particularmente 

das PME. Assim, defendemos o reforço de linhas de crédito e a criação de uma 

instituição financeira pública orientada para a concessão de crédito ao 

investimento, que responda a critérios de gestão eficiente e transparente. 

3. Defender o Setor Empresarial do Estado  

O Setor Empresarial do Estado tem sido objeto de fortes constrangimentos no quadro da 

consolidação das contas públicas, sendo particularmente visado quer pelas medidas impostas 

pelo Memorando de Entendimento quer pelas políticas que vêm sendo seguidas pelo Governo, 

nomeadamente em sede orçamental.  

O Setor Empresarial do Estado tem um papel fundamental em termos de intervenção do 

Estado na economia e de regulação, sendo um garante do desenvolvimento económico em 

áreas onde os privados não investem e em que é essencial assegurar o adequado acesso das 

populações. 

A UGT encara com forte preocupação as alterações que se têm verificado nas condições de 

prestação dos serviços, comprometendo a sua qualidade e o acesso dos cidadãos em áreas 

centrais, como são as que integram os chamados serviços de interesse geral.  

Em muitos casos, em virtude de processos de reestruturação e de fusão, assistimos a um 

aumento dos custos para as populações que não é acompanhado por uma gestão mais 

eficiente e racional dos recursos existentes. Noutros casos, em função de critérios meramente 

financeiros, prevê-se a extinção de empresas públicas que desempenham um papel importante 

até pela sua proximidade com as populações, como se tem verificado ao nível da 

administração local.  
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Mas a UGT não pode ainda deixar de manifestar a sua total oposição ao quadro legal que se 

pretende instituir no setor, em que não só se subalterniza a gestão das empresas aos 

imperativos do défice gerido pelo Ministério das Finanças, como se põem em causa direitos 

dos trabalhadores, atentando diretamente contra a negociação coletiva, como se impõem 

condições a muitas das empresas do Setor Empresarial do Estado como se de Administração 

Pública se tratassem e esquecendo que a harmonização de condições deve ser também feita 

com o setor privada, já que aquelas funcionam em setores  abertos à concorrência, como é o 

caso da banca.   

A imposição de medidas injustificadas e brutais, como as reduções salariais ou a redução do 

pagamento por trabalho suplementar, atentam contra a negociação coletiva que, em muitas 

empresas do setor, era mantida há muitos anos com os sindicatos.  

A um quadro já difícil, acresce a falta de vontade negocial por parte das administrações, por 

sua iniciativa ou resultado de orientações do empregador Estado, que tem imposto um 

insustentável bloqueio de grande parte dos processos negociais e gerado um clima 

desnecessário de instabilidade e conflitualidade.  

Não pode deixar de ser referido que o Governo se comprometeu, no quadro do Compromisso 

para o Crescimento, Competitividade e Emprego, a dinamizar a negociação coletiva, o que 

claramente não se tem verificado num setor em que o Estado é empregador. 

Mesmo nos processos de privatização, não podemos deixar de salientar que têm sido por 

vezes mal conduzidos, com reduzida transparência e com uma muito reduzida participação das 

estruturas sindicais.  

A UGT nunca teve uma posição de princípio contra as privatizações, mas entende que não 

somente devem ser garantidas as condições para a manutenção da prossecução do interesse 

público como os processos de privatização devem ser realizados no pleno cumprimento da lei, 

mediante uma efetiva participação das estruturas representativas dos trabalhadores.  

Porém, o quadro de privatizações resulta de uma visão ideológica do papel do Estado, que põe 

em causa a prestação de serviço público e que não atende minimamente à função estratégica 

de certas empresas, como é nomeadamente o caso da RTP, relativamente à qual poderá estar 

em causa o próprio serviço público e a responsabilidade do Estado na sua relação com o 

espaço lusófono.  
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V. PONTOS DE AÇÃO 

12. Defender a qualidade dos serviços prestados e o efetivo acesso dos cidadãos 

aos mesmos, no quadro dos processos de racionalização de despesas;  

13. Rejeitar a falsa harmonização das condições de trabalho dos trabalhadores do 

SEE com a Administração Pública que se pretende instituir, defendendo a 

aplicação de regras justas e adequadas à situação das empresas do setor, 

atendendo à situação e condições dos setores em que se encontram inseridas;  

14. Combater o bloqueio dos processos negociais, exigindo uma efetiva 

dinamização da negociação coletiva por parte do empregador Estado;  

15. Exigir o pleno respeito dos direitos de participação e de negociação dos 

sindicatos em todos os processos que impliquem direitos dos trabalhadores ou 

afetem os seus postos de trabalho, nomeadamente nos processos de 

privatização, rejeitando interferências; 

16. Exigir a eliminação das medidas transitórias impostas aos trabalhadores, 

nomeadamente os cortes salariais e a supressão do pagamento do subsídio de 

férias, sobretudo as que contrariam a negociação coletiva;  

17. Rejeitar privatizações por razões ideológicas, como a da TAP, que põem em 

causa serviços públicos estratégicos; 

18. Defender uma discussão participada sobre o processo de privatizações 

previstas, no qual não poderá deixar de se atender à necessidade de assegurar o 

interesse público e uma visão estratégica para o Pais; 

19. Exigir uma intervenção mais ativa e eficaz das entidades reguladoras nas 

diferentes áreas. 

4. Apostar em políticas setoriais 

Nestes últimos anos, assistimos a uma grande reconfiguração do nosso tecido produtivo – 

repartição do emprego, da produção ou ainda do contributo para as nossas exportações. 

Setores como a construção civil, indústria automóvel, restauração e outros setores não 

transacionáveis foram dos mais atingidos pela crise. 

As reestruturações setoriais e das empresas que se acentuaram com a crise, com impactos 

sociais importantes, exigem assim políticas setoriais que se focalizem nos problemas 

específicos dos setores, sendo de destacar a relevância de estratégia preventivas de 

reestruturações empresariais. 

As políticas horizontais não têm conseguido responder eficazmente às necessidades 

específicas dos setores, quer em termos da sua modernização, do apoio ao investimento, da 

qualificação dos trabalhadores e de reforço da competitividade, em geral.  
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Será necessário pensar as políticas horizontais e setoriais de forma integrada e articulada no 

quadro de uma mais estratégia de desenvolvimento do País, em que estejam claramente 

identificadas as prioridades de intervenção em áreas e setores centrais. 

Os mercados financeiros, que têm estado no centro das preocupações dos decisores políticos 

e da agenda governativa, quer ao nacional quer europeu, não podem continuar a ser veículos 

de especulação, devendo antes estar ao serviço da economia e das pessoas, e constituir-se 

como agentes de intermediação e catalisadores da retoma e da modernização da nossa 

economia.  

O combate à crise implica intervenções que ultrapassam o plano nacional, exigindo-se uma 

atuação concertada na regulação e na supervisão dos sistemas financeiros, nomeadamente ao 

nível da UE. A conclusão da União Bancária afigura-se também um elemento essencial para a 

construção de um quadro de estabilidade monetária e financeira, indispensável ao 

funcionamento do sistema e, consequentemente, ao funcionamento da economia.  

Apesar da criação de múltiplas linhas de crédito destinadas às empresas, o acesso ao crédito 

bancário continua a ser apontado pelas empresas portuguesas como um dos constrangimentos 

que tem comprometido a sobrevivência de um número importante de empresas viáveis. 

Mesmo num quadro em que os bancos nacionais foram obrigados a um reforço dos seus 

capitais próprios, canalizando para esse fim parte dos fundos que lhes foram atribuídos, ainda 

assim é incompreensível a excessiva rigidez imposta por estes às empresas, sobretudo as de 

menor dimensão, e, simultaneamente, a aposta em investimentos especulativos.   

Não se compreende, nem se pode continuar a admitir, que os bancos portugueses sejam dos 

que mais altas taxas de juro cobram às empresas e especialmente às PME, ultrapassando 

mesmo as taxas praticadas em países como a Grécia, criando constrangimentos e até 

inviabilizando o investimento.  

Impõem-se, assim reformas e alterações profundas no acesso ao crédito bancário por parte de 

empresas e particulares, bem como na regulação do sistema financeiro, de uma forma geral. 

Num momento em que é urgente responder à escassez de crédito, consideramos central a 

constituição de um Banco de Fomento público, enquanto instrumento efetivo orientado para o 

apoio ao investimento privado. 

Não é igualmente possível conceber um modelo de desenvolvimento futuro sem discutir 

profundamente as opções para a nossa política energética, na medida em que a 

competitividade futura das empesas estará cada vez mais dependente da eficácia energética e 

da sustentabilidade do sistema energético.  
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Portugal tem apresentado progressos importante em áreas como o das energias renováveis, 

mas não poderemos deixar de continuar a investir com vista à redução da nossa dependência 

energética e a uma maior diversificação das nossas fontes energéticas.    

Não pode ser igualmente esquecido o enorme potencial de criação de emprego, 

nomeadamente altamente qualificado, deste setor.  

Uma questão central neste setor continuará a ser a da regulação, sobretudo num quadro em 

que assistimos à liberalização de mercados, como é o caso da eletricidade, urgindo uma 

intervenção que garanta não apenas um eficaz funcionamento do mercado, nomeadamente na 

formação de preços, mas que atenda ainda ao facto de que, nalguns segmentos, estamos 

perante serviços de interesse público, o qual não pode deixar de ser acautelado.  

Igualmente estruturante para o desenvolvimento do País serão as opções em termos de 

política de transportes, não sendo desejável continuar a assistir a constantes avanços e recuos 

em função da disponibilização pontual de fundos ou de opções meramente conjunturais.   

A existência de uma rede articulada e integrada de transportes rodoviários, ferroviários e 

marítimos é um fator decisivo para o desenvolvimento económico nacional e setorial, a qual 

não pode estar exclusivamente condicionada por opções relacionadas com os 

constrangimentos orçamentais que reconhecemos existir, bem como para a coesão social e 

territorial, fator que parece ser secundarizado nalgumas medidas recentemente assumidas 

(SCUT).   

A UGT considera ainda essencial que se continue a apostar no papel de serviço público da 

nossa rede de transportes, o qual não pode ser posto em causa no quadro dos processos de 

privatização previstos, o que implicará opções diferenciadas em função do papel estratégico 

que as mesmas assumem no seu respetivo setor.  

Também a I&D e a inovação são elementos essenciais para a modernização das nossas 

empresas e organizações e para o relançamento económico, que nos últimos anos têm sido 

secundarizados pelas empresas. Mais, num quadro de forte constrangimento orçamental, não 

é sem apreensão que vemos a evolução do investimento público nestas áreas, na medida em 

que este sempre foi o grande motor da Investigação em Portugal. 

Importa apostar numa maior articulação entre o tecido empresarial e os polos de 

conhecimento, numa política sustentada de reforço da capacidade técnica das nossas 

empresas, que se traduza numa melhoria não apenas dos processos produtivos mas também 

das próprias condições de trabalho.  

Tal deverá estar associado a uma aposta séria na qualificação dos recursos humanos 

enquanto fator central de competitividade, especialmente importante num momento de 

reconfiguração e reestruturação da atividade económica.  
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Por fim, importa destacar o papel estratégico de um setor que, não estando sujeito às mesmas 

condições de concorrência e com motivações e objetivos diversos, não pode deixar de merecer 

uma especial atenção num quadro de desenvolvimento do País: a Economia Social.  

A UGT reconhece o papel fundamental de muitas organizações deste setor, colmatando 

insuficiências crescentes da intervenção do Estado nas áreas sociais (infantários, creches, 

apoios a idosos) e considera fundamental que aquelas apostem em estratégias de melhoria da 

competitividade e sustentabilidade, independentemente de estarem ou não inseridas num 

quadro de concorrência.  

Não podemos deixar de referir a relevância que o setor da Economia Social tem já em matéria 

de emprego, subsistindo porém preocupações relativas à qualidade do mesmo, sendo 

necessária uma ação concertada com vista à dignificação dos profissionais e das carreiras e a 

um reforço da atratividade deste setor, nomeadamente desbloqueando os constrangimentos 

existentes à negociação coletiva.  

 

V. PONTOS DE AÇÃO 

1. Exigir uma maior intervenção na regulação e supervisão dos setores estratégicos, 

tendo presente a sua missão de interesse público;  

2. Defender a célere criação de um “banco de fomento”, que tenha como objetivo a 

garantia de utilização das verbas existentes para uma efetiva concessão de crédito 

ao investimento, em especial para as PME; 

3. Defender a adoção de mecanismos de instrumentos de regulação do sistema 

financeiro nacional, de forma articulada com a política europeia (UEM, eurobonds, 

TTF);      

4. Defender uma política global de melhoria de eficiência energética, nomeadamente 

em áreas como a construção civil, equipamentos industriais;   

5. Defender o desenvolvimento de uma política integrada de transportes de 

passageiros e de mercadorias, visando melhor cobertura, um reforço da 

intermodalidade e das plataformas logísticas, assegurando uma articulação com o 

desenvolvimento estratégico dos restantes setores económicos;  

6. Defender um reforço das políticas de I&D por via de uma efetiva articulação entre o 

universo empresarial e os pólos de conhecimento, visando a modernização 

tecnológica e a qualificação do capital humano;  

7. Exigir um maior compromisso das empresas nas atividades de I&D; 

8. Defender um maior apoio ao desenvolvimento da economia social, especialmente 

em áreas onde persistem ou surgem novas carências sociais e em que a 

intervenção do Estado se revela insuficiente para garantir a coesão social e 

territorial;  

9. Defender o direito à negociação coletiva em todos os setores e o direito de 

participação dos parceiros sociais na definição das políticas setoriais;  
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10. Defender o desenvolvimento de uma estratégia preventiva e coordenada das 

reestruturações empresariais, o que exige: 

 Apoio públicos à manutenção do emprego e requalificação dos trabalhadores 

para melhor responderem aos desafios da economia, sustentados por planos 

de modernização elaborados em negociação coletiva; 

 Que os parceiros sindicais e empresariais assumam compromissos sobre a 

gestão de tais processos de reestruturação; 

 Uma estratégia sindical europeia coordenada e solidária, evitando a 

concorrência desadequada entre Estados-membros e/ou regresso ao 

protecionismo; 

 Que o Governo defenda uma maior cobertura dos apoios comunitários, 

nomeadamente do Fundo de Ajustamento à Globalização, aos desempregados 

abrangidos por processos de reestruturação.  

5. Desenvolvimento regional. E o papel do novo quadro financeiro comunitário. 

Falar de desenvolvimento sustentável de um País, implica falar de desenvolvimento regional e 

de coesão económica e social. 

A  coesão é um dos objetivos centrais da construção e do aprofundamento da União Europeia, 

que assim atribui importantes recursos para as regiões mais desfavorecidas. De notar que 

algumas das regiões do País já não são, de acordo com as regras comunitárias, atualmente 

elegíveis como regiões de coesão, apesar das suas persistentes fragilidades. Estas devem 

continuar a ser apoiadas no plano nacional. 

Portugal continua a ser um País muito marcado por assimetrias regionais, em termos de 

desenvolvimento económico e social, continuando muito marcada a dicotomia litoral/ interior, 

repercutindo-se em áreas como as oportunidades de emprego ou o acesso a equipamentos 

sociais (como creches, escolas, unidades de saúde e estruturas de apoio à família, rede de 

transportes e infraestruturas rodoviárias/ferroviárias, que atenuam os impactos das 

disparidades naturais). 

A tendência de desertificação demográfica de uma parte significativa do território não só não 

parece estar a atenuar-se como tem vindo a agudizar-se face a políticas ineficientes e que, em 

parte, têm mesmo contribuído para algum centralismo urbano, descurando uma visão de 

conjunto do desenvolvimento regional e penalizando as regiões rurais e do interior. 

 

Uma estratégia integrada de valorização territorial exigirá nomeadamente uma efetiva 

articulação entre a coesão territorial, a competitividade e a inovação, e a criação de mais e 

melhores empregos. 
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Há muito que se constatou que os setores produtivos eram diferentemente atingidos pela 

liberalização e globalização dos mercados, situação que parece ter sido ainda mais evidente no 

quadro da recente crise.  

 

V. PONTOS DE AÇÃO 

11. Apelar ao Governo para que, no plano comunitário, defenda uma Política de 

Coesão que concilie a solidariedade e a equidade na afetação territorial de 

recursos, com a competitividade; 

12. Assegurar uma discussão e implicação efetiva dos parceiros sociais na 

preparação do próximo quadro comunitário financeiro e na construção das suas 

prioridades estratégicas; 

13. Reformular os mecanismos de acompanhamento e de participação dos parceiros 

sociais, visando o reforço da nossa capacidade de intervenção; 

14. Desenvolver instrumentos financeiros e técnicos que permitam reforçar as 

capacidades e competências dos representantes dos parceiros sociais nas 

estruturas locais/ regionais; 

15. Garantir níveis de flexibilidade das políticas públicas nacionais e regionais, que 

permitam estabelecer os adequados graus de territorialização em função das 

temáticas e das necessidades específicas das regiões e promover o seu capital 

endógeno; 

16. Garantir que sejam feitas as obras estruturantes nas regiões em que as mesmas 

são imprescindíveis para o desenvolvimento; 

17. Rever o sistema de apoios e incentivos às empresas relativos à interioridade, de 

forma a que estes cumpram os objetivos de coesão, de desenvolvimento regional 

e de correção das assimetrias; 

18. Promover a cooperação territorial a nível interno, mas também a cooperação 

inter-regional entre Estados, como é especialmente a situação das regiões 

transfronteiriças; 

19. Assegurar uma adequada cobertura dos equipamentos económicos e sociais, 

melhorando os Serviços Públicos prestados e garantido uma efetiva igualdade 

de oportunidade aos cidadãos independentemente da zona em que residam. 

 

6. Desenvolver a Economia verde  

Um modelo de desenvolvimento moderno e competitivo não poderá deixar de enfrentar 

desafios como os de conservar e requalificar os recursos naturais básicos, o solo, a água, a 

qualidade do ar ou a diversidade biológica, numa ótica de promoção um desenvolvimento cada 

vez mais sustentável.  

Uma transição justa para uma economia verde exige um planeamento adequado para fazer 
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face aos desafios que o desenvolvimento sustentável, as alterações climáticas e políticas de 

gestão de recursos mais justas colocam a toda a sociedade. 

Sendo uma área de elevado potencial de criação de emprego, importa porém minimizar 

impactos negativos no emprego que possam ocorrer, nomeadamente através de uma gestão 

preventiva de reestruturações empresariais, de uma política de qualificação das pessoas e da 

garantia de condições justas de acesso a empregos verdes de qualidade.  

O caminho para uma economia com uma gestão eficiente de recursos exige assim políticas de 

longo prazo, que não podem estar absolutamente condicionadas por constrangimentos 

conjunturais.  

Falar de ambiente é assim falar também de um setor que deve constituir parte importante de 

uma alternativa a uma mera agenda de austeridade, pelo investimento sustentável que 

promove e pelo potencial de inovação e de geração de emprego que encerra (nomeadamente 

por via dos chamados “empregos verdes”), contribuindo para um real progresso social, 

promovendo o bem-estar e a qualidade de vida. O desafio da reabilitação e regeneração 

urbanas não poderá deixar de atender, por exemplo, à melhoria da eficiência energética do 

parque habitacional. 

Não é hoje aceitável que o movimento sindical não tenha acesso à informação sobre os custos 

económicos, sociais e ambientais, sendo importante envolver os parceiros sociais nas 

iniciativas em matéria ambiental, devendo o diálogo social ser mais activo em áreas como a 

fiscalidade ambiental, a eficiência energética ou o impacto das políticas em termos de 

emprego. 

V. PONTOS DE AÇÃO 

20. Defender a chamada “economia verde” enquanto fator potenciador de 

investimento, inovação e de emprego, promovendo um desenvolvimento 

económico e social que também é ambientalmente sustentável;  

21. Lutar por políticas integradas que promovam uma transição adequada para a 

economia verde, reduzindo os impactos negativos da mudança e assegurando 

condições justas de acesso a empregos verdes de qualidade;  

22. Defender a promoção sustentável de empregos verdes de qualidade, mediante 

uma adequada política de qualificação/ requalificação e gestão de recursos 

humanos, nomeadamente por via da negociação coletiva; 

23. Apostar numa efetiva proteção das nossas zonas protegidas, compatibilizando a 

sua dimensão ambiental, hoje em grande risco pelo abandono a que têm sido 

votadas, com a sua rentabilização económica e a promoção de novos empregos; 
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24. Defender a redução das emissões de carbono, de forma a reduzir os riscos de 

degradação dos solo, da agricultura, florestas e biodiversidade e a proteção dos 

solos, de forma a preservar a segurança alimentar e aumentar a exportação de 

produtos agrícolas e florestais; 

25. Defender a aposta na eficiência energética, na racionalização do consumo, nas 

energias efetivamente renováveis e na reciclagem; 

26. Defender a aposta na adaptação dos agro-ecossistemas  e nas inovações 

tecnológicas de forma a aumentar o emprego, a sua segurança e a produção 

sustentável, com melhoria da qualidade de vida e do equilíbrio demográfico. 

 

7. Defender os consumidores 

Uma estratégia de crescimento sustentado e justo tem de incorporar valores como os da 

defesa do consumidor, sobretudo num momento em que fatores como a crescente pressão da 

globalização, a abertura dos mercados ou a desmaterialização das relações empresa/ 

consumidor levantam novos desafios.   

Os problemas há muito sentidos pelos consumidores, desde a dificuldade de realizar escolhas 

informadas e conscientes num mercado global à ausência de garantias mais efetivas de 

qualidade e proteção, agudizaram-se no atual período de crise económica e financeira.  

O acesso fácil ao crédito de períodos anteriores alimentou o endividamento das famílias que, 

cada vez mais e face à redução do rendimento disponível e ao crescimento acentuado do 

desemprego, viram em risco a sua capacidade de fazer face às suas despesas correntes. Tal é 

notório no aumento das insolvências individuais, que teve um crescimento acentuado.  

Não obstante as medidas tomadas no sentido de reforçar a proteção dos consumidores, 

assistimos porém ainda a uma reduzida integração das políticas de consumo e a iniciativas 

legislativas que suscitam apreensão do ponto de vista da proteção do consumidor, como é o 

caso da reforma do arrendamento urbano.  

O acesso a informação adequada sobre direitos do consumidor, condições de acesso à justiça, 

bem como a necessidade de reforço da intervenção dos serviços inspectivos e das entidades 

reguladoras deve assumir importância redobrada se considerarmos nomeadamente a 

liberalização de alguns mercados, como o energético, cuja fatura assume um peso significativo 

nas despesas correntes dos agregados familiares.  
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V. PONTOS DE AÇÃO 

27. Pugnar pela melhoria do funcionamento dos serviços públicos e da formação e 

qualificação dos seus recursos humanos, numa ótica de reforço dos direitos e 

interesses dos consumidores;  

28. Defender a adequação da legislação em matéria de proteção do consumidor às 

novas realidades comerciais, nomeadamente impulsionadas pelas novas 

tecnologias de informação; 

29. Promover medidas e contribuir com políticas de promoção dos direitos dos 

trabalhadores consumidores em situação de pobreza ou exclusão social;  

30. Incentivar a inclusão de cláusulas no âmbito dos instrumentos de 

regulamentação das condições de trabalho, tendentes à promoção dos direitos 

dos consumidores, em particular, o direito à informação e à qualidade dos bens e 

serviços prestados no quadro da atividade profissional desenvolvida;  

31. Integrar de forma coerente a política de defesa do consumidor nas políticas 

governamentais pertinentes;  

32. Melhorar o acesso do consumidor à informação sobre os seus direitos, 

nomeadamente sobre os riscos do sobre-endividamento, e à justiça. 
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VI. REFORÇAR O DIÁLOGO SOCIAL. DINAMIZAR A            

NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

1. Reforçar a Concertação Social  

A UGT sempre defendeu a concertação social como um fórum para o encontro de soluções de 

futuro, as quais se devem buscar num quadro de consenso social, resultante do 

desenvolvimento e dinamização da negociação co-responsabilizadora a todos os níveis, sendo 

por isso uma instância democrática por excelência.   

Assim, constitui um elemento essencial para a dinamização e consensualização da mudança, 

assegurando menores custos nos ajustamentos estruturais empreendidos. 

Num momento como aquele que Portugal atravessa, em que os desequilíbrios das nossas 

contas públicas forçaram um pedido de ajuda externa e a sujeição às medidas do Memorando 

de Entendimento, subscrito entre o Governo Português e a Troika em 2011, com apoio de uma 

larga maioria parlamentar, o papel da concertação social assumiu e deve continuar a assumir 

um papel cada vez mais relevante.  

O Acordo Tripartido para a Competitividade e Emprego, celebrado em março de 2011, já num 

contexto em que era previsível uma crise política e o pedido de ajuda externa que se veio a 

concretizar em maio, contemplou um conjunto de medidas em matérias como as do reforço do 

crescimento e da competitividade, a promoção do emprego ou mesmo a valorização da 

negociação coletiva, as quais se revelaram fundamentais não apenas pela sua importância 

estratégica para o País, mas ainda por terem modelado algumas das exigências da Troika no 

quadro do Memorando que viria a ser negociado.  

A UGT sempre teve plena consciência dos desafios acrescidos que o Memorando de 

Entendimento coloca à concertação social, na medida em que as condições impostas pela 

Troika condicionam o exercício de governação e, consequentemente, o diálogo social.  

Sempre nos manifestámos contra o conteúdo do Memorando, discordando de várias medidas e 

exigindo flexibilidade no seu cumprimento.  

Sempre entendemos que, sendo a consolidação orçamental importante, margem de 

flexibilidade em muitas medidas não poderia deixar de ser utilizada, e que a construção de 

consensos tripartidos em sede de concertação social assumia um papel central para realizar 

um necessário ajustamento à realidade e às reais necessidades nacionais.  

Nesse quadro, não pode e não deve ser esquecida a relevância do Compromisso para o 

Crescimento, Competitividade e Emprego, assinado em CPCS em janeiro de 2012, o qual 

permitiu não apenas atenuar muitos dos impactos adversos que resultariam de conteúdos 

desajustados de muitas medidas constante do Memorando, mas ainda trazer para a agenda 
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política e governativa as matérias essenciais do crescimento e do emprego e gerar um 

necessário clima de confiança nacional e internacional. Teve ainda o mérito de, em matérias 

revistas, salvaguardar direitos já adquiridos pelos trabalhadores (v.g. subsídio de desemprego, 

compensações por despedimento).  

Mas diga-se que este que tal Compromisso não teve apenas um papel importante face às 

imposições externas, tendo igualmente travado medidas inaceitáveis que o próprio Governo, à 

margem da Troika, visava impor. Apenas a celebração desse acordo tripartido impediu a 

entrada em vigor do aumento do horário de trabalho diário em meia hora e a sua existência  

teve um papel fundamental no afastamento da inaceitável alteração à Taxa Social Única. 

Estamos conscientes de que são necessários sacrifícios para atingir os objetivos pretendidos 

mas os mesmos não têm sido repartidos de forma equitativa, tendo originado um forte aumento 

do desemprego e situações de grande dificuldade para muitas famílias, gerando 

consequentemente focos de descontentamento social que não podem ser ignorados. 

A UGT lamenta que a implementação das medidas e políticas desse acordo tripartido não se 

tenha processado de forma homogénea em todas as matérias.  

As matérias do crescimento, do emprego e da competitividade foram claramente 

secundarizadas face à matéria laboral, assistindo-se a um adiamento de reformas importantes 

para o futuro das empresas, dos trabalhadores e do País.  

Estas são matérias em que a concertação social e o diálogo permanente são fundamentais e a 

UGT não aceita que, como muitas vezes se tem verificado, a concertação social deixe de ser 

uma sede de efetiva discussão e construção consensual de medidas e soluções e seja 

reduzida a uma sede de mera audição dos parceiros sociais ou ainda que os compromissos 

sejam desrespeitados pelo Governo, com fundamento em constrangimentos de qualquer 

espécie. Será fundamental que o combate à crise se processe num clima contínuo de 

verdadeiro diálogo social, procurando compromissos em torno de uma necessária justiça social 

e obstando a ruturas que coloquem Portugal numa situação insustentável.  

E não apenas um diálogo tripartido mas igualmente bipartido, sendo importante que os 

parceiros sociais procurem um entendimento comum em áreas centrais, reforçando a sua 

posição não apenas perante o Governo, mas perante a intervenção da própria Troika, 

nomeadamente no quadro das revisões do Memorando de Entendimento.  

Para a UGT é prioritário defender uma política de crescimento, competitividade e emprego que 

vise combater o desemprego e melhorar a qualidade do emprego, a redução da pobreza e das 

desigualdades sociais, num quadro de forte diálogo social a todos os níveis.  

Importa igualmente discutir o ritmo em que os ajustamentos necessários deverão ser feitos, 

ponderando e analisando as medidas a implementar em termos políticos e atendendo ao seu 
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impacto social, de forma a garantir que não seja colocado em causa um fator fulcral para o 

sucesso de qualquer programa de ajustamento: a coesão social.  

Apenas um diálogo social forte e consequente criará as condições para a manutenção da 

coesão social, gerando um necessário clima de confiança nos cidadãos e nas empresas, que 

garanta que Portugal comece desde já a crescer e a criar empregos.  

É necessário começar a preparar uma agenda para a concertação social que ultrapasse a atual 

conjuntura.  

Estamos conscientes de que será fundamental realizar uma avaliação e uma rediscussão de 

muitas políticas implementadas apenas em virtude das imposições do Memorando, uma vez 

que os condicionalismos externos a que estamos sujeitos sejam removidos, entendendo a UGT 

que muitas destas são transitórias e apenas encontram eventual fundamento na situação 

excecional em que o País se encontra.  

A concertação social não pode porém deixar de continuar a ser uma sede de diálogo 

permanente sobre as questões estruturais para o País, não apenas de curto mas também de 

médio e longo prazo, nomeadamente o crescimento económico, a política de rendimentos, a 

sustentabilidade da segurança social, o Quadro de Apoio Financeiro Comunitário, a educação 

e a qualificação, as políticas de investimento ou a política fiscal.  A UGT não pode ainda deixar 

de destacar o papel que o Conselho Económico e Social, que congrega uma representação 

mais alargada de interesses da sociedade civil, deve continuar a ter, nomeadamente no debate 

de matérias relevantes para a construção e desenvolvimentos das politicas económicas e 

sociais.  

VI. PONTOS DE AÇÃO 

1. Exigir um maior empenhamento do Governo e dos restantes parceiros sociais na 

implementação integral e acompanhamento dos acordos de concertação social; 

2. Exigir uma participação de todas as áreas governativas na concertação social, 

assumindo que a intervenção dos parceiros sociais nesta sede não se esgota nas 

matérias diretamente ligadas ao mundo laboral, reforçando o papel da CPCS na 

definição das políticas económicas e sociais estruturais de curto, médio e longo 

prazo;   

3. Reforçar a participação na definição da agenda da concertação social, integrando 

áreas de especial relevância para os trabalhadores, como as políticas ativas de 

emprego, a melhoria da proteção social, políticas de conciliação e igualdade, 

políticas de combate à pobreza e o reforço da participação nas empresas; 

4. Defender o papel do Conselho Económico e Social enquanto órgão de consulta e 

que tem no seu seio, representantes vários da sociedade civil; 
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5. Reforçar a articulação entre os diferentes níveis do diálogo social nacional: da 

concertação social tri ou bi-partida à negociação coletiva de setor/empresa e nos 

locais de trabalho e ao diálogo social europeu. 

 

2. Defender a Negociação Coletiva.  

2.1.  Relançar a negociação coletiva criando dinâmicas negociais 

O tecido empresarial do país é constituído por micro, pequenas e médias empresas, a maior 

parte sem condições para estabelecerem regulamentação coletiva de trabalho, a não ser a que 

se lhe aplica, por extensão, a partir de convenção setorial. 

Utilizando a articulação entre níveis de negociação prevista Código do Trabalho e a 

descentralização da negociação coletiva imposta na sua revisão de 2012 pode e deve 

estabelecer-se uma nova dinâmica, entre o setor de atividade e as empresas que o integram. 

A negociação coletiva passa também por uma melhor utilização da legislação integrando nas 

convenções coletiva de trabalho setoriais as condições e as matérias que podem ser 

negociadas ao nível da empresa, com benefício mútuo para as partes. 

No entanto, o ataque à negociação coletiva, por via do congelamento das portarias de 

extensão e posteriormente pelas restrições impostas à sua emissão, foi a principal causa da 

redução drástica de resultados conjuntamente com as alterações provocadas no modelo de 

relações de trabalho. 

Para que seja possível aplicar a legislação e promover a negociação coletiva têm de ser 

revogadas as disposições que impedem a promoção da negociação coletiva setorial, 

designadamente a emissão de portarias de extensão. 

A UGT considera também o atual quadro negocial como uma fase de transição que não conduz 

necessariamente à paralisação da negociação coletiva nem vai durar sempre.  

É necessário restabelecer um diálogo que produza efeitos nos setores em que se encontra 

suspenso, exigindo-se a alguns empregadores que ultrapassem as declarações de intenção e 

concretizem nas mesas negociais acordos sobre convenções coletivas. 

As empresas e as associações patronais têm necessidade de regular as relações coletivas, 

sendo fundamental o reforço do associativismo patronal (e sindical por oposição) para 

disciplinar os setores de atividade, não podendo servir unicamente de argumento as limitações 

impostas à extensão das convenções setoriais. 

Cabe aos parceiros sociais o estabelecimento de pactos bilaterais visando a promoção e 

dinamização da negociação coletiva mas é dever do Governo fornecer as condições 

indispensáveis de apoio ao diálogo, cumprindo com efetividade a legislação, designadamente 
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no reforço à mediação e no funcionamento do Centro de Relações Laborais, visando a 

formação de negociadores e a promoção do diálogo negocial. 

VI. PONTOS DE AÇÃO 

6. Revogar os critérios estabelecidos para a emissão de portarias de extensão. Sem 

portarias de extensão não é possível a regulamentação coletiva, a nível setorial, nem 

a negociação de acordos de empresa a partir das convenções setoriais. 

7. Exigir a devolução da negociação coletiva aos parceiros sociais para que se seja 

possível criar uma dinâmica entre a regulamentação coletiva setorial e as empresas. 

8. Negociar a revisão e a publicação integral de convenções, não só contendo a 

atualização de cláusulas de expressão pecuniária, como disposições de flexibilidade 

interna que proporcionem segurança no emprego e melhorem as atuais condições 

de trabalho; 

9. Estabelecer acordos bilaterais onde se fixem as matérias mais estratégicas a integrar 

a negociação coletiva;  

10. Defender a emissão de portarias de extensão parciais, no caso de não ser possível 

integrar toda a atividade económica definida no âmbito das associações de 

empregadores, enquanto não forem revogadas as disposições que impedem a sua 

emissão total; 

11. Desenvolver o acordo de empresa a partir do nível setorial; 

12. Defender a entrada em funcionamento do Centro de Relações Laborais, visando a 

formação de negociadores e o primado do diálogo sobre o conflito; 

13. Negociar e repor valores contratuais reduzidos pela legislação e outras matérias 

igualmente suspensas; 

14. Negociar atualizações salariais plurianuais, a fim de proporcionar estabilidade aos 

setores, às empresas e aos trabalhadores;  

15. Alargar a cobertura convencional a todos os setores de atividade, incluindo 

empresas com participação minoritária do Estado e do próprio Estado a quem se 

exige, no mínimo, o cumprimento dos compromissos assumidos, cabendo ao 

Governo cumprir a lei e não a violar sistematicamente.  

 

2.2.  Prevenir os conflitos coletivos 

Os conflitos laborais constituem uma das mais importantes demonstrações de liberdade numa 

sociedade democrática.  

No caso português a regulação dos conflitos e a sua prevenção têm duas características 

marcantes. São faces da mesma moeda em que o desequilíbrio é manifesto. 
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Se por um lado, o recurso à greve é possível, em qualquer altura de um processo negocial ou 

por outro motivo, incluindo as greves de solidariedade, por outro lado, o poder político não leva 

muito a sério a fase de prevenção de conflitos, que é ineficiente e está desacreditada.  

Os governos têm desinvestido neste área, no apoio que é requerido e na formação que nunca 

foi ensaiada. O papel do Estado, como mediador de conflitos, é posto em causa com grande 

frequência. 

VI. PONTOS DE AÇÃO 

16. Promover a negociação coletiva com efetividade, dirimindo os conflitos com reforço 

do apoio indispensável às partes em litígio nas fases negociais assistidas, 

imprimindo celeridade e interesse de quem preserva os interesses comuns às duas 

partes; 

17.  Recorrer a personalidades de grande aceitação entre as partes para o exercício da 

mediação, recrutadas no colégio de árbitros de serviços mínimos, na fase de 

mediação. 
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VII. PROMOVER A IGUALDADE E UMA SOCIEDADE INCLUSIVA. 

COMBATER A POBREZA 

1. Defender a igualdade de oportunidades e a  não discriminação 

A não discriminação constitui um princípio fundamental do ordenamento jurídico português e da 

União Europeia, devendo este princípio ser tomado em consideração em todas as políticas 

comunitárias. A não discriminação trata-se de um princípio a aplicar em todos os domínios da 

vida económica, social, política, cultural e familiar. 

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia contém um capítulo intitulado 

"Igualdade", que reitera os princípios de não discriminação, igualdade entre homens e 

mulheres, diversidade cultural, religiosa e linguística. Este capítulo incide igualmente sobre os 

direitos da criança, dos idosos e das pessoas com deficiência. 

O Tratado de Amesterdão veio editar uma nova disposição no intuito de reforçar o princípio de 

não discriminação estreitamente relacionado com a igualdade de oportunidades. Esta 

disposição prevê que o Conselho possa adotar as medidas necessárias para combater todas 

as discriminações em razão do sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, 

idade ou orientação sexual. 

A legislação elevou significativamente o nível de garantia de igualdade e de proteção contra as 

desigualdades e a discriminação. Contudo, não obstantes os importantes progressos 

alcançados na UE, e também no nosso País, são ainda em grande número as pessoas que se 

vêm confrontadas com situações de discriminação e desigualdade de tratamento, muitas das 

quais não denunciadas pelas vítimas.  

É essencial sensibilizar todas as pessoas para os benefícios de uma sociedade mais justa e 

solidária, através da promoção da igualdade e da não discriminação, onde se ofereçam a todas 

as pessoas, independentemente do sexo, origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade e 

orientação sexual, as mesmas oportunidades e  evidenciar os benefícios da diversidade como 

base da vitalidade sócio-económica e da prosperidade.  

É ainda essencial implementar um conjunto de medidas que garantam a efetiva igualdade de 

oportunidades que a lei consagra, mas que o dia-a-dia ainda não assegura. 

2. Promover a igualdade entre homens e mulheres 

Apesar dos progressos significativos verificados ao longo dos últimos anos na promoção da 

igualdade entre mulheres e homens, ainda estamos longe da edificação de uma sociedade 

democrática mais justa e equilibrada e dum mercado de trabalho que garanta a igualdade de 

oportunidades e de tratamento. 
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Num contexto de crise social como a atual é imperativo reforçar os mecanismos e as políticas 

de combate às discriminações sobre as mulheres, jovens, crianças e idosos, isto porque as 

reformas implementadas pelas autoridades nacionais têm levado ao inevitável aumento da 

precariedade e insegurança no trabalho, dois conhecidos requisitos para a expansão das 

desigualdades.  

O agravamento dos indicadores nacionais sobre o desemprego, a disparidade salarial, a 

precariedade laboral, a dificuldade de conciliação entre trabalho, família e vida privada e o 

aumento da violência sobre a mulher leva-nos a concluir que é fundamental e urgente a 

tomada de medidas para desenvolver e implementar estratégias que possam diminuir o 

impacto negativo que recai sobretudo nestes grupos mais vulneráveis. 

Sabemos que o compromisso dos sindicatos na luta contra a discriminação ente mulheres e 

homens requer uma forte vontade politica quer ao nível Europeu (Estratégia 2020) quer 

nacional (Planos Nacionais). São necessárias medidas concretas e objetivas e definir 

prioridades na prossecução do objetivo: a igualdade de género em todas as dimensões da 

sociedade.   

VII. PONTOS DE ACÇÂO 

 

1. Promover o diálogo social em sede de concertação social - promover a reflexão 

sobre os impactos da crise na vida das mulheres e definir objetivos estratégicos 

que levem ao comprometimento das partes na sua execução, de forma a 

combater a pobreza, a exclusão social e as discriminações; 

2. Reforçar a negociação coletiva – procurar nas mesas negociais soluções 

conjuntas em termos de igualdade e não discriminação e também as condições 

de conciliação da vida e trabalho, de forma a combater os estereótipos de género 

e aumentar a consciencialização do papel da mulher no local de trabalho; 

3. Promover um maior empenho dos sindicatos filiados na UGT, na defesa dos 

direitos das trabalhadoras, na igualdade de oportunidades e de tratamento e agir 

de imediato contra qualquer forma de discriminação; 

4. Defender a adoção de mecanismos e instrumentos, quer judiciais quer 

legislativos, necessários para por fim à violência sobre a mulher e criar medidas, 

nos acordos coletivos, de proteção das vítimas de violência doméstica;  

5. Defender os instrumentos legais existentes de combate às disparidades salariais 

– introduzir critérios específicos, em sede de negociação coletiva, principalmente 

nas progressões de carreia e nos critérios de distribuição de prémios e 

complementos remuneratórios de forma a não criar diferenças salariais entre 

mulheres e homens. Exige-se também um maior apoio, por parte da ACT, das 

denúncias sindicais reforçando de imediato as ações inspetivas necessárias para 

sensibilizar/punir os infratores; 
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6. Promover a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar – exige-se a 

criação e reforço de políticas que visem um maior equilíbrio, quer na esfera 

pública quer privada, nomeadamente na sensibilização para a partilha das 

licenças parentais, das tarefas domésticas e familiares, na flexibilização dos 

horários laborais, no reforço da rede de equipamentos sociais com horários 

compatíveis com o mundo do trabalho e preços acessíveis, principalmente 

creches, lares e equipamentos de cuidados continuados; 

7. Defender a igualdade na parentalidade – promover políticas legislativas que 

promovam um maior equilíbrio no uso das licenças parentais entre ambos os 

progenitores, reforçar as políticas de proteção social e laboral durante o gozo 

das referidas licenças;   

8. Exigir o reforço das políticas da natalidade – através do incremento e adaptação 

de medidas e legislação laboral no sentido de maior proteção (precariedade 

contratual, horários, progressão carreira) implementação de medidas fiscais 

diferenciadoras (em sede de IRC e IRC), benefícios sociais (subsídios 

nascimento e abono família) rede e equipamentos de suporte (lares a custos 

controlados, escolas gratuitas desde da infância, passes sociais, livros 

escolares, segurança nas escolas); 

9. Pugnar pela criação de mecanismos de prevenção do assédio sexual e moral nos 

locais de trabalho – através de campanhas de sensibilização, informação e 

formação específica para o efeito e também a introdução nos acordos coletivos 

de cláusulas que promovam a estabilidade profissional e a proteção dos 

trabalhadores com posição hierarquia inferiores;    

10. Defender o reforço das políticas públicas, que poderão passar pela 

implementação de mecanismo de correção que visem um maior equilíbrio na 

participação das mulheres no mercado de trabalho, nomeadamente no acesso 

das mulheres jovens ao emprego, na progressão na carreira profissional e na 

chegada aos lugares de topo; 

11. Promover ações de formação e sensibilização para as questões de género, onde 

o envolvimento dos homens é essencial. A luta pela igualdade faz-se com 

mulheres e homens; 

12.  Defender a introdução da temática da promoção de igualdade de género nos 

currículos escolares e material de ensino-formação; 

13. Defender a adoção de medidas de forma a assegurar o direito à habitação 

principalmente das mulheres em situação mais vulnerável, e quando tenham 

crianças a cargo; 

14. Defender o trabalho doméstico como trabalho digno – exigir ratificação da 

convenção C 189 da OIT e a adaptação da legislação em vigor. 
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3. Promover a política de juventude 

A Constituição da República Portuguesa estabelece, no artigo 70º, que compete ao Estado 

assegurar uma proteção especial aos jovens - de forma a garantir a efetivação dos seus 

direitos económicos, sociais e culturais - e que são objetivos prioritários para as políticas de 

juventude o desenvolvimento da personalidade dos jovens, a criação de condições para a sua 

efetiva integração na vida ativa e o sentido de serviço à comunidade. 

Também no plano europeu, vários são os instrumentos legislativos que preveem a efetiva 

participação dos jovens na vida social e política. 

Ainda que os jovens desenvolvam atividades de natureza cívica e social (associativismo, 

voluntariado), parecem estar cada vez mais distantes da política convencional, revelando 

baixos níveis de confiança nas instituições públicas e nos governantes. É assim necessário 

pugnar por medidas que levem os jovens a acreditar e ter confiança nas instituições e 

governantes, de forma a não comprometer a coesão social.  

Consideramos como fundamental o efetivo envolvimento dos jovens na conceção e 

implementação de políticas e de medidas que se dirijam à resolução das suas problemáticas, 

potenciando as dinâmicas de participação cívica.  

A crise económica veio agravar os problemas específicos da geração mais jovem, sendo 

preocupante a crescente dificuldade com que os jovens se confrontam na inserção no mercado 

de trabalho. As elevadas taxas de desemprego, a elevada precariedade dos novos vínculos 

laborais, os baixos salários, o desajustamento das condições de emprego face às qualificações 

detidas e às expectativas geradas, concorrem para o adiamento dos projetos de vida. Os 

jovens estão cada vez mais fragilizados em áreas fundamentais como a emancipação 

económica, o acesso à habitação ou a constituição de família, tornando-os objeto de uma 

transversal discriminação social que importa enfrentar.   

Importa assim, além de promover medidas que ajam sobre a integração dos jovens no 

mercado de trabalho (educação, formação, apoio ao emprego…), adotar políticas que visem 

minimizar as circunstâncias adversas que atingem particularmente os jovens.  

VII. PONTOS DE AÇÃO 

15. Defender medidas que assegurem uma maior participação cívica dos jovens, 

nomeadamente nas áreas económica e social;  

16. Defender um maior envolvimento dos jovens na definição das políticas de juventude;    

17. Promover políticas de apoio ao enquadramento dos jovens no mercado de trabalho; 

18. Defender a valorização das competências adquiridas pelos jovens no quadro do seu 

trabalho nas áreas do associativismo e voluntariado;  
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19. Defender a melhoria do acesso à habitação jovem, através de mecanismos que 

possibilitem condições mais favoráveis de financiamento no arrendamento e na 

compra de habitação.  

 

4. Defender os trabalhadores migrantes 

O trabalho digno (em todas as suas componentes: salário, condições de trabalho, igualdade de 

oportunidades, participação) é condição fundamental para uma integração plena dos 

trabalhadores imigrantes. 

Nas últimas décadas, a relativa prosperidade económica, transformou Portugal num país de 

acolhimento. Imigrantes de todos os cantos do mundo com particular incidência dos PALOP, e 

da Europa extra-comunitária, procuraram em Portugal trabalho e melhores condições de vida, 

dando em contrapartida o seu contributo positivo para o crescimento da nossa economia. Face 

a esta realidade a UGT tem vindo a pautar a sua atuação nos diversos planos: 

 Pela defesa do acesso aos direitos de cidadania dos trabalhadores imigrantes e seus 

familiares em conformidade com ordenamento jurídico nacional e no respeito pelos 

acordos bilaterais e disposições do direito internacional (convenções ONU e OIT, 

instrumentos do Conselho da Europa, direito comunitário). 

 Pela defesa de condições de igualdade no acesso ao mercado de trabalho, à 

formação, à educação, saúde e segurança; 

 Pelo combate contra a imigração ilegal e contra todas as formas de exploração e tráfico 

de seres humanos que lhe estão frequentemente associados; 

 Pela luta contra todas as formas de discriminação designadamente, as derivadas da 

nacionalidade, etnia, religião ou língua. 

A crise económica, as alterações no mercado de trabalho e fundamentalmente o aumento do 

desemprego expuseram a vulnerabilidade acrescida dos trabalhadores imigrantes por um lado, 

e por outro, obrigaram muitos portugueses a optar pela emigração.  

Podemos considerar que a interrupção dos fluxos migratórios para Portugal, o regresso de 

muitos imigrantes aos seus países de origem ou, a sua partida para países terceiros e 

paralelamente a nova vaga de emigrantes portugueses – de que se destacam os jovens 

qualificados – é um sinal muito preocupante para o médio e longo prazo. Com efeito, os 

indicadores demográficos deixam antever um declínio da população portuguesa e o seu 

envelhecimento. Esta tendência foi atenuada pela chegada dos imigrantes mas, face à situação 

atual será de prever uma aceleração da tendência para que a população em idade ativa seja 

inferior aos que vão saindo do mercado de trabalho, o que terá consequências preocupantes 

para a sustentabilidade da segurança social.   
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É de crucial importância colocar Portugal na senda do crescimento de forma a criar/gerar 

emprego de qualidade para atrair não só os que agora se viram obrigados a partir mas também 

os novos fluxos de imigração. 

A população estrangeira constitui hoje cerca de 4% dos residentes em Portugal. Apesar do 

contexto económico e social se ter vindo a agravar nos últimos anos devido à crise, constata-se 

que comparativamente a 2001 houve um crescimento significativo. A imigração tornou-se 

também mais feminina, o que decorre em larga medida das atividades a que se dedicam 

(limpezas, restauração, comércio). 

A crise económica e o consequente desemprego tiveram especial repercussão sobre os 

trabalhadores imigrantes, já que as atividades económicas em que estes se ocupam se contam 

entre as mais fortemente afetadas, daí que não seja surpreendente que o desemprego entre os 

imigrantes seja mais alto do que para o total da população. 

Os imigrantes encontram-se frequentemente numa situação de grande vulnerabilidade face ao 

mercado de trabalho: o insuficiente domínio da língua, a escolaridade baixa ou, uma 

desajustada formação profissional empurra muitos destes trabalhadores para as profissões 

mais duras e mal remuneradas e, para a precariedade/ informalidade. O risco de pobreza a que 

estes trabalhadores estão sujeitos é pois, grande mesmo quando têm trabalho. 

Por isso, a UGT não pode deixar de sublinhar o papel da inspeção do trabalho (ACT) como 

garante do cumprimento da legalidade, na manutenção da equidade do mercado de trabalho e, 

na prevenção de fenómenos como a xenofobia e o racismo (os trabalhadores imigrantes são 

vítima de fenómenos de discriminação no local de trabalho mas ou, por não conhecerem os 

seus direitos e não fazerem queixa ou, porque é difícil fazer prova ou, porque as estatísticas da 

ACT relativamente à discriminação não são desagregadas, não é possível conhecer com 

exatidão a dimensão do fenómeno). 

No entanto, não podemos deixar de assinalar pela positiva o êxito das políticas de integração 

que têm vindo a ser adotadas em Portugal e para as quais o Alto Comissariado para a 

Imigração e o Diálogo Intercultural (ACIDI) muito se tem empenhado designadamente através 

dos Planos de Integração de Imigrantes e as estratégias integradas neles contidas das quais 

destacamos a formação, o ensino do português técnico e a sindicalização. 

Tendo em conta a contribuição que o diálogo social tripartido tem trazido para a adoção de 

políticas de migração que respondem aos desafios da mobilidade e da migração económica, 

bem como, da integração dos trabalhadores imigrantes no local de trabalho e na sociedade 

portuguesa, a UGT considera que este diálogo deverá continuar e aprofundar-se pois, as 

consequências negativas da crise têm-se feito sentir com particular intensidade neste grupo e 

haverá que aproveitar a experiência e o diálogo social para encontrar as melhores soluções; 
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Relativamente aos trabalhadores emigrantes, importa sublinhar a necessidade de promover a 

informação relativamente às condições de trabalho e de permanência nos países de 

acolhimento evitando assim, as formas de discriminação que frequentemente condenam os 

emigrantes a más condições de vida e de trabalho. 

VII. PONTOS DE AÇÃO 

20. Promover uma política de integração efetiva não esquecendo que o trabalho é um 

elemento primordial para que este objetivo seja atingido; 

21. Manter um equilíbrio aceitável entre o direito à livre circulação de mão-de-obra e a 

proteção dos direitos sociais; 

22. Lutar contra todas as formas de discriminação em função da nacionalidade ou 

origem étnica; 

23. Defender a participação ativa das comunidades imigrantes na definição das políticas 

que lhes são dirigidas e o reforço da cooperação com os seus países de origem; 

24. Lutar contra o tráfico de seres humanos para fins de exploração laboral ou sexual; 

25. Exigir medidas públicas que visem o reforço da informação dirigida aos 

trabalhadores migrantes, nomeadamente em relação às condições de permanência, 

direitos e deveres, acesso ao mercado de trabalho, instituições públicas; 

26. Defender o aprofundamento do diálogo social no que concerne às políticas 

migratórias. 

 

5. Valorizar os séniores  

Os séniores são, no nosso país, um dos grupos mais vulneráveis à exclusão social, existindo 

um conjunto variado de fatores que contribui para a acentuada fragilidade nas faixas etárias 

mais elevadas.  

Aos baixos rendimentos, aos baixos níveis de instrução, às precárias condições de vida, veio 

somar-se o aumento significativo da taxa de desemprego entre os trabalhadores com mais 

idade, os quais vivenciam fortes dificuldades de inserção no mercado de trabalho.  

O número de situações de idosos que se encontram próximos do limiar da pobreza tem 

conhecido um agravamento, não apenas pelos fatores que referimos mas ainda pelo facto de 

uma política de redução, congelamento ou muito reduzida atualização das pensões ter 

originado uma perda real de poder de compra, mesmo entre os pensionistas com baixas 

reformas. 

As medidas de contenção orçamental têm aliás provocado restrições no acesso a prestações 

sociais (nomeadamente com base no rendimento dos filhos, mesmo que não residente com o 

idoso), o que não pode deixar de ser alvo de particular apreensão.  
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Não obstante a manutenção de prestações que consideramos importantes, como é o caso do 

Complemento Solidário para Idosos, continua a verificar-se que as políticas existentes não são 

ainda suficientes para garantir um efetivo combate à pobreza dos idosos. 

Se, para além do enorme aumento de impostos sobre os rendimentos, considerarmos o corte 

orçamental para 2013 no Complemento Solidário e nos encargos com Rendimento Social de 

Inserção, bem como as alterações ao subsídio de desemprego que cada vez deixa mais 

desempregados sem subsídio, ainda que a UGT tenha salvaguardado em acordo tripartido um 

período de atribuição superior ao do Memorando da Troika para os trabalhadores com mais 

idade, consideramos que se torna claro um cenário de agravamento das condições de vida dos 

cidadãos mais idosos.  

A baixa participação social e cívica e o isolamento físico e social, a exposição a situações de 

violência ou a ausência de apoio familiar são problemáticas, com tendência para conhecer um 

agravamento, sobretudo num cenário de progressivo envelhecimento da população, que urge 

ainda colmatar e combater. 

As deficiências ao nível da habitação, suscitando preocupação as alterações ao regime do 

arrendamento urbano, que poderão originar o desenraizamento dos idosos, além de  uma 

perda significativa do seu rendimento disponível  e ao nível da saúde, em que a ausência de 

uma eficaz rede de cuidados continuados ou de alternativas como o apoio domiciliário se 

destacam, não poderão deixar de ser acompanhadas e objeto de um esforço real de 

construção de políticas adequadas e integradas.  

O envelhecimento ativo e a integração dos idosos no mercado de trabalho assumem cada vez 

mais relevância. Não obstante termos vivido neste período o Ano Europeu do Envelhecimento 

Ativo (2012), o facto é que a discussão sobre esta temática esteve longe de ser uma 

prioridade, mesmo num quadro em que muitos afirmam a preocupação com a sustentabilidade 

da segurança social.  

È assim necessária a criação de condições adequadas à manutenção voluntária no mercado 

de trabalho, mediante políticas que assegurem uma igualdade de oportunidades e participação 

no processo de desenvolvimento económico, social e cultural, em detrimento da visão do idoso 

como um agente passivo. 

VII. PONTOS DE AÇÃO 

27. Defender uma política pública integrada e transversal de apoio aos idosos, fundada 

na solidariedade intergeracional;  

28. Garantir um rendimento adequado, por via de uma justa atualização dos montantes 

das pensões e das prestações sociais que visem apoiar o idosos e sua família;  
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29. Assegurar condições de vida dignas aos idosos, nomeadamente por via do aumento 

da taxa de cobertura das redes de apoio domiciliário, de centros de dia e da rede 

social de apoio ao idoso; 

30. Combater o isolamento, pela criação de condições de acesso à cultura e à ocupação 

de tempos livres e de uma política ajustada de transportes; 

31. Apoiar um sistema de tarifas sociais no consumo energético e nos transportes para 

idosos em situação de manifesta carência económica; 

32. Defender um melhor acesso dos idosos aos cuidados de saúde, designadamente por 

via do reforço dos apoios à aquisição de medicamentação, do não pagamento de 

taxas moderadoras e do desenvolvimento da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados, atendendo especialmente aos idosos com maior fragilidade 

económica; 

33. Exigir a adoção atempada de medidas de apoio social que obstem os impactos 

negativos na situação económica dos idosos da alteração ao regime do 

arrendamento urbano;  

34. Incentivar o envelhecimento ativo, em condições de trabalho dignas e ajustadas às 

necessidades específicas dos idosos, promovendo a manutenção voluntária no 

mercado de trabalho.  

6. Promover a igualdade de oportunidades para os trabalhadores com deficiência  

As pessoas com deficiência continuam a revelar especiais dificuldades na integração no 

mercado de trabalho,  que se traduzem não apenas em baixas taxas de emprego, como em 

empregos normalmente mais precários e pior remunerados. Importa ter presente que este 

grupo apresenta várias fragilidades, em matérias como os níveis escolares, as competências 

profissionais, a mobilidade geográfica, a adequação dos postos de trabalho oferecidos,  sendo 

portanto vítimas de múltiplas discriminações. 

Uma sociedade que se quer justa e inclusiva não pode deixar de contar com o contributo dos 

homens e mulheres com deficiência, garantindo-lhe o pleno exercício da sua cidadania e dos 

seus direitos, quer por políticas que ajustem a realidade à deficiência mas que preparem 

também a deficiência para a realidade (actuação preventiva e adaptativa). 

Para a UGT, a inclusão social destes trabalhadores deve passar, sempre que possível, pela 

sua integração no mercado de trabalho, não podendo deixar de se atender ao papel 

fundamental que a formação e educação têm para assegurar a sua  efetiva empregabilidade, 

devendo ser asseguradas condições adequadas de acesso. 

Mais, mas não poderá deixar de se ter em conta que  a natureza da deficiência poderá ser 

impeditiva da integração no mercado de trabalho, sendo necessárias politicas transversais e 

integradas em áreas como a família, saúde, rendimentos, para assegurar não apenas a 

inclusão social mas inclusivamente uma real qualidade de vida.  
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VII. PONTOS DE AÇÃO 

35. Atuar pelo reforço da integração das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho em condições de igualdade e não discriminação;  

36. Defender a maior integração das políticas na área de deficiência, articulando a 

intervenção na saúde, no trabalho, na educação e formação, nas políticas ativas de 

emprego, na Ação social e na política das cidades;  

37. Promover a inclusão de cláusulas de integração laboral das pessoas com deficiência 

na negociação coletiva;   

38. Defender uma política de cidades e de ordenamento territorial que permita a melhoria 

das condições de mobilidade e acessibilidade;  

39. Defender o tratamento específico da temática deficiência nas políticas ativas de 

emprego (estágios, programas ocupacionais, apoios ao emprego); 

40. Exigir um real funcionamento do sistema de quotas de acesso à Administração 

Pública, o que implica o ajustamento dos procedimentos concursais;  

41. Defender a adequação dos serviços públicos às necessidades específicas destes 

trabalhadores (acessibilidade, mobilidade, adequação dos locais de trabalho). 

7. Combater as desigualdades baseadas na orientação sexual 

Os direitos de não discriminação em função da orientação sexual e identidade de género 

(LGBT) são considerados direitos humanos e como tal não devem ser ignorados pelas 

organizações sindicais.  

Estes trabalhadores/as são muitas vezes invisíveis nos locais de trabalho sendo os seus 

direitos negligenciados ou mesmo recusados. No entanto, este tipo de discriminação não é 

diferente de outras discriminações: todos os trabalhadores e trabalhadoras têm o direito de 

serem protegidos contra as discriminações e o recrutamento e a organização específica dos 

trabalhadores/as LGBT contribuem para o reforço dos sindicatos, para a representatividade de 

todos os seus membros e de todos os trabalhadores em geral. 

Embora se tenham verificado alguns progressos numerosos, muitos são os que continuam a 

sentir  enormes dificuldades em exprimir a sua orientação e identidade sexual como receio da 

discriminação, do assédio e da homofobia no local de trabalho. 

VII. PONTOS DE AÇÃO 

42. Combater esta forma de discriminação, nomeadamente, pela tomada de posições 

públicas que afirmem que estes direitos são direitos sindicais; 

43. Desenvolver programas sobre a informação, o diálogo, a sensibilização e os direitos 

LGBT, a todos os níveis. Exemplos de boas práticas sindicais deveriam ser 

divulgados; 
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44. Defender a introdução, nos processos negociais, de uma regulação que atenda aos 

problemas dos trabalhadores/as LGBT; 

45. Desenvolver ações conjuntas de sensibilização com os empregadores sobre estas 

matérias. 

 

8. Combater a Pobreza e reduzir as desigualdades 

 

A pobreza e a desigualdade na distribuição de rendimentos são problemas persistentes na 

nossa sociedade e que, fruto das políticas de austeridade, se têm vindo a agravar nos períodos 

mais recentes, invertendo os progressos que se vinham realizando no período anterior. 

A pobreza atinge particularmente grupos como os idosos, as crianças e as famílias 

monoparentais, mas não pode ser encarado como um fenómeno associado apenas a grupos 

fragilizados, à inatividade ou ao crescente desemprego.  

É importante ter presente que 10,3% da população empregada se encontrava em risco de 

pobreza em 2011, devido aos baixos salários e à precariedade laboral, sendo cada vez mais 

atual falar dos working poors. Diga-se que o risco de pobreza mais do que duplica para os 

trabalhadores com contratos precários face aos restantes trabalhadores (10,4% face a 4,8%), o 

que é particularmente preocupante num País com a 3ª maior taxa de precariedade da UE. 

Naturalmente, e face à evolução do desemprego, este é um fator que terá de merecer uma 

atenção prioritária, na medida em que se continua a verificar a inexistência de medidas que 

respondam a situações como as dos jovens e dos DLD, que não estão ou deixarão de estar 

abrangidas pela proteção no desemprego, potenciando um crescente risco de pobreza de um 

grande número de pessoas e seus agregados.  

A redução clara das políticas sociais, quer no que se refere aos valores – por via das 

alterações à condição de recursos, redução de montantes e não atualização do IAS – quer no 

que concerne aos beneficiários, não poderá deixar de ter consequências gravosas em termos 

de pobreza e em termos da redução da desigualdade, acrescendo a outros fatores como as 

reduções salariais e das pensões e ao brutal aumento da carga fiscal, originando uma 

significativa perda de poder de compra.  

Na definição de políticas futuras, importará ter presente que, se as transferências sociais (por 

via do Rendimento Social de Inserção, Complemento Solidário de Idosos; abono de família) 

têm vindo a desempenhar um papel importante na redução da pobreza extrema, as mesmas 

têm tido um impacto mais reduzido no combate às desigualdades na distribuição do 

rendimento.  

Por outro lado, e sem colocar em causa a importância que as transferências sociais têm já na 

redução do risco de pobreza (descendo de 42,5% para 18%), em Portugal esta eficácia é 
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menor que em termos da média comunitária, o que evidencia a existência de uma margem de 

melhoria das políticas sociais.    

Não deve porém ser esquecido que o papel do Estado no combate à pobreza e às 

desigualdades não se pode esgotar nas políticas sociais, as quais devem, nesta sede, 

articuladas com as políticas fiscais, que são um instrumento central da política redistributiva.  

 

A UGT encara assim com extrema preocupação não apenas o aumento dos impostos sobre os 

rendimentos do trabalho como a clara redução da progressividade em sede de IRS, obstando 

àquela função essencial.  

 

Mas também é verdade que Portugal é dos países com maior nível de desigualdade na 

Europa. E se temos níveis de desigualdade maiores também devemos ter políticas mais 

eficazes na redistribuição. Entendemos que esta redução de escalões do IRS vai diminuir 

claramente a eficácia redistributiva do sistema fiscal. 

 

As políticas futuras de combate à pobreza deverão ter em conta todo o conjunto de fatores que 

contribuem para o seu combate, de forma integrada, e não podem passar por uma perspectiva 

cada vez mais assistencialista (como é o caso do Programa de Emergência Social) e por uma 

visão estigmatizadora do beneficário, que se têm vindo a impôr neste período mais  recente, 

pondo em perigo os fundamentos do Estado Social. 

 

VII. PONTOS DE AÇÃO 

46. Defender políticas que garantam a articulação da atribuição de rendimentos 

adequados a uma vida digna com instrumentos de promoção da inclusão no 

mercado de trabalho, promovendo, pela empregabilidade, condições de saída da 

situação de pobreza;  

47. Defender a justiça redistributiva, por via da articulação entre a proteção social e a 

política fiscal;   

48. Defender um programa de combate à pobreza infantil, em que se integrem diferentes 

vertentes – melhorar os apoios financeiros às famílias, reforçar o apoio escolar 

(transportes, livros e alimentação), garantir o acesso às TIC (internet, 

nomeadamente), apoiar o acesso a uma habitação digna; 

49. Lutar por medidas que respondam à situação dos trabalhadores em situação de 

pobreza, mediante a construção de políticas que atendam à concreta situação dos 

seus agregados mais do que à situação perante o trabalho. 
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VIII. DEFENDER UMA EUROPA SOLIDÁRIA. PROMOVER UMA NOVA 

GLOBALIZAÇÃO. 

A(s) Crise(s): a globalização; a economia “casino” versus economia real; o papel das 

instituições europeias; o movimento sindical europeu e internacional. 

Grandes Objetivos Genéricos: 

Combatemos: 

 A desregulação laboral; 

 O aumento horário máximo de trabalho semanal; 

 O aumento das desigualdades sociais, do desemprego, pobreza e exclusão social; 

 A precariedade laboral crescente;  

 Uma governação económica tipo “colonial”; 

 O conteúdo do novo Tratado sobre “Estabilidade, Coordenação e Governação na União 

Económica e Monetária”;  

 As tentativas de ingerência nas políticas salariais dos diferentes Estados Membros; 

 Toda e qualquer Ação/decisão que tenha como objetivo enfraquecer o movimento sindical; 

 Os protecionismos nacionais, o racismo e a xenofobia. 

Defendemos: 

 O crescimento e o emprego; 

 O Modelo Social Europeu, especialmente nas áreas da Saúde, Educação e Segurança 

Social; 

 Os Direitos dos trabalhadores/as e a sua qualidade de vida, permanentemente postos em 

causa; 

 Um Salário Mínimo a nível dos diferentes Estados Membros europeus; 

 Os Serviços de Interesse Geral de Qualidade; 

 O reforço da intervenção dos Comités de Empresa Europeus; 

 A revisão da Diretiva de Destacamento dos Trabalhadores e da Diretiva sobre o Tempo de 

Trabalho; 

 A criação de emprego, nomeadamente, de empregos verdes;  

 O aprofundamento da Construção Europeia rumo a um espaço mais federado; 

 Ações de solidariedade transnacionais, nomeadamente, transfronteiriças; 

 O papel do Parlamento Europeu, enquanto legislador; 

 O papel de credor do BCE (Banco Central Europeu), bem como o de emissor de euro-

obrigações; 

 O Estado de Direito e o reforço da Democracia. 

 

1. A(s) Crise(s): o espaço internacional 

A UGT entende que se deve falar em crises e não apenas numa crise pois a derrocada que 

começou pelo setor imobiliário, sobretudo nos EUA, depressa se transformou num flagelo a 

nível global, disseminando vários tipos de crises por todo o mundo, do económico/financeiro 

até ao político e fundamentalmente ao social. 
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Quando em Abril de 2009, na Cimeira de Londres, o G20 anunciou em comunicado, a sua 

determinação em combater os paraísos fiscais, o liberalismo selvagem, a opacidade do 

sistema financeiro, a economia “casino”, prevendo o advento de um novo modelo de 

desenvolvimento, o movimento sindical internacional encheu-se de esperança. No entanto, 

mau grado algumas mudanças, mais de “ ”, até hoje falta cumprir o essencial das promessas. 

O processo de globalização, pese embora alguns possíveis aspetos positivos, veio alterar 

significativamente a correlação de forças entre o capital e o trabalho, transformando o modelo 

vigente de empresa, mormente no que respeita à organização do trabalho, afetando as 

relações de poder e dificultando a participação democrática dos trabalhadores/as na vida da 

empresa, tentando assim enfraquecer a influência das organizações sindicais. 

De fato, tem-se vindo a assistir a uma quase total inversão das prioridades e dos valores. O 

estado de direito, o equilíbrio de forças entre trabalhadores e empresa (sublinhando aqui o 

bloqueio dos processos de negociação coletiva enquanto instrumento de uma mais justa 

partilha dos rendimentos) e a idolatria dos mercados, ultrapassando de longe o bem-estar das 

populações e a qualidade de vida e de trabalho exigíveis. 

2. A(s) Crise(s): o espaço europeu 

A obsessão pela redução do défice e as chamadas crises da divida soberana, elevadas a 

prioridades absolutas por diversos governos europeus, sob a égide da Alemanha, têm tido 

como único resultado, para além do conhecido falhanço estrondoso de todos os objetivos 

programados, um insustentável crescimento do desemprego que atirou para a miséria milhares 

de famílias, eliminando quase por completo uma classe média que se vinha consolidando nos 

países do Sul, em razão da instauração de regimes democráticos nesses Países. 

O Modelo Social Europeu tem, aliás, vindo a ser alvo de variados e cada vez mais insistentes 

ataques e infelizmente, o recente rumo das instituições europeias, o seu afastamento crescente 

das necessidades das populações, a falta de medidas concretas para relançar a economia real, 

o crescimento e o emprego, põem em causa o esforço de muitos anos e de milhões de 

cidadãos e cidadãs que corajosamente têm lutado pelo aprofundamento democrático da 

Europa. 

Este enquadramento crescentemente neoliberal tem tido consequências funestas para a 

consolidação do projeto europeu, servindo de argumento de combate aos hipócritas que sob a 

capa da preocupação, aproveitam para denegrirem a construção europeia. 

Forçoso é, no entanto, reconhecer que a Europa se encontra abalada por uma profunda crise 

política, cabendo-nos também enquanto movimento sindical responsável que acredita na 

Europa social, enquanto espaço democrático de liberdade, direitos e deveres, contribuir para a 

desmistificação de alguns argumentos e ajudar a consolidar o projeto europeu. 
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A ausência de uma verdadeira democracia europeia, o enfraquecimento do diálogo social 

europeu, quer bipartido quer tripartido bem como a tentativa de diminuição do papel dos 

parceiros sociais ou a sua completa erradicação como já acontece em alguns países europeus, 

é em parte a consequência de algumas políticas nacionais. 

Neste contexto torna-se duplamente importante o papel das organizações internacionais e 

europeias, com especial realce para a Confederação Sindical Internacional (CSI) e para a CES 

(Confederação Europeia de Sindicatos). 

3. Confederação Sindical Internacional (CSI): Reforçar o movimento sindical mundial e 

a globalização das organizações sindicais 

A UGT, logo a seguir à sua criação em 1978, pediu a filiação na então CISL (CSI desde 2006), 

e tem sido a partir daquela data um membro ativo não só a nível do Conselho Geral desta 

Organização Mundial, como ainda participando nas diferentes iniciativas desenvolvidas, com 

especial destaque para as Campanhas Mundiais, cooperação sindical ou ainda na formação. 

Por outro lado, vários sindicatos filiados na UGT, estão representados aos mais diversos níveis 

nas Federações Sindicais Mundiais (Global Unions), que abrangem os diferentes setores de 

atividade e que trabalham articuladamente com a CSI, mas numa perspetiva setorial, sendo de 

sublinhar a importância da sua ação e trabalho junto das multinacionais. 

A CSI, tem ainda a nível europeu, uma estrutura regional – o PERC (Conselho Regional Pan-

Europeu), partilhada com a CES e da qual a UGT, obviamente também é membro. Esta 

estrutura engloba as organizações filiadas simultaneamente na CES e na CSI, como 

igualmente outras Confederações Europeias não filiadas na CES e as Centrais da Rússia e dos 

países limítrofes. 

De referir igualmente a sua particular articulação com a OIT e a importância para a melhoria 

das condições de vida e de trabalho da Ação desenvolvida junto das instituições mais 

diretamente ligadas à globalização, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM). 

Sublinhamos com particular enfase a eleição para Secretário Geral da OIT, no seguimento da 

saída de Juan Somavia e numa competição particularmente renhida, de Guy Ryder antigo 

Secretário Geral da CSI, onde se destacou pela sua competente e empenhada liderança. 

A fim de alcançar os seus objetivos estratégicos a CSI tem vindo a desenvolver Campanhas 

Mundiais, às quais a UGT se tem associado utilizando os mais diversos meios, como por 

exemplo: tradução de desdobráveis, produção de informação específica, envolvimento das 

organizações suas filiadas, distribuição de folhetos, realização de debates e ações de rua, etc.  

Cumpre assinalar como muito positivo o percurso desta Organização que tem sabido ser 

pioneira em diversas matérias sindicais reivindicativas bem como no tratamento de assuntos de 
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especial relevância e ainda na abordagem oportuna de outros, contribuindo decisivamente para 

o aprofundamento de certas matérias e para o reforço do movimento sindical a nível global, o 

que é evidenciado pelo teor das Resoluções apresentadas ao longo do quadriénio 2009/2012. 

Com efeito a heterogeneidade dos debates, sobretudo ao nível do Conselho Geral, espelha a 

realidade da CSI e das Organizações Sindicais filiadas e o trabalho desenvolvido no sentido da 

resolução dos diversos problemas que se colocam em praticamente todas as latitudes, embora 

com dimensões diferentes: o Trabalho Digno, o Modelo de Desenvolvimento Sustentável, uma 

vida digna para os jovens, a luta por uma transição justa no que respeita ao desenvolvimento 

sustentável e às alterações climáticas, a Saúde, com especial enfoque na saúde reprodutiva e 

a luta contra o VHI/SIDA, as políticas migratórias equilibradas, a luta contra o trabalho precário 

e informal bem como o combate contra as discriminações, nomeadamente, a igualdade de 

género e a violência contra as mulheres. Também a luta por uma globalização diferente tem 

merecido uma especial atenção e têm sido adotadas Resoluções solidárias sobre a situação 

política e sindical em vários Países, como por exemplo, sobre a Guiné, o Egito e a Tunísia, 

saudando a chamada “Primavera Árabe”. 

A Confederação Sindical Internacional (CSI), é a maior organização sindical a nível mundial e 

representa 175 milhões de trabalhadores em 153 países e territórios, contando com 308 

organizações filiadas. A Confederação Internacional é uma jovem Organização dado que 

nasceu em Novembro de 2006 da fusão da Confederação Internacional de Sindicatos Livres 

(CISL) com a Confederação Mundial do Trabalho (CMT) integrando ainda algumas Centrais 

Sindicais Independentes. 

VIII. PONTOS DE AÇÃO 

1. Contribuir para que a ação sindical internacional se torne parte integrante das 

ações desenvolvidas a nível nacional. 

2. Promover a mobilização das Organizações filiadas em torno de questões-chave, 

nomeadamente através de Campanhas Mundiais. 

3. Apoiar o trabalho do Conselho Regional Pan-Europeu, numa ótica do 

desenvolvimento e da cooperação sindical na região. 

4. Reforçar a participação e os contributos da UGT nas estruturas e iniciativas da CSI, 

nomeadamente, através do seu representante no Conselho Geral. 

5. Incrementar a participação dos Sindicatos UGT nas Federações Sindicais Mundiais 

(Global Unions), como instrumento de luta por um trabalho digno, no combate pela 

regulação das multinacionais e por melhores condições de vida e de trabalho dos 

setores que representam; 

6. Promover a articulação, sempre que necessário, com Organizações representativas 

da Sociedade Civil, na defesa de objetivos/causas comuns. 
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4. Confederação Europeia de Sindicatos: Reforçar o movimento sindical europeu e 

aprofundar a construção europeia 

A Confederação Europeia de Sindicatos (CES), vai este ano (2013) celebrar os seus 40 anos 

de existência ao serviço da promoção dos interesses dos trabalhadores/as, a nível europeu 

representando-os junto das Instituições Europeias. 

A CES tem-se batido por vetores fundamentais do Projeto Europeu e o relançamento do 

Diálogo Social, a solidariedade entre o norte e o sul, a democratização/abertura das instituições 

europeias e a consolidação do Modelo Social Europeu. 

Apesar do epiteto “periférico” não raro atribuído a Portugal, aliás como também a outros 

Países, expressão que pelo seu significado encerra já um conceito de discriminação (periférico 

é aquilo que não é central/importante), a CES tem sabido com habilidade mas firmemente 

defender o difícil percurso da coesão social e da coabitação solidária entre as diferentes 

culturas sindicais. 

Embora com uma expressão inferior a Portugal, assistimos generalizadamente no espaço 

Europeu ao aumento das desigualdades, ao crescimento da pobreza, à explosão do 

desemprego, à insegurança no trabalho, ao bloqueio da negociação coletiva e do diálogo social 

aos níveis bi e tripartidos, os ataques contra o Modelo Social Europeu e a própria democracia e 

uma crescente frustração no que respeita à construção europeia. 

Também as chamadas conquistas civilizacionais, são, por vezes, postas em causa por 

governos conservadores que pretendem fazer tábua rasa dos direitos adquiridos.  

Preocupa-nos o clima de falta de paz social, de recrudescimento dos “ismos”, com especial 

expressão dos nacionalismos, do racismo, do protecionismo e também da xenofobia.  

Por outro lado, as respostas para os problemas prementes dos cidadãos têm sido ignoradas ou 

têm-se revelado ineficazes e insatisfatórias. A crise não justifica tudo como alguns pretendem 

fazer crer. 

Tanto o “Contrato Social para a Europa” como o “Novo Acordo Europeu sobre 

Sustentabilidade”, ambos da autoria da CES e subscritos pelos líderes sindicais europeus, 

exigem profundas alterações do modelo de desenvolvimento vigente, com o fim da economia 

virtual tipo “casino” versus um modelo assente numa economia real e sustentável, na qual a 

agricultura e a indústria voltem a ocupar uma posição de realce. 

A CES e os seus órgãos têm repetidamente afirmado a sua profunda rejeição pelas políticas 

que estão a conduzir os salários para um nivelamento por baixo (funcionando como um critério 

de ajustamento), pondo em causa os direitos laborais, uma organização do trabalho de rosto 

humano, uma segurança social eficaz e políticas fiscais adequadas e justas. 
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Neste quadro, reafirmando que o saneamento das finanças públicas é um objetivo a alcançar, 

a CES e a UGT lamentam as medidas de governação económica que estão a pôr em causa as 

conquistas desta última década. 

De realçar igualmente o papel fundamental desempenhado pela CES no processo de 

integração europeia, quer através da sua defesa do Euro e da Constituição Europeia, quer pelo 

impacto no quotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras no que respeita à legislação europeia 

e ao diálogo social, tanto a nível geral como setorial e ainda por outro tipo de iniciativas, como 

por exemplo as demonstrações europeias, que representam a manifestação da vontade e da 

força dos Sindicatos Europeus, pelos seus direitos, contra a diminuição da qualidade de vida e 

de trabalho. 

Assim, entre 2009 e 2012 várias foram as iniciativas desenvolvidas, com especial relevância 

em 2010 e 2011: conferências/reuniões sobre o ponto da situação do Diálogo Social, sobre os 

Acordos-Quadro europeus e como estes constituem instrumentos imprescindíveis para fazer 

avançar o diálogo social a nível europeu, ou sobre a respetiva implementação. No que respeita 

à conclusão de Acordos-Quadro, infelizmente os resultados não são muito expressivos, 

devendo assinalar-se apenas o Acordo-Quadro sobre Mercados de Trabalho Inclusivos, em 

2010, cujo desfecho aliás suscitou alguma controvérsia.  

Com efeito, certas Confederações entenderam que os resultados obtidos tinham ficado 

bastante aquém do desejável e que nessa conformidade teria sido melhor não existir qualquer 

Acordo. Não foi essa a posição da UGT, que apesar de reconhecer algumas debilidades no 

resultado final, entendeu que era mais favorável o movimento sindical europeu poder dispor de 

um instrumento sobre uma matéria tão sensível do que não ter qualquer instrumento do qual se 

pudesse socorrer. Acresce que o Acordo estipula a possibilidade de uma revisão, decorridos 

cinco anos.  

No âmbito das negociações sobre Acordos-Quadro, não foi possível concluir o processo de 

revisão da Diretiva do Tempo de Trabalho devido às posições divergentes das partes não 

obstante a procura continuada de consenso por parte da CES e das suas filiadas.   

É ainda de sublinhar a constituição de Grupos de Trabalho específicos, como por exemplo: o 

da Negociação do Programa de Trabalho do Diálogo Social (2012-2014), ou o do Quadro de 

Ações sobre o Emprego dos Jovens, os dois com a participação da UGT.  

Uma das estratégias desenvolvidas, não só como forma de combater a precariedade laboral 

crescente e a obsessão pelas chamadas “crises das dívidas soberanas mas também com o 

intuito de reforçar os laços de solidariedade entre as diferentes Confederações, tem sido a 

convocação de manifestações a nível europeu, quer se realizem de forma descentralizada mas 

simultânea em cada um dos Países do espaço europeu, quer tenham lugar numa determinada 

cidade europeia.  
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A Política Reivindicativa da CES ao longo destes últimos quatro anos tem-se focado, 

primordialmente, nalguns temas que são recorrentes: em primeiro lugar a análise da Crise e 

dos seus impactos (tanto a nível dos direitos sociais como também da rejeição da estratégia 

económica adotada pela U.E.), sempre presente nas diversas reuniões dos Comités de 

Direcção e/ou Executivo. Em segundo lugar, temas como a Negociação Coletiva, os Direitos 

dos Trabalhadores, nomeadamente o reforço da sua participação ou seja o estabelecimento de 

padrões mínimos de informação e consulta, o Diálogo Social, a Igualdade de Género, o 

Ambiente, a Governação Económica e Social, a Mobilidade dos Trabalhadores, o 

Desenvolvimento Sustentável, foram defendidos em Resoluções aprovadas a nível do Comité 

Executivo e foi ainda posto em marcha o processo de revisão das Diretivas do Destacamento 

de Trabalhadores e da Organização do Tempo de Trabalho. De sublinhar igualmente o 

acompanhamento especial da situação europeia relativamente aos Países intervencionados e 

as declarações de apoio e de solidariedade, nomeadamente, quanto à situação da Grécia ou 

relativamente a situações de violação de direitos humanos e sindicais como por exemplo no 

caso de Burma ou do Qatar. 

Atualmente a CES abrange 85 Confederações Sindicais Nacionais, oriundas de 36 países e 10 

Federações Sindicais, num total de 60 milhões de trabalhadores/as. 

VIII. PONTOS DE AÇÃO 

7. Contribuir para uma CES mais operante, eficaz e solidária nas ações a desenvolver 

tendo em conta as assimetrias existentes entres os diferentes Estados Membros e a 

diversidade cultural das diferentes Organizações filiadas. 

8. Promover um debate rigoroso e alargado para implementação do “Contrato Social 

para a Europa”; 

9. Defender a autonomia da negociação coletiva e uma maior coordenação sindical, a 

inclusão de mais categorias e maior cobertura; ter em conta as novas formas de 

prestação de trabalho.  

10. Sublinhar a importância do papel do CESE (Conselho Económico e Social Europeu) e 

de outras estruturas consultivas europeias, que merecem um especial 

empenhamento e acompanhamento por parte da UGT. 

11. Continuar o trabalho e o contributo da UGT, quer na sua representação nos Comités 

de Direção e Executivo quer nas formas de participação nas diferentes estruturas, 

iniciativas, comités ou grupos de trabalho dos seus representantes. 

12. Incrementar uma maior articulação com as instâncias europeias, sobretudo fazendo 

“lobby” junto do Parlamento Europeu (PE); 

13. Utilizar, sempre que adequado, as petições a nível europeu. 
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5. União Europeia: o reforço do Modelo Social Europeu e da construção europeia 

Ao apoiar a coordenação das políticas económicas no espaço europeu com o consequente 

saneamento das finanças públicas, o movimento sindical CES sublinha o rumo “contranatura” 

seguido pela governação económica vigente que mata a retoma da economia, a criação de 

emprego e destrói os serviços públicos. 

Estas são as razões essenciais que nos levam a rejeitar o TECG (Tratado sobre a Estabilidade, 

Coordenação e Governo na União Económica e Monetária). 

As instituições europeias, com especial enfoque para a Comissão, ao invés de se aproximarem 

dos cidadãos e de se tornarem assim mais acessíveis, têm-se afastado ou têm os afastado, 

sendo desta tendência um sério exemplo o método utilizado no TECG que exclui de uma 

penada o envolvimento tanto do Parlamento Europeu (PE) como dos cidadãs e cidadãos. 

As instituições da U.E. bem como os Estados Membros têm de respeitar os instrumentos 

europeus e internacionais (Convenções da OIT, jurisprudência do Tribunal Europeu dos 

Direitos Humanos, Carta social Europeia revista, etc.) não permitindo a certos Países o seu 

afastamento das decisões respeitantes à construção europeia, nomeadamente, bloqueando o 

“opt-out” com que alguns se pretendem individualizar.   

VIII. PONTOS DE AÇÃO 

14. Reclamar uma maior proximidade das instituições europeias com os cidadãos. 

15. Exigir a prioridade do social sobre o mercado e a defesa intransigente do Modelo 

Social Europeu. 

16. Apoiar o papel de credor para o Banco Central Europeu (BCE) e a emissão de euro-

obrigações. 

17. Exigir o relançamento da Economia, através de políticas centradas no crescimento 

e no emprego. 

18. Reclamar a criação de empregos dignos e uma mais justa repartição dos 

rendimentos. 

19. Reclamar respostas satisfatórias para a crise que não se baseiem em cortes 

salariais, diminuição de rendimentos ou numa proteção social mais fraca, e que 

impliquem uma mais justa partilha dos sacrifícios.  

20. Obter a garantia de que as iniciativas legislativas comunitárias, independentemente 

das áreas a que se reportam, integrem a dimensão social. 

21. Defender o estabelecimento de um enquadramento legal a favor de uma mobilidade 

livremente escolhida e devidamente protegida, tendo em consideração os 

trabalhadores/as transfronteiriços. 
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22. Apoiar uma solução articulada e equilibrada no que respeita os desafios 

demográficos, tendo em consideração a mobilidade geográfica e os fluxos 

migratórios. 

23. Defender a preservação do meio ambiente e, nomeadamente, a implementação das 

energias renováveis. 

24. Reclamar a credibilização do projeto europeu e o reforço da construção europeia, 

rumo a uma europa mais federada. 

25. Desenvolver uma mais alargada cooperação com os países da bacia do 

mediterrâneo. 

26. Defender uma posição por parte da UE, mais forte e de maior afirmação no 

impulsionar e defender os regimes democráticos, ao invés dos modestos 

instrumentos geralmente utilizados. 

27. Defender uma solução consertada entre as partes, de acordo com a Resolução das 

Nações Unidas, no que respeita aos direitos do povo Saraui. 

28. Defender uma solução pacífica para o conflito Israel/Palestina, na convicção plena 

de que só uma solução politica acordada entre as partes, que tenha em conta o 

reconhecimento em igualdade dos dois Estados, com respeito pelas resoluções 

das Nações Unidas e as sentenças do Tribunal Internacional de Haia, porá fim a 

esta guerra desequilibrada e devastadora. 

29. Valorizar o papel dos blocos regionais e a especial responsabilidade da União 

Europeia na efetivação de acordos bilaterais com a imposição de cláusulas sociais 

e ambientais que não se confundam com mecanismos protecionistas. 

30. Defender uma intervenção menos tímida da União Europeia em instâncias 

internacionais como a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Fundo 

Monetário Internacional ou o Banco Mundial a fim de combater a desregulação 

social e promover os direitos humanos. 

 

6. Diálogo Social Europeu: O reforço indispensável 

Uma das muitas consequências negativas da crise foi o enfraquecimento generalizado do 

diálogo social europeu ou mesmo a sua eliminação em certos Países. No entanto, temos de 

reconhecer que mesmo antes da crise, o diálogo social europeu assumia dimensão e 

importância diferentes de país para país e que sem um forte diálogo social nacional não 

poderia haver um diálogo social relevante na Europa.  

Esta tem sido a posição da CES subscrita pela UGT. É também nessa ótica que enquanto 

apoiantes desde a primeira hora das várias formas de diálogo social temos reforçado a nossa 

posição sobre o papel do diálogo social, tanto nacional como europeu. A UGT tem-se batido 

pelo princípio que apesar dos Acordos europeus por vezes nos parecerem insuficientes, é 

sempre preferível conduzir os parceiros a alcançar um consenso sobre determinadas matérias 

e subscrever estes Acordos, que aliás, posteriormente poderão ser revistos. 
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Infelizmente, a falta de vontade dos patrões europeus, a oposição de alguns governos e o fraco 

empenhamento de algumas organizações sindicais para se desenvolverem novos acordos têm 

ajudado os detratores do diálogo social europeu, que vão clamando que os acordos são fracos 

e que para pouco servem. 

Urge recuperar e fortalecer os espaços e as oportunidades de diálogo social. Uma questão 

particularmente importante e que deveria ser objeto de tratamento tripartido é a 

competitividade. 

VIII. PONTOS DE AÇÃO 

31. Defender o diálogo social europeu enquanto instrumento crucial para ultrapassar 

a crise e para a construção de uma resposta europeia eficaz. 

32. Defender a participação dos parceiros sociais em negociações e/ou processos de 

consulta, a fim de ajudar as empresas e os trabalhadores/as a adaptarem-se às 

alterações do mercado de trabalho e nomeadamente a contribuir para soluções 

concertadas positivas no que respeita ao desemprego. 

33. Reclamar o envolvimento efetivo dos parceiros sociais na governação económica 

europeia. 

34. Defender um diálogo social nacional reforçado sem o qual não será possível 

atingir um nível europeu forte, como é desejável. No entanto, fácil é de constatar 

que o nível do diálogo social é muito variado a nível do espaço europeu (por 

diferentes razões), sendo que em muitos países é muito baixo, constituindo assim 

um verdadeiro obstáculo à concretização de acordos europeus bi ou tripartidos. 

 

7. Confederações Sindicais Europeias: A solidariedade na diferença 

Um dos problemas das democracias atuais é que se têm revelado incapazes de representar os 

interesses da maioria pondo em primeiro lugar os interesses de uma minoria ligada ao capital. 

Na Europa, o movimento sindical tem desenvolvido várias ações contra os ataques ao Modelo 

social Europeu, aos direitos sociais, do trabalho e sindicais, pela defesa do crescimento e do 

emprego mas infelizmente os estas movimentações não têm tido os resultados merecidos. É, 

portanto, necessário fazer uma análise séria das razões que determinam um fraco 

empenhamento de algumas organizações e sobretudo do facto de perante a crise, em vez de 

se assistir a uma (re)união do movimento sindical europeu se a assistir a uma divergência de 

pontos de vista e a uma maior afirmação das diferentes culturas sindicais, numa expressão 

individualista, sem que se constate a vontade de superar divergências e de construir uma 

verdadeira solidariedade entre todos. 

Não constitui nenhuma surpresa ou segredo que à clivagem entre os Países do norte e à 

afirmação do seu modelo de desenvolvimento como “o modelo” tem correspondido igualmente 

um certo afastamento entre as organizações sindicais desses Países e as suas congéneres do 
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sul da Europa em matérias tão importantes como as euro-obrigações, a implementação de uma 

Taxa sobre as Transações Financeiras (TTF) à qual aderiram 11 dos 28 Países europeus, os 

protecionismos ou a questão da institucionalização de um salário mínimo em cada um dos 

países europeus. Contamos com a solidariedade da CES, com a sua sensatez e 

empenhamento para que algumas possíveis divergências sejam superadas. A UGT continuará 

a bater-se pelo reforço da solidariedade internacional, pelo desenvolvimento da cooperação e 

pelo estreitamente dos laços com todas as Confederações Nacionais. 

VIII. PONTOS DE AÇÃO 

35. Reforçar o trabalho e os laços criados, nomeadamente, através de acordos de 

cooperação. 

36. Abrir novos espaços de diálogo e cooperação, nomeadamente, tendo em conta a 

“Primavera Árabe” e os países do ex-leste europeu, vide a dimensão de certas 

comunidades de emigrantes. 

37. Prever a implementação de uma espécie de “GIP”, junto de algumas 

confederações, a fim de fomentar um maior contacto com os trabalhadores/as 

portugueses/as no estrangeiro (Estrutura Local de Representação UGT-P). 

38. Apostar em ações de solidariedade concertadas com certos Países/Organizações, 

nomeadamente, a nível transnacional. 

39. Ter em atenção a cultura sindical dos vários países a fim de não retirar 

credibilidade a estas ações, prejudicando os seus objetivos. 

40. Articular políticas sindicais bem como ações de sensibilização no sentido de evitar 

fenómenos racistas e xenófobos. 

41. Aproveitar as Presidências Europeias e as diferentes iniciativas programadas, para 

a implementação de contatos com as comunidades portuguesas nesses Países. 

 

8. Organização Internacional do Trabalho 

A OIT continua a assumir um papel de extremo relevo no plano internacional através da defesa 

dos valores fundamentais do trabalho nos diversos fóruns em que participa, contribuindo para 

uma maior regulação do próprio processo de globalização, os quais se encontram cada vez 

mais consubstanciados no conceito de trabalho digno.   

Tal papel assume-se claramente para além do seu papel central de elaborar normas 

internacionais com vista a proteger os direitos e a dignidade dos trabalhadores, sendo de 

destacar a importância da adoção tripartida de documentos importantes no atual contexto de 

crise económica internacional, como é o caso do Pacto Mundial para o Emprego, o qual 

constituiu a resposta mais urgente e ampla adotada pela OIT, nos seus 90 anos de existência, 

para enfrentar uma crise económica.  
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É porém de destacar que, durante a Conferência Internacional do Trabalho de 2011 o lado 

empregador desferiu um forte ataque aos procedimentos de controle da aplicação das 

Convenções ratificadas pelos Estados, estabelecido na própria Constituição da OIT, 

inviabilizando a análise de casos nacionais pela Comissão de Aplicação de Normas. Esta é 

uma situação que o movimento sindical deverá acompanhar com especial cuidado, pelos 

enormes riscos que comporta para a efetividade do próprio funcionamento da Organização.  

A nível nacional, sendo de destacar a regularidade dos processos de consulta aos parceiros 

sociais para a elaboração dos relatórios a enviar à OIT, continuam porém a subsistir problemas 

no que concerne à morosidade, complexidade e reduzida transparência dos processos de 

ratificação, importando criar mecanismos que não apenas agilizem o processo mas que 

igualmente garantam a maior participação dos parceiros sociais.    

VIII. PONTOS DE AÇÃO 

42. Defender o tripartismo e a efetividade do sistema de controlo no seio da OIT, 

enquanto condições essenciais para a defesa dos direitos dos trabalhadores, 

nomeadamente por via da promoção do trabalho digno, e de uma globalização mais 

justa.  

43. Defender a integração das orientações e recomendações da OIT nas políticas 

adotadas a nível nacional, nomeadamente no quadro da atual crise económica e 

social, como as resultantes do Pacto Mundial para o Emprego. 

44. Promover o respeito pelas Convenções e demais instrumentos da OIT nas relações 

internacionais, nomeadamente nos acordos bilaterais e na CPLP. 

45. Exigir a mudança dos processos de ratificação em Portugal, de forma a garantir 

que sejam mais transparentes e céleres e promover a criação de mecanismos de 

acompanhamento dos processos pelos Parceiros Sociais. A UGT defenderá 

nomeadamente a urgente ratificação da Convenção 189 relativa ao Trabalho 

Doméstico.    

46. Exigir as medidas necessárias à efetivação da aplicação das normas da OIT.  

 

9. ONG e os movimentos sociais representativos: uma realidade a ter em conta 

Durante uma série de anos reinou, de parte a parte, uma certa desconfiança entre o movimento 

sindical e as ONG, sobretudo se considerarmos a realidade nacional. Com efeito o papel das 

ONG, nomeadamente, nos países em vias de desenvolvimento, em democracias fortes ou na 

América Latina, foi ao longo dos tempos uma realidade a ter em conta. Em Portugal, pelo 

contrário fruto de 50 anos da ditadura e de um sistema corporativo, a representatividade da 

sociedade civil, sem por em causa o papel desempenhado por algumas ONG assenta 

basicamente nos sindicatos e nos partidos políticos. No entanto, devemos reconhecer que os 

chamados movimentos cívicos, têm sabido ocupar a “rua” como palco e deixado expressar a 

indignação, a revolta e o sofrimento de tantos e tantos portugueses/as.  
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VIII. PONTOS DE AÇÃO 

47. Criar uma maior interação, também a nível europeu e mundial, entre o movimento 

sindical representado pela CES e pela CSI e determinadas ONG (Organizações Não 

Governamentais) ou redes europeias, com especial realce para a Rede Europeia 

SOLIDAR e para o Gabinete Europeu do Meio Ambiente (a mais importante 

federação europeia de ONG do ambiente); 

48. Apoiar o estabelecimento de possíveis relações bilaterais entre a UGT e ONG e/ou 

movimentos sociais representativos, desde que a participação dos representantes 

das organizações sindicais seja formalmente aceite enquanto tal. 

10. TUAC – Comité Sindical Consultivo junto da OCDE 

O TUAC, ao agrupar a maioria das Centrais Sindicais dos Países da OCDE cria um espaço de 

intervenção sindical especialmente relevante junto dos Governos dos países mais 

desenvolvidos, atuando em matérias tais como as diretrizes para as multinacionais, a 

regulação dos mercados financeiros, o combate à fraude fiscal ou a educação. 

Mais, e ao articular a sua ação com a CES, a CSI, no quadro das Global Unions, constitui uma 

importante sede para que o movimento sindical internacional apresente uma atuação mais 

transversal, solidária e coesa face aos desafios da globalização. 

VIII. PONTOS DE AÇÃO 

49. Reforçar o papel do TUAC no espaço da OCDE. 

50. Dinamizar a participação da UGT nos trabalhos do TUAC e procurar envolver mais 

ativamente os sindicatos filiados nas suas respetivas áreas e setores de intervenção. 

11. FIAET – Federação Internacional das Associações de Educação de Trabalhadores 

A FIAET agrupa Centrais Sindicais e associações ligadas à educação e formação com forte 

ligação aos objetivos e reivindicações do movimento sindical, constituindo uma plataforma de 

cooperação entre aquelas estruturas. Ao nível nacional, estão filiadas a UGT, o CEFOSAP e o 

ISET (ligado à FNE). 

Mais do que nunca, o mundo global em que vivemos exige uma aposta forte na educação e 

formação das pessoas, enquanto instrumento central para a adaptação à mudança e para a 

promoção do trabalho digno. 

VIII. PONTOS DE AÇÃO 

51. Apoiar a atividade da FIAET, valorizando a sua ação. 

52. Dinamizar o envolvimento da UGT nos trabalhos da FIAET, tendo especial atenção ao 

desenvolvimento de materiais e projetos educativos. 
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12. Confederação Sindical dos Países de Língua Portuguesa 

A UGT ao longo da sua história tem valorizado a cooperação com as Centrais sindicais dos 

Países de Língua Portuguesa, tendo estado nomeadamente na origem da criação da então 

CSPLP. 

Apesar das dificuldades sempre a UGT procurou dinamizar e promover a atuação da CSPLP e 

de cada uma das centrais sindicais que a integram, numa estreita relação bilateral e 

multilateral. 

È importante continua a procurar desenvolver projetos de cooperação em múltiplas áreas, que 

permitam o desenvolvimento e a consolidação das nossas congéneres de língua portuguesa. 

A CSPLP é ainda o fórum através do qual podemos fazer ouvir as nossas preocupações e 

reivindicações junto dos Governos e da CPLP, enquanto movimento sindical com ensejos 

comuns e na defesa de políticas com equilíbrio entre as dimensões económica, social, 

ambiental e cultural. 

VIII. PONTOS DE AÇÃO 

53. Reforçar o papel da CSPLP no aprofundamento dos laços culturais, sociais, políticos 

e sindicais que unem os povos dos vários países da comunidade, através da 

realização de ações conjuntas que permitam dar visibilidade à CSPLP e lhe deem 

uma clara projeção interna e externa de parceiro social com dimensão na sua 

intervenção juntos dos vários Governos nacionais e instâncias internacionais. 

54. Defender o reforço da dimensão social nas políticas da CPLP, nomeadamente por via 

da entrada em funcionamento do Conselho Económico e Social da CPLP. 

55. Defender a criação do Estatuto do Cidadão Lusófono. 

56. Reforçar a cooperação bilateral com as centrais Sindicais filiadas na CSPLP. 
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IX. ORGANIZAÇÃO SINDICAL. CRESCER /COMUNICAR / INFORMAR 

1. Sindicalização 

1.1. O eixo da ação sindical 

A UGT sempre se assumiu, na teoria e na prática, como uma Central de Sindicatos, onde são 

estes que constituem a base e a essência das decisões político-sindicais e aprovam a 

estratégia que melhor serve os direitos e interesses dos trabalhadores que representam. 

É nos sindicatos que reside a força da UGT e é por eles, e para eles, que o fator 

SINDICALIZAÇÃO é extremamente importante, como uma estratégia para o crescimento do 

número de filiados. 

Para uma abordagem séria a esta temática, devemos, desde logo, destacar a dinâmica 

negativa da filiação sindical em Portugal, um pouco em linha com o resto da Europa, sentindo-

se claras dificuldades para o crescimento de uma filiação estável e organizada, ao que não é 

alheia a vivência da crise, instalada desde 2008 e com claros sinais de agudização no que 

respeita ao crescimento da taxa de desemprego, emigração de quadro mais jovens e 

qualificados e desemprego de longa duração. 

A taxa de crescimento diminuiu nos últimos três anos na generalidade dos setores de atividade, 

porém a taxa de flutuação é muito elevada. A filiação com uma antiguidade muito baixa é a que 

tem maior volatilidade, cabendo aos trabalhadores com mais de quarenta e cinco anos a maior 

fidelização sindical. 

Dependendo das características do mercado de trabalho no nosso país, verifica-se uma maior 

adesão sindical no setor de serviços (público e privado) por comparação à área industrial. 

Note-se que existe neste momento um incremento da contratação a termo, o que eleva os 

índices de precariedade laboral e uma maior resistência à filiação. 

Da mesma forma, a taxa de filiação é mais elevada nos locais de trabalho onde os sindicatos 

contam com representação institucionalizada (secções de empresa e delegados sindicais 

ativos) e pode assim efetivamente implantar de forma eficaz a sua atividade (nas grandes 

empresas, função pública). 

Verifica-se uma maior dificuldade em os trabalhadores temporários e os trabalhadores de 

pequenas empresas, mais propensos à precarização e salários baixos, assim como os 

trabalhadores de menor nível de educação. 

As razões mais comuns para alegar a desfiliação são: 

a) externas (não sindicais) nomeadamente quando se trata de pessoas que se 

encontram desempregadas, reformadas ou por outros motivos da sua situação 
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ocupacional(contrato, mobilidade, etc.), 

b) sindicais, designadamente por motivos económicos e instrumentais (utilidade, 

necessidade, serviços, o custo de quota), 

Os fatores de contexto que, quanto a nós, podem ter influenciado a dinâmica de desfiliação 

foram a crise económica e de caráter ocupacional. 

Entre os jovens desempregados e empregados com trabalho temporário as 

pessoas têm mostrado pouca participação e geralmente breve estadia no sindicato. 

Os dois grandes grupos de causas de baixas do sindicato (económica e insatisfação) envolvem 

linhas de ação e gestão interna diferenciadas. Assim, a maior parte dos que se desfiliaram 

mostram pouca vontade de voltar, seja por motivos económicos (serviços, custo da quota), seja 

porque abandonaram devido ao desacordo com o sindicato respetivo ou algum dos seus 

membros. 

1.2. Proximidade aos locais de trabalho 

Em muitos casos no nosso país, o fator proximidade é fundamental para inculcar um clima de 

credibilidade na atuação sindical, criando um clima de confiança propício à sindicalização 

Sem esquecer os fatores objetivos que dificultam a sindicalização, importa considerar que a 

mensagem sindical só passa para a generalidade dos trabalhadores quando é transmitida por 

dirigentes dos sindicatos respetivos, onde o “CARA A CARA” é essencial para a desejável 

confiança que se cria no primeiro momento da abordagem. 

Não podemos esquecer os inúmeros obstáculos que dificultam uma ação sindical relevante nos 

locais de trabalho e a aproximação aos trabalhadores, como sejam a dificuldade de acesso 

colocada por muitas empresas, que impedem os sindicatos de divulgar a sua mensagem e 

promoverem a filiação sindical. Há que juntar a esta dificuldade de acesso, o temor sentido por 

muitos trabalhadores pelo simples facto de a sua sindicalização poder implicar consequências 

sancionatórias. 

A intransigência de muitos empresários leva a que procuremos encontrar outros meios de 

aproximação aos trabalhadores, sobretudo no exterior das empresas, com recurso a meios 

móveis, audiovisuais e de informação, aliados a campanhas de comunicação fortes e visíveis. 

A maioria dos setores de atividade sofreu reestruturações que levaram à redução/perda de 

milhares de postos de trabalho, o que provocou forte erosão no número de trabalhadores 

sindicalizados. Registe-se ainda o elevado número de falências de PME’s e micro-empresas, 

facto que reforça o grau de dificuldade da ação sindical, desenvolvida em meio claramente 

hostil. 
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1.3. A aposta nos jovens 

Constata-se uma enorme dificuldade em recrutar os trabalhadores e as trabalhadoras 

desempregadas, os mais jovens em geral e também os trabalhadores ditos independentes. 

O desemprego é mais do que um agregado estatístico. Trata-se de pessoas colocadas numa 

posição insustentável, atravessada por numerosas linhas de fratura: género, geracional, 

nacionalidade, nível de escolaridade, a probabilidade de cair na pobreza, com extrema 

dificuldade em estabelecer uma identidade capaz de lutar coletivamente pelo emprego. 

É fundamental ajudar a superar a fragmentação através do desenvolvimento de uma linha 

completa de propostas, que dote esses jovens trabalhadores de uma identidade coletiva, 

fornecendo uma explicação não fatalista do problema, identificando o agente causador e 

propondo uma estratégia para resolvê-lo, passando pela capacidade de iniciativa e 

mobilização. Em estudos que têm sido efetuados constata-se que os jovens desempregados 

exigem do movimento sindical mais eficácia na sua defesa e um leque mais alargado de 

prestação de serviços adequados. Cobrir as suas expectativas visa principalmente a criação de 

emprego e, conjuntamente, proteção e aconselhamento na área da contratação coletiva e 

defesa de direitos contratuais e legais. 

Além disso, os jovens são o grupo populacional que mais fortemente é afetado pela atual crise 

económica, especialmente em termos de desemprego, chegando a taxas de cerca de 

40%entre aqueles com menos de 30 anos. A temporalidade e a insegurança no trabalho, 

entendido em termos de alta rotatividade, baixos salários, o emprego ilegal, sinistralidade ou 

falta de proteção social, constituem a principal preocupação dos jovens trabalhadores 

portugueses. 

A falta de emprego ou a instabilidade impedem um projeto de vida, um projeto emancipatório, o 

que frustra todas as perspetivas de futuro de toda uma geração. Este facto, aliado a um 

alheamento político importante, aliena os jovens e o movimento sindical. 

No entanto, nos últimos anos, coincidindo com o agravamento da crise económica, o corte de 

direitos e liberdades democráticas despertou um grande segmento da população jovem, que 

manifestou insatisfação nas ruas, mas a verdade é que nenhuma organização social tem sido 

capaz de canalizar isso em um movimento organizado. 

Instalado na precariedade mas com a intenção de serem agentes de mudança, o movimento 

sindical deve oferecer canais de organização dos jovens, promovendo as oportunidades de 

participação e ativismo dentro das organizações sindicais. 

O trabalho sindical com os jovens trabalhadores deve ser intensificado, através da 

implementação de ações de coordenação entre as Uniões e os Sindicatos na mobilização de 

todos os agentes sindicais na respetiva área geográfica e económica de intervenção. 
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É fundamental a aposta na aproximação ao pessoal jovem no local de trabalho, especialmente 

em setores com alto nível de precariedade, de forma rápida e eficiente, com uma mensagem e 

interlocutores que captem e transmitam uma mensagem nova, moderna e inteligível para a 

realidade das novas gerações. 

Devemos continuar a intensificar o trabalho com as escolas, principalmente pela via da 

formação profissional e universitária. 

Importa apostarmos na celebração de protocolos de cooperação com as escolas, quer através 

de um esforço conjunto despoletado pelas Uniões, mas com o apoio formativo do CEFOSAP. 

A aposta de outros parceiros internacionais na criação de pontos de informação estáveis e 

itinerantes em centros nevrálgicos do espaço educativo, de forma periódica e sistemática, para 

estabelecer um contacto direto com os alunos, deve permitir dar visibilidade à UGT. 

A UGT deve reforçar as suas parcerias com associações de Jovens, especialmente com 

associações de estudantes, mas também com outros grupos presentes em movimentos 

sociais. 

O uso de novas tecnologias na estratégia de comunicação, nomeadamente o recurso às redes 

sociais, são entendidas como um canal multi-direcional, essenciais para a mobilização interna 

e externa, como um instrumento de participação e de comunicação com a sociedade e para o 

público, onde a imagem e a mensagem da UGT e da sua Comissão de Juventude devem surgir 

numa mensagem coordenada com todas as organizações sindicais filiadas. 

Devemos promover a participação dos nossos delegados sindicais jovens em todas as 

atividades sindicais da UGT e dos seus filiados, porque eles tornar-se-ão o elo sindical com os 

mais jovens. 

Não devemos temer a assunção de querermos converter os nossos sindicatos em locais de 

referência para os jovens que se aproximam da UGT. Eles irão fornecer um foco específico 

sobre os aspetos sociais e laborais e as questões de emprego, através da criação de pontos de 

informação e aconselhamento. 

Criar uma figura interna na UGT, associada à ideia e conceito “JOVENS UGT” com processo 

de filiação/associação, que permita incluir os jovens, com a intenção de se filiarem mais tarde 

na entrada no mercado de trabalho. 

1.4. O recrutamento sindical 

Pela nossa experiência, sabemos que os membros filiados e filiadas procuram nos sindicatos 

tutela e proteção, enquanto trabalhadores e cidadãos. A tutela e a proteção jurídica individual 

ou coletiva para a defesa dos direitos e gestão de conflitos sociais, no âmbito jurisdicional (em 

que é necessário agir com advogados) encontra-os na filiação e assessoria prestada pelos 

nossos serviços jurídicos. 
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Além disso, na condição de trabalhadores/as e cidadãos/ãs, os sindicatos fornecem uma 

variedade de serviços - planos de formação, plano associado de pensões, em alguns casos, 

serviços de saúde próprios, promoção de habitação social, de lazer e férias, consumo, 

garantias diversas, promovendo a solidariedade e a mutualidade entre os trabalhadores. 

Os serviços jurídicos são um serviço estratégico dos sindicatos, cuja centralidade reside na 

filiação. 

O aumento no número de membros é uma prioridade e é, portanto, um objetivo estratégico 

para a UGT a todos os níveis, desde a empresa às redes sociais, com vista a atingir os 

objetivos definidos para cada área. 

Expandir os vários sindicatos da Central, fidelizar os membros existentes e recuperar os que 

saíram exige iniciativas e um repensar da estratégia sindical. 

O objetivo principal passa por fazer mais Sindicalismo na empresa, desenvolvendo atividades 

de reforço organizativo. Para atingir estes objetivos, propomos: 

IX. PONTOS DE AÇÃO 

57. Organizar a presença diária de sindicalistas nos locais de trabalho onde estamos e 

onde somos mais fracos, assim como desenvolver uma ação planificada e com 

objetivos decrescimento; 

58. A chave para crescer é a micro planificação, abordando iniciativas dirigidas a grupos 

específicos – trabalhadores não-sindicalizados, mulheres, jovens, imigrantes; 

59. Valorizar os serviços que prestamos, dando prioridade à Sindicalização; 

60. Assegurar a deteção de problemas individuais e coletivos de pessoas sindicalizadas, 

que podem resultar em possíveis renúncias antes que eles ocorram; 

61. As propostas de trabalho devem incluir uma gestão do conhecimento adequado: 

Realização periódica do mapa-situação de filiação por empresa e setor de atividade, 

sexo e idade, tipo de empresa, relação com a representação sindical, etc.; 

62. Processamento, identificação e divulgação de boas práticas de filiação; 

63. Módulos de formação deverão ser desenvolvidos visando a formação em estratégias 

de associação e recrutamento sindical; 

64. A atividade sindical em pequenas e médias empresas e locais de trabalho e das 

administrações públicas deve ser uma prioridade para a UGT e os seus sindicatos; 

65. As atividades a realizar devem ser permanentes, abrangentes, bem organizadas e 

planeadas A avaliação será constante; 

66. A UGT e os seus sindicatos devem pugnar para, de todas as formas ao seu alcance, 

darem visibilidade ao trabalho sindical e às medidas que venham a ser promovidas 

em relação ao desemprego e aos grupos de risco, designadamente os Jovens e as 

Mulheres; 
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67. Estabelecer uma linha de trabalho no campo organizacional tem que ser um dos 

objetivos sindicais imediatos; 

68. Gerar um relacionamento mais próximo com a população desempregada, 

combinando unidade, desenvolvimento de estratégias de comunicação (redes 

sociais, céleres e gratuitas) informação sobre direitos, formação profissional, 

serviços de apoio jurídico e assistência na definição de planos de carreira, inserção 

no mercado de trabalho, etc.; 

69. A UGT tem de ser uma referência para os trabalhadores na empresa e fora dela, para 

aqueles que têm empregos e para quem os não tem, para os bolsistas / estagiários e 

jovens. Devemos chegar às escolas e encontrar formas de organização, por forma a 

favorecer a adesão ao sindicato no momento de entrada no mercado de trabalho 

70. É tarefa de toda a UGT assumir e desenvolver esta atividade sindical, aqui 

integrando as Uniões distritais e as Comissões de Juventude e de Mulheres, 

essencial para que possam desempenhar um papel decisivo na dinamização e 

desenvolvimento de iniciativas conjuntas, consolidando a sua presença junto destes 

grupos com notoriedade e propostas concretas. 

 

2. A formação sindical e profissional e o CEFOSAP 

Tem cabido ao CEFOSAP um papel extremamente relevante no apoio à estratégia de 

sindicalização dos sindicatos da UGT. 

A Formação sindical assume um claro protagonismo no recrutamento de novos quadros 

sindicais, mas também na melhoria das qualificações e conhecimentos dos nossos ativistas, 

sem a qual seria ainda mais complexo o desempenho dos nossos sindicatos na implementação 

de métodos que promovam a captação de novos associados e fidelizem os que já o são. 

A Formação profissional é uma ferramenta útil na oferta de um catálogo de serviços muito 

procurado pelos trabalhadores, na obtenção da melhoria das suas qualificações e que 

promovam a sua competitividade na obtenção ou manutenção dos seus postos de trabalho. 

Importa pois manter e se possível reforçar a oferta de Formação, quer Sindical, quer 

Profissional, via CEFOSAP, como instrumento de apoio essencial ao crescimento do número 

de filiados, como estratégia complementar no esforço de Sindicalização. 

IX. PONTOS DE AÇÃO 

71. Reforçar a Formação Profissional e Sindical, em particular por via do CEFOSAP. 

72. Desenvolver projetos de Formação e Estudos com outras Associações e 

Confederações Sindicais, visando dinâmicas inovadoras. 

73. Dar continuidade à Operação Desempregados, em particular apostando na formação 

e no apoio à empregabilidade. 
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3. Construir uma nova estratégia de comunicação 

A comunicação sindical nas suas diversas vertentes – de informação junto dos trabalhadores e 

da população, no relacionamento com os órgãos de comunicação social e dos sindicatos com 

trabalhadores sindicalizados – constitui um elemento fundamental e indispensável à 

organização e ação sindical da UGT. 

A UGT e os seus sindicatos têm, de uma forma criativa, que investir em novas formas de 

comunicação, de modo a melhor atingirem os seus fins. A melhoria da plataforma informática 

que sustenta o sítio da UGT, a promoção da interatividade, a melhoria das redes de contactos 

eletrónico entre filiados, a promoção de novos materiais com uma nova imagem e a aposta nos 

novos meios de comunicação, chamadas “redes sociais”, serão importantes para uma 

dinamização da estratégia de comunicação. 

Dada a relevância e representação da UGT na sociedade portuguesa, a sua intervenção, bem 

como a sua abordagem aos mais diversos temas, são largamente veiculados e transmitidos 

pelos órgãos de comunicação social. 

Rentabilizar a presença da UGT e dos seus sindicatos, de uma forma clara e concisa nos 

diferentes meios de comunicação social, colocando em antena os trabalhadores e as relações 

de trabalho, continua a ser uma das prioridades da UGT. 

Dentro da estratégia de comunicação assume particular relevância o relacionamento com os 

órgãos de comunicação social. Apesar das melhorias verificadas, continuaremos a apostar 

num contacto mais próximo com os jornalistas a nível regional, nacional ou mesmo 

internacional. 

IX. PONTOS DE AÇÃO 

74. Desenvolver plataformas informativas dirigidas às Associações Sindicais filiadas e 

aos trabalhadores. 

75. Apostar nos meios disponibilizados pela Sociedade de Informação, em particular nas 

“redes sociais”. 

76. Reforçar a ligação aos diferentes meios de Comunicação Social. 

 

4. Reorganização Sindical 

4.1. O papel dos Sindicatos 

Como atrás foi já referido, cabe aos sindicatos da UGT decidirem o seu futuro e encontrar as 

melhores formas e soluções que potenciem a sua atividade e reforcem a sua capacidade de 

intervenção e ação sindical no respetivo setor de atividade. 
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No entanto, pelo interesse de se procurar encontrar formas de convergência e promover uma 

melhor articulação no seio da nossa Central e entre os sindicatos nela filiados, importa não 

descurar alguns aspetos que se prendem com a eficácia, a credibilidade e a dimensão da 

mensagem sindical que se pretende transmitir. 

No interesse de uma maior eficiência no trabalho sindical devemos garantir a solidariedade 

entre organizações, com mecanismos de cooperação, através de protocolos que estabelecerão 

a responsabilidade de cada um, o trabalho a ser executado, a vigência do mesmo, os recursos 

necessários, tanto financeiros como humanos, definindo quem os fornece e estabelecendo por 

sua vez, como, quando e quem avalia o trabalho feito. 

Devemos ter em conta que a nova realidade empresarial levou à fusão de muitas empresas, 

permitindo ganhos de otimização de recursos e capacidade organizativa e comercial. 

Aos sindicatos cabe proceder aos devidos ajustamentos no sentido de se adaptarem a esta 

nova realidade. E isso pode, e deve, passar por aglutinação e/ou fusão de sindicatos que 

interagem na mesma área de intervenção sindical, por forma a ganhar sinergias e capacidade 

reivindicativa e de mobilização dos trabalhadores. 

Cada vez faz menos sentido que vários sindicatos filiados na UGT intervenham 

antagonicamente entre si no desempenho da sua atividade sindical, dentro da mesma empresa 

e/ou do mesmo setor, quando podem ser encontradas soluções de compromisso que permitam 

uma maior unidade na Ação, 

4.2. O papel das Federações 

Uma reorganização sindical que promova a criação de Federações, sempre com o sentido 

desejável de, em momento posterior, poder almejar-se a fusão de duas ou mais organizações 

sindicais, deve continuar a constituir uma aposta da UGT e dos seus sindicatos.  

A negociação coletiva é um fator central no papel das Federações, que deve ser aproveitado e 

potenciado como fator de unidade e convergência de posições na defesa de uma mais amplo 

número de trabalhadores abrangidos por IRCT’s negociados pelas Federações. 

Destacamos ainda o papel das Federações na relação e inserção no seio da UGT de outros 

sindicatos não filiados diretamente na Central, algo que deverá ser mobilizador para uma 

eventual filiação dessas organizações diretamente na UGT. 

4.3. O papel das Uniões 

Quando no último Congresso da UGT, realizado em 2009, foi aprovada a constituição das 

Uniões, o caminho estava apenas no início e longe de uma crença generalizada no sucesso da 

aposta que a sua criação constituiu. 

Passados quatro anos, verifica-se quão assinalável o êxito da sua implementação gradual no 

terreno constitui, com algumas ainda a darem tímidos passos, mas com outras a trilharem 
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caminhos de saudável intervenção sindical nas suas áreas geográficas de influência, com 

dinâmicas próprias e idiossincráticas, em função das realidades regionais e do tecido socio-

económico e político em que atuam. 

A celebração de protocolos e parcerias aos mais variados níveis de intervenção, seja com o 

mundo académico, seja com o empresarial, tem permitido dar outra visibilidade ao relevante 

papel da UGT na procura de compromissos que favoreçam o crescimento sindical. 

A sua articulação com os sindicatos que atuam nas respetivas regiões tem sido um sucesso, 

na medida em que existe complementaridade e subsidiariedade entre ambas as estruturas, 

mas nunca a existência de um clima de competição ou confronto, que não se deseja, nem 

corresponde ao papel desejado para as Uniões. 

As Uniões serão sempre um parceiro complementar na atuação sindical, promovendo a 

aglutinação de todos os sindicatos que atuam nas várias regiões, permitindo que a imagem e a 

mensagem da UGT ganhem outra dimensão na consciência dos cidadãos, qualquer que seja o 

género ou situação laboral. 

A UGT deverá manter todo o seu apoio ao desempenho e desenvolvimento das ações levadas 

a cabo pelas Uniões, no pleno respeito pela sua autonomia, mas reforçando a sua ligação com 

a Central, porventura através da criação de uma estrutura de apoio que uniformize 

procedimentos, agilize candidaturas a projetos, promova ações conjuntas entre duas ou mais 

Uniões, apresente propostas de iniciativas que contem com entidades terceiras, por forma a 

dar mais visibilidade àquelas, que seja um verdadeiro elo de transmissão e acompanhamento 

de perto entre a Central e as Uniões distritais. 

Importa realçar o papel das Uniões na Sindicalização, quer através da filiação coletiva, quer 

individual, quer ainda na publicitação de atividades a nível nacional que possam ser vertidas, 

de forma calendarizada, numa newsletter nacional a remeter a todos os contactos – individuais 

e coletivos – que vão sendo adicionados através das parcerias e protocolos entretanto 

celebrados com outras entidades. 

A estratégia de comunicação junto da opinião pública acerca das iniciativas da UGT e das 

Uniões é fundamental na exteriorização da imagem que pretendemos lançar, como base para 

se alargar o nosso espaço de influência na sociedade e na captação de filiados para os nossos 

sindicatos. 

IX. PONTOS DE AÇÃO 

77. Reforçar a ligação aos filiados, nomeadamente na negociação coletiva, na 

sindicalização, na informação e comunicação, na área internacional e nas ações 

reivindicativas e formativas. 
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78. Promover a celebração de Protocolos com os Sindicatos visando objetivos 

específicos, em particular na área da reorganização sindical por via de fusões e 

associações diversas. 

79. Promover uma maior coordenação da intervenção dos filiados a nível de setores e 

empresas. 

80. Apoiar a ação das Federações, como estruturas fundamentais na negociação 

coletiva e também na ação sindical, a nível nacional e internacional. 

81. Desenvolver a estrutura das Federações visando a integração da generalidade dos 

Sindicatos filiados. 

82. Reforçar o papel das Uniões, apoiando-as nas suas iniciativas e em particular na 

realização dos seus segundos Congressos. 

83. Apoiar as Uniões em áreas específicas como a sindicalização, a informação e o seu 

papel institucional. 

 

5. Cooperar com outras estruturas 

5.1. Cooperação com o restante movimento sindical 

A UGT defende a unidade de ação no movimento sindical. 

Tal ação é prosseguida em especial com a CGTP e os seus Sindicatos. Apesar de todas as 

dificuldades com a CGTP, face à sua atitude vanguardista, é possível a unidade de ação em 

múltiplas ações sindicais. 

Com os sindicatos verdadeiramente independentes, a UGT tem prosseguido um diálogo cada 

vez mais intenso. É o caso dos Sindicatos da Saúde e com os poucos Sindicatos 

independentes e representativos na Administração Pública, na Saúde, nos transportes aéreo e 

ferroviário e noutras áreas de atividade, bem como com os Sindicatos unitários da Segurança e 

Justiça, muitas vezes integrados em Federações e Uniões. 

5.2. Comissões de Trabalhadores 

A UGT defende uma articulação desejável com as CT’s, como forma de melhor se defenderem 

os trabalhadores da empresa, sendo que a UGT sempre defendeu, e continuará a defender, o 

exclusivo da negociação coletiva para os sindicatos. 

Cabe às CT’s desempenhar o seu papel na conquista e obtenção de benefícios sociais em 

função das particularidades de cada empresa, bem como na denúncia de quaisquer atropelos 

cometidos pela empresa aos direitos dos trabalhadores. 

 

 



107 
 

5.3. Conselhos de Empresa Europeus 

Esta tem sido uma aposta das grandes organizações sindicais internacionais – CES, 

Federações Sindicais Mundiais e CSI – para responder à crescente multiplicação das 

empresas multinacionais e à desregulamentação laboral que impõem nos vários países onde 

se vão instalando, aproveitando as fragilidades de algumas legislações nacionais para impor 

regras leoninas aos seus trabalhadores. 

Há casos em que se desrespeitam de forma escandalosa os direitos dos seus trabalhadores, 

impondo regras de conduta inaceitáveis do ponto de vista do Trabalho Digno e com Direitos. 

A UGT e os seus sindicatos devem estabelecer pontos de ligação dentro das empresas que 

atuam em Portugal, com a eleição ou indigitação de representantes dos trabalhadores que 

integrem os Conselhos de Empresa Europeus existentes ou com condições de serem criados. 

O estímulo à participação dos trabalhadores nestes Órgãos internos das empresas deve partir 

de uma estratégia concertada entre a UGT e os seus sindicatos, com base nas orientações 

emanadas das Confederações Sindicais internacionais e em articulação com elas, já que a 

maioria das empresas multinacionais implantadas em Portugal tem a sua sede e origem em 

países europeus abrangidos pela CES. 

De realçar que o apoio da UGT e dos seus sindicatos aos representantes dos trabalhadores 

nestas estruturas deverá ser feito no respeito pela legislação própria e pela independência da 

atuação destes Órgãos. 

5.4. Conselhos Sindicais Inter-Regionais 

A UGT considera importante reforçar a dinâmica dos Conselhos Sindicais Inter Regionais numa 

estratégia de abordagem periódica da problemática sindical nos países ibéricos, conferindo-

lhes outra capacidade de intervenção que permita recolher contributos para ações concertadas 

ao nível inter-regional das áreas que abrangem, sobretudo atendendo à crescente mobilidade 

dos trabalhadores neste espaço geográfico. 

IX. PONTOS DE AÇÃO 

84. Reforçar a unidade de ação com a CGTP e os seus Sindicatos, sempre que seja 

possível construir objetivos comuns. 

85. Reforçar a unidade de ação com os Sindicatos independentes, prosseguindo 

objetivos comuns, nomeadamente através da celebração de Protocolos. 

86. Reforçar a cooperação com as Comissões de Trabalhadores, no respeito pela 

respetiva autonomia. 

87. Prosseguir a cooperação com os Comités Europeus de Empresa, apoiando em 

especial os representantes integrados nos Sindicatos filiados. 

88. Apoiar a ação dos Conselhos Sindicais Inter-Regionais. 
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