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INTERVENÇÃO DO  
SECRETÁRIO GERAL DA UGT 

 JOÃO PROENÇA 
NA CONFERÊNCIA “O FUTURO DA EUROPA – A 

CONSTITUIÇÃO EUROPEIA E A DIMENSÃO SOCIAL” 
 

 

A UGT, em cooperação com a Delegação da Comissão Europeia e 

com o CEFOSAP, organiza esta Conferência sobre o Futuro da 

Europa. 

 

Temos a honra de contar com intervenções ao mais alto nível, que 

irão permitir um debate aprofundado sobre temas que a todos 

interessam e directamente envolvem. 

 

Permitam-me um agradecimento especial aos oradores – o Senhor 

Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, o Comissário 

Europeu, Dr. António Vitorino, Deputados Europeus do PS,PSD e 

PCP e os responsáveis sindicais máximos a nível europeu – o 

Presidente e o Secretário Geral da Confederação Europeia de 

Sindicatos. 

 

Um agradecimento muito especial ao Presidente eleito da Comissão 

Europeia, o que muito honra o nosso País, que muito 
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excepcionalmente aceitou participar nesta Conferência antes da 

posse em 1 de Novembro próximo. 

 

Um agradecimento também aos nossos convidados, que com a sua 

presença e participação dão ainda maior destaque e relevância a 

esta Conferência, aliás bem demonstrada pela presença muito 

significativa da Comunicação Social.  

 

 

Caras e Caros Convidados 

Caras e Caros Sindicalistas 

 

A UGT sempre se bateu pela integração de Portugal na, hoje, União 

Europeia como nosso espaço natural, exemplo em todo o Mundo de 

uma integração económica, mas também social e política. 

 

Defendemos sempre o aprofundamento da construção europeia e 

da sua dimensão social. Participamos, desde a primeira reunião, no 

diálogo social europeu. 

 

Como membros da Confederação Europeia de Sindicatos, tomamos 

parte activa na luta pela Europa Social e temos mobilizado os 

trabalhadores portugueses que representamos para as grandes 

manifestações que a CES vem promovendo. 
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A UGT considera fundamental a participação dos cidadãos na 

construção europeia, quer através de um debate alargado das 

grandes questões e decisões, quer através do envolvimento dos 

representantes eleitos para o Parlamento Europeu e para os 

Parlamentos Nacionais. 

 

A UGT defende a realização de um Referendo Nacional sobre a 

ratificação da Constituição Europeia, que permita um amplo debate 

público. 

 

Tal não significa que a nossa posição nesta matéria não seja clara. 

Acompanhamos os trabalhos da Convenção Europeia e nela 

participamos através do representante da CES. Em 15 de Julho 

passado, por unanimidade, o Secretariado Nacional da UGT decidiu 

apoiar a ratificação da Constituição Europeia, aliás na linha de igual 

posição da Confederação Europeia de Sindicatos. 

 

Fazêmo-lo com a convicção clara de que esta revisão dos Tratados 

Europeus traduz um avanço significativo na área social e também 

nas áreas política e institucional e no reforço da coesão económica 

e social. 

 

A integração da Carta dos Direitos Fundamentais, os objectivos do 

pleno emprego, da economia social de mercado, da promoção da 

justiça social, da solidariedade entre gerações e da luta contra a 
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exclusão social e as discriminações, o considerar a igualdade entre 

sexos como valor da União, são para nós razões fundamentais.  

 

Como o são também o reforço do papel dos parceiros sociais e do 

diálogo social tripartido. 

 

Esta Constituição é mais um passo, importante, na boa direcção, 

mas ainda muito resta por fazer, quer em termos de Tratado 

Europeu, quer, sobretudo, de políticas. 

 

A União Europeia está hoje confrontada com novos desafios 

resultantes do Alargamento e da Globalização. 

 

Muitos questionam hoje a competitividade das empresas e das 

economias europeias, confrontadas com a competição com Países 

onde imperam muito baixos salários, a desregulação social e apoios 

encapotados que distorcem completamente as regras do mercado. 

 

Outros apontam que a Europa está em risco de perder o desafio 

tecnológico nomeadamente face aos EUA, devido a problemas a 

nível de educação e a inexistência de uma política coordenada de 

investigação ou até de falta de coordenação nas infraestruturas 

tecnológicas. 

 

Outros ainda questionam a pseudo-rigidez dos mercados de 
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trabalho e os problemas resultantes do envelhecimento das 

populações. 

 

Muitas vezes estamos perante abordagens ideológicas e a tentativa 

de impôr o aumento das desigualdades. 

 

Consideramos que devemos reflectir sobre estas questões mas 

convém lembrar que: 

 

- A União Europeia é a maior potência comercial a nível mundial 

(no conjunto importações/exportações); 

 

- Só 5% do que consumimos vem de fora da UE; 

 

- Os Países mais competitivos na União são aqueles que têm 

maior produtividade e, consequentemente, maiores salários; 

 

- Foi na base da educação, da formação e de um alto nível de 

relações de trabalho que se desenvolveu a competitividade 

europeia e se obteve maior adaptabilidade das empresas. 

 

A Europa Social não é um custo, é sobretudo uma vantagem 

competitiva, na base da qual a Europa se transformou num espaço 

de desenvolvimento económico e social a nível mundial.  
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Mas há problemas graves que temos que enfrentar, de que são 

exemplo: 

 

- Um elevado nível de desemprego e a persistência do 

desemprego de longa duração; 

 

- As deslocalizações, quer dentro do espaço comunitário, quer 

fora dele, muitas vezes originadas por uma competição desleal, 

de base fiscal, social ou ambiental; 

 

- A incapacidade de avançar com a harmonização fiscal e o 

combate à fraude e à fuga fiscal. 

 

É fundamental que a dimensão social europeia seja preservada, 

defendida e aprofundada, o que implica a existência de reformas 

que permitam a sua melhor adaptação à Economia e à Sociedade. 

 

É necessária uma maior dimensão europeia das políticas de 

Emprego, de Segurança Social, de Saúde e na área fiscal. O que 

impõe questionar a regra da unanimidade que persiste para a 

fiscalidade e em muitas matérias sociais. 

 

A competitividade europeia e o reforço da coesão económica e 

social exigem o desenvolvimento das políticas europeias em áreas 

como a Justiça, a Imigração, a Educação e a Formação, a 
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Investigação e o Desenvolvimento e as Relações Externas. 

 

À nova Comissão Europeia, à qual compete o direito de iniciativa, 

exige-se uma participação muito activa na construção da Agenda 

Social, visando a harmonização social em progresso e o reforço da 

participação e do diálogo social europeu. 

 

Precisamos de uma Comissão Europeia apostada no Crescimento e 

no Emprego e não apenas na estabilidade monetária o que 

pressupõe a revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento e uma 

maior coordenação das Políticas Económicas e de Emprego, na 

linha da Estratégia de Lisboa. 

 

A Europa tem que ser cada vez mais a Europa dos Trabalhadores e 

dos Cidadãos.  

 

Para isso é fundamental que as decisões não sejam tomadas 

exclusivamente pelos Governos e pelas Instituições, mas que 

passem por uma participação activa dos cidadãos a nível nacional e 

europeu. 

 

A Confederação Europeia de Sindicatos é parte fundamental neste 

processo e o reforço do papel da CES, que defendemos, passa por 

maiores competências e poderes e pelo desenvolvimento da 

dimensão europeia da participação, da negociação colectiva e da 
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concertação social.  

 

 

Caras e Caros Convidados 

Caras e Caros Sindicalistas 

 

Esta Conferência encerra um ciclo de debates que a UGT 

promoveu a nível regional e distrital. Surge em vésperas do IX 

Congresso da UGT, em que vamos tomar importantes decisões. 

 

Esperamos que os debates que aqui vamos ter contribuam para um 

maior esclarecimento de todos e também reforcem a mobilização 

em torno de um objectivo central: uma União Europeia cada vez 

mais forte nos domínios político, económico e social, com maior 

coesão e maior dimensão social. 

 

Muito obrigado 

 

 

João Proença 

Secretário Geral da UGT 

 

 

11 de Outubro de 2004  

 


