
 

 

UGT CONDENA OPÇÕES DO GOVERNO 

ORÇAMENTO RECTIFICATIVO SOMA SACRIFÍCIOS A SACRIFÍCIOS 

 

O Conselho de Ministros de ontem resultou na aprovação das linhas gerais do 

Orçamento Rectificativo do OE 2014.  

O Governo dá assim mais um passo no sentido de concretizar os já anunciados novos e 

cumulativos cortes nas pensões do sector público e do privado e nas retribuições dos 

funcionários públicos.  

O número de pensionistas abrangidos pela CES sofre um aumento brutal e os 

sacrifícios são exigidos para pensões de montante cada vez mais baixo.  

Os funcionários públicos, que sofreram já este mês novo corte nas suas remunerações, 

vêem quase triplicar, no espaço de um ano, as suas contribuições para a ADSE, sem 

que tal vise o reforço da sustentabilidade do sistema, mas apenas a redução de custos 

para o empregador Estado.  

A UGT rejeita de forma veemente este caminho cego, o único que o Governo parece 

conhecer, pelo qual os alvos das necessidades de consolidação orçamental e de 

acomodação dos limites do défice são ainda e sempre os mesmos. 

Estes novos sacrifícios não apenas são desproporcionais em si como não podem ser 

vistos isoladamente, somando-se a todos os outros num trajecto que mina as 

possibilidades de crescimento e geração de emprego do País, agrava a pobreza e as 

desigualdades na sociedade portuguesa, gerando mais e mais injustiça social. 

A UGT manifestou a sua forte oposição ao OE 2014, sobretudo pelo forte e contínuo 

ataque aos trabalhadores, pensionistas, reformados, considerando inconstitucionais 

muitas das medidas nele contidas, o que nos levou a solicitar ao Presidente da 

República, ao Provedor de Justiça e aos Grupos Parlamentares que submetessem à 

apreciação do Tribunal Constitucional várias normas.  

Esta rectificação soma sacrifícios a sacrifícios, pelo que a UGT considera que os riscos 

de inconstitucionalidade são agravados, na medida em que o respeito pela 

Constituição, nomeadamente pela violação dos princípios da protecção da confiança e 

da proporcionalidade, poderá estar novamente colocados em causa.  



 
 
Este é um facto para o qual não podemos deixar de chamar a atenção da Assembleia 

da República, pelo que não deixaremos de intervir junto dos Grupos Parlamentares no 

sentido de defender soluções mais equitativas. 

Desde já, devemos sublinhar que consideramos fundamental que as medidas agora 

avançadas, se aprovadas e atendendo nomeadamente as que visam substituir medidas 

anteriores já chumbadas pelo Tribunal Constitucional, venham a ser submetidas a 

fiscalização preventiva de constitucionalidade, evitando assim os efeitos sociais, 

económicos e políticos gravosos resultantes das sucessivas e tardias declarações de 

inconstitucionalidade.  

A UGT não pode deixar ainda de apelar ao Governo para que, no imediato, inicie um 

processo de diálogo sério e construtivo com as estruturas sindicais, que efectivamente 

conduza a alternativas mais justas e credíveis para os trabalhadores e para o País.   

 

Lisboa, 10 de Janeiro de 2013 


