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I. UMA INTERVENÇÃO ATIVA 

 

Em 2009, quando realizou o XI Congresso, a UGT estava consciente da gravidade da crise 

económica e social que o País atravessava e, já nesse momento, alertava para a urgência da 

adoção de medidas de combate à crise e de valorização do trabalho.  

Estabelecemos então um programa de trabalho que sabíamos ser ambicioso e difícil, mas que 

considerávamos fundamental para vencer os problemas e para responder àquele que seriam o 

grandes objetivos dos anos que se seguiriam – o Emprego e o Crescimento económico.  

Definimos prioridades e assumimos compromissos em áreas fundamentais como o emprego, 

os rendimentos, a proteção social, as condições de trabalho, a negociação coletiva e o diálogo 

social, o combate à pobreza e às discriminações, a Administração Pública e o Estado Social, 

que constituíram os pilares da nossa intervenção ao longo destes últimos quatro anos. 

Porém, quando realizámos o nosso Congresso, apesar de estarmos conscientes dos 

problemas da crise que há pouco tinha deflagrado, não eram ainda previsíveis a sua dimensão 

e a profundidade dos seus impactos económicos e sociais, nem a intervenção externa com que 

iríamos ser confrontados.  

Também não era expectável que, ano após ano, a austeridade fosse levada ao extremo, com 

consequências muito negativas para os trabalhadores, pensionistas e cidadãos em geral, com 

empobrecimento da população e agravamento da pobreza e para o próprio crescimento 

económico. Não era igualmente de esperar uma ação governativa com uma ausência de 

sensibilidade social e uma total submissão às políticas da Troika. A preocupação exclusiva tem 

residido na consolidação das contas públicas ignorando os efeitos de uma ultra austeridade na 

economia real. 

Estas dificuldades não impediram a UGT de se manter fiel aos compromissos assumidos 

perante os trabalhadores e o País e aos seus valores fundadores. Pelo contrário, aquelas 

dificuldades reforçaram ainda mais os nossos empenho e convicção de que uma intervenção 

forte da UGT era mais do que nunca necessária, no sentido de atenuar os efeitos muito 

negativos das políticas de austeridade e de provocar uma mudança de políticas, recentrando-

as nas pessoas e reorientando-as para o crescimento económico e para o emprego, como a 

UGT defendia já como prioridades no nosso anterior Congresso. 

Assim, mantendo os traços que sempre nos orientaram – a proposição, a negociação e o 

diálogo – a UGT defendeu intransigentemente as suas posições, fazendo-o: 

 Em sede de concertação social, onde os acordos subscritos visaram não só atenuar os 

impactos adversos sobre os trabalhadores e sobre a negociação coletiva das políticas 
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económicas, como também introduzir matérias como o crescimento, o emprego ou as 

políticas ativas de emprego na agenda tripartida; 

 Em sede de negociação coletiva, apesar de todos os obstáculos e dificuldades decorrentes 

da crise económica, mas também da intromissão do Governo e da Troika em matérias da 

responsabilidade dos parceiros sociais; 

 Por via do diálogo bilateral, na procura de consensos em relação a matérias centrais, 

tendo-se mesmo acordado posições comuns a que apenas o Governo e a Troika se 

opuseram; 

 Também através de greves e manifestações sempre que estas foram consideradas 

essenciais. Neste período a UGT efetuou duas Greves Gerais – 24 de Novembro de 2010 

e 24 de Novembro de 2011, em defesa de políticas de emprego e crescimento económico 

e do diálogo social; 

 Por via do diálogo institucional, tendo a UGT procurado expor com regularidade as suas 

preocupações e posições junto do Presidente da República, da Assembleia da República, 

quer nas audições regulares, quer em reuniões por nós solicitadas; 

 E, também em todas as organizações nacionais e internacionais em que a UGT, 

diretamente ou por via dos seus sindicatos, se encontra representada. Diga-se que, não 

tendo negociado o Memorando de Entendimento nem nunca o mesmo ter merecido o 

acordo da UGT, sempre nos batemos pelo direito ao acompanhamento e avaliação 

daquele programa, tendo sabido impor o nosso papel como um parceiro social relevante, o 

que permitiu um diálogo, mesmo ao mais alto nível, com as instituições da Troika.  

Não obtivemos muitas vezes os resultados pretendidos, mas estamos convictos que a nossa 

intervenção permitiu travar uma agenda ultra liberal e de desregulação social do Governo e da 

Troika, de que o aumento da meia hora de trabalho ou o aumento de 7% da TSU a suportar 

pelos trabalhadores são meros exemplos, e atenuar os efeitos negativos sobre trabalhadores, 

pensionistas, desempregados e sobre a população em geral. 

No Congresso de 2009, a UGT definiu como um dos seus objetivos o reforço e 

desenvolvimento da sua ação nos diferentes sectores e empresas, promovendo uma maior 

proximidade aos trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados, mas também reforçando o 

trabalho junto de grupos mais vulneráveis como os desempregados, os imigrantes ou os 

jovens. 

Assim, ao longo destes 4 anos, a UGT promoveu um conjunto alargado de iniciativas e debates 

sobre a arquitetura e organização da UGT, visando melhorar o seu funcionamento e responder 

mais eficientemente às preocupações e expectativas dos trabalhadores.  
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Nesse quadro, é de salientar a criação das Uniões UGT, processo iniciado logo no final de 

2009 e concluído em Setembro de 2010, o que permitiu reforçar a intervenção da UGT, criando 

uma estrutura de coordenação e reforço da atividade dos Sindicatos a nível regional, incluindo 

em matéria de sindicalização.  

No quadro de reorganização sindical que se vem promovendo há vários anos, registaram-se 

desenvolvimentos importantes. 

Desde logo, com a constituição de Federações como a FEBASE, que agrupa os sindicatos do 

setor bancário e segurador, e da FESAP, na esfera da Administração Pública bem como 

através da reestruturação da FETESE consolidando a intervenção da UGT num conjunto 

importante de sectores. Este é um trabalho importante que deverá prosseguir noutros setores, 

sempre que os Sindicatos o considerem útil. 

Também neste período se verificou a fusão-extinção de sindicatos, na ótica de criar sindicatos 

mais fortes e representativos, processo que foi objeto de acompanhamento e apoio por parte 

da central e validado pelos seus órgãos. 

A UGT não pode deixar de reconhecer que, não obstante a forte preocupação e atuação na 

área dos trabalhadores autónomos, não foi ainda possível concretizar a criação de uma 

estrutura de representação destes trabalhadores, pelo que esta deverá continuar a ser uma 

prioridade para o próximo futuro. 
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II. POLÍTICA REIVINDICATIVA 

1. A CRISE ECONÓMICA 

O risco de uma espiral recessiva 

Apesar de períodos ligeiramente distintos, poder-se-á referir que, nestes últimos 4 anos, a 

evolução da economia portuguesa decorreu num contexto de forte restritividade das condições 

monetárias e financeiras e de uma política orçamental fortemente contracionista, como há 

muito o nosso País não enfrentava. 

Após o período de convergência com a União Europeia, que ocorreu desde a adesão de 

Portugal em 1986 até ao final dos anos 90, estes últimos 12 anos têm sido marcados por um 

percurso de divergência continuada do nosso País face à União Europeia, com o PIB nacional 

a afastar-se lenta, mas progressivamente da média comunitária.  

Nesta última década (2002-2012), a taxa média de crescimento do PIB foi nula, enquanto a 

média comunitária foi de 1.2%. Nestes últimos 5 anos, a nossa economia portuguesa registou, 

de forma global, um ciclo recessivo.  

Após um ano de estagnação (2008), tivemos dois anos de recessão, com o PIB a cair 2.9% em 

2009 e 1.6% em 2011. Em 2010, temos de assinalar uma recuperação do PIB na ordem dos 

1.4%. Prevê-se ainda a diminuição do PIB para 2012 e 2013 (OE2013), com valores de 3.2% e 

1.0%, respetivamente. Após uma diminuição do PIB maior do que a esperada em 2012 (-3.2%, 

quando o previsto no OE2013 era de 3%), para 2013 as últimas previsões também se 

agravaram. Depois da 7ª Avaliação da Troika, o Governo prevê agora uma quebra do PIB de 

2.3%, quando no OE2013 essa previsão era de -1%. Ou seja, temos 4 anos consecutivos de 

redução real do produto interno e da riqueza nacional.  

Quadro 1 – Evolução do PIB em Portugal e na UE (2000-2013) 

              
% 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

                              

UE27 3,9 2,2 1,3 1,4 2,5 2,0 3,3 3,2 0,3 -4,3 2,1 1,5 -0,3 0,1 

Portugal 3,9 2,0 0,7 -0,9 1,6 0,8 1,4 2,4 0,0 -2,9 1,9 -1,6 -3,2 -1,9 
                              

Fonte: Comissão Europeia, European Economy, Winter 2013 

 

Em 2009, a economia gerava um PIB per capita equivalente a 80% da média comunitária (em 

paridades de poder de compra), valor que baixou para os 77% em 2011. Durante estes anos, 

Portugal foi inclusive superado, no que ao indicador PIB per capita concerne, por alguns países 

mais recentemente entrados na UE (último alargamento). 
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Foi assim posto em risco um dos grandes objetivos assumidos aquando da nossa adesão à UE 

– o da convergência dos nossos níveis de riqueza e de bem-estar com o dos países mais ricos 

e desenvolvidos dessa mesma zona. 

Um dos traços mais marcantes e preocupantes desta crise económica foi certamente o forte 

aumento do desemprego, que hoje atinge níveis desconhecidos no nosso País. 

Consolidar as contas públicas, com crescimento económico 

Ocorreu uma deterioração das contas públicas na sequência da crise internacional de 2008 

acrescida de uma pressão muito forte da União Europeia quanto à imprescindibilidade e 

urgência da consolidação orçamental no espaço comunitário, em especial em países como 

Portugal onde se registaram fortes aumentos do défice orçamental e dívida pública  

A perceção de risco por parte dos mercados internacionais em relação à nossa economia 

aumentou fortemente a partir do 2º semestre de 2010, tornando extremamente difícil o 

financiamento de Portugal, levando a sucessivos programas de estabilidade financeira (PEC) e 

finalmente ao pedido de assistência financeira internacional. 

 

Quadro 2 – Evolução da dívida pública e défice orçamental (em % do PIB) 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

                          

Défice Orçamental -4,3 -2,9 -3,0 -3,4 -6,5 -4,6 -3,1 -3,6 -10,2 -9,8 -4,4 -5,0 

Divida Pública 51,2 53,8 55,9 57,6 62,8 63,9 68,4 71,7 83,2 93,5 108,1 120,0 

                          
Fonte: GPEARI do Ministério das Finanças 
 

O crescimento ocorrido em 2010 foi maioritariamente impulsionado pela dinâmica do mercado 

interno, traduzindo as políticas anti-ciclícas em resposta à crise financeira internacional de 

2008-2009 e que tiveram por objetivo defender o emprego, promover o investimento e 

assegurar uma adequada proteção social às pessoas mais afetadas pela crise.  

A contração de 2011 deve-se à forte redução da procura interna em resultado da perda de 

rendimentos e de poder de compra dos trabalhadores, reformados e pensionistas e ao 

aumento do desemprego. Aquele contributo negativo da procura interna para o PIB foi o mais 

negativo e intenso registado desde 1975 e em 2011 a queda do consumo privado foi inclusive 

superior à do PIB. 

Deterioração do Investimento 

Os anos mais recentes foram marcados por uma das mais fortes contracões do nível de 

investimento, fruto das restrições e imposições orçamentais da UE e da Troika. A dificuldade 

persistente no acesso ao financiamento e ao crédito por parte das empresas, a falta de 
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mercado interno e a perceção negativa por parte das empresas quanto ao futuro próximo têm 

levado ao adiamento sucessivo de decisões de investimento por parte de agentes económicos. 

O Investimento tem vindo a contrair-se desde 2008, estimando-se que o mesmo suceda em 

2012/2013, prevendo o Governo que a FBCF se reduza em 14.1% e 4.2%, respetivamente. O 

nível de investimento, que apresenta hoje níveis claramente inferiores aos de uma década 

atrás, terá consequências que se irão repercutir pelos anos vindouros, afetando de forma 

duradoira a competitividade de muitas empresas (e até a sua sustentabilidade) e pondo em 

risco a retoma económica e o emprego. 

Para além das dificuldades no acesso ao crédito, a falta de expectativas da procura interna tem 

sido apontada pelas empresas como um dos principais fatores limitativos ao investimento. Em 

2012 e 2013, a acentuada contração da procura interna será apenas parcialmente compensada 

pela evolução positiva das exportações. 

A aposta do Governo tem passado exclusivamente pelas exportações, por via de uma redução 

dos custos salariais. Considerando importante dinamizar e promover as exportações nacionais, 

a UGT tem vindo ao longo destes anos a alertar para os riscos e injustiças de uma estratégia 

de recuperação económica que não atenda, em simultâneo, à dinamização da procura interna 

e do mercado nacional.  

A UGT bateu-se pela reprogramação do QREN de forma a que este pudesse colmatar alguns 

défices de investimento face à conjuntura económica adversa e à ausência de capitais públicos 

disponibilizados para esse efeito. Porém, a reprogramação foi feita num processo com fraca 

participação dos parceiros sociais e em que os objetivos nem sempre foram claros.   

Note-se aliás que apesar de uma presença regular da UGT nas reuniões das várias estruturas 

de acompanhamento, quer dos Programas Operacionais Temáticos (Potencial Humano, 

Valorização do Território, Fatores de Competitividade - Compete), quer dos Programa 

Operações regionais (em cada NUT),o efetivo nível e capacidade de participação e 

envolvimento dos parceiros sociais permanecem insuficientes, o que deverá ser melhorado no 

próximo quadro financeiro. 

2.  PROMOVER O EMPREGO. COMBATER O DESEMPREGO 

No seu XI Congresso, em 2009, a UGT elegera o combate ao desemprego como uma das 

principais prioridades para os próximos anos, quer em termos de política reivindicativa, quer de 

intervenção da Central, tendo em conta que Portugal evidenciava já naquele momento um 

desemprego crescente e com perspetivas de agravamento face à da conjuntura nacional e 

internacional.  

A UGT defendeu e bateu-se intransigentemente por políticas orientadas para o crescimento 

económico e para o emprego, pela melhoria das políticas ativas de emprego, que incluem 
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nomeadamente a formação profissional, pela criação de condições favorecedoras da 

empregabilidade dos trabalhadores e desempregados.  

Face à incapacidade de resposta ao problema do emprego por parte do Governo não 

surpreende a evolução do mercado do trabalho nestes últimos anos. Na ausência de medidas 

viradas para o crescimento económico e o emprego e com um dos mais austeros orçamentos é 

expectável que a taxa de desemprego continue a subir nos próximos trimestres e 

possivelmente, nos próximos anos. 

O desemprego atingiu, no final de 2012, valores historicamente elevados – com uma taxa de 

desemprego de 15.7%, afetando 860.1 mil pessoas. De salientar que de 2000 para 2012, a 

taxa de desemprego quase quadruplicou, tendo passado de 3.9% para mais de 15%. 

 

 

 

De facto, para além da ineficácia das políticas públicas na promoção do emprego e no combate 

ao desemprego, parece existir uma sobre-reação das empresas à crise, motivada pela falta de 

confiança no futuro, pela quebra de mercado e por dificuldades de financiamento, tendo as 

empresas sistematicamente optado pelo despedimento, pela não renovação de contratos de 

trabalho e até pelo encerramento de unidades ou serviços.  

Ao mesmo tempo, a população ativa tem vindo a diminuir desde 2011, pondo em evidência a 

forte redução de postos de trabalho disponíveis, situação que dificulta a reinserção e a entrada 

de jovens no mercado de trabalho e que leva os trabalhadores a desistirem da procura de 

emprego ou mesmo a emigrarem. 
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Quadro 3 – Mercado de Trabalho 

 

O agravamento do desemprego ao longo dos últimos 4 anos só reforçou a intervenção da UGT 

na defesa de outras políticas económicas e de emprego. 

A UGT introduziu em CPCS, e nomeadamente nos acordos subscritos em março de 2011 e 

janeiro de 2012, uma agenda de crescimento e de emprego, numa fase em que as contas 

públicas e a competitividade da economia marcavam o debate geral. Matérias como o reforço 

das políticas ativas de emprego, a melhoria dos sistemas de formação inicial e contínua, o 

reforço dos estágios profissionais, a certificação profissional, o sistema de reconhecimento e 

validação de competências ou o combate ao trabalho precário foram algumas das muitas 

matérias ligadas ao emprego que constam dos acordos tripartidos por intervenção da UGT. 

Porém, a política governativa foi centrada exclusivamente nos compromissos orçamentais e o 

emprego e crescimento questões ignoradas pelo Governo, mesmo face a medidas em que 

assumira compromissos na CPCS. 

Pelo seu peso e impactos crescente na sociedade, a UGT teve uma intervenção muito ativa na 

defesa de políticas de promoção do emprego dos jovens e na redução do nível de 

desemprego. Para além de uma atividade permanente e sistemática da Comissão de 

Juventude da UGT, a Central apoiou e participou desde o início, nomeadamente aquando da 

vinda da Delegação da Comissão Europeia a Portugal, na elaboração de um programa dirigido 

aos jovens – o Impulso Jovem (Plano Estratégico de Iniciativas à Empregabilidade Jovem e 

de Apoio às PME). 

A UGT tem ainda participado, ao mais alto nível, na Comissão de Coordenação e 

Acompanhamento daquele Programa, que prevê um conjunto de propostas de apoio à 

empregabilidade jovem e às pequenas e médias empresas e divide-se em 3 eixos de atuação: 

Estágios Profissionais, Apoio à Contratação e ao Empreendedorismo e Apoios ao Investimento. 
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Nessa e noutras sedes, a UGT tem apresentado um conjunto de propostas de alteração ao 

Programa, no sentido de reforçar a sua efetividade e eficiência no terreno, sendo de registar 

positivamente as recentes alterações que vão, na generalidade, no sentido das propostas da 

UGT. 

A promoção da igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho foi igualmente 

outro desafio maior para a UGT como central e, em especial para a Comissão de Mulheres. 

Dentro desta temática, domínios como a inserção no mercado de emprego, procurando atenuar 

as disparidades entre a taxa de desemprego feminina e masculina, e a redução do gap salarial, 

a promoção de igualdade de oportunidades em termos de acesso e de carreira profissional 

foram particularmente acompanhados pela UGT. 

Procurámos sempre e, em todas as sedes, combater a precariedade laboral. Fizemo-lo no 

Código Contributivo da Segurança Social, ao propor que as empresas que usem trabalho 

independente contribuam 5% para a segurança Social; fizemo-lo também por via das políticas 

ativas de emprego, defendendo a contratação permanente como regra bem como a 

obrigatoriedade de uma diferenciação positiva da contratação permanente sempre que esteja 

também previsto o apoio à contratação a termo.  

A UGT esteve, ao longo de todo este período, fortemente empenhada no reforço das políticas 

ativas de Emprego e na melhoria das respostas aos desempregados por parte dos Centros de 

Emprego. Sempre valorizámos as políticas ativas de emprego – apoio à inserção, apoio à 

contratação, formação de ativos e desempregados, especialmente em contexto de elevado 

desemprego.  

Fizemo-lo em sede de CPCS, ainda que o Governo tenha vindo a adiar sistematicamente um 

conjunto de medidas acordadas, e também em todas estruturas em que participamos, sendo 

de realçar o Conselho de Administração do IEFP, entidade responsável pela execução e 

acompanhamento das políticas de emprego e de formação. 

Defendemos a reestruturação dos Centros de Emprego e Formação do IEFP, mas opusemo-

nos veementemente à tentativa do Governo de abrir portas à privatização do IEFP bem como a 

uma reorganização do serviço público que tivesse na contenção de despesas o seu objetivo 

central. 

Batemo-nos por políticas ativas de emprego eficazes que respondessem às necessidades dos 

desempregados, trabalhadores e empresas. Defendemos a sistematização e coordenação de 

medidas e novas políticas, mas recusamos outras, como a Vida Ativa, sem qualquer efeito 

prático na empregabilidade dos desempregados, traduzindo-se consequentemente em 

desperdício de recursos e levando à desmotivação das pessoas. 

A UGT participa atualmente num grupo do MEE criado já em 2013 e que tem como objetivo 

racionalizar e sistematizar as medidas ativas de emprego, que procura otimizar os seus efeitos, 
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suprimindo medidas desnecessárias, redundantes, ou repetitivas e readaptando as demais por 

forma a servirem públicos específicos, com objetivos mesuráveis, claros, próximos das atuais 

necessidades do mercado de trabalho e dos desempregados.  

Defendemos, em múltiplas sedes, uma verdadeira aposta na educação e qualificação dos 

portugueses, nomeadamente por via de políticas de combate ao abandono escolar precoce, 

pelo alargamento da escolaridade obrigatório (já conseguido), por uma formação inicial de 

qualidade e pela formação contínua de qualidade para os trabalhadores e desempregados, 

matérias que incluímos também na agenda da CPCS e no CCCE. 

A UGT tem participado em várias estruturas nesta área, nomeadamente na Comissão Sectorial 

11 para a Qualidade na Educação e na Formação, no âmbito do IPQ.  

A UGT integrou ainda a Comissão de Acompanhamento da Iniciativa Novas Oportunidades e 

do Sistema Nacional de Qualificações, que foi criada com o intuito de monitorizar a 

implementação daquela Iniciativa, tendo em conta a escala, exigência e complexidade da 

mesma. Esta comissão reuniu mensalmente entre 2010 e 2011. 

A UGT tem estado empenhada nos trabalhos da CRAP - Comissão de Regulação de Acesso a 

Profissões que tem vindo a reunir com uma periodicidade semanal desde Outubro de 2011 e a 

quem compete acompanhar e avaliar a aplicação dos regimes de acesso a profissões, apreciar 

e deliberar relativamente à necessidade de rever regimes existentes, ou cuja preparação se 

encontre em curso, e de preparar novos regimes de acesso a outras profissões, estipulando as 

respetivas qualificações profissionais específicas exigidas e ainda a eventual existência de 

reserva de atividade, descrevendo as atividades profissionais próprias da profissão em causa.  

A UGT tem rejeitado o potencial afastamento dos parceiros sociais da discussão de matérias 

como a regulação das profissões como poderá ocorrer se se vier a concretizar a extinção da 

CRAP, como previsto no OE 2013. 

De registar porém que muitos organismos tripartidos de natureza consultiva existentes na 

esfera do emprego e formação ou não funcionaram ou não reuniram com a regularidade 

devida, como é o caso do Conselho Nacional de Formação Profissional, da Agência Nacional 

para a Qualificação, e nomeadamente os seus 16 Conselhos Sectoriais para a Qualificação. 

Ter como objetivo para a Europa e também para Portugal o pleno emprego e um trabalho digno 

deve continuar a ser um dos objetivos prioritários do movimento sindical, principalmente face 

ao período de crise em que vivemos e às pressões sistematicamente colocadas aos 

trabalhadores e ao emprego.  
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%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  Total da Economia

   Variação Nominal 4,2 3,0 3,3 (2,8) 1,9 (2,4) 4,3 2,1 4,1 3,0 2,8 1,4 -0,8 n.d

   Variação Real -0,2 -0,6 0,0 (-0,5) -0,5 (0,0) 2,0 -1,0 1,6 0,4 3,6 0 -4,5 -

  Sector empresarial

   Variação Nominal 3,7 2,7 3,7 (3,1) 2,3 (3,0) 4,3 2,9 5,1 3,3 1,6 1,8 1,0 n.d

   Variação Real -0,7 -0,9 0,4 (-0,2) -0,1 (-0,6) 2,0 -0,2 2,6 0,7 2,4 0,4 -2,7 -

Função Pública

  Variação Nominal 3,71 2,75 1,5 2,0 2,2 1,5 1,5 2,1 2,9 0,0 0,0 0,0

  Variação Real -0,7 -0,9 -1,8 -0,4 -0,1 -1,6 -1,0 -0,5 3,7 -1,4 -3,7 -2,8

Fontes: Banco de Portugal, Ministério das Finanças e Orçamentos de Estado

Notas: Entre parêntesis, valores ajustados dos efeitos directos da cedência de créditos tributários por parte das administrações públicas.

             Em 2003 e 2004, os Funcionários Públicos com salários acima dos 1.000€, não tiveram qualquer aumento salarial

             Em 2011 e 2012 os Funcionários Públicos com salários acima dos 1.500€ sofreram cortes graduais: 

             Em 2012, os funcionários públicos ficam ainda sujeitos à suspensão do pagamento do subsidio de férias e de Natal ou equivalentes

               a) 3,5% sobre o valor total das remunerações superiores a 1.500€ e inferiores a 2.000€;

               b)  Entre 3,5% e 10%, no caso das remunerações iguais ou superiores a 2.000€ até 4.165€;

               c) 10% sobre o valor total das remunerações superiores a 4.165€.

3.  DEFENDER OS SALÁRIOS E PENSÕES  

Apesar dos constrangimentos levantados pela crise económica e muito especialmente pelo 

Memorando de Entendimento com a Troika, a política de rendimentos continuou a ser uma 

área fundamental de intervenção da UGT, através da negociação coletiva e da intervenção 

geral da UGT, nomeadamente em concertação social. 

Todavia, a pressão para a moderação salarial que se sentia em quase toda a Europa já em 

fases precedentes, foi claramente exacerbada nestes anos mais recentes e muito 

particularmente nos países que, como Portugal, enfrentam problemas de crescimento 

económico, de desemprego e da crise da dívida soberana, e que estão sob intervenção 

externa. 

Apesar da forte contestação da UGT e dos seus sindicatos, nomeadamente de duas greves 

gerais, não foi possível impedir muitas medidas do Governo e da Troika que tinham como 

objetivos o de reduzir as despesas públicas e de embaratecer os custos do trabalho. 

Nestes anos, vivenciamos o corte de salários dos trabalhadores do sector público, o corte de 

pensões, a suspensão do pagamento dos subsídios de férias e de natal para trabalhadores e 

pensionistas, a imposição de taxas suplementares nos rendimentos do trabalho e o 

agravamento da carga fiscal em geral e muito particularmente em sede de IRS. 

Nos anos últimos, o crescimento dos salários tem sido extremamente baixo, quer no sector 

privado, quer no público, dando origem a perdas de poder de compra muito acentuadas. 

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

desde pelo menos 2001, fazendo-se sentir particularmente a partir de 2010. Também no 

privado, o clima de austeridade, o “contágio” da Administração Pública, a pressão generalizada 

para uma contenção dos custos salariais ou ainda medidas impostas pela Troika, como a 

limitação ao pagamento do trabalho suplementar tiveram impactos negativos sobre os salários. 

Quadro 4 – Evolução das Remunerações 
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A história recente tem demonstrado que 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. 

A UGT sempre rejeitou que os salários fossem utilizados como variável de ajustamento para 

promover a competitividade. Sempre defendemos que a promoção da 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, contribuindo para agravar ainda mais a 

recessão económica. 

 

Nesse quadro, a UGT sempre teve uma intervenção proativa, procurando promover uma 

discussão sobre a melhoria dos novos fatores de competitividade como a qualificação das 

pessoas, a inovação, o melhor funcionamento da Administração Publica, que são essenciais à 

melhoria da produtividade e consequentemente dos salários. 

Salário Mínimo 

Nestes 4 anos, a evolução do salário mínimo fica certamente marcada pela posição de 

intransigência da Troika, numa primeira linha, mas também do atual Governo, quanto à não 

atualização do salário mínimo. De facto, a última atualização ocorreu em janeiro de 2011, ainda 

com o anterior Governo, tendo passado de 475€ para 485€, e não tendo sido assim alcançados 

os 500€, como se previa no âmbito do acordo tripartido sobre o salário mínimo subscrito em 

2006. 

 

Em 2011 e 2012, os trabalhadores que recebem o salário mínimo, que correspondem a cerca 

de 11% dos trabalhadores por conta de outrem, perderam 4.4% do seu poder de compra, o que 

está também na base do agravamento da pobreza e da exclusão. 

 

Quadro 5 – Valor e Crescimento do Salário Mínimo 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

                            

SMN (€) 334,2 348,0 356,6 365,6 374,7 385,9 403,0 426,0 450,0 475,0 485,0 485,0 485,0 
  V.Nominal (%) 5,0 4,1 2,5 2,5 2,5 3,0 4,4 5,7 5,6 5,6 2,1 0,0 0,0 

  V.Real (%) 0,6 0,5 -0,8 0,1 0,2 -0,1 1,9 3,1 6,4 4,2 -1,6 -2,8 -0,9* 

                            
Fonte: DGERT                           
* Com base numa taxa de inflação prevista no relatório do Orçamento de Estado 2013 

 

A UGT tem procurado, por várias vias, promover o aumento do salário mínimo.  
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Exigimos que o tema do salário mínimo fosse agendado em reuniões da concertação social e 

que o Governo elaborasse o relatório técnico anual. Apresentámos e defendemos as nossas 

propostas de aumento anual; infelizmente os objetivos a que nos propusemos no XI Congresso 

não foram possíveis de realizar. 

Procurámos construir uma solução consensual que permita um aumento do salário mínimo 

para 500€ ainda em 2013, considerando que esta é uma questão de urgência social. Estamos 

em diálogo com os restantes parceiros sociais para alcançar aquela solução, de forma a reunir 

um consenso social e político em torno desta matéria que permita uma posição forte face à 

intransigência da Troika.  

Temos em várias ocasiões, junto do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e em várias 

posições da UGT alertado para que o aumento do salário mínimo será essencial como meio de 

promoção de uma maior equidade social, mas ainda para promover o mercado interno e, 

consequentemente, o emprego.  

Fiscalidade 

Procurando responder aos compromissos que assumimos no nosso XI Congresso, a UGT 

continuou a bater-se por uma política fiscal mais justa e equitativa, sustentada na 

progressividade e na verdadeira capacidade contributiva. 

Porém, nestes últimos 4 anos, assistimos a um dos mais fortes aumentos da carga fiscal sobre 

trabalhadores e pensionistas, não só por via da tributação direta, ou seja, do IRS, mas também 

indireta, especialmente pelo aumento do IVA, que incidiu inclusive em bens essenciais. Tal 

traduz-se numa redução do rendimento disponível e liquido das famílias, diminuindo ainda mais 

o poder de compra de trabalhadores e pensionistas, já muito comprometido pelos cortes e 

reduções salariais anteriores. 

A Lei do Orçamento do Estado 2013 introduziu um brutal agravamento do IRS, sendo pouco 

significativas as alterações sobre outras formas de riqueza, como capital ou património, o que 

põe em causa os princípios de progressividade e equidade que devem estruturar qualquer 

sistema fiscal. 

A UGT bateu-se contra esta injusta repartição de sacrifícios em várias sedes- discussões em 

CPCS, posições sobre as Propostas de Lei do OE, Política reivindicativa (anual) da UGT.  

Assistimos ainda à criação de uma Comissão para a revisão do IRC, facto que por si só 

poderia ser até ser positivo, não fosse esta sustentada numa opção política de redução 

generalizada do IRC, que a UGT tem vindo a rejeitar. Com efeito, temos defendido a 

possibilidade de alguma redução do IRC mas apenas em situações específicas relacionadas 

com o reinvestimento do lucro, como novos investimentos, com a capitalização das empresas e 

com a promoção de emprego, e garantindo sempre equilíbrio e equidade fiscal.  



17 
 

A UGT também se bateu, quer no apoio à Confederação Europeia de Sindicatos, quer a nível 

interno pela adoção de uma taxa sobre as transações financeiras, como elemento de combate 

à especulação financeira. Neste domínio, registaram-se quer em Portugal quer na UE 

desenvolvimentos positivos, ainda que insuficientes face aos desafios que temos pela frente. 

4. DEFENDER O ESTADO SOCIAL, A MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

E O SECTOR EMPRESARIAL DO ESTADO 

A Administração Pública constitui um setor fundamental pelo papel social insubstituível de 

satisfação de necessidades essenciais, de resposta às necessidades de cidadãos e empresas, 

na redistribuição da riqueza criada e no desenvolvimento económico e social insubstituível, 

tendo sido uma das importantes áreas de intervenção da UGT e dos seus sindicatos mais 

diretamente envolvidos. 

A crise veio demonstrar também o papel fundamental do Estado Social, o qual constitui a 

garantia dos cidadãos de acesso a serviços de qualidade na educação, na saúde e na ação 

social, e a indispensabilidade de uma segurança social de base pública e universal. 

No entanto, e em sentido inverso, assistimos neste período a um forte ataque à Administração 

Pública e aos seus funcionários, face a um conjunto de políticas centradas exclusivamente na 

redução de custos orçamentais.  

Esta é uma situação à qual a UGT e os seus sindicatos se opuseram, manifestando porém 

sempre a sua disponibilidade para uma discussão séria, realista e centrada naquela que deve 

ser a real preocupação na prossecução dos processos de reforma da Administração Pública: a 

melhoria da sua gestão, do seu funcionamento e da sua eficácia.  

Assistimos a uma política de cortes salariais e de redução generalizada dos rendimentos dos 

funcionários públicos e do sector empresarial do Estado, ao “congelamento” generalizado das 

progressões e carreiras, à ausência de identificação das necessidades de formação ou 

aperfeiçoamento e a um bloqueio à negociação coletiva, o que tem gerado não somente um 

clima de ausência de motivação nos trabalhadores mas também uma deficiente gestão da 

máquina pública com reflexos negativos na qualidade dos serviços para os utentes. 

Se a tal acrescermos as opções em áreas centrais como a saúde, a educação e a segurança 

social, assistimos a um conjunto de medidas recessivas que atingem em particular os 

trabalhadores por conta de outrem, a classe média e a grande maioria das famílias 

portuguesas.  

Verificamos que se, no período imediatamente após o anterior Congresso, assistimos a 

avanços e negociações importantes, como foi a que culminou com a assinatura do chamado 

Acordo Coletivo de Carreiras Gerais, a postura do Governo nos anos mais recentes tem sido 

extremamente fechada à negociação e marcada pela imposição unilateral de medidas que 
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exigem sacrifícios desiguais e insustentáveis aos funcionários públicos, não obstante os 

compromissos assumidos, inclusivamente em sede de concertação social, de promover a 

dinamização da negociação e da participação no setor.   

As políticas que foram seguidas têm merecido forte oposição, tendo nomeadamente originado 

a realização de várias greves no setor.  

No entanto, a posição firme e o empenhamento negocial dos sindicatos da UGT permitiram 

ainda assim alcançar alguns consensos importantes, como sucedeu no acordo assinado em 

Junho de 2012 pela FESAP, em que alterações em matérias importantes tais como o tempo de 

trabalho ou a mobilidade interna foram conseguidas. 

 Igualmente importante foi a concretização, no quadro desse acordo, de um Compromisso para 

a Melhoria da Administração Pública, contemplando um conjunto de princípios a observar 

futuramente em áreas relevantes (reforço da negociação coletiva, estabilidade e simplificação 

legislativa, qualificação dos trabalhadores em funções públicas, mobilidade, sistema de 

avaliação, modernização, condições de trabalho).  

Fortes preocupações suscitam porém algumas reformas em curso, em que o diálogo se tem 

revelado insuficiente, como a recente aprovação da Lei das Atividades do Sector Empresarial 

Local, que vem de forma cega extinguir empresas, pondo em causa serviços e postos de 

trabalho, ou o Projeto de Decreto-Lei que visa estabelecer o novo regime do setor público 

empresarial, em que a tónica é colocada quase exclusivamente na redução de despesas e num 

maior controle orçamental.   

No quadro do Memorando de Entendimento, e no programa do Governo, está prevista uma 

forte reestruturação do Estado e a privatização de várias empresas públicas e de serviços 

públicos essenciais.  

A UGT não tem mantido uma posição de princípio contra as privatizações, entendendo porém 

que a defesa do interesse público exige que, em certos setores, a prestação do serviço seja 

assumida pelo Estado. É o caso do serviço público de televisão e, nesse quadro, temos 

apoiada as várias ações dos nossos sindicatos do setor.  

Em todos os processos, a UGT tem-se batido para que as reformas sejam operadas com um 

efetivo envolvimento dos sindicatos, de forma a assegurar o pleno respeito pelos direitos dos 

trabalhadores, nomeadamente os consagrados pela negociação coletiva, o que nem sempre se 

verificou, e obstar à continuação das situações de discriminação que têm sido impostas. 

Não pode deixar de ser salientado que a posição dos sindicatos UGT foi reforçada com a 

recente criação da FESAP e a sua consequente filiação na UGT, o que permitirá no futuro 

manter a UGT na linha da frente da defesa de uma Administração Pública de qualidade, com 
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uma gestão mais eficiente e que constitua uma mais significativa mais-valia para os cidadãos, 

para a economia e para o País. 

5.  DEFENDER A SEGURANÇA SOCIAL 

No seu XI Congresso, a UGT elegia como prioridades na esfera da Segurança Social a defesa 

de um sistema público e universal, a sustentabilidade financeira do regime contributo bem a 

melhoria da proteção social, na linha do acordo tripartida que fora subscrito em 2006, tendo-se 

mantido fiel àqueles compromissos ao longo destes 4 anos. 

Certamente que a nossa intervenção não deixou de ter presentes o quadro macroeconómico 

adverso bem como os compromissos assumidos pelo Estado português perante entidades 

internacionais.  

Entendemos porém que existia alguma margem de manobra na implementação de medidas na 

acordadas com a Troika na esfera da segurança social, a qual deveria ser usada para atenuar 

os impactos adversos sobre as pessoas, por via de políticas e medidas consensualizadas entre 

o Governo e os parceiros sociais.  

Foi nesse quadro que encetámos, por exemplo, uma discussão sobre a revisão do subsídio de 

desemprego imposta pela Troika, tendo sido possível não só salvaguardar direitos adquiridos e 

garantir princípios como o de emprego conveniente, como manter uma maior duração da 

atribuição do subsidio de desemprego nos casos de trabalhadores mais idosos e/ou de longas 

carreiras ou ainda reduzir o prazo de garantia para acesso às prestações de desemprego.  

Rejeitámos ainda que tivessem sido reduzidas várias prestações, como RSI ou abono de 

família, numa perspetiva de mera contenção de despesas, sem atender às situações 

dramáticas de muitas pessoas e famílias, especialmente atingidas pela crise. 

Neste período, a UGT esteve ainda envolvida na discussão de algumas matérias decorrentes 

de acordos tripartidos, destacando-se nomeadamente o Código Contributivo da Segurança 

Social, em que nos batemos, com sucesso, por questões como o reforço das 

contraordenações, o combate à fraude e à precariedade (v.g. a obrigação de pagamento de 5% 

pelas empresas que contratem por via prestação de trabalho independente) ou ainda o 

alargamento do subsídio de desemprego aos trabalhadores independentes e aos empresários 

em nome individual.  

De igual modo, a UGT esteve empenhada na discussão das condições que permitissem a 

acumulação de rendimentos de trabalho com o subsídio de desemprego, num quadro que 

garantisse uma adequada proteção do trabalhador, nomeadamente perante a eventualidade de 

novo desemprego.  
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Foi também neste período que uma reivindicação de longa data da UGT, reiteradamente 

defendida, foi finalmente consensualizada entre Governo e parceiros sociais, permitindo que os 

estagiários abrangidos pelo programa estágios profissionais passassem a descontar para a 

segurança social, podendo assim ver melhorada a sua proteção social. 

Porém, poder-se-á afirmar que, para além de algumas discussões pontuais como as 

anteriormente referidas, as matérias de Segurança social estiveram bastante ausentes da 

agenda tripartida e do diálogo bilateral entre parceiros sociais e Governo. 

Por insistência da UGT, realizou-se em 2012 uma reunião de CPCS sobre o sistema de 

Segurança Social, não tendo posteriormente havido continuidade nos trabalhos tripartidos. As 

estruturas consultivas de organismos da segurança social como ISS, IGFSS, IISS e IGFCSS 

não têm reunido regularmente neste período mais recente, pondo em causa o 

acompanhamento que cabe aos parceiros efetuar.  

Mais, o Conselho Nacional de Segurança Social cujo objetivo é promover e assegurar a 

participação dos parceiros sociais no processo de definição e de acompanhamento da 

execução da política de segurança social, bem como da concretização dos objetivos do 

sistema de segurança social não reuniu. Este foi extinto em 2011, tendo sido objeto de fusão, 

sendo a sua missão prosseguida pelo Conselho Nacional para as Políticas de Solidariedade, 

Voluntariado, Família, Reabilitação e Segurança Social, Conselho que também nunca reuniu.  

A UGT nunca deixou de se bater pela operacionalização e regular funcionamento daquelas 

estruturas, defendendo que os parceiros sociais, únicos contribuintes para o regime 

contributivo da segurança social, não podem ser afastados de um regular acompanhamento e 

avaliação das políticas na esfera deste regime. Pelo contrário, expressámos a nossa rejeição 

perante alterações assumidas unilateralmente pelo Governo, como foi o caso da suspensão do 

regime de antecipação da idade de reforma sem penalização. 

6. DEFENDER QUE AS ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO 

PRESERVEM OS DIREITOS SOCIAIS 

O período desde 2009 foi marcado por sucessivas alterações à legislação laboral e, mais 

especificamente, ao Código do Trabalho, algumas das quais com fortes impactos nos direitos 

dos trabalhadores.  

Após uma revisão de 2009 em que se tinham conseguido progressos significativos em matérias 

como o combate à precariedade, a introdução da arbitragem necessária ou o reforço do quadro 

sancionatório, o período que se seguiu teve uma tónica diversa, em que a matéria laboral seria 

abordada em quadros de discussão mais globais, como um dos fatores que condicionava as 

matérias do crescimento e competitividade. 
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Com a apresentação do Pacto para o Emprego em CPCS, em 26/05/2010, iniciava-se um 

processo negocial que durou vários meses e em que a UGT participou ativamente em sede de 

CPCS, quer em grupos de trabalho quer nos plenários.  

Para a UGT, em matéria laboral, era central uma discussão sobre o reforço das condições de 

adaptabilidade das empresas, conciliando os interesses dos trabalhadores e dos 

empregadores por via da negociação coletiva e diminuindo a precariedade excessiva existente 

Esta foi uma discussão interrompida na sequência da apresentação do PEC 3 e da 

deterioração do diálogo social, o que conduziu à greve geral de 24 de Novembro de 2010.  

Sendo retomada a dinâmica de diálogo social, iniciar-se-ia a discussão do que viria a ser o 

Acordo Tripartido para a Competitividade e Emprego, de 22 de Março de 2011. Esta discussão 

foi já marcada pela iminência de um pedido de ajuda externa e, em matéria laboral, pelo 

consenso em torno de 3 matérias significativas; a redução dos valores das compensações por 

despedimento para os novos contratos com a instituição simultânea de um fundo de garantia 

das compensações pago pelos empregadores; a alteração ao regime do lay off, com uma 

flexibilização das condições de utilização, equilibradas por uma maior informação e consulta 

aos sindicatos; a descentralização organizada da negociação coletiva. 

Não tendo sido implementadas de imediato na legislação, estas medidas viriam a provar-se 

essenciais ao conformar muito do conteúdo do Memorando de Entendimento nestas matérias, 

negociado apenas 2 meses após a assinatura do Acordo.  

Na área laboral, o Memorando negociado com a Troika era e continua a ser altamente negativo 

para os trabalhadores, colocando a pressão numa revisão da legislação laboral sentidas com 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.  

Tendo-se iniciado, no Verão de 2011, um processo negocial em sede de concertação social 

com vista à implementação das medidas do Memorando, verificou-se entretanto a 

apresentação pelo Governo de medidas adicionais que teriam impactos extremamente 

negativos para os trabalhadores, como era o caso do aumento do período normal de trabalho 

diário em meia hora, o que motivaria, juntamente com a incapacidade do Governo de manter 

um diálogo sério com os parceiros sociais, nova greve geral em 24 de Novembro de 2011. 

No fim de um longo e difícil processo de negociação, em que a UGT esteve fortemente 

envolvida quer em sede de reuniões em grupos de trabalho, quer nos plenários de CPCS, 

apresentando muitas propostas e reivindicações, e após ratificação pelo Secretariado Nacional, 

a UGT subscreveu o Compromisso Tripartido para o Crescimento, a Competitividade e o 

Emprego a 18 de Janeiro de 2102. 
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Apenas as propostas apresentadas pela UGT, a sua participação ativa na CPCS e mesmo a 

greve geral de 2011 permitiram o Compromisso de Janeiro de 2012, minimizando muitas das 

propostas apresentadas, afastando o aumento da meia hora, evitando a flexibilização dos 

despedimentos, uma desregulação dos horários de trabalho, minimizando a redução das 

compensações por despedimento e garantindo a cobertura de parte das mesmas pelo fundo de 

compensação do trabalho, e salvaguardando a negociação coletiva livre e independente pelos 

sindicatos, via central para uma mais efetiva regulação das relações de trabalho. Mais, o 

caráter global deste acordo, que em muito excede a legislação laboral,  

A UGT não pode deixar de referir que, em muitas matérias, assistimos a um retrocesso 

injustificado, que apenas encontra fundamento nas imposições que resultam do período de 

ajustamento que atravessamos. A Troika manifestou uma forte intransigência em muitas 

matérias, inclusivamente em sentido contrário aos compromissos assumidos em concertação 

social, como se verificou no caso das compensações por despedimento ou nas portarias de 

extensão. 

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.  

A UGT avançou ainda com muitas propostas e reivindicações em matérias importantes como o 

combate à precariedade, tendo, não obstante a secundarização desta matéria pelo Governo, 

conseguido avanços importantes no reforço, direto ou indireto, da proteção dos trabalhadores. 

Evoluções positivas como o reforço da proteção social dos estagiários, a implementação da 

obrigação de descontos de 5% para a segurança social por parte das entidades contratantes 

no trabalho independente ou o alargamento daa proteção no desemprego para estes 

trabalhadores foram resultado direto da ação reivindicativa da UGT.  

Em matérias como os contratos especiais, assistimos a acordos importantes em áreas como o 

do trabalho portuário, sendo necessário dar continuidade aos esforços no sentido de adequar a 

legislação às situações específicas dos trabalhadores e de alargar o âmbito da legislação, de 

forma a garantir uma maior proteção a um maior número de trabalhadores. Não deixa de ser 

significativo neste período o empenhamento da UGT para a aceleração do processo de 

ratificação da Convenção sobre o trabalho doméstico, o qual deverá implicar uma atualização 

do normativo nacional, a qual há muito vimos defendendo.  
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Por fim, é de assinalar que os processos de revisão da legislação laboral, quer no que 

concerne ao Código do Trabalho quer na restante legislação, foram processos amplamente 

participados no seio da central, com intensa discussão nos seus órgãos, o que permitiu reunir a 

obtenção consensos muito amplos. A tal não foi alheio o esforço desenvolvido no sentido de 

garantir informação adequada aos sindicatos sobre os processos negociais e discussões mais 

relevantes, garantindo o seu envolvimento por via da elaboração de documentos de trabalho e 

notas informativas diversas, bem como, em diversos casos, por via da discussão dos projetos 

de parecer a emitir.   

7. PROMOVER AS CONDIÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO  

A UGT ao longo deste quadriénio acompanhou ativamente, através do Conselho Consultivo 

para a Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho, os programas e iniciativas nacionais ao 

nível das políticas de prevenção no quadro do diálogo social. Neste âmbito não podemos 

deixar de salientar todo o trabalho de acompanhamento da implementação da Estratégia 

Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho. 

A UGT tem participado desde 2004 nos trabalhos da Plataforma Laboral contra a Sida, dirigida 

pela atual Coordenação Nacional para a Infeção VIH/SIDA.  

Da mesma forma a UGT é parceira no Fórum Nacional Álcool e Saúde, que promove a adoção 

de estilos de vida saudáveis e combate o uso de substâncias psicoativas. Neste âmbito, a UGT 

promoveu, recentemente, uma campanha que visa sensibilizar os sindicalistas e o público em 

geral para a problemática do uso e abuso de álcool e drogas em meio laboral.  

Também ao nível Europeu, a UGT tem acompanhado de forma empenhada as questões da 

segurança e saúde no trabalho no Comité Consultivo para a Saúde e Segurança ( ACHS), na 

Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho  

A UGT esteve ainda presente em inúmeras iniciativas promovidas por entidades nacionais e 

internacionais (conferências, seminários, cursos de formação), de que destacamos as 

comemorações anuais do 28 de Abril – Dia Internacional dos Trabalhadores Mortos e 

Incapacitados em Acidentes de Trabalho. 

 

8. A INCLUSÃO SOCIAL  

Pobreza e Desigualdades 

A UGT defendeu políticas de redução de pobreza e desigualdades sociais combatendo a 

pobreza e exclusão social em todas as sedes, o desenvolvimento de políticas que, não 

garantem a todos os portugueses o direito à proteção social, baseando-se na tentativa de 

substituir direitos por assistencialismo e caridade. Todos aqueles que se encontram numa 
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situação de pobreza precisam de instrumentos e mecanismos efetivos que lhes permitam sair 

dessa condição de pobreza e não, como se de inevitabilidade se tratasse. 

Em 2011 foram cortados 563 milhões de euros nas prestações sociais (abono de família, 

rendimento social de inserção e subsídio de desemprego) este ato representou um custo social 

gravíssimo empurrando para a pobreza muitos daqueles que ficaram privados dessas 

prestações. 

 

Outro indicador que merece especial atenção é a taxa de risco de Pobreza. Em Portugal 

verificamos que, antes de transferências sociais, 42,5% da população se encontra em risco de 

pobreza, ou seja, aufere menos de 60% do salário mediano nacional. Só após as transferências 

sociais é que o problema consegue ser significativamente minorado, para a ordem dos 18%, o 

que demonstra a absoluta e imperativa necessidade da manutenção do estado social na 

sociedade portuguesa. 

A União Europeia definiu a meta de redução de 80 para 60 milhões de pobres até 2020, no 

âmbito da Estratégia Europeia 2020. Em Portugal, no âmbito do Plano Nacional de Reforma 

foram definidos compromissos e metas de redução de 200 mil pessoas em situação de 

pobreza até 2020. Esta redução será faseada: 2010-2013: 50 mil; 2014-2016: 75 mil e 2016-

2020: 75 mil. 

Em 2009, a Assembleia da República Portuguesa aprovou, por unanimidade, uma Resolução 

que determina a pobreza como um atentado aos Direitos Humanos resolução que a UGT 

apoiou. 

A pobreza e a exclusão social são o maior atentado à dignidade Humana. 

A UGT esteve representada na Comissão Nacional de Acompanhamento do Ano Europeu de 

Combate à Pobreza e à Exclusão Social – 2010, criada por resolução do Conselho de Ministros 
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n.º 56/2009, de 2 de Julho de 2009, e subscreveu o Manifesto Contra a Pobreza, afirmando os 

Princípios Orientadores e os Eixos Estratégicos em torno dos quais o Ano se desenvolveu.  

Ainda em 2009, no decorrer dos preparativos para o Ano Europeu, a UGT, esteve presente 

numa Conferência em Bruxelas: “Poverty between reality and perceptions: the communication 

challenge”, a 29 de Outubro. Iniciativa promovida pela Comissão Europeia. 

Ainda no âmbito do Ano Europeu e da Comissão Nacional de Acompanhamento, entre outras 

iniciativas, a UGT foi promotora de um “Estudo sobre Rendimento das Famílias Trabalhadoras 

em Situação de Pobreza ou em Risco de Pobreza e Exclusão Social – Medidas Públicas e 

Privadas que visem reforçar as condições de Inclusão Social e Empregabilidade”. Estudo 

realizado pela DINÂMIA-CET sob orientações da UGT. 

É fundamental oferecer às pessoas em situação de pobreza, níveis de rendimento suficientes 

para terem uma vida digna e garantir uma base de rendimento estável, de forma a que essas 

pessoas possam planificar a sua vida e fazendo face às suas necessidades. 

Em 2011, o atual Governo criou o Programa de Emergência Social (PES) com o intuito de 

acudir a situações mais dramáticas do ponto de vista social, ainda que sejam necessárias 

outras políticas de integração social do ponto de vista da UGT. 

A UGT está representada em todas as Plataformas supraconcelhias do País, 28 no total, uma 

por cada NUT III. 

Está também representada nos Conselhos Locais de Ação Social, estruturas concelhias que 

permitem um acompanhamento mais estreito das situações sociais, locais. 

A UGT esteve representada na Comissão Nacional do Rendimento Social de Inserção-CNRSI, 

sendo que o ultimo relatório que nos foi enviado se refere a dados de Setembro de 2011. Foi 

extinta, esta Comissão, com a Lei Orgânica do MSSS, Decreto-Lei n.º 126/2011, de 29 de 

Dezembro, prevê-se a criação de um Conselho Nacional de Acompanhamento das Políticas de 

Solidariedade, Voluntariado, Família, Reabilitação e Segurança Social, órgão consultivo em 

que são fundidos sete órgãos e estruturas. No entanto, este Conselho continua a aguardar a 

definição da composição, competências e o modo de funcionamento em diploma próprio. 

Durante o presente mandato foi introduzida pelo anterior Governo, uma alteração ao Decreto-

Lei n.º 70/2010, 16 de Junho, entrando em vigor a 1 de Agosto de 2010, alterando o acesso às 

prestações sociais de índole não contributiva dependentes de os beneficiários satisfazerem a 

condição de recurso, ou seja, de os rendimentos do agregado familiar onde o requerente se 

insere não ultrapassar determinado valor definido por lei.  

Benificiários do Rendimento Social de Inserção (RSI): deve ser promovida a sua colocação em 

postos de trabalho ou em trabalho socialmente necessário, no envolvimento em ações de 
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educação e formação profissional e em programas de formação de competências básicas. A 

UGT, tem-se batido ao longo dos anos pela integração profissional dos beneficiários com vista 

à sua plena integração na sociedade.  

Em 2012, o valor
1
 do limiar da pobreza era de 434€ por mês.  

Parece-nos inaceitável a prossecução de políticas de empobrecimento das pessoas e suas 

famílias, nomeadamente por via da redução indiscriminada de apoios sociais com objetivos 

puramente orçamentais. Sendo cada vez mais sentido o agravamento das desigualdades 

sociais, da pobreza e da exclusão. 

 

Nota: Irlanda não disponibilizou dados 

Fonte: Eurostat 

 

 

Fonte: Eurostat  

 

                                                           
1
 Valor convencionado pela Comissão Europeia e que corresponde a 60% da mediana do rendimento por 

adulto equivalente de cada país. 

30,0 

32,0 

34,0 

36,0 

38,0 

40,0 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Evolução do Grau de Desigualdade entre os 20% mais 
Pobres e os 20% mais Ricos em Portugal 

Portugal 



27 
 

As desigualdades sociais são sinónimo de ameaça à coesão nacional. 

Os fatores explicativos das desigualdades em Portugal, são basicamente: Nível de 

escolaridade; condição perante o trabalho, tipo de vínculos; composição do agregado familiar e 

grupo etário. 

A UGT defendeu, a aposta em políticas de longo prazo, educação e qualificações e medidas de 

emergência para acudir ao desemprego, passando pela eficácia fiscal, aumentando a sua 

abrangência e a sua progressividade.  

No entanto temos que considerar ainda, as ditas “Famílias sandwich” – acima da linha de 

pobreza, mas devido ao endividamento e a relações de trabalho precárias acabam por ter mais 

dificuldades do que as famílias pobres. Não são considerados pobres, logo não têm direito a 

nenhuma proteção social. 

Portugal regista atualmente um valor de 10% de Working Poor, os trabalhadores estão a ser 

atingidos de duas formas, desemprego e cortes nas prestações sociais. Segundo dados do 

INE, encontram-se em risco de pobreza, devido sobretudo aos baixos salários e à precariedade 

laboral (contrato a termo, falso trabalho independente, trabalho temporário). 

2011 foi o Ano Europeu das Atividades de Voluntariado que Promovam Uma Cidadania Ativa 

(EAV-2011), que teve como premissa que a cidadania ativa constitui um elemento chave de 

reforço da coesão social e da consolidação da democracia.  

UGT fez parte da Comissão Nacional de Acompanhamento do Ano Europeu do Voluntariado, 

dando contributos acerca da sua posição sobre o voluntariado e participando em ações 

relativas ao Ano. 

O Parlamento Europeu e a Comissão Europeia declararam 2012 como o Ano Europeu do 

Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações (AEEASG). A UGT fez parte da 

Comissão Nacional de Acompanhamento do Ano Europeu, onde participou em diversas 

iniciativas relativas ao ‘Ano’ quer em território nacional quer fora do País. Os valores 

preconizados neste Ano Europeu são defendidos pela UGT e pela CES à muito tempo.  

A UGT esteve presente em Larnaca, Chipre 4 e 5 de Outubro, numa conferência organizada 

pela Confederação Europeia de Sindicatos no âmbito do Ano Europeu: ETUC-FERPA-Youth 

Committee conference: "EY2012", no sentido de serem dados contributos pelas organizações 

sindicais, para que fosse elaborado um Plano de Ação sobre o tema e posteriormente 

apresentado em reunião do Comité Executivo da CES. 

 Portugal apresenta mutações demográficas de ampla escala e com importantes repercussões 

sociais, económicas e culturais. A evolução demográfica em Portugal no passado recente 

caracterizou-se por um gradual aumento do peso dos grupos etários seniores e uma redução 
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do peso da população jovem. Esta dinâmica populacional aponta para uma transição 

demográfica sem precedentes na história. A UGT, defende políticas de integração geracional 

que combatam a discriminação dos mais velhos e também dos jovens, sobretudo no acesso ao 

mercado de trabalho. 

No plano nacional constata-se que a taxa de pobreza em agregados com uma pensão e com 

mais de 65 anos é de 35%, enquanto que a média na UE são de 17,9%. 

Pessoas com Deficiência 

A UGT, ao longo do presente mandato, pugnou por defender políticas de inclusão para a 

deficiência. Dando cumprimento ao programa de ação aprovado no último Congresso. 

A qualidade de vida e igualdade das pessoas com deficiência é uma área que tem merecido 

muita atenção por parte da UGT, na defesa e promoção do valor da pessoa humana e de todos 

os direitos dos cidadãos. 

No entanto, a igualdade de oportunidades das pessoas com deficiência continua a ser uma 

problemática pertinente na prossecução da valorização da pessoa humana e dos direitos 

humanos de todos os cidadãos. O pleno acesso das pessoas com deficiência à cidadania e à 

integração no mercado de trabalho em condições de iguais oportunidades é condição essencial 

para uma sociedade inclusiva e justa. Contudo, esta realidade ainda não se concretizou e 

continua longe de ser alcançada. 

No que diz respeito aos trabalhadores com deficiência, a taxa de desemprego tende a ser mais 

elevada quando a severidade do problema ou dificuldade aumenta, especialmente para os 

problemas severos. Em 2011, verificou-se que este grupo de trabalhadores apresentava uma 

taxa de desemprego de 20%, manifestamente superior à da população total (12,8%). 

A UGT defende que a inclusão social deste grupo deverá passar prioritariamente pela sua 

integração no mercado de trabalho, torna-se imperativo combater este fenómeno, não 

esquecendo, contudo, que haverá sempre um conjunto de pessoas com deficiência em que, 

pela gravidade da mesma, tal integração não será possível. Para estas situações, será 

necessária a implementação de políticas transversais que abranjam domínios tais como a 

saúde, rendimentos, apoios às famílias e programas ocupacionais. O acesso efetivo a todos os 

graus de ensino e à formação profissional continuam também a carecer de intervenção, assim 

como a própria acessibilidade a todo o tipo de meios que lhes permita conduzir as suas vidas, 

quer na esfera pessoal quer na profissional, enquanto cidadãos de plenos direitos. 

 

 



29 
 

Sobre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) e sua 

implementação 

A CDPD foi criada por motivos diversos, tais como a “invisibilidade” das pessoas com 

deficiência. Enquanto convenção de direitos humanos, a CDPD trata as questões da 

deficiência no contexto dos direitos humanos e é o primeiro documento internacional 

juridicamente vinculativo que considera a deficiência uma questão de direitos humanos em vez 

de uma questão médica, de caridade. Esta aproximação determina um vínculo expresso com 

os direitos humanos, uma definição de responsabilidade identificando quem são os detentores 

de direitos e quem são os detentores de deveres, uma capacitação dos detentores de direitos, 

uma plena participação de todas as partes envolvidas e a não-discriminação e atenção aos 

grupos vulneráveis. A CDPD foi assinada em Março de 2007, entrou em vigor em Portugal em 

2008 e foi ratificada em 2009. A UGT, na sua intervenção tem defendido os valores e princípios 

desta Convenção. 

A UGT, tem constatado que, apesar da implementação da CDPD e embora Portugal tenha 

produzido muita legislação sobre a matéria em causa, nem sempre se verifica a sua aplicação 

em termos práticos e por conseguinte houve poucas alterações significativas ao longo dos 

últimos quatro anos. Esta problemática adquire contornos especialmente graves nos meios 

rurais, onde é ainda largamente ignorada. Persistem situações de acessibilidade ineficiente (ou 

até mesmo inexistente) a meios e serviços públicos, particularmente flagrantes nas questões 

relativas à mobilidade, mas também ao nível do acesso a informação, como sendo a educação 

sexual e o planeamento familiar. Persiste também alguma necessidade de sensibilizar pessoas 

e instituições por forma a saber como melhor lidar com as pessoas com deficiência, bem como 

capacitá-las e integrá-las na sociedade. Mas acima de tudo, é a mentalidade portuguesa ainda 

muito presa a preconceitos que pouco evoluiu e que mais carece de mudança. A CDPD foi um 

passo importante neste sentido e as ações de formação e sensibilização dela decorrentes 

atuam como um veículo dessa mudança, embora esta não suceda com a rapidez desejada. 
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III. PROMOVER O DIÁLOGO SOCIAL 

1. REFORÇAR A CONCERTAÇÃO SOCIAL E DIÁLOGO INSTITUCIONAL 

Não pode deixar de ser assinalado que o diálogo social tem desempenhado, hoje como sempre 

mas porventura de uma forma mais sentida por todos, um papel muito importante na 

construção de consensos, promovendo, aos vários níveis em que se realiza, não apenas uma 

maior adequação das soluções obtidas mas igualmente um clima de maior coesão social, 

particularmente importante no atual contexto nacional.   

Será assim fundamental que o combate à crise se processe num clima contínuo de diálogo 

social, reunindo-se em torno de uma necessária justiça social, obstando a ruturas que 

coloquem Portugal numa situação insustentável.  

Concertação Social Tripartida – CPCS 

A concertação social, sustentada num processo permanente de diálogo e de negociação, é não 

apenas um elemento de dinamização da mudança indissociável do nosso sistema de relações 

de trabalho, cuja relevância estrutural conhece inclusivamente consagração constitucional.  

A concertação social demonstrou, desde o seu início, que é mais do que um mecanismo de 

reciprocidade negociada entre interesses dos grupos presentes, alargando o seu campo de 

ação a matérias de interesse geral.  

Tal função social da concertação social, nem sempre facilmente apreensível pela sociedade, foi 

particularmente notória no período desde o último Congresso, em que a concertação, não 

obstante as limitações impostas por necessidades de consolidação orçamental e mesmo pelo 

quadro do PAEF, assumiu um papel relevante na conformação das políticas, garantindo uma 

desejável estabilidade social. Tal contribuiu decisivamente para uma maior credibilidade e 

confiança externa no nosso País.  

Neste últimos 4 anos, a UGT manteve o seu forte empenho na concertação social, tendo 

conseguido que as discussões e acordos celebrados se centrassem em matérias essenciais 

para os trabalhadores e para o País.  

Num momento em que o enfoque das políticas europeias e nacionais foi colocado na 

consolidação orçamental e na desregulação social, a UGT bateu-se pela implementação de 

medidas de crescimento, competitividade e emprego, as quais são hoje genericamente 

assumidas como prioritárias.  

Foi essa visão que marcou os acordos e as discussões neste período.  



32 
 

Em 2010, tais matérias estiveram no centro da agenda da concertação na discussão de um 

possível Pacto para o Emprego, processo que se concluiria sem sucesso na sequência de um 

conjunto de medidas fortemente penalizadoras para os trabalhadores e pensionistas, no 

quadro da proposta do Orçamento do Estado para 2011 (PEC 3), algumas das quais em 

sentido oposto aos consensos que estavam em construção em sede de CPCS.   

Apenas como resultado de uma Greve Geral, a UGT forçou a reabertura do diálogo na 

concertação social, visando a celebração de um acordo em que as matérias do crescimento e 

do emprego, adivinhando-se a iminência de uma intervenção externa, estiveram novamente no 

centro das discussões.  

A assinatura de dois acordos em 2011, a Declaração Conjunta sobre um Acordo tripartido para 

a Competitividade e o Emprego, 9 de março, o qual visava enviar um sinal para o exterior sobre 

os consensos que estavam a ser construídos, e o Acordo tripartido para a Competitividade e o 

Emprego, de 22 de março.  

Este último acordo não apenas afirmava um conjunto de políticas nas áreas que 

considerávamos essenciais, mas viria a revelar-se importante para conformar algumas das 

medidas do Memorando de Entendimento que viria a ser celebrado em maio de 2011, evitando 

desde logo algumas opções mais gravosas.  

Diga-se que os parceiros sociais não participaram, e não foram a tal chamados, na negociação 

do Memorando, o qual a UGT sempre considerou conter um conjunto de políticas que 

mereceram a nossa oposição. No entanto, o Memorando da Troika não deixou de constituir um 

fator importante nas discussões seguintes da CPCS.  

A mudança de Governo e o novo quadro de ajustamento determinariam o início de um novo 

processo negocial, no qual a UGT novamente se bateu por políticas mais justas e que 

minimizassem os impactos das políticas de austeridades impostas não apenas pela Troika, 

mas ainda pelo próprio Governo.  

A postura negocial do Governo, desde logo visando transformar a concertação social num 

órgão de mera audição, bem como apresentando propostas gravosas totalmente à margem 

dos parceiros (aumento da meia hora), esteve na origem de uma nova greve geral, a qual, de 

novo, constituiu-se como essencial para uma maior abertura negocial do Governo.  

A UGT esteve fortemente empenhada em todos os processos negociais, que nos grupos de 

trabalho quer nos plenários da CPCS, e apenas as reivindicações e propostas da UGT 

permitiram obter acordos com um alcance e um equilíbrio de políticas globais. Se não fosse o 

esforço da UGT não teria decerto existido um verdadeiro Compromisso nas áreas do 

Crescimento, Competitividade e Emprego, como o que foi assinado em janeiro de 2012.  
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Em matérias como as políticas ativas de emprego, a formação profissional, o subsídio de 

desemprego o combate à economia informal ou a revisão da legislação laboral, as propostas 

da UGT, e a união dos seus sindicatos em torno das mesmas, foram essenciais para um 

alcançar um acordo mais equilibrado, evitar a imposição de uma maior desregulação laboral e 

social e garantir um clima de coesão social, essencial nos planos interno e externo.  

Constatamos porém que, não obstante o papel importante do Compromisso, a sua 

implementação não tem sido homogénea, sendo dada prioridade às alterações da legislação 

laboral em claro detrimento de medidas significativas de crescimento, competitividade e 

emprego.   

Não deve ser esquecido que os trabalhos da concertação social não se esgotam nos acordos 

celebrados ou na sua implementação, tendo a UGT promovido a discussão de matérias como o 

salário mínimo, a segurança social ou os processos de ratificação das convenções OIT,   

Por outro lado, a concertação social só poderá funcionar de forma efetiva se todas as partes 

estiverem plenamente implicadas no processo de diálogo, o que, no nosso entender, não tem 

sucedido.  

A UGT considera que, independentemente da representação, o Governo enquanto tal é o 

interlocutor na CPCS, pelos que os compromissos aí assumidos são compromissos do 

Governo e não apenas de um outro ministério. A UGT tem sido particularmente crítica quanto a 

esta questão, considerando que a mesma tem estado na origem de dificuldades e bloqueios 

que podem comprometer o verdadeiro espírito da concertação 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, 

essencial para o futuro do País.  

Diálogo Social Bipartido 

A UGT procurou reforçar o diálogo bilateral com os demais parceiros sociais e promoveu e/ou 

participou num conjunto alargado de reuniões e contactos, muitos dos quais sobre matérias em 

discussão em sede de CPCS ou ainda matérias que integram o PAEF. 

Apesar de não terem sido concluídos acordos bilaterais neste período, importa destacar a 

importância deste diálogo na construção de consensos em áreas essenciais para os 

trabalhadores, consensos que contribuíram para atenuar os impactos negativos de medidas 

preconizadas pela Troika e pelo Governo português.  

Matérias como a redução das compensações e a criação em simultâneo de um fundo de 

compensação, as portarias de extensão ou ainda a dinamização da negociação coletiva são o 
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exemplo da importância do diálogo bipartida, ainda que em muitos casos não se tenham 

alcançados todos os objetivos que a UGT.  

Ainda no quadro do diálogo bilateral, importa efetuar uma referência às atividades realizadas 

pela UGT, conjuntamente com a CGTP, a CIP o CEEP-Portugal no acompanhamento e 

avaliação da implementação a nível nacional dos acordos subscritos a nível europeu, 

nomeadamente o Acordo-Quadro sobre os mercados de trabalho inclusivos de 2011. Foi assim 

efetuada uma tradução do acordo europeu bem como consensualizados os relatórios de 

implementação anuais enviados aos parceiros sociais comunitários (CES e Business Europe)  

Conselho Económico e Social 

O CES é um órgão constitucional de consulta e concertação social que tem por principais 

objetivos a promoção da participação dos agentes económicos e sociais nos processos de 

tomada de decisão dos órgãos de soberania, no âmbito de matérias socioeconómicas. 

É assim um espaço de diálogo entre o Governo, os Parceiros Sociais e restantes 

representantes da sociedade civil organizada, que a UGT tem valorizado e em que sempre 

participou ativamente. 

Nestes últimos anos, a UGT tem participado, ao mais alto nível, no Conselho Coordenador, 

órgão que coadjuva o Presidente do CES no exercício das suas funções. 

Estivemos ainda profundamente envolvidos em todos os pareceres elaborados pelo Conselho 

Económico e Social (num total de 17 pareceres), tendo participado nos diversos Grupos de 

Trabalho, Comissões e Plenário. Nesse período, para além daquela participação de referir que 

dois dos pareceres do CES tiveram como relatores membros da UGT – João Proença – 

Parecer sobre as Grandes Opções do Plano 2012-2015 e João Dias da Silva - Parecer sobre a 

Proposta de Lei N.º 81/XII (alterações à legislação do trabalho aplicada a trabalhadores que 

exercem funções públicas). 

A crescente intervenção do CES, quer na sequência das solicitações dos órgãos de soberania, 

quer por iniciativa própria, traduziu-se num maior esforço por parte da UGT, de modo a 

continuar a assegurar uma participação ativa nos trabalhos do CES e a promover uma visão e 

posições mais equilibradas.   

 
Diálogo Institucional  

 

Ao longo destes últimos anos, a UGT reforçou o diálogo institucional reunindo, com 

regularidade com entidades nacionais e estrangeiras, o que se revelou particularmente 

importante num contexto como o que atravessamos.  

http://www.ces.pt/download/1209/Parecer_sobre_a_Proposta_Lei%2081_XII.pdf
http://www.ces.pt/download/1209/Parecer_sobre_a_Proposta_Lei%2081_XII.pdf
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Temos procurado apresentar as nossas preocupações e posições ao Presidente da República, 

no quadro da importante magistratura de influência que este mantém e que, num quadro como 

o atual, se afigura essencial. 

Mantivemos reuniões regulares na Assembleia da República, quer com Grupos Parlamentares, 

quer com Comissões daquele Órgão, algumas das quais solicitadas pela UGT, visando 

informar e sensibilizar os deputados e as estruturas para as nossas preocupações e 

reivindicações. 

Neste período, de referir o espaço de diálogo que a UGT foi conseguindo abrir junto das 

instituições da Troika, não só no quadro das avaliações regulares ao PAEF, mas também em 

contactos diretos, dos quais importará destacar a participação do Secretário Geral em 

Washington, em reunião com o FMI, no quadro de delegação da CSI. 

2. APOIAR A NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

 

Desenvolvimento da negociação coletiva 

Com a revisão e publicação do Código de Trabalho de 2009 (CT) abriram-se algumas 

perspetivas de renovação dos conteúdos convencionais e de incentivo à negociação coletiva. 

A legislação passou a permitir a negociação por convenção coletiva de matérias relacionadas 

com a organização do tempo de trabalho nas empresas – sendo o banco de horas o exemplo 

mais divulgado — dando continuidade e cobertura legal a algumas experiências convencionais 

que vinham a ser desenvolvidas por sindicatos afetos à UGT. 

A legislação também deu continuidade efetiva ao mecanismo da cessação de convenções por 

via de uma figura muito polémica (sobrevigência), introduzida na codificação de 2003, 

adicionando nova disposição ao regime de sobrevigência em 2009, fazendo cessar a cláusula 

contratual que fazia renovar automaticamente a convenção, no caso de as partes não se 

entenderem no processo negocial. Em contrapartida surgiu a arbitragem necessária para cobrir 

situações de vazio contratual. 

Como fator muito relevante para a contratação coletiva, regista-se para este período em 

análise, a criação de uma disposição no CT de 2009 que permitiu às partes publicarem de 

imediato o resultado da negociação, que acabou com a sujeição a determinados prazos 

impostos pela via administrativa que impediam a publicação. 

Finalmente, por imposição da Troika, o Código do Trabalho sofreu recentemente alterações, 

visando a destruição do modelo nacional, em particular, descentralizando a negociação coletiva 

e sobrepondo-se às convenções negociadas reduzindo-lhes os valores complementares da 

remuneração de base para metade como, por exemplo, o valor percentual estabelecido no 

Código do Trabalho para o trabalho suplementar. 



36 
 

O resultado quantitativo da publicação de textos negociais tem duas componentes 

distintas: Nunca atingiu números elevados durante a vigência do Código do Trabalho (Gráfico 

1) mas as convenções, em menor número, abrangeram mais trabalhadores (Gráfico 2). 

Gráfico 1 – Convenções Negociais Publicadas 

 

Fontes: UGT/BTE 

 

Outra característica a ter em conta é o facto de a crise ter consequências retardadas na 

negociação coletiva para posteriormente entrar em colapso, como consequência de não terem 

sido publicadas as portarias de extensão e do abrandamento e recuo de toda a atividade 

económica. 

Gráfico 2 – Trabalhadores Abrangidos – Sector Privado 

 

Fontes: DGERT 
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Quanto à Administração Pública, com a aprovação do regime de contrato de trabalho em 

funções públicas de 2008, foram dados os primeiros passos numa negociação que se pretende 

mais efetiva, a par da forte austeridade, que recaiu quase exclusivamente sobre estes 

trabalhadores com o congelamento e a diminuição de salários. A evolução e o desenvolvimento 

de um novo sistema de negociação coletiva, no que respeita a outras matérias, foi prejudicado 

desnecessariamente. 

Gráfico 3 – ACT Administração Pública 

Fontes: DGAEP/UGT 

 

O resultado de quatro anos (Gráfico 3) é inaceitável, com tendência para o agravamento, não 

por qualquer razão relacionada com a situação financeira do Estado, porque não envolve 

custos, mas por desmazelo, incompetência ou ausência de vontade. 

Foram apresentadas propostas que não tiveram resposta, negociados acordos coletivos, mas 

não subscritos, houve violação de prazos, relativamente a depósitos das convenções. 

Conhecem-se cerca de seis dezenas de casos a aguardarem resolução, envolvendo a 

administração central, institutos públicos e autarquias locais. 

Entretanto as entidades empregadoras públicas vão aplicando unilateralmente regulamentos, 

introduzindo matérias que deveriam ser negociadas e reguladas em sede de ACCEP, violando 

a lei. O próprio Governo, através da Secretaria de Estado da Administração Pública, não 

cumpre os prazos legais relativamente ao tratamento dos depósitos dos acordos coletivos.  

Se no sector público e sector empresarial do Estado foi introduzido o congelamento salarial, a 

atualização resultante da atividade negocial no sector privado, no seu conjunto, quase não 

cresceu, apresentando pequenos ganhos seguidos de pequenas perdas e atingiu cada vez 
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menos trabalhadores (Gráfico 2). Alguns sectores beneficiaram do impulso do salário mínimo 

nacional (RMMG), que resultou de um acordo tripartido plurianual estabelecido em 

Concertação Social, celebrado em 2006 para cobrir os anos de 2007 a 2011. 

O aumento médio (Gráfico 4) enquadrou-se na designada moderação salarial há vários anos 

imposta aos países da Zona Euro, a que Portugal pertence. No caso português, para além do 

salário ser inferior ao dos restantes países, não só não cresceu o suficiente para se poder falar 

em convergência salarial com outros salários europeus mais elevados, como houve sectores 

em que os salários negociados não cobriram a inflação.   

Gráfico 4 – Variação Salarial 

Fontes: INE e DGERT 
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A portaria de extensão (PE) tem sido um instrumento administrativo indispensável que resulta 

do estabelecimento de uma convenção coletiva, geralmente sectorial, aplicável ao mesmo 

sector económico e profissional visando estabelecer as mesmas condições de trabalho entre 

os trabalhadores e competitividade e transparência entre as empresas. 

As condições aplicáveis são mínimas porque mínimos são os resultados de uma negociação 

coletiva sectorial. 

A portaria de extensão (Gráfico 5) tem sido um instrumento voluntário de extensão utilizado 

pela partes subscritoras, em conjunto ou em separado, a partir geralmente dos contratos 

coletivos de trabalho sectoriais. 

Gráfico 5 – Convenções Coletivas e PE 

 

Fontes: UGT/BTE  
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2012) onde esta matéria está ausente, logo não deveria fazer parte das restrições e atropelos 

ao estabelecimento da negociação coletiva. 

Mas tem sido utilizada como uma arma política e ideológica contrariando frontalmente as 

intenções de dinamizar a contratação coletiva inscritas no Compromisso visando destruir, por 

esta via, o sistema nacional de cobertura de relações de trabalho e a própria negociação 

coletiva. 

Quase ano e meio sobre o início da destruição do sistema de relações coletivas em Portugal o 

Governo emitiu uma resolução (n.º 90/2012 de 31 de Outubro) limitando ao máximo qualquer 

emissão de portaria, através da criação de filtros que impedem a regulamentação e a 

estabilidade das relações de trabalho na maior parte dos sectores de atividade.    

É importante referir que esta resolução visou, em primeiro lugar, a extensão de convenções de 

2011 que já não tinham interesse nem efeitos para as partes sob o ponto de vista de 

concorrência e competitividade entre as empresas.  

É mais um instrumento para o presente e para o futuro destinado a manter a negociação 

coletiva quase paralisada, impedindo ainda as partes de utilizarem as recentes alterações ao 

Código do Trabalho para negociar conteúdos convencionais em favor da articulação das 

convenções de níveis diferentes e de matérias fundamentais na relação coletiva de trabalho, 

que poderão ser discutidas e adaptadas ao nível da empresa. 

Não há acordos de empresa descentralizados sem contratos coletivos sectoriais e não 

havendo portarias de extensão não há contratos coletivos sectoriais. 

O acompanhamento e apoio à negociação coletiva  

Para cumprimento do objetivo «promover o enriquecimento da negociação coletiva» a UGT 

realizou 37 reuniões e produziu documentos de apoio no âmbito do Grupo de Trabalho de 

Acompanhamento da Negociação Coletiva (GTANC).  

No seguimento de uma necessidade continuada para fortalecer e dinamizar a negociação 

coletiva, especialmente na atual conjuntura económica, a UGT realizou diversas atividades 

materializadas na elaboração de documentos com o objetivo de informar, apoiar e coordenar a 

ação sindical, promovendo mesas negociais conjuntas.  

Durante o período em apreciação, foi efetuada uma análise exaustiva das sucessivas 

alterações legislativas, com especial enfoque nas consequências para a negociação coletiva, 

designadamente: 

 As principais alterações legislativas em matéria de parentalidade; 

 As principais alterações legislativas sobre contratação a termo; 
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 Elaboração de um documento sobre «o processo de eleição de representantes de 

SST»; 

 Elaboração de um documento de trabalho sobre «renovação extraordinária dos 

contratos a termo»; 

 Elaboração de um documento de trabalho sobre «o novo regime das compensações»; 

 Elaboração de um documento sobre «o enquadramento Jurídico da Negociação 

Coletiva no sector privado e no sector público»; 

 Elaboração de um documento sobre «as implicações das alterações legislativas na 

negociação coletiva» (férias, trabalho suplementar, banco de horas individual e 

descentralização organizada).  

 Elaboração de uma apresentação sobre «Alterações ao Código do Trabalho e a 

Negociação Coletiva – Quais os impactos»; 

Para um maior e melhor acompanhamento da negociação coletiva, a UGT apresentou várias 

propostas de redação de cláusulas tipo para integrarem as propostas sindicais dos 

negociadores, onde se procurou adaptar as convenções aos novos enquadramentos jurídicos, 

bem com à atual conjuntura económica.  

Foram elaboradas cláusulas tipo sobre a negociação coletiva sectorial com a articulação com o 

nível da empresa – concorrência de convenções; a temática da adesão às convenções 

coletivas; o banco de horas; minuta de requerimento de portaria de extensão, para dar 

cumprimentos aos novos requisitos estabelecidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 

90 de 31 Outubro de 2012.  

No que respeita aos trabalhadores não sindicalizados e ao papel das convenções coletivas 

nesta matéria, a UGT promoveu uma reunião de trabalho com os negociadores sindicais para 

operacionalizar a negociação das cláusulas de adesão individual. As conclusões deste trabalho 

serão incluídas posteriormente no estudo final. 

Os últimos anos foram marcados pela crise com efeitos desoladores na contratação coletiva e 

consequentemente resultados muito penalizadores para as partes, o que motivou algumas 

iniciativas da UGT: 

 Documento sobre «Os Instrumentos Legislativos – Que utilização»; 

 Documento sobre «A Situação da Negociação Coletiva – Uma avaliação global» 

 Documento sobre estratégias para a negociação coletiva – «Os Salários – 

Enquadramento 2011/12»; 

 Documento sobre boas práticas «negociar em tempo de crise, exemplo prático de uma 

convenção celebrada». 

 Documento de discussão sobre «a análise das conclusões do seminário da negociação 

coletiva de 17 e 18 Junho 2011»; 
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 Documento sobre a negociação em tempo de crise – Repsol / Polímeros. 

No seguimento do apoio à contratação coletiva, a UGT procedeu à análise quantitativa e 

qualitativa das convenções coletivas publicadas e desenvolveu algumas atividades com 

carácter regular. 

 O Relatório sobre a negociação coletiva foi produzido com uma periodicidade 

trimestral, pontuando o relatório anual com mais latitude e aprofundamento, visando 

um acompanhamento efetivo e próximo, retirando ensinamentos que servissem a 

promoção da negociação coletiva.  

 Este acompanhamento permitiu uma análise qualitativa e quantitativa mais fina, por um 

lado, através da disponibilização de dados informativos e estatísticos relativos às 

convenções coletivas publicadas em Boletim de Trabalho e Emprego (BTE), onde 

igualmente foram inscritas dificuldades e bloqueios que se verificaram no decorrer das 

negociações e, por outro lado, concretizar o apoia aos sindicatos na dinamização da 

negociação coletiva e na modernização do clausulado. 

 Construiu-se e atualizou-se semanalmente uma base de dados para 

acompanhamento das principais convenções coletivas em fase de negociação, 

conciliação, mediação e arbitragem, que foi substituída posteriormente pelo 

acompanhamento das grandes convenções, nos mesmos termos  

 Passaram a produzir-se folhetos sobre a negociação coletiva «Contratação 

Coletiva em Números», contendo uma súmula mensal da negociação com referência 

ao período homólogo do ano anterior para divulgar junto dos sindicatos e negociadores 

sindicais, nomeadamente através da distribuição ao Grupo de Acompanhamento da 

Negociação Coletiva e ao Secretariado Nacional. 

 Construiu-se e atualizou-se quinzenalmente uma base informativa relativa à 

evolução dos salários e das variações intertabelas a partir dos instrumentos de 

regulamentação coletiva de trabalho publicados. 

 Procedeu-se à análise qualitativa das convenções coletivas, por tema, com o 

objetivo de apoiar os sindicatos na apresentação de propostas ou contrapropostas 

negociais e onde se procurou dar resposta a um enquadramento diferente e inovador 

nas várias temáticas.  

 Elaborou-se em documento crítico o levantamento de clausulado sobre a matéria de 

organização do tempo de trabalho, no que respeita ao banco de horas e ao horário 

concentrado, publicado nos boletins de trabalho e emprego nos anos 2009, 2010, 2011 

e 1.º trimestre de 2012. 

 A UGT elaborou ainda o estudo «Combate à precariedade e às discriminações» com 

base nos Boletins de Trabalho e Emprego de 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009 (48 

BTE’s por ano) – listagem e análise de 1ªs convenções, revisões globais e texto 

consolidado relativamente à matéria da precariedade. Foi igualmente efetuada uma 

caracterização das figuras contratuais precárias elencadas na legislação. 
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 Atenta a importância da matéria da Segurança e Saúde no Trabalho, foi elaborado um 

documento para os sindicatos, no sentido de apurar a frequência da organização da 

prevenção da segurança e saúde no trabalho nas convenções coletivas de trabalho. 

Dentro do tema geral, a alcoolemia, o tabagismo e o consumo de drogas, procurou-se 

apurar o número de convenções coletivas cujo clausulado fizesse referência a estes 

temas e que servisse de modelo para as negociações noutros sectores. 

 A fim de esclarecer a situação dos complementos de subsídio de doença na 

Negociação Coletiva, foi realizado um estudo (2012) a partir de um levantamento 

plurianual de convenções publicadas. 

 No sentido de acompanhar os Sindicatos na definição das prioridades para a 

negociação coletiva em 2011, a UGT elaborou um inquérito aos sindicatos sobre a 

negociação das grandes convenções coletivas – identificação das limitações e 

das necessidades. O inquérito foi construído e distribuído junto de cerca de 20 

sindicatos que representam vários sectores de atividade. Com este instrumento a UGT 

procurou não só estudar, contribuir e incentivar resultados negociais, a partir do 

levantamento dos sucessos, dificuldades e frustrações decorrentes do processo 

negocial.  

 Elaboração de um relatório sobre o impacto do diálogo ao nível da empresa. O 

documento contemplou por um lado, uma avaliação da legislação aprovada com 

impacto sobre a prática do direito à informação e consulta nas empresas e, por outro, 

uma avaliação das cláusulas dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho 

que potenciem o reforço dos mecanismos de informação e consulta. 

 No âmbito do projeto para a elaboração de um acordo tipo para a negociação coletiva 

da função pública, a UGT realizou reuniões de apresentação e discussão de 

documentos com clausulado para este sector, interpretando e adaptando o regime do 

contrato de trabalho em funções públicas. 

 A UGT participa no grupo de trabalho da igualdade e negociação coletiva da CITE, 

onde se procede à apreciação fundamentada da legalidade das disposições das 

convenções coletivas em matéria de igualdade e não discriminação.  

No sentido de acompanhar os sindicatos na definição das prioridades para a negociação 

coletiva, enriquecendo e uniformizando os conteúdos da negociação coletiva, foram 

organizados três seminários, um para «Reforçar a negociação coletiva. Melhorar as 

condições de vida e de trabalho» a 19 e 20 de Abril de 2010 em Monte Real, outro para 

discutir a «Negociação coletiva – que futuro» nos dias 17 e 18 de Junho de 2011, em a 2 e 3 

de Fevereiro de 2012 foi realizado a Conferência «Negociação Coletiva». 

Para cumprir os objetivos foram elaborados estudos:  

a) «Questões inovadoras na negociação coletiva» onde foram recolhidas boas práticas 

em matéria de mobilidade, adaptabilidade, formação, precariedade, discriminação e 

segurança e saúde no trabalho; 
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b) «Os aumentos salariais nos últimos 10 anos numa perspetiva nacional e europeia – a 

evolução dos custos unitários de trabalho» onde se abordam questões como 

crescimento e competitividade; 

c) «Os mecanismos administrativos»; 

A UGT elaborou comentários e participou na elaboração de estudos temáticos e setoriais (CAR 

– Comparative Analisis Report) para a Eurofound:  

 Âmbito dos relatórios do EWCO: trabalho não declarado; medidas de emprego jovem; 

álcool e drogas; medidas ativas de emprego; jovens; desenvolvimentos recentes na 

organização do trabalho em Portugal 

 Âmbito dos relatórios do EIRO: setor bancário; setor audiovisual; crise e relações 

laborais; sector diálogo transetorial; setor desporto e lazer ativo; setor educação; setor 

indústrias verdes; setor hotelaria e restauração; setor metalúrgico; setor alimentação e 

bebidas; setor limpeza; setor pesca; setor comércio; setor espetáculo; setor do papel; 

setor segurança privada. 

 Respostas aos inquéritos anuais da CES sobre Negociação Coletiva. 

 

3. CONFLITUALIDADE LABORAL 

 

Diálogo e conflitos 

A matriz político-sindical da UGT tem privilegiado o diálogo como fonte e recurso para dirimir 

conflitos e resolver contendas, mas nunca afastou a utilização da greve como o último dos 

recursos para pressionar soluções.   

A opção mais natural para os sindicatos tem sido o aproveitamento das vias estabelecidas pela 

legislação para a resolução de conflitos, porque interessa sobretudo no estabelecimento de 

negociação coletiva ou na concretização de outra qualquer disputa que oponha as partes, obter 

um resultado que satisfaça ambas e que ponha cobro ao conflito.  

Assim, a primeira instância para a resolução de conflitos de negociação coletiva (Quadro 1) 

apresenta um visível decréscimo dos requerimentos de conciliação bem como um êxito 

relativamente agradável nos resultados face à degradação da situação económica e social dos 

últimos anos, pouco propícia à convergência das partes que não se entenderam na fase de 

negociação direta.  
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Quadro 1 – Conciliações 

  Requeridas Concluídas 
    

    C/Acordo S/Acordo 

2009 93 50,00% 50,00% 

2010 85 47,60% 52,40% 

2011 77 36,80% 63,20% 

Fonte: DGERT, dados não disponíveis para 2012 

A segunda instância (Quadro 2) tem sido a menos utilizada e de menor êxito. Apesar de não ter 

oferecido, à partida, quaisquer garantias de sucesso tem sido uma passagem obrigatória para 

a tentativa de resolução de conflitos, em sede de arbitragem voluntária ou arbitragem 

obrigatória. 

Quadro 2 – Mediações 

Anos Total Concluídas 

  Requerimentos C/Acordo S/Acordo 

2009 14 0 6 

2010 14 1 1 

2011 15 0 10 

Fonte: DGERT, dados não disponíveis para 2012 

A arbitragem, nas suas vertentes voluntária e obrigatória, não foi utilizada na prevenção de 

conflitos, vocacionando-se mais para a efetivação da regulação das relações de trabalho com 

êxito muito limitado perante algumas tentativas, no caso da arbitragem obrigatória, que ainda 

chegaram a ser discutidas em sede de CPCS.  

Não havendo acordo em qualquer instância ou por outro qualquer motivo laboral os sindicatos 

recorreram a formas de luta incluindo a greve em circunstâncias diversas ou afins  nos sectores 

público e privado. 

No que respeita a greves de natureza sectorial e que envolvam a satisfação de necessidades 

sociais impreteríveis, a lei obriga à prestação de serviços mínimos, sendo que no setor 

empresarial do Estado, quando as partes não chegam a acordo prévio quanto à natureza e 

intensidade dos serviços mínimos a decisão cabe a um tribunal arbitral (Gráfico 1). É o melhor 

barómetro de que dispomos servindo de indicador para medir a conflitualidade.  

A tendência, com o aprofundar da crise, tem levado ao aumento das greves, sendo mais 

relevante no setor dos transportes. Os sindicatos da UGT envolveram-se em inúmeras greves 

de maior significado, designadamente nos transportes aéreos, fluviais, rodoviários e ferroviários 

e setor público, assumindo maior significado esta forma de luta por ocorrer em período de 
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degradação das relações coletivas, em que os trabalhadores sofrem as maiores pressões e 

ameaças devido à escassez de emprego. 

Gráfico 6 – Processos Submetidos ao Tribunal Arbitral 

 

Fonte: Sítio do CES   

No que respeita a greves do setor privado as estatísticas estão desertas para o período em 

análise, 2009-2012, mas há indicações seguras do seu aumento e frequência, designadamente 

nos transportes rodoviários de passageiros com constante envolvimento do sindicato do setor 

afeto à UGT.  

Seria muito interessante apurar a motivação que levou às greves embora se tenha a certeza da 

constância de algumas causas mas também, como no caso dos indicadores quantitativos, não 

existe informação disponível ou convenientemente tratada, a não ser os períodos que 

precederam as greves gerais de 2010 e 2011.  

Como balanço, há que considerar com muita atenção os avisos que representam uma 

escalada de conflitos nos últimos anos e que se instalaram com permanência na sociedade. Os 

conflitos laborais, pela frequência e pelo envolvimento de milhares de trabalhadores, 

influenciam a sociedade e são também a emanação de uma sociedade descontente e 

revoltada.    

As duas Greves Gerais – 2010 e 2011 

O período decorrido desde o último Congresso foi marcado por duas greves gerais, a 24 de 

Novembro de 2010 e 2011, as quais foram convocadas pela UGT para exigir uma mudança 

das políticas de austeridade na defesa do crescimento e do emprego, uma mais justa 
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repartição dos sacrifícios impostos a trabalhadores e pensionistas e a existência de um efetivo 

diálogo social.   

O período decorrido desde o último Congresso foi marcado por duas greves gerais, a 24 de 

Novembro de 2010 e 2011, as quais foram convocadas pela UGT para exigir uma mudança 

das políticas de austeridade na defesa do crescimento e do emprego, uma mais justa 

repartição dos sacrifícios impostos a trabalhadores e pensionistas e a existência de um efetivo 

diálogo social.   

A Greve Geral de 24 de Novembro de 2010 

No início de 2010, o Governo apresentava o Programa de Estabilidade e Crescimento 2010-

2013, que mereceu profundas críticas por parte da UGT. O PEC – 2 foi centrado na 

estabilidade e na consolidação das finanças públicas, defendendo a redução de despesa com 

algumas prestações da Segurança Social, uma política de congelamento de salários na 

Administração Pública, a contenção dos investimentos públicos, entre muitas outras.  

A situação foi-se agravando ao longo do ano, com o Governo a aprovar medidas cada vez mais 

austeras e restritivas, viradas para a redução do défice orçamental e com impactos muito 

negativos em termos de bem-estar dos trabalhadores e pensionistas e das suas famílias.  

Ainda no primeiro semestre do ano, e de uma forma demasiado prematura, imposta pela União 

Europeia, foram eliminadas importantes medidas adotadas em 2009 e que visavam dinamizar a 

economia e promover a criação de emprego.  

No final de Setembro, o Governo apresentava um novo conjunto de medidas - a integrar na sua 

maioria no quadro do Orçamento do Estado de 2011 - ainda mais grave, que veio aprofundar 

os impactos negativos que já eram sentidos pelos trabalhadores, pensionistas e população em 

geral e condicionar ainda mais o desenvolvimento económico e social do País.  

Eram medidas inaceitáveis como a redução dos salários dos trabalhadores da Administração 

Pública e do Sector Empresarial do Estado, o congelamento de todas as pensões, mesmo das 

pensões mínimas ou a redução de direitos, em áreas fundamentais como a Saúde. Estavam 

também em causa medidas como a redução de investimentos públicos, o agravamento da 

carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho e do IVA, entre outras.  

Simultaneamente foram-se ouvindo declarações do Governo apelando também a um 

congelamento ou mesmo redução salarial no sector privado para o ano de 2011.  

Este novo conjunto de medidas veio agravar as condições de vida das pessoas e comprometer 

o desenvolvimento do País, atirando-o para uma potencial nova recessão em 2011.  
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Ao longo de 2010, a UGT esteve fortemente empenhada na discussão de um possível acordo 

para o Emprego em sede de CPCS. Sempre entendemos que este acordo poderia ter um papel 

muito importante para a criação de condições essenciais ao relançamento económico e à 

criação de emprego, especialmente num momento difícil marcado por um elevado desemprego 

e pelo fraco crescimento económico.  

Contudo, o desrespeito do Governo face a compromissos tripartidos anteriormente assumidos 

na Concertação Social, com o PEC 3, tornou inviável a continuação da discussão tripartida 

então em curso. 

Era inevitável que, perante o ataque brutal aos direitos e condições de trabalho, com impacto 

negativo no crescimento e no emprego, a UGT assumisse as mais duras formas de luta, 

designadamente avançando para uma Greve Geral, vinte e dois anos após a greve de 1988, 

que teve na sua génese uma pretensão do Governo de liberalizar os despedimentos. 

A Greve Geral de 24 de Novembro de 2011 

O ano de 2011 foi marcado pela assinatura do Memorando da Troika em Maio de 2011, o qual, 

tendo sido ainda assinado pelo Governo socialista, contava com o apoio de uma larga maioria 

parlamentar. 

A mudança de Governo, em Junho de 2011, trouxe uma política que, invocando o conteúdo do 

Memorando, promovia sobretudo uma sistemática desvalorização do trabalho e a desregulação 

laboral como fatores de mudança. 

A proposta de Orçamento do Estado para 2012 traduziu um ataque brutal aos salários e 

pensões, mesmo daqueles com baixos rendimentos e voltava a agravar de modo inaceitável as 

desigualdades.  

Entre outras medidas, da proposta de Orçamento do Estado constava a suspensão do 

pagamento dos subsídios de férias e de Natal para os trabalhadores do sector público e 

reformados, que o Tribunal Constitucional viria depois a julgar inconstitucional.  

Mais, inexistia no momento uma verdadeira concertação social e verificava-se antes uma 

prática permanente de fuga do Governo à discussão das matérias fundamentais ligadas às 

áreas económicas e sociais, associada à incapacidade de apresentação de propostas e a um 

sistemático desrespeito pelos compromissos assumidos. 

A tal clima, adicionavam-se as declarações públicas do Primeiro-Ministro a anunciar o aumento 

do horário de trabalho em meia hora por dia, sem remuneração adicional, num ataque sem 

precedentes aos trabalhadores, tornando inevitável uma nova Greve Geral.  
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A UGT realizou a greve em defesa de soluções para a crise baseadas no crescimento e 

emprego, numa política de rendimentos justa, na solidariedade e no combate às desigualdades 

e à pobreza e exclusão social, e para promover o diálogo social a todos os níveis.  

O balanço das greves gerais  

A UGT sempre se empenhou no reforço do diálogo social, na certeza de que a negociação a 

nível nacional, sectorial e de empresa, permite o encontro de soluções concertadas, que 

respondem melhor às necessidades das empresas e dos trabalhadores.  

No entanto, e face à gravidade das políticas e à ausência de um verdadeiro diálogo social, 

impunha-se uma posição dura da Central, partindo para outras formas de luta, de forma a 

conseguir resultados.  

Em ambas as greves, os trabalhadores e trabalhadoras mostraram o seu descontentamento 

pelas sucessivas políticas de austeridade, bem como a sua determinação em lutar por um País 

mais justo e solidário, por mais e melhores empregos, por uma maior justiça e equidade sociais 

e globalmente por um futuro melhor para todos e especialmente para os jovens, hoje 

fortemente atingidos pela crise.  

Com a Greve Geral de 2010, conseguimos a abertura de um importante espaço de diálogo, 

cuja expressão mais visível foi o Acordo Tripartido para a Competitividade e Emprego, de 22 de 

Março de 2011, o qual continha importantes medidas nessas áreas e constituiria um fator 

importante para condicionar o Memorando de Entendimento que seria celebrado em Maio.  

Não obstante as políticas e medidas gravosas para os trabalhadores contidas em muitas 

matérias do Memorando, este teria decerto medidas mais nefastas sem tal Acordo Tripartido.  

A Greve Geral de 2012 permitiria igualmente “forçar” um clima de diálogo e a assinatura do 

Compromisso para o Crescimento, Competitividade e Emprego, o qual não apenas contém 

medidas fundamentais nessas áreas, como foi decisivo para derrotar iniciativas perversas do 

próprio Governo, como foi o caso da meia hora, e minimizar os efeitos de Memorando.   

As duas greves gerais tiveram uma adesão ímpar na história do movimento sindical português, 

sendo as duas maiores greves já realizadas no nosso País, reafirmando claramente a força da 

Central, dos seus sindicatos e das políticas e posições que defendemos.  

Foram momentos de unir esforços e vontades para lutar por uma mudança de políticas e por 

uma mais justa partilha de sacrifícios, para lutar por políticas cujas prioridades têm de ser o 

emprego e o combate ao desemprego, conforme defendemos e continuaremos a defender.  
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IV – ORGANIZAÇÃO E ACÃO SINDICAL 

1. UGT – O QUE SOMOS HOJE 
 

As Associações Sindicais Filiadas 

A UGT tem atualmente 75 Associações Sindicais filiadas, (Anexo 1), contra 60 em 2009, sendo 

Sindicatos 49 (55 em 2009), 6 Federações (5 em 2009) e 20 Uniões (0 em 2009). 

Estão ainda indiretamente filiados mais 17 Sindicatos (19 em 2009). 

As principais alterações verificadas foram as seguintes: 

 Constituição de 20 Uniões, com a realização de 20 Congressos Fundadores; 

 Constituição da FESAP – Federação dos Sindicatos da Administração Pública e adesão 

da FETESE – Federação dos Sindicatos da Indústria e Serviços; 

 Extinção de 3 Sindicatos – SIARTE, SINDECOR e SLEDA; 

 Extinção de uma Federação – FENSIQ (com 4 Sindicatos indiretamente filiados); 

 Saída de 2 Sindicatos – SINAPSA (por opção) e STEIS (por não pagamento de 

quotização); 

 Adesão indireta de mais 3 Sindicatos – SPCL – Sindicatos dos Professores da 

Comunidade Lusíada (antes diretamente filiado – Via FNE) SOJ – Sindicatos dos Oficiais 

de Justiça –(via FESAP) e SINAPOL – Sindicato Nacional de Polícia (via UGT-Lisboa). 

A criação das Uniões 

Numa política de maior aproximação aos trabalhadores e aos seus locais de trabalho, a UGT 

considera fundamental a existência de estruturas sindicais aos níveis local e regional, para 

garantir um cada vez maior e mais fácil acesso por parte dos trabalhadores, sobretudo aqueles 

que hoje não têm representação sindical nos seus distritos e concelhos.  

Desta forma, em 2009, a UGT avançou com a criação de Uniões Sindicais no Continente e nas 

Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, nas quais participaram as associações sindicais 

filiadas na UGT, que tenham sede ou exerçam atividade sindical na área da União. Foi ainda 

permitida a filiação direta de um trabalhador quando este exerça a sua atividade no âmbito 

regional da União e desde que não exista nenhum sindicato filiado que abranja aquela 

profissão ou setor de atividade. 
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O processo de constituição das Uniões exigiu um forte envolvimento da UGT e dos seus 

Sindicatos, nas diferentes fases, que culminaram na realização de cada um dos Congressos 

Fundadores: 

 Levantamento dos sindicatos com representação na área geográfica de 

intervenção da União regional: 

 Publicação do anúncio de realização do Congresso; 

 Preparação e realização do Congresso Fundador; 

 Preparação e publicação dos Estatutos; 

 Registo notarial da nova entidade. 

O Gabinete Técnico da UGT elaborou, para cada um dos Congressos das Uniões, um estudo 

onde se procurou retratar a situação económico-social de cada distrito em diversas áreas: 

População, Desenvolvimento Económico Regional, Estrutura/Dinâmica Empresarial, Emprego 

e Desemprego, Salários e Rendimentos, Poder de Compra e Segurança Social, entre outros.  

A primeira União a ser constituída foi a UGT-Coimbra, com a realização do seu Congresso 

Fundador no dia 31 de Outubro de 2009, e a última foi a UGT- Lisboa, em 18 de Setembro de 

2010.  

As Uniões regem-se pelos princípios de autonomia, de sindicalismo democrático e de 

solidariedade sindical, os mesmos princípios que regem a UGT, estando portanto consagrado o 

direito de organização em tendências. 

A criação destas Uniões revela-se uma oportunidade e um desafio para os sindicatos, sendo 

um meio privilegiado para estreitar a sua cooperação, concertar a sua atuação e reforçar a sua 

capacidade de diálogo e negociação ao nível regional, mas certamente com repercussões 

positivas a nível geral. 

Tem sido ainda, e continuará a sê-lo certamente, um veículo privilegiado para a implementação 

das prioridades, reivindicações, propostas e políticas defendidas pela União Geral de 

Trabalhadores, e um instrumento para o reforço de uma maior articulação das estruturas 

regionais da central. Nesse contexto, de referir nomeadamente a abertura e o funcionamento 

de Polos de Atendimento em cada uma das Uniões, permitindo aprofundar os nossos esforços 

de aproximação aos trabalhadores e à população em geral. 

As Uniões têm vindo a ganhar espaço na dinâmica regional, umas de forma ainda tímida, 

outras já com uma mais forte intervenção sindical no terreno, com dinâmicas próprias, com a 

celebração de parcerias e protocolos a nível empresarial e académico, tendo desenvolvido um 

conjunto de atividades, de modo autónomo ou em cooperação com a UGT, sobre questões 

económicas, sociais e sindicais, tais como conferências, debates, concentrações de 

trabalhadores, entre outras.  
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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. 

Os Sindicalizados 

No período 2009-2013 ocorreram movimentos significativos de sindicalizados, com crescimento 

global no setor da Administração Pública e decréscimo nos restantes setores, devido a 

diminuição significativa do número de trabalhadores, face ao aumento do desemprego. 

Globalmente, o número de filiados por setores de atividade variou da seguinte forma: 

 

 

 
 

 

Sectores 

 

*Nº Filiados em 
31/12/2012 

(XII Congresso) 

 

**Nº Total de 
Associações Sindicais  

 

Financeiro 

 

79.000 

 

6 

 
Administração Pública, 

Educação e Saúde 

 
 

166.000 

 
 

11 
 

Indústria, Agricultura, 
Energia e Construção Civil 

 

 
93.000 

 

 
6 

 

Comércio, Serviços, 
Turismo e Comunicações 

 

 
79.000 

 

 
11 

 
Transportes 

 
33.000 

 
17 

 

Quadros* 
 

 

28.000 

 

4 

 

TOTAL 

 

478.000 

 

55 
* Quadros não incluídos nos Sindicatos Sectoriais 
** Sem Uniões 

 

De salientar ainda que nem todos os Sindicatos pagam a sua quotização à UGT de acordo com 

os números atrás referidos, razão pela qual os Sindicatos não cumpridores são fortemente 

penalizados no número de delegados ao Congresso (por via do duplo critério – filiados e 

quotização – nos delegados eleitos e por diminuição dos designados). Por isso, o número de 

delegados ao Congresso por sectores se altera significativamente:  
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Sectores 
Nº de Delegados 

c/ inerentes 
% Total 

Financeiro 226 26,68% 

Administração Pública, Educação e 
Saúde 

243 28,69% 

Indústria, Agricultura, Energia e 
Construção Civil 

87 10,27% 

Comércio, Serviços, Turismo e 
Comunicações 

100 11,81% 

Transportes 92 10,86% 

Quadros 26 3,07% 

Uniões 50 5,90% 

MODERP 7 0,83% 

Com. de Juventude 6 0,71% 

Com. de Mulheres 6 0,71% 

Ala de Quadros 4 0,47% 

TOTAL 847 100,00% 

 

Os Órgãos  

 

A UGT dispõe dos seguintes Órgãos Estatutários (Anexo 2): 

  Congresso; 

  Conselho Geral;  

  Presidente;  

  Secretário Geral;  

  Secretariado Nacional;  

  Secretariado Executivo;  

  Conselho Fiscalizador de Contas;  

  Conselho de Disciplina.  

O Conselho Geral é o Órgão máximo entre Congressos e é constituído quase na sua totalidade 

por representantes diretos dos sindicatos. Reúne ordinariamente duas vezes por ano, tendo 

realizado um total de 9 reuniões neste mandato.  
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O Secretariado Nacional é o Órgão máximo executivo, eleito em lista completa no Congresso. 

Reúne ordinariamente de dois em dois meses, tendo realizado um total de 51 reuniões.  

O Secretariado Executivo é a estrutura eleita pelo Secretariado Nacional, é o Órgão executivo 

permanente da UGT. Presidido pelo Secretário Geral integra ainda o Presidente e dois 

Secretários gerai Adjuntos e sem direito de voto as Presidentes da Comissão de Mulheres e da 

Comissão de Juventude. Reuniu um total de 200 vezes.  

O Conselho Fiscalizador de Contas, eleito em Congresso, fiscaliza e emite parecer sobre as 

Contas. Reuniu 5 vezes.  

O Conselho de Disciplina, eleito em Congresso, não reuniu por não ter sido necessário.  

 

REUNIÕES DOS ÓRGÃOS NO MANDATO 2009/2013 

       

 

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

CONSELHO GERAL 2 1 4 1 1 9 

SECRETARIADO NACIONAL 9 13 12 12 5 51 

SECRETARIADO EXECUTIVO 35 51 53 46 15 200 

CONSELHO FISCALIZADOR DE CONTAS 1 1 1 2 0 5 

TOTAL GERAL 

     

265 

 

A UGT teve uma intervenção muito importante em todas as matérias de interesse económico e 

social, tendo os Órgãos da Central assumido posições em termos de Resoluções dos seus 

Órgãos (Anexo 3) e dos Comunicados emitidos (Anexo 5).  

A UGT participou ativamente em todas as discussões, tendo daí resultado a emissão de 

centenas de pareceres sobre matérias discutidas na CPCS, por iniciativa própria ou em 

resposta a consultas dos Órgãos de soberania (Anexo 4).  
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A Igualdade de Género nos Corpos Gerentes  

A UGT tem prosseguido uma política de progressiva participação de mulheres e jovens nos 

Órgãos da Central.  

Tendo em conta o Secretariado Nacional eleito em Congresso e o Secretariado Executivo 

eleito por aquele, a distribuição é a seguinte:  

 

  Total 
Membros 

Homens Mulheres Mulheres 
em 2009 

  Nº % Nº % % 

Secretariado Executivo 12 6 50% 6 50% 45% 

Secretariado Nacional da UGT 85 60 70% 25 30% 26% 

* Com Presidente, Comissão de Mulheres e Comissão de Juventude 

 

No último Congresso foram eleitos para o Secretariado Nacional um total de 7 jovens com 

menos de 35 anos.  

Os Sindicatos também têm prosseguido uma política visando a participação das mulheres nas 

suas Direções.  

No levantamento feito junto às Associações Sindicais filiadas responderam 47 filiados, 

representando um total de 78.75 (%) delegados ao Congresso. 

Os resultados foram os seguintes: 

 

Participação de Mulheres e Jovens nos Corpos Gerentes da Associação Sindical 

Orgão 
Total de 

Membros Por Género 
% 

Mulheres Jovens com 35 anos 

    Homens Mulheres   Homens Mulheres 
% 

Mulheres 

Secretariado Nacional 1275 767 508 39,84% 40 37 2,90% 

Conselho Disciplina 92 69 23 25,00% 5 3 3,26% 

Conselho Fiscal 208 169 39 18,75% 4 2 0,96% 

Conselho Geral 1460 1111 349 31,41% 34 34 2,33% 

Mesa Ass. Geral 178 124 54 30,34% 2 2 1,12% 

Total dos Corpos Gerentes 3213 2240 973 30,28% 85 78 2,43% 
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2009 2010 2011 2012 Total

Número de ações de formação 658 568 609 616 2.451

Número de formandos 10.280 8.742 9.184 10.213 38.419

2. FORMAÇÃO SINDICAL E PROFISSIONAL 

 

2.1. CEFOSAP – Centro de Formação Sindical e Aperfeiçoamento Profissional 

O CEFOSAP tem como missão inovar a formação sindical e qualificar a população ativa, 

através de parcerias e projetos, contribuindo para o desenvolvimento económico, social e 

humano. No atual panorama socioeconómico do País e particularmente no quadro do 

desemprego crescente, importa desenvolver esforços para a qualificação escolar e profissional 

da população ativa, bem como reforçar o envolvimento daquela, na prossecução de projetos de 

desenvolvimento pessoal e profissional ao longo da vida.  

Pretende prosseguir como entidade de referência nos seus domínios de atuação e na 

diversificação da oferta formativa, inovando com rigor e profissionalismo, garantindo a 

igualdade de oportunidades no acesso às suas ofertas formativas e qualificantes e promovendo 

práticas que visam o respeito pelo ambiente, a valorização dos recursos humanos, o 

cumprimento das normas sociais e o respeito pelos valores e princípios éticos da sociedade. 

Com a implementação do Catálogo Nacional de Qualificações – CNQ, o CEFOSAP reorientou 

a sua atividade formativa na modalidade de formação contínua para a oferta das diversas 

Unidades de Formação de Curta Duração – UFCD. Assim, damos preferência à formação 

contínua de ativos empregados e desempregados e ao aumento das suas qualificações, uma 

vez que as ações de formação desenvolvidas se consubstanciam em formação modular 

certificada que possibilitam a certificação escolar e profissional. 

Nos últimos quatro anos, a atividade formativa do CEFOSAP traduziu-se na realização de 

2.451 ações de formação, que envolveram 38.419 formandos. 

 

 

 

 

O CEFOSAP tem desenvolvido formação profissional por todo o território nacional, em parceria 

com diversas estruturas sindicais afetas à UGT. Promovemos, igualmente, formação nos 

nossos serviços, localizados na sede em Lisboa, na delegação do Porto e nos polos de Aveiro, 

Portalegre e Viseu, para públicos sem filiação sindical, nomeadamente desempregados. 

De entre os referenciais de formação que integram a nossa oferta formativa, temos registado 

uma maior frequência de ações de formação dos referenciais de Operador de Informática e de 
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Técnico de Relações Laborais. No cômputo geral, estes dois referenciais expressam 60% da 

atividade do Centro. 

O CEFOSAP, através do projeto eLearning, pretende criar respostas formativas que se revelem 

mais próximas, versáteis e ajustadas à disponibilidade dos participantes, tendo em conta as 

necessidades atuais dos formandos, quer pessoais quer profissionais. Em 2012, iniciou a 

preparação de unidades de formação de curta duração na área das tecnologias de informação 

e comunicação, pretendendo-se consolidar o projeto já encetado e alargá-lo às temáticas de 

âmbito sindical, estimando-se a realização de 7 ações e o envolvimento de 105 participantes já 

em 2013. 

Os seminários temáticos são intervenções que o CEFOSAP desenvolve desde a sua génese, 

as quais contêm um duplo objetivo: por um lado, sensibilizar os participantes para temáticas 

socioeconómicas de amplitude nacional e global, através da reflexão e do debate e, por outro, 

identificar as necessidades formativas prioritárias junto do público sindical e divulgar junto 

desse público as suas atividades. Entre 2009 e 2012, foram dinamizados 60 eventos, em que 

foram envolvidos 4208 participantes. 

O CEFOSAP, em parceria com a UGT e a Confederação Sindical dos Países de Língua 

Portuguesa, realiza diversas ações de formação e outras atividades de cooperação visando 

contribuir para o reforço do sindicalismo democrático. Estas atividades integram temáticas 

específicas à área sindical, tais como formação sindical e movimento sindical, legislação 

laboral, negociação coletiva e direitos coletivos dos trabalhadores, normas e convenções da 

OIT ou higiene e segurança no trabalho e, ainda, temáticas transversais como, por exemplo, 

tecnologias de informação e comunicação ou línguas estrangeiras. Neste âmbito e no período 

compreendido entre 2009 e 2012 colaborámos com as seguintes entidades:  

 

 CCSL - Confederação Cabo-Verdiana de Sindicatos Livres;  

 CFPM – Centro de Formação Profissional de Metalomecânica;  

 ONTSTP-CS – Organização Nacional Trabalhadores de S. Tomé e Príncipe – Central 

Sindical;  

 OTM-CS - Organização dos Trabalhadores de Moçambique – Central Sindical;  

 UGT/STP-CS – União Geral de Trabalhadores de S. Tomé e Príncipe – Central 

Sindical;  

 UNTC-CS - União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical;  

 UNTG-CS – União Nacional dos Trabalhadores da Guiné Bissau – Central Sindical.  
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País Ações Participantes

Cabo-Verde 35 673

Guiné-Bissau 39 694

Moçambique 16 472

São Tomé e Príncipe 86 1.354

Total 176 3.193

2009 2010 2011 2012 Total

Adultos inscritos 730 669 315 226 1.940

Adultos com diagnóstico e encaminhamento 896 669 274 227 2.066

Adultos em processo 1.496 689 559 369 3.113

Adultos certificados 716 495 284 196 1.691

 

 

 

 

 

 

 

 

O Centro Novas Oportunidades do CEFOSAP desenvolve, desde 2007, atividades de apoio e 

acompanhamento a todos aqueles que procuram reforçar as suas qualificações escolares ou 

profissionais.  

Na sua sede em Lisboa, presta apoio à população residente ou que trabalha nas zonas 

próximas, mas privilegia o trabalho em parceria com os sindicatos da UGT, que encaminham 

para o CNO do CEFOSAP trabalhadores de todos os setores profissionais e em diversas 

localidades do país.  

No período 2009-2012, a atividade do CNO do CEFOSAP regista a inscrição de 1940 adultos 

que, conjuntamente com inscritos em anos anteriores, foram envolvidos em atividades de 

diagnóstico e encaminhamento e integrados em processos de reconhecimento, validação e 

certificação de competências. No período, 1691 adultos obtiveram uma certificação, escolar ou 

profissional, de competências. 

 

 

 

 

 

O CEFOSAP desenvolve, há já alguns anos, projetos formativos que possibilitam o acesso ao 

exercício a profissões regulamentadas, designadamente na profissão de Técnico/a de 

Segurança e Higiene no Trabalho.  
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Atualmente, na sequência de processos de licenciamento de entidade formadora e 

homologação dos cursos para motoristas de veículos pesados de passageiros e de 

mercadorias junto do IMTT, I.P (Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres), propõe a 

realização de ações de formação contínua para obtenção do Certificado de Aptidão para 

Motorista – CAM. Desta forma, o CEFOSAP faculta oferta formativa suportada em projetos 

vocacionados para o reforço das competências e qualificações dos trabalhadores, como às 

necessidades diagnosticadas pelos sindicatos da UGT.  

2.2.  Associação Agostinho Roseta. Escola Profissional. 

A Associação Agostinho Roseta - Escola Profissional é constituída por um conjunto de 13 

associados, compostos pela UGT e por um conjunto de sindicatos ligados a esta Central 

Sindical: 

FNE - Federação Nacional da Educação, SBN - Sindicato dos Bancários do Norte, 

SINDETELCO - Sindicato Democrático dos Trabalhadores das Comunicações e dos Média, 

SINDEL - Sindicato Nacional da Indústria e da Energia, SNEET - Sindicato Nacional dos 

Engenheiros, Engenheiros Técnicos e Arquitetos, SPZC - Sindicato dos Professores da Zona 

Centro, SPZN - Sindicato dos Professores da Zona Norte, SITEMA - Sindicato dos Técnicos de 

Manutenção Aeronaves, SITESE - Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, SE - 

Sindicato dos Enfermeiros, SBSI - Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas e SBC - Sindicato 

dos Bancários do Centro.  

A Associação Agostinho Roseta – Escola Profissional tem a sua sede na Alameda dos 

Oceanos, Edifício Ecran, 3.14 03 B, em Lisboa, e encontra-se a desenvolver a sua atividade 

em cinco regiões geográficas: Pólo de Lisboa (onde operam os serviços centrais da escola), 

Pólo de Vila Real, Pólo de Castelo Branco, Pólo do Crato e Pólo de Albufeira.  

Os Pólos de Vila Real, Castelo Branco e Crato estão abrangidos pelo Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (QREN), sendo o seu financiamento concretizado totalmente através dos 

apoios concedidos pelo Programa Operacional Potencial Humano (POPH), mediante 

apresentação de candidaturas no âmbito do Eixo Prioritário1 - Qualificação Inicial - Medida 1.2 

- Cursos Profissionais, que conferem equivalência ao 12.º ano, sendo Cursos de Nível IV. 

Os Pólos de Lisboa e de Albufeira estão a ser subsidiados pelo Ministério da Educação com a 

atribuição de Bolsas de Formação por turma, aprovadas para cada ano letivo. 

Perante o panorama económico e social é cada vez mais evidente o papel que os cursos 

profissionais assumem na formação de futuros técnicos, reconhecido pelas diferentes 

instâncias com responsabilidades educativas e empresariais. Assim, o ensino ministrado nas 

escolas da nossa responsabilidade, assume-se como um meio essencial no sentido de permitir 

aos jovens de diferentes classes sociais, uma formação profissional qualificada que lhes 
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permita uma efetiva inserção no tão árduo mundo do trabalho. Além disso, este tipo de ensino 

dá ainda ao aluno a possibilidade de poder aceder ao ensino superior. 

Temos como ambição um projeto que transcende a excelente preparação dos alunos a nível 

técnico e científico, nunca descurando a sua formação cívica, alertando-os para a importância 

dos valores humanos e sociais. 

 

CARATERIZAÇÃO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

Quadro 1 – Distribuição, por pólo, do pessoal docente  

 

 

 

 

 

 

 

C – Contrato a termo certo PS – Prestação de serviços 

 

Nestes últimos anos houve uma forte aposta na contratação de professores, proporcionando-

lhes uma maior estabilidade, motivação e empenho que tem visivelmente contribuído para a 

existência de uma equipa mais coesa e dinâmica, mais envolvida com a Escola, quer a nível 

pessoal, quer a nível profissional, alcançando, deste modo, os objetivos propostos com 

verdadeiro sucesso. Destaca-se ainda que o os prestadores de serviços têm uma distribuição 

de horas muito pouco significativa. 

 

 

 

 

 

Docentes 

Pólos 

Lisboa Vila Real 
Castelo 

Branco 
Albufeira Crato 

C PS C PS C PS C PS C PS 

2009 0 19 0 20 0 23 0 12 0 19 

2010 0 22 0 19 0 16 0 16 0 20 

2011 8 6 1 16 4 7 3 8 3 8 

2012 9 6 1 9 6 8 4 8 6 5 
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Quadro 2 – Distribuição, por pólo, do pessoal não docente 

 

 

 

 

 

 

 
* - Inclui Diretores Geral e Pedagógico e Técnica de Contas                      
** - Inclui Diretora Geral e Técnica de Contas 
 
 

 

 

Quadro 3 – Distribuição, por pólo, do número de alunos e de turmas 

 

A AAR tem tido a preocupação de disponibilizar apoios financeiros, ao nível da alimentação e 

do transporte aos alunos dos pólos não abrangidos pelo POPH, tendo permitido, em muitos 

casos, a continuidade de estudos. 

  

Pessoal não 

docente 

Pólos 

Lisboa Vila Real 
Castelo 

Branco 
Albufeira Crato 

2009 9 * 4 3 4 4 

2010 11 * 4 3 3 4 

2011 9 ** 3 3 3 3 

2012 7 ** 3 3 4 3 

Ano 
Letivo 

N.º de 
Alunos 

N.º de 
turmas 

Pólos 

Lisboa Vila Real 
Castelo 
Branco 

Albufeira Crato 

2009/2010 505 27 7 3 6 6 5 

2010/2011 477 26 7 3 6 6 4 

2011/2012 512 25 7 3 6 6 3 

2012/2013 572 25 7 3 6 6 3 
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Gráfico 1 – Percentagens de conclusão 

TAXAS DE CONCLUSÃO DE ESTUDOS E DE EMPREGABILIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Percentagens de empregabilidade 
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2.3. ETUI – Instituto Sindical Europeu 

Importa ainda referir o contributo que o ETUI - Formação (Instituto Sindical Europeu afeto à 

CES) tem tido no que respeita à formação sindical em matérias europeias e à troca de 

experiências e boas práticas nacionais.  

A UGT tem tido uma participação muito forte de dirigentes sindicais e trabalhadores nas ações 

de formação realizadas pelo ETUI, quer em Portugal, quer noutros Estados membros.  

Por outro lado, a participação da UGT no Comité Pedagógico, desde 2011, tem permitido um 

estreitar de laços com aquele Instituto, tendo existido uma intervenção mais ativa por parte da 

UGT, nomeadamente na preparação dos planos anuais de formação daquele Instituto.  

De referir ainda que para além do envolvimento de um grande número de responsáveis 

sindicais nas ações de formação foi possível realizar em Portugal algumas iniciativas conjuntas 

entre UGT e ETUI, sendo de referir a realização de um Curso “ Diálogo Social – Instrumento 

sindical para combater a crise”, em março de 2011, que teve lugar em Lisboa bem como a 

preparação de dois outros cursos previstos para Lisboa para o período 2013-2014 – um sobre 

a temática do Emprego dos jovens e um segundo de Euroformadores- nível 1. 

Ao longo destes anos, a UGT reforçou a parceria com as suas congéneres europeias, 

participando em vários projetos transnacionais, sendo de referir a título de exemplo os 

seguintes: “Crise e reformas laborais – o impacto do diálogo social ao nível da empresa”- 

promovida pela UGT- Espanha e já concluído ou ainda um projeto em curso “INOTOOL – 

Toolbox para a Inovação na Economia Social” promovido pela LO Vastsverige – Suécia. 

3. COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 

3.1.  UGT e a Comunicação Social 

Entre 2009 e 2013, o Departamento de Comunicação da UGT desenvolveu o trabalho previsto 

no seu plano de atividades, tendo assegurado a produção interna de todos os suportes de 

comunicação sindical, ao nível dos conteúdos, bem como todas as tarefas pontuais e regulares 

decorrentes das suas competências e da sua missão comunicacional. A sua atuação, ao nível 

interno pautou-se pela recolha sistemática de informação e consequente envio aos 

departamentos responsáveis, com vista a uma aproximação direta e imediata dos órgãos 

diretivos da central à atualidade noticiosa. Foram também elaborados suportes 

comunicacionais da Central orientados para uma melhor informação dos sindicatos e dos seus 

filiados.  

Ao nível externo, o trabalho desenvolvido orientou-se para a procura rápida e efetiva de 

respostas aos pedidos frequentes e regulares dos órgãos de comunicação social às questões 

da área laboral, económica e social. 
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No âmbito de atuação deste departamento destacou-se a implementação das seguintes 

medidas: 

 Reformulação de conteúdos e de estratégia de distribuição do clipping diário com os 

principais conteúdos noticiosos, por via digital, visando o cumprimento da estratégia 

definida de redução de custos e aposta na dinamização dos meios de comunicação 

eletrónica. 

 Implementação de uma estratégia de envio digital de posições públicas e 

informação aos sindicatos, nomeadamente de folhetos, comunicados e volantes, de 

acordo com uma planificação própria, a partir de endereços previamente definidos, 

qualificando e privilegiando este canal de comunicação. 

 Desenvolvimento de estratégias de comunicação, adequando os meios aos público-

alvo e objetivos das iniciativas e projetos, privilegiando os meios online – site, 

tempos de antena e redes sociais. 

 Consolidação da equipa técnica na área da internet e multimédia. 

Produção de Conteúdos 

Durante o período 2009/2013, o departamento desenvolveu o trabalho previsto no que diz 

respeito à produção de material informativo e divulgação de iniciativas da Central. 

Congressos Fundadores das Uniões 

Em 2009, aquando da realização do seu último Congresso, foi aprovada a constituição das 

Uniões, cujo papel passaria pela constituição de um novo organismo regional dinamizador da 

intervenção sindical nas suas áreas geográficas de influência, com dinâmicas próprias 

adequadas das realidades e tecidos socioeconómicos locais. O gabinete de comunicação da 

UGT esteve sempre envolvido na divulgação e apoio às iniciativas das várias Uniões.  

Numa primeira fase, o departamento esteve empenhado na divulgação e esclarecimento dos 

órgãos de comunicação regionais da realização dos congressos fundadores e dos objetivos da 

Central na criação destas novas entidades. Durante o processo de constituição das Uniões, 

destaca-se o acompanhamento in loco do responsável do departamento nos trabalhos dos 

congressos, a produção de conteúdos para notícias, para a rede social Twitter e a construção 

de uma galeria fotográfica para cada uma das iniciativas regionais. 

Numa fase posterior, o processo desenvolveu-se na base de uma estratégia de apoio 

comunicacional às diferentes estruturas regionais de informação e esclarecimento das 

posições públicas da Central e das suas iniciativas com vista a uma solidificação da imagem 

UGT e dos sindicatos a nível regional, no sentido de alargar o espaço de influência das 

estruturas na sociedade e na captação de novos filiados. 
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Greves Gerais de 2010 e 2011 

Em 2010 e em 2011, as duas centrais sindicais UGT e CGTP-IN avançam para a convocação 

de Greve Gerais, a primeira na sequência da apresentação por parte do Executivo do PEC 3, e 

a segunda após a apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2012, ambas com 

medidas ofensivas que agravavam a situação dos trabalhadores portugueses e condicionavam 

o desenvolvimento económico e social de Portugal.  

Dada a sua natureza de contestação e de ataque aos direitos dos trabalhadores que deriva 

deste tipo de acontecimento, este foi desde o início um processo de comunicação bastante 

participado. O trabalho do departamento de comunicação constituiu uma importante ferramenta 

de dinamização e mobilização dos trabalhadores para adesão às Greves Gerais, na defesa dos 

seus direitos. A produção interna de materiais (folhetos, cartazes, etc.) de informação e 

esclarecimento sobre o direito à greve e os motivos de realização destes protestos; a sua 

ampla divulgação pelos meios de comunicação social e redes sociais, através de comunicados; 

a resposta efetiva aos pedidos de entrevistas por parte dos órgãos executivos da Central e a 

interligação com o Gabinete de Comunicação da CGTP-IN, no âmbito das iniciativas conjuntas, 

foram algumas das ações desenvolvidas pelo departamento no âmbito da organização. 

O tempo de antena, enquanto instrumento fundamental de exposição pública da imagem e 

posições políticas e sociais da Central, representou um meio crucial de mobilização dos 

trabalhadores portugueses para adesão à Greve Geral. Nos dias 22 de Novembro de 2010 e 

21 de Novembro de 2011, respetivamente, a UGT apresentou os argumentos e os motivos 

para a adesão a estes protestos. 

A aposta nas redes sociais continua a ser determinante na estratégia de comunicação da UGT. 

A Greve Geral de 2011, especificamente, foi um momento determinante no reforço da presença 

da UGT nas redes sociais, nomeadamente com a sua entrada no Facebook, já que a Central já 

tinha aderido ao Twitter em 2010. Com o acesso ao Facebook foi aberta uma nova janela, mais 

abrangente em termos de público, para o desenvolvimento da comunicação da UGT. 

Compromisso para o Crescimento, a Competitividade e o Emprego 

A UGT assinou em Janeiro de 2012, o Compromisso para o Crescimento, a Competitividade e 

o Emprego, que permitiu em termos de legislação laboral travar algumas pressões e propostas 

apresentadas prejudiciais aos trabalhadores, como era o caso do aumento do horário de 

trabalho em meia hora, da flexibilização dos despedimentos e a desregulação dos horários de 

trabalho. 

Aquando da assinatura e mesmo durante o processo negocial, revelou determinante o papel da 

comunicação perante uma campanha de contrainformação junto da opinião pública que 

denegriu a imagem da UGT. Perante esta situação o departamento apresentou uma resposta 

eficaz, com a elaboração de comunicados e notas de esclarecimentos, e posterior difusão 
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juntos dos órgãos de comunicação social nacionais, para informar e repor a verdade 

relativamente aos motivos que levaram a Central à assinatura do Acordo. 

1º de Maio 

Desde Maio de 2008, que a UGT assinala do Dia Internacional do Trabalhador, com uma 

manifestação/desfile ao longo da Avenida da Liberdade. Todo o processo de anúncio e 

publicitação da iniciativa da UGT é acompanhado com proximidade por parte do Departamento 

de Comunicação. Anterior à ocorrência desta iniciativa, o departamento elabora um plano de 

comunicação que consiste na informação de meios de comunicação sobre o programa da 

iniciativa. Durante o desfile, o departamento procede à recolha de vídeo e fotografia dos 

principais momentos que marcam este dia, para posteriormente serem publicados e divulgados 

no sítio da Central e nas redes sociais. 

Arquivo Documentos, Fotografia e Vídeo 

Outra das áreas na qual o Departamento de Comunicação desenvolve o seu trabalho está 

diretamente relacionado com o arquivo de documentos/comunicados, fotografia e vídeo em 

estreita colaboração com o Centro de Documentação da UGT. 

Nos últimos anos, tem sido desenvolvido um processo de digitalização e arquivo dos 

comunicados da Central, não só os documentos de atualidade, mas também os documentos 

mais antigos, até à data apenas disponíveis em formato de papel. 

A fotografia, bem como a produção de vídeos é cada vez mais utilizada como suporte de 

divulgação e promoção das atividades da UGT. No que diz respeito à fotografia continua a ser 

uma aposta de qualificação da comunicação produzida pela Central, sendo que os últimos 

anos ficam marcados pelo esforço interno na organização do arquivo digital do espólio 

fotográfico da confederação sindical, que vai muito além da fotografia de atualidade e que 

representa uma parte do património político e cultural com grande valor histórico.  

Redes sociais e o site UGT 

A aposta nas redes sociais e no site continua a ser determinante para comunicação da UGT, 

enquanto veículo dinâmico de acesso à informação por parte dos sindicatos e seus filiados, 

bem como dos trabalhadores, em geral. O sítio da UGT (www.ugt.pt) é um portal que permite e 

facilita uma consulta detalhada de comunicados, pareceres, resoluções, fotos, vídeos e de 

todas as posições assumidas pela Central sobre os mais variados temas da atualidade. 

Também no âmbito das redes sociais, a entrada no Twitter (2010), no Facebook (2011) e mais 

recentemente (2012), no Flickr, têm sido determinantes na captação de diferentes públicos 

adaptados a linguagens e suportes diferentes e continuarão a ser uma aposta futura inserida 

na estratégia de comunicação da UGT. 

http://www.ugt.pt/
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Seminários/Grupos de Trabalho 

No sentido de acompanhar e partilhar experiências com os congéneres europeus, a 

Confederação Sindical Europeia (CES) organizou um Grupo de Trabalho direcionado aos 

Departamentos de Comunicação das Confederações Sindicais filiadas. A UGT enquanto 

membro da CES marca presença neste grupo desde 2007. Com uma frequência bianual, a 

CES promove encontros com os membros deste grupo, com vista a uma partilha de 

experiências e contributos no sentido de uma melhoria da ação dos respetivos departamentos 

nos diferentes países. Apesar das diferentes realidades, é notório para a UGT, nomeadamente, 

para o seu departamento, que apesar dos esforços que têm sido desenvolvidos ainda existe 

um mundo de oportunidades dentro das novas tecnologias com potencial para ser explorado 

pela UGT e pelos seus sindicatos. 

3.2. O reforço da informação junto dos sindicatos e trabalhadores 

Procurando um maior envolvimento com os nossos filiados e trabalhadores em geral e visando 

disponibilizar ferramentas importantes aos mesmos, a UGT iniciou e manteve com regularidade 

um conjunto de iniciativas visando aquele propósito. 

Assim, quer na esfera jurídica, quer na área económico-social, disponibilizou com regularidade 

um conjunto de documentos, referindo-se a título de exemplo: 

 Notas informativas regulares sobre legislação relevante e temas em discussão.  

 Estudos e análises sobre temas mais relevantes em discussão, divulgados diretamente 

aos sindicatos ou através dos órgãos da UGT. 

 Criação e atualização de uma Base de Dados Estatísticos (dados nacionais e 

internacionais) sobre economia, preços, emprego-desemprego, remunerações e custos 

do Trabalho e previsões económicas de diversos Organizações, disponível no sitio da 

UGT. 

 Notas quinzenais sobre documentação internacional relevante (estatísticas, 

comunicações, estudos, etc), do ponto de vista sindical, acompanhando 

sistematicamente a produção documental de entidades como a CES, Eurostat, 

Comissão Europeia, OIT, OCDE, Fundação Dublin). 

 Folheto Informativo mensal junto dos sindicatos e responsáveis sindicais, no qual se 

incluem as informações mais recentes sobre áreas relevantes: PIB, inflação, mercado 

de trabalho, Contratação Coletiva, salários. 

Também com o objetivo de contribuir para a implementação de uma cultura de prevenção, a 

UGT tem apostado na divulgação e na informação na área da saúde e segurança no trabalho, 

nomeadamente por via de boletins informativos sobre PRP, Newsletters, vários Guias e 

brochuras temáticas, coletânea de legislação, análises da contratação coletiva, estatísticas e 

dinamização de um blogue.  
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No âmbito da elaboração e pareceres diversos, nomeadamente em relação a iniciativas 

legislativas em discussão pública (publicadas em Diário República, em BTE ou outras), a UGT 

tem desenvolvido um esforço de reforço da articulação com os sindicatos nas suas áreas de 

atuação, a qual tem constituído uma mais-valia importante na qualidade das posições 

assumidas pela Central.  

De carácter regular é ainda o apoio direto prestado por vários gabinetes, mas especialmente 

pelo gabinete jurídico, a questões concretas colocadas pelos filiados na Central, o qual se vem 

intensificando, nomeadamente face à criação das Uniões UGT 

Também os processos no plano europeu mereceram especial atenção da UGT no que 

concerne ao maior envolvimento dos sindicatos nos processos em curso (transposição e 

revisão das diretivas comunitárias, diálogo social europeu, dossiers comunitários, discussões 

públicas UE), tendo procurado reforçar-se a informação prestada, potenciando a participação 

dos nossos filiados. 

 

4. ESTRUTURAS AUTÓNOMAS E PARTICIPADAS 

4.1. Comissão de Mulheres 

A Comissão de Mulheres tem por missão a promoção e defesa da igualdade entre a Mulher e o 

Homem e, nesse sentido, tem desenvolvido e apoiado diversas atividades com vista à 

integração transversal da dimensão de género em todas as áreas da sociedade. 

 a) Ao nível interno, o secretariado da Comissão de Mulheres desenvolveu as seguintes 

atividades: 

 Reuniões mensais de forma a acompanhar a situação económico-social na área da 

igualdade de género;  

 Análise exaustiva das sucessivas alterações legislativas, nomeadamente no capítulo da 

parentalidade e na transposição das Diretivas Comunitárias;  

 Acompanhámos os principais indicadores económicos, discriminados por sexo;  

 Garantimos a manutenção da informação da página da Comissão de Mulheres no site 

da UGT e, paralelamente, foi criada uma conta no Facebook; 

 Realizámos as sessões plenárias da Comissão de Mulheres estatutária e 

regulamentarmente previstas, tendo sido abordados temas como trabalho verde, 

assédio sexual e moral, linguagem inclusiva, trabalho doméstico, legislação de trabalho 

e informações sobre a rede de organizações; 

 Promovemos uma acção de formação, com a colaboração do CEFOSAP, sobre a 

“Igualdade de Oportunidade entre Mulheres e Homens"; 
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 Organizámos diversos seminários, no sentido de capacitar e sensibilizar os sindicatos 

filiados na UGT, onde realçamos a elevada participação sindical e que tiveram como 

temas “O Desemprego Feminino”; “Os Grandes Desafios para a Igualdade de Género 

no séc. XXI”, em colaboração com a UGT – Lisboa e por fim realizámos o seminário 

sobre o “Trabalho Doméstico, que direitos?; 

 Assinalámos, através da elaboração de comunicados e da presença desta Comissão 

em diversas iniciativas, os dias: Dia Internacional para a Eliminação de Todas as 

Formas de Violência Contra as Mulheres (25 Novembro); Dia Internacional da Mulher 

Rural (15 Outubro); Dia Europeu da Igualdade Salarial (dia móvel); Dia Internacional da 

Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina (6 de Fevereiro) e o Dia da Mulher (8 de 

março); 

 Elaborámos e distribuímos, pelos sindicatos filiados na UGT e pela população geral em 

ações de Rua, vários Folheto Informativo, onde destacamos: “Trabalho Digno Pela 

Igualdade”; “Parentalidade; “Dia Mulher-Trabalho Doméstico” e diversos postais alusivos 

à Mulher.  

b) Ao nível externo, esta Comissão colabora com diversas instituições e neste âmbito 

destacamos: 

 Participámos em reuniões com os Grupos Parlamentares, onde tivemos a oportunidade 

de entregar um documento contendo a política reivindicativa sindical para a igualdade 

de género e um pedido de intervenção dos partidos políticos para prossecução da 

rápida ratificação da Convenção n.º 189 da OIT, sobre o Trabalho Doméstico; 

 Participámos em diversas audiências solicitadas pela Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias – Subcomissão da Igualdade; e em 

diversos seminários promovidos por esta Subcomissão onde destacamos a nossa 

intervenção no seminário “A Independência Económica da Mulher”; 

 Interviemos de forma ativa no acompanhamento da execução das políticas públicas no 

âmbito da cidadania e da promoção e defesa da igualdade de género, no Conselho 

Consultivo da CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e nas 

campanhas desenvolvidas no âmbito da violência doméstica; 

  Participámos na CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, com 

atribuições na deliberação dos pareceres sobre igualdade e não discriminação entre 

mulheres e homens no trabalho e no emprego; dos pareceres prévios ao despedimento 

de trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes ou de trabalhador no gozo de licença 

parental e dos pareceres sobre a autorização para trabalho a tempo parcial ou com 

flexibilidade de horário a trabalhadores com filhos menores de 12 anos, com intenção 

de recusa, pela entidade empregadora. Estas reuniões têm aumentado 
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significativamente com o desenrolar da crise, atualmente têm-se realizado duas 

reuniões mensais, cada uma com um elevado número de processos a deliberar; 

 Ainda no âmbito das competências da CITE, participámos em grupos de trabalho como 

GT3 RSO-PT e ainda na Comissão de avaliação das candidaturas do Prémio 

Igualdade é Qualidade, através da realização de reuniões para apreciar e votar as 

candidaturas; Participámos ativamente no Grupo que teve por missão a elaboração do 

“Guião de Assédio Moral e Sexual”, ambos publicados no site da UGT; 

 Destacamos ainda a participação no âmbito do Grupo de Trabalho de 

Acompanhamento da Negociação Colectiva (GTANC), com representação tripartida, 

onde se procede à apreciação fundamentada da legalidade das disposições das 

convenções coletivas em matéria de igualdade e não discriminação; 

 

 No âmbito das nossas atividades, a Comissão de Mulheres tem estabelecido uma 

cooperação com o Escritório de Lisboa da OIT, onde participamos em diversos 

iniciativas e seminários; promovemos uma acção conjunta, com a participação de 

vários sindicatos, onde destacamos a presença do SITESE, que culminou num 

lançamento de balões, no âmbito da campanha da CSI “12x12”, sobre Trabalho 

Doméstico, no dia 12/12/12; 

 No âmbito da colaboração com o mundo académico, destacamos o nosso 

envolvimento no estudo, realizado CIES/ISCTE, sobre as relações trabalho, família e 

Igualdade de Genro; participámos como oradores em diversos seminários e 

Workshops, como “Trabalho, Família e Igualdade de Género: Resultados de pesquisa 

e a perspetivas dos Parceiros Sociais”; “Assédio Moral no Local de Trabalho”; 

 Colaborámos com organizações da sociedade civil que operam na área da igualdade, 

como, a APF, Plataforma das Mulheres, a APMJ, a Graal, a GAMI, o Ninho ou a APAV; 

participámos ainda nas reuniões mensais do Grupo de trabalho da Comissão Técnica 

das Organizações Familiarmente Responsáveis (CT 179 - APEE) para realização de 

uma norma, com o objetivo de dar resposta à necessidade sentida pelas organizações 

de disporem de um instrumento orientador de políticas e práticas familiarmente 

responsáveis. 

d) Ao nível internacional, de referir ainda a estreita colaboração com os organismos 

internacionais no âmbito da filiação da UGT, na CSI e na CES, e parceiro da OIT e 

EIGE: 

 

 No âmbito da CSI, participámos na 1ª Conferencia Mundial da Mulher; 
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 No âmbito da CES, a UGT tem assento, em alternância com a CGTP, nas reuniões do 

Comité das Mulheres; participamos na conferência europeia da CE sobre “Equality 

between Women and Men” e sobre a Igualdade de Oportunidades nos Países do Sul; 

 No âmbito do EIGE - Instituto Europeu para a Igualdade, participámos no seminário 

sobre “What´s EIGE?” e na votação anual de uma mulher portuguesa para Calendário 

Europeu para a Igualdade de Género; 

 Participamos ainda no Curso da ITC “Trabalho Digno para os trabalhadores e 

trabalhadoras domésticas”, na Oficinas sobre Trabalho Doméstico (ATRAV) e no curso 

promovido pelo ETUI “O papel dos sindicatos no combate à crise”. 

4.2. Comissão de Juventude 

A Comissão de Juventude integra jovens representantes dos departamentos de Juventude 

existentes nos sindicatos sindicais filiados na UGT e funciona junto à Comissão Executiva, 

apoiando-a na definição de políticas de Juventude da UGT.  

Durante o período em referência, a Comissão de Juventude prosseguiu os seus principiais 

objetivos, com especial incidência nas seguintes áreas:  

 Apoio à contratação e manutenção do emprego jovem; 

 Transição dos jovens para o mercado de trabalho; 

 Combate ao falso trabalho independente; 

 Reconhecimento da participação cívica; 

 Política de habitação jovem; 

 Política de educação e formação profissional. 

De entre as ações desenvolvidas pela Comissão de Juventude, podemos destacar: 

 Incentivo à criação de Comissões de Juventude nos sindicatos filiados na UGT; 

 Realização de Seminários dirigidos à juventude; 

 Realização de ações de sensibilização; 

 Apoio ao Executivo da UGT nas políticas direcionadas à Juventude; 

 Participação em todos os encontros Nacionais do CNJ (Conselho Nacional da 

Juventude) e fez-se representar em todas as Assembleias-gerais e reuniões de 

grupos de trabalho, mantendo com aquele organismo um contacto privilegiado; 

 Participação nos Conselhos Consultivos da Juventude; 

 Promoção de uma campanha de informação e sensibilização com vista à inserção 

dos jovens aos sindicatos; 

 Participação em eventos de âmbito internacional, no âmbito dos quais desenvolveu 

contatos com outras organizações, os quais permitem uma proximidade útil para o 

futuro. 
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A Comissão de Juventude deve ainda destacar a aprovação do Caderno Reivindicativo “Nos 

Jovens reside o Futuro!”, onde são apresentadas algumas políticas de Juventude; 

Sendo esta a geração mais habilitada de sempre, aquela que manteve desde cedo um 

contacto privilegiado as novas tecnologias, designadamente as tecnologias de informação e 

comunicação. Também para nós Jovens Sindicalistas foi, desde a 1.ª hora, primordial encontrar 

formas para aproveitar o enorme investimento feito nesta geração. Nesse sentido, destacamos 

o nosso forte investimento naquelas áreas, quer através do site da UGT quer através das redes 

sociais, enquanto meios privilegiados para manter um vínculo atualizado e informado. 

4.3. Ala de Quadros 

A UGT, central sindical democrática portuguesa, constituiu, junto do seu Secretariado Nacional, 

a Ala de Quadros composta por representantes de associações sindicais específicas de 

quadros ou que, entre outros trabalhadores, também representem quadros.  

À Ala de Quadros cabe proceder ao estudo e análise de matérias de interesse geral e/ou 

específico dos quadros.  

A UGT, por intermédio dos seus membros filiados, é, sem sombra de dúvida, a organização 

mais representativa dos quadros portugueses.  

No contexto europeu em que Portugal se insere, os assalariados que exercem funções de 

quadros constituem cerca de 15% do total dos trabalhadores.  

Os profissionais quadros, pese embora num contexto de dolorosa crise, participam ativamente 

na construção de um Portugal melhor, numa Europa desenvolvida, pelas responsabilidades 

que assumem nas empresas, nos serviços públicos e nas administrações, pelo papel que 

desempenham na sociedade e pela sua mobilidade e abertura aos intercâmbios internacionais. 

A Ala de Quadros da UGT, através do seu Secretariado, participou, entre 2009 e 2013, nas 

reuniões de todos os órgãos da Central onde tem assento - Conselho Geral, Secretariado 

Nacional e Secretariado Executivo alargado, bem como nas conferências, seminários e 

colóquios, nacionais e internacionais, que a UGT promoveu em colaboração com o CEFOSAP.  

Internamente, após a designação dos elementos que passaram a integrar a Ala de Quadros em 

representação das respetivas tendências e sindicatos, procedeu-se à eleição e posse dos 

cargos no Secretariado que realizou reuniões mensais.  

O Secretariado da Ala de Quadros ficou representado, por eleição em Congresso, no Comité 

Executivo do Conselho dos Quadros Europeus - EUROCADRES - organização associada à 

CES - Confederação Europeia de Sindicatos, e da sua FEMANET, rede europeia das mulheres 

dirigentes.  
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Nestas sedes internacionais, tem participado na Assembleia Geral temática anual, na 

discussão e análise de variados temas, tais como: sindicalismo europeu de quadros e modelo 

europeu de gestão responsável; pensar europeu, agir com responsabilidade, gerir a 

diversidade; Adeus tempo de trabalho? - como avaliar o desempenho dos quadros; 

intraempreendedorismo - jovens quadros e inovação; flexisegurança; facilitar mais 

competências dos quadros nos Conselhos Europeus de Empresa; IREER - relações industriais 

para a excelência da UE nos setores da investigação; pontos de referência para melhores 

contratos: para a excelência no espaço europeu de investigação; melhorar a representação das 

mulheres-quadros autónomas com tarefas profissionais e de gestão; as competências dos 

quadros na melhoria da eficácia dos Conselhos Europeus de Empresa. 

A Ala de Quadros da UGT, no âmbito e no contexto das suas atribuições, com o apoio 

empenhado do Secretário Geral, do Presidente e dos serviços centrais da UGT, bem como do 

CEFOSAP - Centro de Formação Sindical e de Aperfeiçoamento Profissional, levou a efeito em 

2012 uma importante e muito participada conferência subordinada aos temas “Sustentabilidade 

da Segurança Social, Fiscalidade e os Quadros Qualificados Portugueses - Realidades e 

Desafios no Contexto de Crise e do Compromisso para o Crescimento, Competitividade e 

Emprego”, contando com a presença de reputados decisores e especialistas naquelas 

matérias, três dos quais antigos Secretários de Estado da Segurança Social, Adjunto e do 

Orçamento e do Tesouro e Finanças.  

Mais recentemente, em fevereiro de 2013, contando com o mesmo apoio e incentivo, e com 

ainda maior participação, partilhando e refletindo as nossas candentes preocupações em 

matéria de empregabilidade de quadros, de jovens e de trabalhadores qualificados, realizou o 

seminário “Empregabilidade de Quadros Qualificados Portugueses em Tempo de Crise”. Esta 

iniciativa abordou e debateu, em dois painéis diferentes, as questões relacionadas com o 

emprego dos jovens e, particularmente, a empregabilidade dos quadros qualificados em 

Portugal e no mundo.  

Ambas as iniciativas contaram com a moderação de vários dirigentes membros do 

Secretariado, cujas importantes e oportunas comunicações e conclusões são suscetíveis de 

futura publicação. 

 

4.4. MODERP 

O Movimento Democrático de Reformados e Pensionistas (MODERP/UGT) é um departamento 

da UGT, com total autonomia e dirigentes próprios eleitos em Congresso e subscreve a 

estratégia política e social aprovada em Congresso daquela Central Sindical democrática. 

Nesse quadro, o MODERP manteve a sua atividade no quadro da Central, participando 

ativamente no Secretariado Nacional e contribuindo para a definição de posições sobre a 

política dos cidadãos seniores.  
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O MODERP/UGT faz parte da FERPA (Federação Europeia de Reformados e Pessoas 

Idosas); do Conselho Consultivo do Instituto de Segurança Social e do Conselho Municipal de 

Segurança de Lisboa. 

O MODERP/UGT continuou a desenvolver atividades de apoio e orientação de reformados, 

pensionistas e idosos que apresentaram os seus problemas, quer diretamente, mediante apoio 

à realização de contactos com instituições diversas ou informação prestada sobre direitos, quer 

mediante a orientação para as instituições adequadas, sobretudo ligadas à problemática do 

idoso. 

O MODERP/UGT foi responsável pela organização de diversas iniciativas, de que se podem 

destacar seminários onde foram abordados temas como “A Segurança das pessoas”; Os 

Idosos e seus Problemas”; “Os Idosos: Saúde e Prevenção”; “A Alimentação e Saúde dos 

Idosos”; “Mais Juventude durante mais anos: (Livre-se do Stress)”; “ Mais Juventude durante 

mais anos: (A Mente)” e “Envelhecimento ativo”.  

O desenvolvimento de atividades de apoio social e de lazer para idosos continuaram a ser uma 

tarefa importante, tais como convívios mensais, festas anuais e excursões e passeis turísticos 

diversos.  

Através das Delegações e Núcleos foram igualmente várias as atividades levadas a cabo, das 

quais se podem destacar as realizadas pela Delegação da Figueira da Foz (Grupo Coral e 

Musical Moderp, excursões, lanches e almoços convívio); de Viseu (excursões, lanches, 

almoços convívio e colóquios), Núcleos da Amadora e Cascais (excursões e almoços convívio). 

 

4.5. UGC – União Geral de Consumidores 

A UGC, enquanto associação de defesa dos consumidores com o objetivo, definido 

estatutariamente, de melhorar o quadro de vida dos trabalhadores / consumidores pugnando 

pela defesa dos seus direitos e interesses desenvolveu nos últimos anos um conjunto de 

atividades, que se descrevem a título meramente exemplificativo. 

Manteve em funcionamento o gabinete jurídico, criado em 2001, com a função de atendimento 

e aconselhamento, presencial, telefónico e eia eletrónica, a todos os consumidores, receção de 

reclamações e apoio em questões de sobreendividamento. a este gabinete cabe também a 

função de emissão de pareceres solicitados pelas várias entidades nas quais a UGC se 

encontra representada. A este propósito destaca-se a ANACOM, o INFARMED, a ERSE, o 

Conselho Nacional de Consumo, os Centros de Arbitragem de Braga (CIAB) e do Distrito de 

Coimbra (AACCDC), a agência Lisboa e-Nova, a CPEE (Comissão para a Eficácia das 

Execuções) e várias empresas de certificação de que são exemplo a EIC e a SGS. Nestas 

entidades a UGC participa nas reuniões e emite pareceres sempre que para tal solicitada. 
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Assim, a UGC é chamada a dar pareceres, por solicitação de várias destas entidades, sobre 

matérias conexas com os direitos dos consumidores, com especial relevância para o Conselho 

Nacional de Consumo, entidade para a qual a UGC emitiu, com apoio do gabinete jurídico da 

Central, pareceres sobre matérias como o mercado interno de eletricidade, etiquetagem sobre 

o consumo de energia, serviços mínimos bancários, cobrança de comissões e outros encargos, 

atividade das agências de viagens e turismo, segurança dos brinquedos, metas nacionais de 

energia renovável, tarifa social do sector elétrico, regime de apoio ao consumidor endividado e 

contratos de crédito. 

A União Geral de Consumidores pronunciou-se também sobre os tarifários dos Serviços de 

Taxi e da EPAL, por solicitação da DGAE (Direção Geral das Atividades Económicas). 

A nível comunitário, e por solicitação da Direção Geral do Consumidor, a UGC tem participado 

em reuniões e emitido pareceres sobre várias Diretivas Comunitárias de que são exemplo a 

relativa à tutela Coletiva dos Consumidores e aos Direitos Contratuais dos Consumidores. 

Desde 2009, a UGC é Vogal do Plenário da CPEE (Comissão para a Eficácia das Execuções) 

onde representa os consumidores e utentes da Justiça, tendo sido reconduzida no 2º mandato, 

por unanimidade das restantes associações de consumidores de âmbito nacional e 

representatividade genérica. 

Em 2011 a UGC foi admitida como membro associado da agência Lisboa e-Nova, entidade 

com atividade relevante em questões ambientais. 

Mais recentemente, o representante da UGC no Conselho Consultivo da ERSE foi eleito por 

unanimidade para Vice-Presidente deste órgão. 

Já no início deste ano de 2013 a UGC apresentou junto da Direção Geral do Consumidor o 

pedido de reconhecimento como entidade integrante da RACE (Rede de Apoio ao Consumidor 

Endividado) criada pelo Decreto-lei N.º 227/2012 de 25 de Outubro. 

De referir ainda, a realização e duas Conferências sobre temáticas de grande atualidade: 

Conferência Internacional sobre as Respostas dos Consumidores á Crise (dezembro 2012) e “ 

As respostas dos consumidores ao sobre-endividamento”, comemorando o Dia Mundial dos 

Direitos dos Consumidores (15 março de 2103). Na comemoração deste dia, mas em 2011, a 

UGC deu uma aula sobre Direitos e Deveres dos Consumidores para 70 alunos da Escola 

Secundária António Gedeão no Laranjeiro. 

Para além destas atividades a UGC tem participado em vários seminários e conferências 

organizados pelas entidades em que tem representação, pela Direção Geral do Consumidor e 

pelas outras associações de defesa do consumidor suas parceiras. 
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4.6. SOSIMED 

A SOSIMED - Sociedade Unipessoal, LDA é uma Sociedade Unipessoal participada pela UGT 

na totalidade do seu capital e que tem como principal atividade a mediação de seguros. 

A SOSIMED foi criada em Outubro de 2007 com vista a responder às novas exigências 

introduzidas pelo Decreto-lei nº 144/2006, que regulou as condições de acesso e de exercício 

da atividade de mediação de seguros no território da União Europeia.  

A SOSIMED desenvolve desde então a coordenação de atividade de mediação de seguros, 

sendo parceira privilegiada junto da Companhia de Seguros Sagres até Março 2010 e a partir 

de Abril do mesmo ano da MACIF- Portugal, empresa francesa de grande dimensão na esfera 

de economia social, onde era mediador ligado com contrato de exclusividade. 

Desde de Novembro 2012, a SOSIMED- Sociedade Unipessoal, Lda. assumiu na plenitude o 

estatuto de agente de seguros, terminado o contrato com aquela entidade. De notar, contudo 

que continua a manter relações comerciais com a MACIF Portugal, diversificando todavia a sua 

mediação mormente com a Companhia de Seguros Tranquilidade. 

A sua atividade tem sido desenvolvida fundamentalmente com o envolvimento dos vários 

sindicatos da UGT, entre os quais gostaríamos de destacar pela sua envolvência e volume de 

portefólio, o SBSI- Sindicato Bancários Sul e Ilhas, o SITRA-Sindicato dos Transportes e o 

SBN- Sindicato Bancário do Norte. 

Sendo uma empresa jovem, é de salientar todavia que para além do cumprimento legal dos 

novos normativos para esta atividade, das vicissitudes e alterações altamente negativas, quer 

no âmbito da economia global em geral quer no âmbito do mercado segurador em particular, 

tem apresentado sempre resultados positivos 

4.7. Outras  

A UGT desenvolve atividade com a Macif-Portugal e a Vigeo.  

A MACIF é uma empresa de grande dimensão europeia na área da economia social e que em 

abril de 2010, adquiriu a Companhia de Seguros Sagres, ficando numa posição altamente 

maioritária até (91,94%). A UGT que manteve até 2012 uma participação de (0,049%) na 

Macif-Portugal reviu a sua posição e alienou a sua participação naquela data, pelo que neste 

momento as relações existentes são essencialmente de índole comercial. 

A UGT tem uma participação de 0,21% na empresa francesa de cotação social VIGEO, cuja 

atividade se centra na avaliação das obrigações decorrentes de responsabilidade social das 

empresas, no decurso de geral se vem dedicando à mediação do desempenho das empresas e 

ao fornecimento de informação obtida junto aos gestores e ativos. 
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A composição de VIGEO assenta fundamentalmente em 3 grandes grupos de acionistas: 

Gestores de fundos de pensões (44,88%); Sindicatos e empresas (27,16%). 

As centrais sindicais participantes são, além da UGT, a CEDT (França), as CCOO e a UGT-E 

(Espanha), a CISL (Itália), a CSC (Bélgica) e a OGB (Áustria). 

 

5. NOVAS ESTRUTURAS DE APOIO DA UGT 
 

5.1. “OPERAÇÃO DESEMPREGADOS” 

Tendo presentes as cada vez maiores dificuldades de inserção dos desempregados, a UGT 

lançou no final de 2012 a “Operação Desempregados”, cujos objetivos gerais são: 

 Reforçar o diálogo com as desempregadas e os desempregados, visando conhecer 

melhor as suas dificuldades e as soluções desejáveis para a empregabilidade;  

 Apoiar individualmente os desempregados abrangidos na procura de emprego e na 

melhoria das qualificações;  

 Melhorar a capacidade de reivindicação e proposição da UGT nas Políticas Activas e 

Passivas de Emprego e nas políticas de Desenvolvimento Económico e Social em 

geral;  

Assim, contamos com as Uniões, com os Sindicatos e com as Federações para promover esta 

Iniciativa e criarem grupos de desempregados (15 grupos de 15 a 20 desempregados, com 

uma composição e necessidades de intervenção diversificadas), procurando desenvolver um 

trabalho estreito entre a UGT e os desempregados, que visa em última análise apoiar os 

desempregados na sua inserção no mercado de trabalho. 

Esta Operação que se encontra em curso em vários distritos do País, não sendo portanto 

possível efetuar já uma avaliação, envolve ainda os dois Gabinetes de Inserção Profissional da 

UGT (GIP- Lisboa e Viseu), os 20 Pólos de Atendimento da UGT, contando ainda com a 

colaboração do CEFOSAP.  

De salientar que alguns dos desempregados já foram encaminhados, nomeadamente para 

ações de formação no CEFOSAP onde se encontram a frequentar percursos formativos de 200 

horas, com o qual capitalizarão UFCD (Unidades de Formação de Curta Duração), podendo 

obter um certificado profissional. 

5.2. Polos de Atendimento UGT 

Visando apoiar o processo de inovação, modernização e reforço da UGT, enquanto 

confederação democrática de associações sindicais, conferindo-lhe uma maior capacidade de 
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resposta e de intervenção e aumentar a sua interatividade com os sócios dos sindicatos e 

demais trabalhadores/cidadãos, a UGT decidiu criar Polos de Atendimento. 

Os Polos procuram assim dar resposta às exigências de um público diversificado que os 

confronta com um vasto leque de situações tão díspares entre si que, por vezes, têm de ser 

contactados os serviços centrais para se poder dar uma resposta, o mais articulada possível, 

como seja, nas áreas de Emprego, Segurança Social, Contratação Coletiva, Migrações, entre 

outras. 

Os Polos de Atendimento não pretendem substituir os serviços de atendimento aos sócios 

prestados pelos sindicatos, mas antes pretendem responder a públicos que habitualmente se 

encontram fora da esfera sindical. 

A criação dos Polos teve como objetivos principais: 

 Dar resposta às permanentes solicitações dos trabalhadores em domínios como os 

contratos de trabalho, parentalidade, discriminação, segurança social, segurança e 

saúde no trabalho, entre outros; 

 Apoiar grupos específicos (mulheres, jovens, e/imigrantes, idosos…) sensibilizando, 

reforçando e consolidando ações sindicais que tenham por objetivo a luta contra todas 

as formas de discriminação; 

 Melhorar a informação e sensibilização dos trabalhadores em geral para os seus 

direitos e deveres e, para o papel das organizações sindicais, reforçando assim o 

diálogo social; 

 Reforçar a proximidade da UGT junto dos trabalhadores e dos seus representantes 

sindicais; 

 Aprofundar debates sobre questões importantes para os trabalhadores e a região e 

reforçar a sensibilização/informação, com o objetivo de esclarecer e despertar 

consciências, em diversas áreas com contexto de trabalho. 

Os Polos de Atendimento funcionam, em Lisboa (na sede da UGT), nos distritos (nas sedes 

das respetivas Uniões), estabelecendo contacto por diversas vias: mail, telefone, carta e 

presencial. 

São múltiplas as razões que estão na base de um contacto com os Polos de Atendimento: as 

informações e pedidos de apoio sobre a sindicalização, os direitos laborais, a negociação 

coletiva, a segurança social, as politicas de emprego, a parentalidade têm sido identificadas 

como as mais representativas. 
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Gráfico1  -  Motivos de Contacto dos PA 

 

O Trabalho desenvolvido pelos Polos é globalmente positivo e de grande utilidade. Importa 

agora consolidá-lo e definir estratégias, quer sejam de âmbito nacional, quer sejam de âmbito 

regional, para uma melhor concretização dos objetivos pretendidos, nomeadamente 

promovendo uma ainda melhor entre os Polos e entre estes e a Central. 

5.3. Gabinetes de Inserção Profissional – GIP LISBOA e GIP AVEIRO  

Procurando apoiar os desempregados, a UGT em parceria com o IEFP, promoveu a criação de 

dois Gabinetes de Inserção Profissional (GIP) – em Lisboa e em Viseu, o que nos tem 

permitido uma maior proximidade face aos problemas e expectativas sentidas pelos 

desempregados registados no IEFP. 

O GIP é um serviço que presta apoio a desempregados com vista à definição e 

desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Nesse 

sentido, a intervenção centra-se em domínios como o apoio à procura ativa de emprego; um 

acompanhamento personalizado dos desempregados, o encaminhamento para ofertas de 

qualificação ou emprego e a divulgação de programas comunitários que promovam a 

mobilidade no emprego e na formação profissional no espaço europeu. 

 
 

6. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. 

 

6.1. Os Recursos Humanos 

A UGT tem vindo a desenvolver esforços no sentido de não só manter o seu quadro de pessoal 

estável mas, se possível e dentro dos condicionalismos existentes, reforçar o mesmo. Tal 

reforço tornou-se numa agradável realidade com a admissão de 4 novos estagiários em 

2010/2011 que, em 2012, integraram os efetivos do quadro do pessoal desta Central, o que 
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tem vindo a contribuir para uma renovação de competências. Tem sido assim possível aliar 

juventude e experiência, tendo simultaneamente sido continuados os esforços no sentido de 

aumentar o nível de qualificação/habilitação dos seus trabalhadores. A UGT procurou, por 

essas vias, promover a estabilidade e a qualidade do emprego dos seus quadros. 

O número total de trabalhadores ao serviço da UGT nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012 foi 

respetivamente de 30,32,34 e 34. Acrescem 9 dirigentes a tempo inteiro e vários colaboradores 

a tempo parcial na Sede e nas Uniões (20), existentes no Continente e nas Ilhas. 

Importa salientar que não existe qualquer trabalhador precário; todos os trabalhadores da UGT 

possuem um vínculo de trabalho permanente. Durante o período que agora termina, a UGT 

envidou esforços no sentido de proporcionar aos seus colaboradores um aumento salarial 

anual, o qual em média rondou os 2,0%. 

A UGT também apostou desde sempre na formação profissional dos seus trabalhadores, que 

na prática não se consubstanciou apenas nas horas legais de formação (35), abrindo caminho 

e proporcionando toda a formação que os colaboradores solicitaram e desde que 

razoavelmente inseridos no contexto global do trabalho desenvolvido. Esta matéria, 

continuando a merecer da parte desta Central todo o apoio, será reforçada no futuro, 

nomeadamente com ações a desenvolver, mormente em parceria com o CEFOSAP, noutros 

domínios, tais como línguas estrangeiras, informática e relações de trabalho. 

6.2. A Situação Financeira 

Todos sabemos que a UGT vive das quotizações pagas pelas organizações sindicais filiadas, 

pelo que o seu funcionamento e, nomeadamente o respeito pelos compromissos financeiros 

assumidos de situações passadas, depende do pagamento regular daquelas quotizações, o 

que nem sempre tem sido efetuado o que compreendemos dados os condicionalismos 

económicos existentes com profundo reflexo na sindicalização e logo no pagamento atempado 

das quotas. 

Por outro lado estes anos foram fortemente marcados pelo reforço dos esforços desenvolvidos 

da recuperação da situação financeira da UG, nomeadamente por via de uma política criteriosa 

de gestão e de controlo de custos, do cumprimento do pagamento de compromissos 

assumidos anteriormente e respeitantes a situações do passado e da recuperação das 

quotizações sindicais em atraso. 

Neste momento, a situação financeira está mais equilibrada e saudável, dando disso conta os 

Relatórios e Contas anuais aprovados pelo Conselho Geral o que dispensa uma análise neste 

relatório de atividades. 

Ainda assim, considera-se pertinente realçar alguns elementos: 
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A) No que se refere às contas de Proveitos e/agora Rendimentos verifica-se que ao longo 

destes últimos anos (2009/2012), as quotizações sindicais mantiveram-se, estáveis, 

com ligeiras oscilações quer para menos, quer para mais, ainda que tenhamos de 

voltar a realçar que os atrasos de pagamento que persistiram continuaram a provocar 

especialmente em momentos específicos, dificuldades de tesouraria. 

B) Quanto aos custos, agora gastos, de referir os importantes esforços efetuados no 

pagamento de dívidas relativas à formação profissional passada. De 2009 a 2012, 

aqueles gastos totalizaram mais de 500.000 euros, o que é bastante elucidativo dos 

nossos esforços. 

Apesar do processo “FSE” relativo ao período de 1988/89 ter finalmente chegado ao 

fim, o fecho de contas de Formação profissional 88/89 (QCA I e QCA II) continua por 

regularizar. 

 

Dirigentes e Ex-Dirigentes Falecidos 

A UGT presta sentida homenagem a todos aqueles que faleceram neste período e que fizeram 

da UGT aquilo que ela é hoje, aos muitos Dirigentes e ex-Dirigentes da UGT e dos Sindicatos e 

aos muitos delegados e ativistas sindicais que nos deixaram para sempre. 

Não sendo possível indicar aqui todos os que nos deixaram, referimos os Dirigentes de Órgãos 

da UGT: Alice Martins – Direcção do SBSI; Membro do Secretariado Nacional da UGT; 

António Cabecinha – Pertenceu ao Secretariado Executivo/ Secretariado Nacional da UGT; 

Henrique Coelho – Fundador da UGT/Pertenceu ao Secretariado Executivo/Secretariado 

Nacional da UGT; Jacinto Martins – Secretário Geral do SINDCES; Membro do Secretariado 

Nacional da UGT; Vitor Duarte – Secretário Geral do SINDEL; Vice Presidente da UGT; 

Membro do Secretariado Nacional da UGT. 

Honremos a memória de todos! 
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V – AÇÃO INTERNACIONAL  

 

O agudizar da crise veio confirmar aquilo que a UGT desde a sua criação tem defendido: a 

necessidade imperiosa e cada vez mais premente de um movimento sindical organizado a 

nível europeu e internacional como forma de defender eficazmente as conquistas e os direitos 

dos trabalhadores/as e de combater um capital cada vez mais forte e globalizado. 

Com esse objetivo, a UGT tem trabalhado a dois níveis: por um lado intensificando o seu 

contributo nos “fora” sindicais e nas organizações internacionais onde se encontra filiada 

alargando o seu espaço de intervenção; por outro, promovendo a importância do reforço da 

participação das organizações UGT no espaço europeu e internacional. 

Neste contexto, merece particular realce o empenhamento, participação e protagonismo da 

UGT na Confederação Europeia de Sindicatos (CES), na Confederação Sindical Internacional 

(CSI) e ainda o trabalho desenvolvido por representantes da Central a nível do Conselho 

Consultivo Sindical junto da OCDE (TUAC) e do Comité Economico e Social Europeu (CESE). 

De destacar finalmente o especial envolvimento da UGT no Diálogo Social Europeu bi e 

tripartidos. 

1. A CES: O REFORÇO DO MOVIMENTO SINDICAL EUROPEU E A DEFESA DO 

PROJETO EUROPEU  

No período em análise, a CES tem enfrentado uma fase particularmente difícil da construção 

europeia com inegáveis reflexos negativos na sua energia e poder de decisão. No entanto, de 

uma forma hábil e cuidadosa tem sabido evitar os escolhos de posições divergentes entre as 

suas filiadas, nomeadamente, no que respeita aos Países do Sul e ao papel crescentemente 

hegemónico da Alemanha. 

A UGT, tem apoiado o trabalho que tem sido desenvolvido pela CES nestes últimos quatro 

anos, tanto no que respeita à participação nos Comités de Direcção e Executivo como nas 

diversas iniciativas levadas a cabo, como conferências, seminários e manifestações, sem 

descurar o importante papel dos Comités Económico e do Emprego e o da Negociação 

Coletiva e ainda os diferentes grupos de trabalho existentes que abordam temáticas de 

especial relevância para os trabalhadores/as europeus. 

Importa realçar o trabalho desenvolvido no Comité Executivo e no de Direcção para os quais o 

Secretário Geral da UGT foi eleito em Junho de 2011, sendo que o primeiro tem lugar 4 ou 5 

vezes por ano e o segundo oito ou 9 vezes.  
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A UGT tem apoiado empenhadamente as demonstrações europeias, em todas 

participando com fortes delegações: 

2009 

Maio - Bruxelas, Madrid e Praga: “Combater a Crise: as pessoas em primeiro lugar”. 

2010 

Setembro - Bruxelas: “Não à Austeridade. Prioridade ao Crescimento e Emprego” tendo tido 

lugar uma Mesa Redonda de Alto Nível, com a participação do Secretário Geral da 

UGT. 

2011 

Março - Bruxelas: “Não aos Planos de Austeridade para a Europa”; 

Abril – Budapeste: “Não à Austeridade – Por uma Europa Social, Por Salários Justos e pelo 

Emprego”; 

Setembro - Luxemburgo: “Jornada de Ação e de Informação Europeia”; 

Setembro - Wroclaw (Polónia): “Sim à Solidariedade Europeia – Sim ao Emprego e os Direitos 

dos Trabalhadores – Não à Austeridade”. 

2012 

Fevereiro - Jornada de Ação Europeia Descentralizada “Basta! Existem Alternativas. Pelo 

Emprego e a Justiça Social”; 

Maio – Bruxelas: Assembleia Sindical Europeia; 

Novembro - Jornada de Ação Europeia Descentralizada. 

2013 

Março – Bruxelas: Concentração Sindical Europeia Mundial – “Juntos por um futuro melhor : 

Não à austeridades! Sim aos empregos para os jovens!”. 

Sublinhamos pela sua especial importância, algumas das muitas iniciativas que 

contaram com a participação da UGT, fazendo uma particular referência à Conferência 

Internacional da UGT “A Resposta Sindical à Crise”, realizada em Dezembro de 2010, em 

http://www.etuc.org/r/1921
http://www.etuc.org/r/1921
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Lisboa, no seguimento da Mesa Redonda de Alto Nível realizada nesse mesmo ano, em 

Setembro, na cidade de Bruxelas: 

 Conferência de “Meio-Mandato” - Paris, Maio de 2009; 

 Conferência de Abertura: “Rumo a um ERASMUS sindical 2” - Bruxelas, Março de 

2010; 

 Conferência Internacional sobre os Acordos-quadro de instrumentos de promoção do 

desenvolvimento sustentável, avaliação de resultados e potencialidades - Bruxelas, 

Fevereiro 2010; 

 Conferência sobre o pacote laboral - Bruxelas, Junho 2011; 

 Conferência: aprendizagem informal e não formal – práticas paralelas para uma 

integração sistémica - Lisboa, Junho 2012. 

Outras iniciativas em parceria: 

 A 13 de Novembro de 2009, em Guimarães, realizou-se a Cimeira Sindical Ibérica, com 

as Confederações de Espanha (UGT e CC.OO) e de Portugal (UGT e CGTP-IN), da 

qual resultou uma Declaração conjunta; 

 CES – Seminário Conjunto com BUSINESSEUROPE/CEEP/UEAPME: “O impacto das 

políticas de alteração climática sobre o emprego” - Bruxelas, Junho 2010; 

 CES – Conferência conjunta com BUSINESSEUROPE/CEEP/UEAPME: “O Diálogo 

Social Europeu – Realizações e Desafios Futuros” – Budapeste, Maio de 2011; 

 CES e Organizações filiadas Finlandesas: Conferência para uma melhor coordenação 

dos mercados de trabalho e das políticas económicas – Bruxelas, Junho de 2012. 

A UGT participou ainda no Programa Erasmus Sindical, liderado pela Confederação Europeia 

de Sindicatos, desta vez acolhendo um membro da KNST - CITUB, da Bulgária, o que permitiu 

uma troca de experiências quanto à organização e atividade sindical entre Portugal e a 

Bulgária (2010). 

Também num programa coordenado pela CES, a UGT foi promotora de um “ Seminário em 

Parceria/Twinning Seminar”,em colaboração com o MSZOSZ da Hungria, para um debate mais 

aprofundado sobre o tema do “Diálogo Social – Desafios e Desenvolvimentos” (Abril 2011). 

Face à crise europeia e ao rumo “contranatura” das instituições europeias, a necessidade de 

um movimento europeu organizado sob a égide da CES torna-se cada vez mais importante. É 

neste difícil enquadramento que a UGT tem procurado alicerçar a sua ação, encontrando 

pontos de convergência com outras organizações sindicais que como ela privilegiam um 

sindicalismo de proposição e de ação.  
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Assim, a fim de reforçarmos laços de solidariedade e de nos abrirmos a outras culturas 

sindicais, participámos entre outros, nos seguintes Congressos Sindicais de 

Confederações Nacionais: 

 

 

2009 

Abril – UGT-E (Madrid, Espanha); 

Maio – FNV (Amesterdão, Holanda); 

Maio – CISL (Roma, Itália); 

Novembro – STTK (Helsínquia, República da Finlândia); 

Dezembro – OGB-L (Luxemburgo); 

Dezembro – LIGA (Budapeste, Hungria); 

Dezembro – USO (Valencia, Espanha). 

 

2010 

Março - UIL (Roma, Itália); 

Março - GSEE (Salónica, Grécia); 

Maio - CGIL (Bologna, Itália); 

Maio - DGB (Berlim, Alemanha); 

Junho - FGTB (Bruxelas, Bélgica); 

Junho - CFDT (Tours, França). 

 

2011 

Fevereiro - CGT-FO (Montpellier, França); 

Maio - CES (Atenas, Grécia); 

Outubro – LO-DK (Aalborg, Dinamarca); 

Dezembro - TURK-IS (Ankara, Turquia). 

 

2012 

Fevereiro - DISK (Istambul, Turquia); 

Março - CGSLB (Bruxelas, Bélgica); 

Maio - LO – Suécia (Estocolmo, Suécia). 

 

2013  

Janeiro – ELA (Bilbau, Espanha); 

Março – GSEE (Alexandroupoli, Grécia). 

Finalmente, cumpre sublinhar os múltiplos Cursos, Seminários e Conferências promovidos pelo 

ETUI-REHS e nos quais participaram representante da UGT, dos quais destacamos pelo seu 

impacto e utilidade para o movimento sindical os cursos de formação de formadores, tanto do 

nível I como do nível II, a Formação Europeia para jovens responsáveis sindicais: Madrid 2009, 
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Bruxelas 2010, Escócia e Paris 2011, Bruxelas, Chipre e Roménia 2012 e ainda em Dezembro 

de 2010 o Tratado de Lisboa e o seu impacto sobre os sindicatos e os direitos dos 

trabalhadores, Bruxelas. 

2. O DIÁLOGO SOCIAL EUROPEU: O REFORÇO INDISPENSÁVEL 

Pese embora a ação desenvolvida pela CES no sentido de desenvolver e fomentar o Diálogo 

Social Europeu como um instrumento imprescindível ao aprofundamento do projeto europeu e 

ao reforço da Europa Social, gerindo com equilíbrio e habilidade as diferentes posições das 

suas filiadas, a verdade é que o rumo da Europa, no período em apreço, se tem afastado 

dramaticamente daquele que era o seu projecto inicial: um espaço democrático, de paz e de 

progresso, em que todos os povos preservando a sua identidade, contribuíssem para um 

projeto comum, em igualdade. Este facto em conjugação com a subida ao poder, em quase 

toda a Europa, de partidos conservadores tem dificultado e muito a natural e desejada 

evolução do Diálogo Social Europeu e a assinatura de Acordos-Quadro, assistindo-se mesmo 

em certos Países a uma morte anunciada. 

No entanto, apesar de um enquadramento político e social pouco propício, foi possível 

desenvolver-se um trabalho útil, nomeadamente, no que concerne a abordagem de soluções 

para a alta percentagem do desemprego jovem nos Países da U.E. 

Por outro lado, só a partir de Fevereiro de 2010, é que as reuniões do Comité do Diálogo Social 

Europeu, órgão que reúne periodicamente, em princípio três vezes por ano, e onde estão 

presentes os parceiros sociais comunitários, passaram a ser asseguradas pela UGT, em 

virtude do acordo de rotatividade existente com a CGTP. Assim, entre a data já referida e 

Outubro de 2012, participamos nas oito reuniões que tiveram lugar. Estas reuniões são 

precedidas de reuniões organizadas pela CES e nas quais se preparam os temas a debater 

tripartidamente.  

Neste âmbito as seguintes iniciativas merecem-nos um especial realce: 

 Constituição do Grupo do Diálogo Social: Mercados de Trabalho Inclusivos - Bruxelas, 

Abril 2009; 

 Conferência sobre os Acordos-Quadro internacionais de instrumentos para fazer 

avançar o desenvolvimento sustentável – Bruxelas, 2010; 

 Conferência Final: Ponto da situação e as perspetivas do Diálogo Social Europeu - 

Bruxelas, Janeiro 2011; 

 Implementação da revisão do Acordo-Quadro da Licença Parental: Enfrentar os 

Desafios -Bruxelas, Fevereiro 2011; 

 Conferência sobre os direitos sociais fundamentais e destacamento dos trabalhadores 

no âmbito do mercado único - Bruxelas, Junho 2011; 

 Seminário: Reflexão sobre o Diálogo Social - Bruxelas, Setembro 2011; 
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 Conferência sobre o Diálogo Social no contexto do 20º aniversário da assinatura do 

Protocolo Social – Varsóvia, Novembro 2011; 

 Grupo de Trabalho: Negociação do Programa de Trabalho do Diálogo Social (2012-

2014), Bruxelas; 

 Grupo de Trabalho: Quadro de Ação sobre o Emprego dos Jovens – Bruxelas, 2012. 

3. A CSI: O REFORÇO DO MOVIMENTO SINDICAL MUNDIAL E A 

GLOBALIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS 

A UGT tem procurado seguir um caminho articulado entre aquelas que foram definidas como 

as grandes linhas programáticas e as atividades e ações empreendidas. Se houve uma área 

em que esta articulação foi particularmente bem-sucedida, na área internacional, foi no que 

respeita à CSI. Entre Abril de 2009 e Março de 2013, período em análise, a CSI reforçou 

indiscutivelmente o seu prestígio e afirmou e alargou o seu projeto, desenvolvendo uma ação 

muito consistente no que concerne às suas áreas tradicionais (direitos humanos e sindicais, 

democracia e paz, justiça social, globalização, migrações, trabalho digno, cooperação e 

desenvolvimento, igualdade de género e tantas outras) mas envolvendo-se igualmente de uma 

forma empenhada nos problemas suscitados pela crise, não só a nível mundial mas também a 

nível europeu. 

A UGT acompanhou de perto este percurso, tendo participado nas diferentes iniciativas, quer 

dos órgãos da CSI, quer ainda em campanhas, planos de ação e reuniões temáticas diversas.  

Referimos muito especialmente o 2º Congresso Mundial, que se realizou em Junho de 2010, 

em Vancouver no Canadá sob o lema “Agora as pessoas – da crise para a justiça mundial “e 

que foi precedido pela 8ª reunião do Executivo. De realçar a mudança de liderança verificada, 

tendo sido eleita Sharan Burrow para o cargo de Secretária Geral, aliás a primeira mulher a 

ocupar este lugar. A UGT fez-se representar por uma importante delegação que integrou o 

Secretário Geral e o Presidente. De assinalar ainda pela importância dos temas abordados e 

das resoluções adotadas, a 8ª e a 9ª reuniões do Conselho Geral, a primeira realizada em 

Fevereiro de 2011 e a segunda em Outubro do ano seguinte, ambas na Bélgica. 

Prosseguindo os seus objetivos estratégicos que englobam o desenvolvimento e a afirmação 

das suas 3 regionais (CSI-Asia/Pacifico, CSI-Africa e CSA - Confederação Sindical das 

Américas), devemos realçar que o nosso trabalho conjunto foi particularmente dinâmico com a 

CSA e suas filiadas. 

Destacamos: 

O III Encontro Ibero Americano de Interlocutores Sociais teve lugar em Madrid em Maio de 

2009, tendo sido precedida de uma reunião sindical, composta por todos os representantes das 

diversas organizações da Confederação Sindical das Américas (CSA), da UGT e das CC.OO 
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de Espanha e da UGT e CGTP portuguesas. Neste mesmo ano, em Novembro, teve lugar em 

Lisboa, a 10ª Cimeira Sindical Ibero-Americana, que juntou as organizações filiadas na CSA, as 

Centrais Sindicais de Portugal e de Espanha, e que contou com o apoio da SEGIB (Secretaria 

Geral Ibero Americana). 

 

O período em análise foi particularmente fértil nas relações ibero-americanas, a nível sindical e 

de organização da sociedade civil, vindo enriquecer o contexto ibérico. Assim, assinalamos 

ainda a 5ª Cimeira Sindical da América Latina, Caraíbas e União Europeia, organizada 

conjuntamente pela CSI e CSA em Madrid, em 2010 à qual se juntou em Outubro de 2011, no 

Paraguai, o II Encontro Sindical Ibero-americano, que contou com a participação da CSA, UGT, 

UGT-E e CC.OO e que precedeu o 7º Encontro Cívico Ibero-Americano, ocorrido na mesma 

data e no mesmo País. De assinalar ainda, em Dezembro de 2011, o 1º Encontro Ibero 

Americano do Conselho Económico e Social (Porto Alegre, Brasil) no qual participou o 

Secretário Geral da UGT. 

 

Um dos aspetos que cabe referir é a particular articulação entre a CSI e a OIT e o trabalho 

desenvolvido no Conselho de Administração de esta pelo Grupo dos Trabalhadores. 

Previamente a cada Conferência Internacional do Trabalho, que é realizada anualmente em 

Genebra, por volta do mês de Junho, é convocada pela CSI uma reunião com todos/as 

delegados/as, na qual são nomeadas as pessoas que vão liderar o processo de negociação da 

parte sindical em cada uma das Comissões existentes e onde se abordam os temas em 

discussão. Aliás, durante toda a Conferência a CSI mantem-se um sistema permanente de 

informação e debate com os delegados, realizando-se diversas reuniões. 

 

Um dos objetivos estratégicos da CSI prende-se com a defesa de uma globalização mais justa 

e um dos instrumentos utilizados têm sido as campanhas mundiais, desenvolvidas algumas 

delas, há já vários anos e celebradas anualmente.  

Sublinhamos pelo seu especial impacto e adesão:  

 A Campanha “Jogo Limpo” iniciada nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, como 

forma de lutar contra as violações dos direitos dos trabalhadores/as das cadeias de 

produção de artigos desportivos, mas que continua ativa; 

 Jornada Mundial pelo Trabalho Digno – esta Campanha foi lançada durante a 

Conferência Regional da OIT, em Lisboa, em Outubro de 2007 para ser iniciada em 

2008. Todos os anos no dia 7 de Outubro a UGT assinala e comemora esta data, 

adotando o tema da CSI, e realizando diferentes iniciativas, de acordo não só com os 

materiais disponibilizados mas também com ações próprias; 

 Trabalhadores Domésticos – Campanha “12 ratificações em 2012”. No seguimento 

do processo iniciado em 2010 na 100ª Conferência Internacional do Trabalho em que 

foi decidido que na sessão seguinte seria discutido o texto de uma Convenção 

(C189) e de uma Recomendação (R402) sobre o Trabalho Doméstico, a CSI lançou 
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esta Campanha a fim de alcançar no ano de 2012, 12 ratificações e escolheu para 

este apelo mundial o dia 12-12-12. A UGT empenhou-se muito particularmente nesta 

ação, lançando um Programa Sindical diversificado, com a colaboração da sua 

Comissão de Mulheres. De destacar entre as diferentes iniciativas realizadas, o  

 Apoio do Escritório de Lisboa da OIT, pela participação de destacadas 

representantes no Debate sobre este assunto, bem como um oficio dirigido ao 

Ministro da Economia e ainda o apelo em reunião da Concertação Social dirigido 

pelo Secretário Geral da UGT ao Primeiro Ministro, para que Portugal desse o 

exemplo a nível europeu. 

Um outro instrumento utilizado com sucesso pela CSI da responsabilidade do Departamento 

dos direitos Humanos e sindicais ao qual a UGT tem dado amplo apoio têm sido as “Cartas 

Modelo” dirigidas às entidades políticas responsáveis em cada País, sempre que os direitos 

sociais, sindicais ou políticos estão em causa. Acresce que as denúncias de casos específicos 

são enviadas pelas organizações filiadas e compiladas posteriormente numa brochura e edição 

áudio sob o título: “Relatório Anual das Violações dos Direitos Sindicais”. 

Os Congressos representam marcos importantes na história das Organizações Sindicais e 

oportunidades para se reforçarem laços de amizade e de solidariedade, na definição das 

melhores soluções para os trabalhadores e trabalhadoras e de estratégias partilhadas a nível 

internacional. Assim, a UGT tem-se feito representar em várias reuniões magnas ou 

iniciativas diversas, das quais destacamos: 

 

2009  

Junho – CIG (Santiago de Compostela, Espanha); 

Agosto – CUT (São Paulo, Brasil). 

 

2010 

Março – CSI/TUDCN – Conferência Internacional: A Crise Mundial e a eficácia da Ajuda 

(Madrid, Espanha); 

Dezembro - UMT (Casablanca, Marrocos). 

 

2011 

Julho – UGT-Brasil (São Paulo, Brasil). 

 

2012 

Abril – CSI/FMI – Reunião sobre a crise e as reformas do mercado de trabalho 

(Washington, E.U.A.); 

Julho – CUT (São Paulo, Brasil); 

Julho - Histadrut (Telavive, Israel). 
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2013 

Fevereiro - CSI / Global Unions / FMI - Reuniões de Alto Nível do Banco Mundial 

(Washington, E.U.A.)– Delegação UGT chefiada pelo Secretário Geral 

 

De referir ainda, que de uma participação forte e diversificada da UGT a nível global, consta a 

deslocação em 2010 de uma delegação ao 10º Fórum Social Mundial (Porta Alegre, Brasil) que 

integrou a participação do Secretário Geral da UGT e em 2011 ao 11º Fórum Social Mundial 

(Dakar, Senegal). 

4. A FIAET, O TUAC E O CESE: UMA PARTICIPAÇÃO ATIVA 

Na continuação do trabalho desenvolvido ao nível destas três organizações - Federação 

Internacional das Associações dos Trabalhadores da Educação (FIAET), Comité Sindical junto 

da OCDE (TUAC) e Comité Económico e Social Europeu (CESE) – a UGT tem procurado 

dinamizar através dos seus representantes a sua participação em diferentes vertentes, 

sobretudo no que se refere às duas últimas estruturas. 

FIAET – Colaboração ativa e difusão da informação, sobretudo a veiculada pelo E-Boletim 

emitido por esta Organização durante os anos de 2009, 2010 e 2011. Em Novembro de 2011, a 

UGT fez-se representar na 21ª Conferência Geral da FIAET, realizada na Cidade do Cabo 

(África do Sul).  

TUAC – No período em análise, é possível verificar por parte da UGT uma maior participação e 

um trabalho mais aturado comparativamente com o período anterior, tanto a nível dos grupos 

de trabalho como também na nossa representação em diversas iniciativas. 

  

2010 

Novembro – Grupo de Trabalho sobre Pensões Privadas (Paris, França). 

2011 

Abril – Grupo de Trabalho sobre a Educação, a Formação e as Politicas de Emprego (Paris, 

França); 

Maio - 126ª Sessão de Plenário – Fórum OCDE 2011 (Paris, França); 

Novembro – Grupo de Trabalho sobre Pensões Privadas (Paris, França). 

 

2012 

Março - Grupo de Trabalho sobre Comércio global e Investimento (Paris, França); 

Junho – 28ª Sessão do Grupo de Trabalho sobre Pensões Privadas e reunião do Comité 

Técnico IOPS (Organização de Supervisores de Pensão) (Paris, França); 

Dezembro – Grupo de Trabalho sobre a Educação, a Formação e as Políticas de Emprego 

(Paris, França). 
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CESE – Especial realce para os Pareceres sobre a política europeia e ainda para o papel 

desempenhado pelos dois representantes da UGT no que se refere à sua ação enquanto 

presidentes de diversos comités. 

Destacamos pela relevância que assumem e pela perspetiva defendida, e apenas como 

exemplo do rico trabalho desenvolvido, alguns Pareceres: em 2009, «A dimensão social e 

ambiental do mercado interno»; em 2010, a «Aplicação do Tratado de Lisboa: Democracia 

participativa e a iniciativa de cidadania (art.
º
 11.

o
)»; em 2011, «Reforçar a coesão e a 

coordenação da UE no domínio social, através da nova cláusula social horizontal segundo o 

artigo 9 º do TFUE»; em 2012, «O impacto social da nova legislação em matéria de governação 

económica» que a UGT expressamente apoiou em comunicado e finalmente em 2013, «A 

dimensão do género na Estratégia Europa 2020» e o Parecer sobre a Comunicação da 

Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões: «Reforçar e centrar a cooperação internacional no domínio da 

investigação e da inovação: Uma abordagem estratégica». 

De assinalar igualmente a participação em diferentes iniciativas, com destaque especial para 

os seguintes Seminários: ”Comunicar na Europa em Parceria - Para além das fronteiras e 

culturas”, que se realizou em Janeiro de 2009, em Bruxelas; em Setembro de 2012, em Lisboa, 

“As reformas do mercado de trabalho em resposta à crise”, que contou com a intervenção do 

Secretário Geral da UGT no painel – As recentes reformas do mercado de trabalho em 

Portugal na perspetiva dos parceiros sociais e em Outubro desse mesmo ano em Nicósia 

(Chipre) “A liberdade de imprensa na Região Euro-Mediterrânica”. 

5. A CSPLP: COOPERAÇÃO, APOIO E SOLIDARIEDADE COM AS CENTRAIS 

SINDICAIS DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

A agora Confederação Sindical dos Países de Língua Portuguesa (CSPLP), designação 

adotada no último Congresso realizado no Maputo, a 16 e 17 de Julho de 2012, e que substitui 

a anteriormente utilizada “Comunidade Sindical dos Países de Língua Portuguesa” tem desde a 

sua criação em 1998, desenvolvido e aprofundado laços de cooperação e solidariedade entre 

os seus membros, designadamente, no que respeita a áreas como a defesa da democracia e 

dos direitos humanos, a defesa de um estatuto para o/a trabalhador/a lusófono, a formação 

sindical e profissional (em parceria com o CEFOSAP), e ainda a criação em 2012 do Conselho 

Económico e Social (CES) dos Países de Língua Portuguesa, na qual a UGT colocou todo o 

seu empenhamento mas que falta pôr em funcionamento. 

Ao longo destes últimos quatro anos, a UGT desenvolveu de forma participada a sua ação não 

só no contexto da CSPLP mas igualmente na sua qualidade de Observador Consultivo da 

CPLP, participando nas reuniões e atividades desta Organização.  
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Neste campo, destacamos a participação da UGT, em Maio de 2009, na Semana Cultural da 

CPLP, realizando um debate “Igualdade de Género e Interculturalidade nas Migrações” cujo 

principal objetivo foi debater as questões da igualdade de género e a importância da 

diversidade cultural nas comunidades migrantes, nomeadamente nas de língua oficial 

portuguesa.  

Uma das questões que mereceu um especial envolvimento da UGT foi o projeto de se vir a 

realizar um Fórum da Sociedade Civil da CPLP, tendo tido lugar em Setembro de 2009, em 

Salvador da Baía, a Reunião Preparatória desse I Fórum, iniciativa que só se viria a concretizar 

dois anos depois, em Setembro de 2011, em Brasília e que contou desde o primeiro dia com 

uma participação muito empenhada da UGT.  

Também de salientar a participação, em Abril de 2010, na 3ª Edição dos “Dias do 

Desenvolvimento” cujo lema foi "Cidadania e Desenvolvimento". No dia 21, foi realizado um 

debate que juntou representantes de associações de estudantes e dirigentes sindicais da 

Central para uma reflexão sobre o contributo dos sindicatos na construção da democracia, 

cidadania e desenvolvimento. Paralelamente, e em colaboração com o CEFOSAP, 

assegurámos um Stand no âmbito das atividades de formação e cooperação com os PALOP. 

No dia 22, promovemos uma sessão de pintura coletiva pública dedicada ao tema do Trabalho 

Digno, que foi amplamente participada sobretudo por jovens e cujo painel figura nas 

instalações da Sede da UGT. 

Num contexto de grande proximidade e solidariedade, a UGT procurou reforçar a sua ação 

junto das organizações da CSPLP, participando não só nas reuniões dos seus órgãos, como 

nas diversas iniciativas desenvolvidas, com especial destaque para os seus dois Congressos: o 

5º que se realizou em 2010 na cidade de Luanda e o 6º que teve lugar no Maputo e no qual foi 

eleito como Secretário Executivo, o Secretário Geral da UGT. Previamente ao Congresso foi 

organizado um Seminário subordinado ao tema “Combater a crise económica e financeira 

internacional, defender a dimensão social e investir com transparência”. 

Devido à distância que separa as diversas Organizações que integram a CSPLP, tem sido 

deliberado realizar, sempre que possível, as reuniões da Comissão Executiva enquanto 

decorrem as Conferências Internacionais do Trabalho, em Genebra. Ao longo destes quatro 

anos, três realizaram-se nessa cidade: a 13 de Junho de 2009, a 17 de Junho de 2010 tendo 

como objetivo a preparação do Congresso da CSPLP a realizar em Angola, o qual teria como 

temas prioritários para debate o Estatuto do Cidadão Lusófono e os Estatutos do Conselho 

Económico e Social da CPLP e a 8 de Junho de 2012 que teve como principal objetivo a 

preparação do 6º Congresso, no Maputo. A outra teve lugar em Lisboa em Dezembro de 2011, 

que foi simultaneamente reunião da Comissão Executiva e de Direcção, onde se discutiu a 

situação específica de cada um dos Países perante a crise e se continuou com o debate sobre 

os Estatutos do Comité Económico e Social, que viriam a ser posteriormente assinados entre 

as estruturas representativas sindicais e empresariais. 
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Também assinalamos a nossa presença em reuniões magnas de Organizações que compõem 

a CSPLP: em Setembro de 2010, o 6º Congresso da UNTC que se realizou em Cabo Verde, na 

Praia, e em Julho do ano seguinte o 2º Congresso da UGT/Brasil, que teve lugar em S. Paulo. 

Procurámos corresponder de forma positiva aos convites que nos foram endereçados para 

iniciativas várias e assim estivemos presentes, nomeadamente, em Novembro de 2011 na IV 

Conferência Internacional da Força Sindical “Globalização, Sindicalismo, Meio Ambiente e 

Trabalho Decente”, que teve lugar no rio de Janeiro e em Novembro do ano seguinte no 

Seminário organizado pela UNTC, na cidade da Praia, em Cabo Verde 

6. A OIT: FOMENTAR O DIÁLOGO TRIPARTIDO MUNDIAL 

A OIT é a única Organização tripartida a nível mundial pelo que a sua importância e eficácia de 

funcionamento, nesta fase tão difícil da vida dos povos, assumem uma especial importância 

para o movimento sindical. 

A UGT sempre atribuiu particular relevância à sua intervenção no quadro das atividades 

desenvolvidas por e com a Organização Internacional do Trabalho, tendo procurado 

desenvolver e afirmar o seu envolvimento nesse âmbito.  

A UGT tem mantido e reforçado a sua participação anual nas Conferências Internacionais do 

Trabalho, assegurando a sua participação nas várias comissões e fazendo-se representar ao 

mais alto nível pelo seu Secretário Geral. Assim, participámos na 98ª, 99ª, 100ª e 101ª 

Conferências Internacionais do Trabalho, que decorreram em Genebra no mês de Junho, 

respetivamente em 2009, 2010, e 2012, sendo que a de 2011 teve o seu início no mês de 

Maio. 

No período em análise, salientamos a alteração verificada na Comissão de Aplicação de 

Normas, pela aplicação de um sistema rotativo com a CGTP. Assim, passámos a participar de 

uma forma efetiva nesta Comissão, que constitui uma das pedras angulares do sistema de 

controlo da OIT.   

Não pode ainda deixar de ser destacado que, no quadro da participação nas referidas 

Conferências, constitui um elemento importante a possibilidade de contactos com as nossas 

congéneres de outros países, tendo sido intensificadas as relações e as bases de trabalho com 

tais organizações, sobretudo com as de língua portuguesa.   

A UGT assegurou igualmente a sua representação na 9ª Reunião Regional Europeia, a qual 

teve lugar em Abril de 2013. 

De assinalar como especialmente conseguidas a relação e colaboração com o Escritório de 

Representação da OIT, em Lisboa, tanto ao nível da Direcção como dos peritos, com os quais 

a UGT sempre tem podido contar. 
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A UGT participou em múltiplas iniciativas desenvolvidas pela OIT, nomeadamente formações 

realizadas no Centro Internacional de Formação de Turim, como por exemplo o “Fórum sobre o 

papel da Administração do Trabalho para ultrapassar as crises económicas” em Fevereiro de 

2011, ações desenvolvidas em parceria pela OIT/CES/EFFAT, das quais destacamos pela sua 

atualidade a Conferência: “Trabalho Digno para os Trabalhadores Domésticos”, em Junho de 

2012 em Madrid ou mesmo apenas pela OIT: “Sessão de Formação Tripartida em Diálogo 

Social e Trabalho Infantil para os Países Lusófonos”, que teve lugar em Luanda em Outubro de 

2010; Conferência sobre “As desigualdades no Mundo do Trabalho: os efeitos da Crise”, 

realizada em Bruxelas, no mês de Janeiro de 2011 e no mesmo ano, em Novembro, a 

“Conferência Europeia sobre a passagem do trabalho precário para um trabalho com direitos”, 

em Budapeste (Hungria). 

De destacar ainda o envolvimento da UGT enquanto organização parceira em iniciativas 

desenvolvidas pelo Centro Internacional de Formação (Turim) e pela ACTRAV, como as ações 

realizadas com várias Confederações Sindicais de Língua Portuguesa, uma em Setembro de 

2010 “sobre Formação Sindical para a Negociação Coletiva” e outra em Março de 2012 

“Formação Sindical sobre Relações de Emprego e Economia Informal”. Estas iniciativas 

decorrem no âmbito de um sistema de rotatividade entre a UGT e a CGTP, tendo cabido a 

responsabilidade da organização da semana final de cada um dos Cursos, nestes dois anos, à 

UGT.  

No plano interno, a UGT manteve os seus contributos regulares para a elaboração dos 

relatórios nacionais periódicos sobre a aplicação e implementação das Convenções e 

Recomendações da OIT, tendo procurado articular tais contributos com as posições assumidas 

pela CES e CSI. 

Face à notória morosidade e reduzida participação dos parceiros sociais nos processos de 

ratificação, a UGT intensificou a sua ação junto da tutela, tendo interpelado o Governo 

repetidas vezes no sentido de defender a necessidade de ratificações mais céleres, 

transparentes e participadas.  

Apenas a título exemplificativo, e no período mais recente, foram dirigidos ofícios ao Secretário 

de Estado do Emprego e ao Ministro da Economia e do Emprego em Março e Julho de 2012.  

Deve ainda ser salientado o forte empenho da UGT para a aceleração do processo de 

ratificação de convenções específicas de particular importância, como é o caso da Convenção 

189 sobre o Trabalho Doméstico. A criação de condições propícias à ratificação de 

Convenções, por parte de outros Estados, deve ser um objetivo a alcançar ao nível das 

relações internacionais e acordos bilaterais, em particular, nas relações mantidas com os 

Países de Língua Portuguesa. 
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Sobre este assunto, a UGT interpelou o Governo por escrito (Janeiro e Julho de 2012) e 

promoveu a discussão deste processo em CPCS (Dezembro de 2012), em paralelo com um 

papel ativo na campanha 12-12-12 de promoção da ratificação da Convenção 189 (Trabalho 

Doméstico), levada a cabo pela CSI.  
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ANEXO 1 – ASSOCIAÇÕES SINDICAIS FILIADAS NA UGT 

 

1. ANTF - Associação Nacional dos Treinadores de Futebol  

2. FEBASE - Federação do Sector Financeiro 

3. FE - Federação Nacional dos Engenheiros 

 Sindicato Não Diretamente Filiado: 

 Sindicato dos Engenheiros - SE/SERS 

4. FEDERAÇÃO DE PORTUÁRIOS - Federação Nacional Dos Sindicatos Dos 

Trabalhadores Portuários 

 Sindicatos Não Diretamente Filiados: 

 Sindicato dos Estivadores, Conferentes e Tráfego dos Portos do Douro e Leixões 

 Sindicato dos Estivadores, Marítimos do Arquipélago da Madeira 

 Sindicato dos Trabalhadores Portuários da Ilha Terceira 

 Sindicato dos Trabalhadores Portuários da Região Autónoma da Madeira 

 Sindicato dos Trabalhadores Portuários de Mar e Terra de Sines - SINPORSINES 

 Sindicato dos Trabalhadores Portuários do Grupo Central e Ocidental dos Açores - 

SINPCOA 

 Sindicato dos Trabalhadores Portuários do Grupo Oriental dos Açores 

5. FESAP - Federação dos Sindicatos da Administração Pública 

 Sindicatos Não Diretamente Filiados: 

 Sindicato dos Oficiais de Justiça - SOJ 

 Sindicato dos Técnicos Administrativos e Auxiliares da Educação do Centro - 

STAAE-Centro 

 Sindicato dos Técnicos Administrativos e Auxiliares da Educação do Sul e Regiões 

Autónomas - STAAE-Sul  

 Sindicato dos Técnicos Administrativos e Auxiliares da Educação da Zona Norte - 

STAAE-ZN 

6. FETESE - Federação dos Sindicatos da Indústria e Serviços –  

7. FNE - Federação Nacional dos Sindicatos de Educação –  

 Sindicatos Não Diretamente Filiados: 

 Sindicato Democrático dos Professores da Grande Lisboa - SDPGL 

 Sindicato Democrático dos Professores da Madeira - SDPMadeira 

 Sindicato Democrático dos Professores do Sul – SDPSul 

 Sindicato Nacional dos Delegados e Subdelegados Escolares - SINDLEP 

 Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas - SPCL  

 Sindicato dos Técnicos Administrativos e Auxiliares da Educação do Centro - 

STAAE-Centro 

 Sindicato dos Técnicos Administrativos e Auxiliares da Educação do Sul e Regiões 

Autónomas - STAAE-Sul  

 Sindicato dos Técnicos Administrativos e Auxiliares da Educação da Zona Norte - 

STAAE-ZN 

8. SBC - Sindicato dos Bancários do Centro  

9. SBN - Sindicato dos Bancários do Norte 

10. SBSI - Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas 

11. SDPA - Sindicato Democrático dos Professores dos Açores  

12. SEMM - Sindicato dos Engenheiros da Marinha Mercante  

13. SETAA - Sindicato da Agricultura, Alimentação e Florestas 

14. SETACCOP - Sindicato da Construção, Obras Públicas e Serviços Afins   

15. SINAFE - Sindicato Nacional dos Ferroviários do Movimento e Afins  

16. SINAPE - Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação  
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17. SINCOMAR - Sindicato dos Capitães Oficiais da Marinha Mercante  

18. SINDAV - Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Aeroportos e Aviação  

19. SINDCES - Sindicato Democrático do Comércio, Escritórios e Serviços  

20. SIND. ECONOMISTAS - Sindicato dos Economistas  

21. SINDEFER - Sindicato Nacional e Democrático da Ferrovia  

22. SINDEL - Sindicato Nacional da Indústria e da Energia  

23. SIND. ENFERMEIROS - Sindicato dos Enfermeiros  

24. SINDEP - Sindicato Nacional e Democrático dos Professores  

25. SINDEPESCAS - Sindicato Democrático das Pescas 

26. SINDEQ - Sindicato Democrático da Energia e Química e Industrias Diversas 

27. SIND. ESCRITÓRIOS DE ANGRA - Sindicato dos Trabalhadores de Escritório e 

Comércio de Angra do Heroísmo 

28. SINDESCOM - Sindicato dos Profissionais de Escritório, Comércio, Indústria, Turismo, 

Serviços e Correlativos das Ilhas de S. Miguel e Santa Maria 

29. SINDETELCO - Sindicato Democrático dos Trabalhadores das Comunicações e dos 

Média 

30. SINDITE - Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica  

31. SIND. PROF. BANCA DOS CASINOS- Sindicato dos Profissionais de Banca dos 

Casinos 

32. SINFA - Sindicato Nacional de Ferroviários e Afins -  

33. SINFESE - Sindicato Nacional dos Ferroviários Administrativos, Técnicos e de Serviços  

34. SINTABA/AÇORES - Sindicato dos Trabalhadores Agro-Alimentares da Região 

Autónoma dos Açores 

35. SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública 

36. SINTICAVS - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Industria Cerâmica, Cimento, 

Abrasivos, Vidro e Similares 

37. SISEP - Sindicato dos Profissionais de Seguros de Portugal 

38. SITEMA - Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves 

39. SITEMAQ - Sindicato da Mestrança e Marinhagem da Marinha Mercante, Energia e 

Fogueiros de Terra 

40. SITESC - Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, Serviços e Comércio 

41. SITESE - Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços  

42. SITRA - Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários e Afins  

43. SMAV - Sindicato dos Meios Audiovisuais  

44. SMMCMM - Sindicato da Mestrança e Marinhagem de Câmaras da Marinha Mercante 

45. SNATTI - Sindicato Nacional das Atividades Turísticas Tradutores e Intérpretes 

46. SNPVAC - Sindicato Nacional do Pessoal de Vôo da Aviação Civil 

47. SNEET - Sindicato Nacional dos Engenheiros, Engenheiros Técnicos e Arquitetos  

48. SOEMMM - Sindicato dos Oficiais e Engenheiros Maquinistas da Marinha Mercante 

49. SPZC - Sindicato dos Professores da Zona Centro  

50. SPZN - Sindicato dos Professores da Zona Norte   

51. SQAC - Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial 

52. STAS - Sindicato dos Trabalhadores da Atividade Segurador 

53. STE - Sindicato dos Quadros Técnicos de Estado e Entidades com Fins Públicos 

54. STVSIH - Sindicato dos Técnicos Vendas do Sul e Ilhas 

55. UGT/PESCAS - Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector das Pescas  

56. UGT-AÇORES - União Geral de Trabalhadores dos Açores 

57. UGT-ALGARVE - União Geral de Trabalhadores do Algarve  

58. UGT-AVEIRO - União Geral de Trabalhadores de Aveiro  

59. UGT-BEJA - União Geral de Trabalhadores de Beja  

60. UGT-BRAGA - União Geral de Trabalhadores de Braga  

61. UGT-BRAGANÇA - União Geral de Trabalhadores de Bragança  

62. UGT-CASTELO BRANCO - União Geral de Trabalhadores de Castelo Branco  
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63. UGT-COIMBRA - União Geral de Trabalhadores de Coimbra  

64. UGT-ÉVORA - União Geral de Trabalhadores de Évora  

65. UGT-GUARDA - União Geral de Trabalhadores da Guarda  

66. UGT-LEIRIA - União Geral de Trabalhadores de Leiria  

67. UGT-LISBOA - União Geral de Trabalhadores de Lisboa  

 Sindicato Não Diretamente Filiado: 

 Sindicato Nacional da Policia - SINAPOL 

68. UGT-MADEIRA - União Geral de Trabalhadores da Madeira  

69. UGT-PORTALEGRE União Geral de Trabalhadores de Portalegre  

70. UGT-PORTO - União Geral de Trabalhadores do Porto  

71. UGT-SANTARÉM - União Geral de Trabalhadores de Santarém  

72. UGT-SETUBAL - União Geral de Trabalhadores de Setúbal  

73. UGT-VIANA DO CASTELO - União Geral de Trabalhadores de Viana do Castelo  

74. UGT-VILA REAL - União Geral de Trabalhadores de Vila Real  

75. UGT-VISEU - União Geral de Trabalhadores de Viseu 
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ANEXO 2 – COMPOSIÇÃO ACTUAL DOS ORGÃOS CENTRAIS 
DA UGT (com excepção do Congresso e Conselho Geral)  

 

SECRETÁRIO GERAL 

JOÃO PROENÇA    SINTAP 

 

PRESIDENTE 

JOÃO DE DEUS GOMES PIRES   SEMM 

 

SECRETÁRIOS GERAIS ADJUNTOS 

 
PAULA BERNARDO   SIND. ECONOMISTAS 

LUIS CORREIA    SISEP 

VICE-PRESIDENTES 

 

DELMIRO CARREIRA        SBSI 

JOÃO DIAS DA SILVA       SPZN 

ALFREDO CORREIA       SBN 

CARLOS CHAGAS       SINDEP 

CARLOS MARQUES       STAS 

CARLOS SILVA        SBC 

CRISTINA VIGON       SNPVAC 

DINA TERESA CARVALHO      SINDITE 

FRANCISCO NEGRÕES      SINDEQ 

JACINTO PEREIRA       SISEP 

JOAQUIM PINTO COELHO      SINTAP 

JOSÉ AZEVEDO       SIND.ENFERMEIROS 

JOSÉ NÓBREGA ASCENSO      SINAPE 

MANUEL DA SILVA       SINDETELCO 

MÁRIO MOURÃO       SBN 

NOBRE DOS SANTOS       SINTAP 

SÉRGIO MONTE       SITRA 

VICTOR HUGO SEQUEIRA      SITESE 

VIRIATO AUGUSTO BAPTISTA     SBSI 
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SECRETARIADO NACIONAL 

  

EFECTIVOS 

ALEXANDRE DELGADO    SITEMAQ 

ALFREDO MANUEL VIEIRA CORREIA   SBN 

AMADEU JESUS PINTO   SITESE 

ANÍBAL RIBEIRO    SBC 

ANTÓNIO BRAZ   SBN  

ANTÓNIO COSTA PINTO   SBSI 

ANTÓNIO PINHEIRO   SINDCES 

AUGUSTO GUEDES   SNEET 

CARLOS ALBERTO FARIA CHAGAS   SINDEP 

CARLOS MARQUES   STAS 

CARLOS SILVA   SBC 

CECILIA BACEIRA   SINDEL 

CLARA QUENTAL   SBN 

CRISTINA VIGON   SNPVAC 

DELMIRO CARREIRA   SBSI 

DINA TERESA CARVALHO   SINDITE 

DOMINGOS PAULINO   SITRA 

EVARISTO GUERRA DE OLIVEIRA   SNEET 

FIRMINO MARQUES   SBN 

FRANCISCO FORTUNATO   SINDEFER 

FRANCISCO NEGRÕES   SINDEQ 

GORETTI SANTOS   SBN 

HENRIQUE CASTRO    SITESC 

JACINTO FAIAS DOS REIS PEREIRA   SISEP 

JAIME SANTOS SILVA   SQAC 

JOAQUIM JOÃO DIAS DA SILVA   SPZN 

JOAQUIM JOSÉ VIEIRA PINTO COELHO   SINTAP 

JOAQUIM MARTINS   SETACCOP 

JORGE MANUEL ALVES PEREIRA   STE 

JORGE NOBRE DOS SANTOS   SINTAP 

JOSÉ ABRAÃO   SINTAP 

JOSÉ ANGÊLO ALVES PEREIRA    SINDEL 

JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA VINAGRE    SINDAV 

JOSÉ CORREIA AZEVEDO   SIND. ENFERMEIROS 

JOSEFA LOPES   FNE 

LINA MARIA LOPES   SINDEP 

LUCIANA NELAS   SINTAP 
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LUCINDA DÂMASO   SPZN 

LUÍS AZINHEIRA   SITESE 

LUÍS BAPTISTA   SINDETELCO 

LUIS GRAÇA GONÇALVES   SEMM 

MANUEL DA SILVA   SINDETELCO 

MANUEL CAMACHO   SBSI 

MARIA AMÉLIA ALVES   SINDETELCO 

MARIA DE FÁTIMA MARTINS    SITESE 

MARIA DO ROSÁRIO MARTINS OLIVEIRA   SPZC 

MARIA HELENA RODRIGUES   STE 

MARTINHO NEVES ANDRADE    SINFESE 

MATILDE MIRA   SETAA 

OSVALDO PINHO   SINDEQ 

PATRÍCIA CAIXINHA   STAS 

PAULA VISEU   SBSI 

PAULO ALEXANDRE   SBSI 

PAULO COUTINHO   SBN 

RICARDINA BRUM GUERREIRO   SINAPE 

RUI SANTOS ALVES   SBSI 

SÉRGIO MONTE    SITRA 

TERESA FÁTIMA SILVA LOPES LOURENÇO   SBSI 

TIAGO DOS SANTOS CARDOSO   SMMCMM 

VÍCTOR HUGO SEQUEIRA   SITESE 

VITOR TRAVASSOS    SPZC 

    

SECRETÁRIOS EXECUTIVOS 

CATARINA TAVARES   SINAPE 

JOSÉ MANUEL MEIRINHO   SITESE 

VANDA CRUZ   SNEET 

VIRIATO BAPTISTA   SBSI  

VITOR COELHO    SITESE 

WANDA  GUIMARÃES   SBSI 

 

MEMBROS AVOCADOS 

CARLOS ALVES   UGT 

JOSÉ RICARDO NUNES   SPZC 

ÓSCAR ANTUNES   SITEMA 
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PRESIDENTES DOS ORGÃOS AUTÓNOMOS   

(membros por Inerência do Secretariado Executivo e Secretariado Nacional) 

 

COMISSÃO DE MULHERES CATARINA ALBERGARIA   SBSI 

COMISSÃO DE JUVENTUDE DÉBORA ALVES   SINTAP  

ALA DE QUADROS JOSÉ NÓBREGA ASCENSO  SINAPE 

MODERP MANUEL JERÓNIMO  

 

SUPLENTES AO SECRETARIADO NACIONAL 

 

FERNANDO RAUL CABRITA SILVESTRE   SINFA 

JOSÉ VIANA   SITESC 

ALBERTO GAMEIRO JORGE   SINAFE 

JOÃO FIGUEIREDO    SMAV 

ADÉRITO ROCHA ALMEIDA   SETACCOP 

AFONSO CARLOS ARRUDA QUENTAL   SBSI 

ÁLVARO DE SOUSA CARNEIRO   STE 

ANTÓNIO CARLOS SILVA SANTOS   SINDITE 

ANTÓNIO CARREIRA    SBSI 

ANTÓNIO PEDRO ROQUE OLIVEIRA   SINDEP 

ANTÓNIO PERNICA   SETAA 

ANTÓNIO SALGADO    SINDAV 

ANTÓNIO TOJO   SINDEP 

CRISTINA FERREIRA   FNE 

DÉLIO TIAGO CANAU   SITESC 

DOMINGOS TEIXEIRA GUIMARÃES   SBN 

FÁTIMA LOUREIRO   SPZN 

FERNANDO FRAGA   SINTAP 

FRANCISCO PERES   SITRA 

HELENA MARQUES   SBC 

HELENA PAVÃO    SINTAP 

HENRIQUE MARTINS   SNPVAC 

ISABEL CRISTINA GONÇALVES SÁ ALMEIDA   SNE 

ISABEL VELADA   SBN 

JOAQUIM TELMO DA SILVA BARBOSA   SINDAV 

JORGE CORDEIRO   SISEP 

JOSÉ ANTÓNIO ARSÉNIO   SINDETELCO 

JOSÉ DAVID ALVES   SBN 

JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA   SBN 

JOSÉ LUÍS RESENDE   SBSI 
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LUÍSA REIGADA   SINDETELCO 

MANUEL MARQUES   SINDEPESCAS 

MANUEL PEREIRA GOMES   SBN 

MARIA DA CONCEIÇÃO PANINHO PINTO   SINAPE 

MARIA TERESA FERREIRA SILVA   SBSI 

MARIA HELENA LOPES FRANCELA CAPELO    SNE 

MARIA JOSÉ RANGEL    FNE 

MARIA MANUELA FELÍCIO SOUSA   SPZN 

MARIA NATÁLIA BRANCO DIAS   SITESE 

MARIA TERESA ROSA   STE 

MÁRIO HENRIQUES DOS SANTOS   SINTAP 

MÁRIO RÚBIO    STAS 

PAULO SILVA   SPZN 

PEDRO FERNANDES    SINDEQ 

RITA ABRANTES   SIND. ENFERMEIROS 

RITA DE FÁTIMA GUERREIRO   SITESE 

ROSA MARIA SILVA SANTOS   SBN 

TERESA SEABRA   SBSI 

VANDA MADEIRA   SINAPE 

VÍTOR MANUEL BOAL   SITESE 

 

PRESIDENTES DAS UNIÕES - INERENTES 

   

UGT-AÇORES   FRANCISCO PIMENTEL   SINTAP 

UGT-ALGARVE  DANIEL SANTANA    SINAPE 

UGT-BRAGA   CÉSAR CAMPOS    SBN 

UGT-LISBOA   LUIS MARTINS DIAS    STAS 

UGT-MADEIRA   RICARDO FREITAS    SINTAP 

UGT-PORTALEGRE  JOSÉ CHAMBEL TOMÉ   SITESE 

UGT-VISEU   MANUEL TEODÓSIO HENRIQUES  SPZC 

 

 

CONSELHO FISCALIZADOR DE CONTAS 

EFECTIVOS 

 

RODOLFO SERRA ALBURQUERQUE   SIND. ECON. 

ANÍBAL AUGUSTO OLIVEIRA FIGUEIREDO    SINTAP 

ANTÓNIO SARAIVA SÁ COUTINHO   SBN 

MANUEL ANTÓNIO FERREIRA RODRIGUES   SBC 

MARIA FILOMENA FERNANDES BARATA   SINDETELCO 
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RUI FERNANDO MENDES RISO   SBSI 

VÍTOR MANUEL ANDRADE OLIVEIRA   SBN 

 

SUPLENTES 

 

CARLOS MANUEL DOMINGUES GRAÇA   SINDEQ 

JOSÉ MANUEL DA LUZ CORDEIRO    SINDEP 

PEDRO CEGONHO   SBSI 

PEDRO MIGUEL COSTA   SIND. ENF. 

ROSA DE SOUSA    STE 

SILVINO ESTEVES CORREIA   SITRA 

TOMÁS FERNANDO SILVA BRAZ   SISEP 

 

CONSELHO DE DISCIPLINA 

 

EFECTIVOS 

 

FERNANDO MOURA E SILVA     SBN  

FERNANDO HORÁCIO DE JESUS OLIVEIRA    SBSI 

CÁRMEN DOLORES LÉRIAS GERMANO    SITEMA 

LAURA MARIA MARTINS    SPZN 

JOSÉ MANUEL MORAIS TEIXEIRA    SINCOMAR 

ANTÓNIO CARLOS SANTOS    SISEP 

MARIA CLARA LOPES FERREIRA DA SILVA    SINDETELCO 

 

SUPLENTES 

 

ANTÓNIO JÚLIO TAVARES QUARESMA    SITESE 

CARLOS MANUEL AGOSTINHO SOUSA    SITESE 

FILOMENA CONCEIÇÃO CABRAL ALMEIDA    SINTAP 

JORGE DELGADO    SBN 

MANUEL FERNANDO PEREIRA DE LEMOS    SETACCOP 

MARIA EMÍLIA APOLINÁRIO    SINDEP 

ROSA MARIA COUTO CASTRO PITA    SINTAP 
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ANEXO 3 – RESOLUÇÕES DOS ORGÃOS 

 

ANO 2009 

1. Resolução do Secretariado Nacional – 21 Mai. 

2. Manifesto UGT – Eleições Europeias – 7 Jun. 

3. Resolução do Secretariado Executivo – UGT saúda PSD pela vitória – 9 Jun. 

4. Resolução do Secretariado Nacional – As Políticas Reivindicativas da UGT – 3 Set. 

5. Resolução do Secretariado Executivo – UGT saúda PS pela vitória nas legislativas – 

28 Set. 

ANO 2010 

1. Resolução do Secretariado Nacional – Defesa de uma Política de Crescimento, 

Competitividade e Emprego – 14 Jan. 

2. Resolução do Secretariado Nacional – Posição da UGT sobre a Proposta de 

Orçamento do Estado para 2010 - 11 Fev. 

3. Resolução do Secretariado Nacional da UGT sobre o Programa de Estabilidade e 

Crescimento 2010-2013 – 19 Mar. 

4. Resolução do Secretariado Nacional - A UGT e as medidas de combate ao défice – 15 

Abr. 

5. Resolução do Conselho Geral – 27 Abr. 

6. Resolução do Secretariado Nacional – Bases para um Acordo Tripartido sobre o 

Emprego – 2 set. 

7. Resolução do Secretariado Nacional – Orçamento 2011 – Medidas contra os 

trabalhadores, os pensionistas e o emprego – 30 Set. 

8. Resolução do Secretariado Nacional – 14 Out. 

9. Resolução do Conselho Geral –  Os trabalhadores portugueses não merecem este 

Orçamento de Estado – 18 Out. 

10. Resolução do Secretariado Nacional – Assim Não! Queremos outra Europa. Queremos 

uma governação diferente! – 11 Nov. 

11. Resolução do Secretariado Nacional – Uma Greve Geral por um Melhor Futuro – 26 

Nov. 

12. Resolução do Secretariado Nacional - Análise da situação económica e social e da 

Resolução do Conselho de Ministros sobre a Competitividade e o Emprego – 16 Dez. 

13. Balanço do Ano de 2010 – Ano de Crise e de Greve Geral – 30 Dez. 

ANO  2011 

1. Resolução do Secretariado Nacional – Eleições Presidenciais, Situação Económica e 

Social – A luta dos trabalhadores do sector público, a defesa da negociação coletiva, a 

concertação social e a sindicalização – 25 Jan. 

2. Resolução do Secretariado Executivo – A UGT face à atual crise – 24 Mar. 

3. Resolução do Secretariado Nacional sobre o Memorando da Troika e o Apelo aos 

Partidos – 12 Mai. 

4. Resolução do Secretariado Nacional – 16 Jun. 

5. Resolução de Emergência do Secretariado Nacional – corte do rating de Portugal por 

uma agência de notação financeira – 7 Jul. 

6. Resolução do Secretariado Nacional – Vencer as dificuldades com coesão económica 

e social – 7 Jul. 

7. Resolução do Secretariado Nacional – As Prioridades da UGT 2011-2012 – 1 Set. 
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8. Resolução do Secretariado Nacional – Preocupação com atual situação do País – 29 

Set. 

9. Resolução do Conselho Geral – A Proposta de Lei de Orçamento do Estado para 2012 

– 27 Out. 

10. Resolução do Secretariado Nacional – A Greve Geral . Rejeição total do aumento do 

horário de trabalho – 14 Dez. 

ANO 2012 

1. Resolução do Secretariado Nacional – Políticas de Emprego – 8 Mar. 

2. Resolução do Secretariado Nacional – Políticas de Emprego, Segurança Social, 

Feriados – 10 Mai. 

3. Resolução do Secretariado Nacional – 19 Jun. 

4. Resolução do Secretariado Nacional – Defender o Estado Social, Preservar a Coesão 

Social e a Igualdade de Oportunidades – 10 Jul. 

5. Resolução do Secretariado Nacional – Uma Política de Rendimentos que promova o 

Crescimento e a Justiça Social – 10 Jul. 

6. Resolução do Secretariado Nacional – Vencer a Crise com Crescimento, Emprego e 

Solidariedade – 11 Set. 

7. Resolução do Secretariado Nacional – Reação às Medidas anunciadas pelo Primeiro-

Ministro – 11 Set. 

8. Resolução do Secretariado Nacional – Uma Austeridade Brutal que agrava a Crise – 4 

Out. 

9. Resolução do Secretariado Nacional – OE 2013 – Contra a Austeridade pela 

Austeridade – 24 Out. 

10. Resolução do Secretariado Nacional – O O.E. 2013, o corte de 4m.milhões de euros na 

despesa, a defesa do Estado Social e da Negociação Coletiva, a exigência de Politicas 

de Emprego – 29 Nov. 
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ANEXO 4 - PARECERES 

 

ANO 2009 

1. CPCS - Parecer da UGT sobre Decreto-Lei 371/2008 sobre Abrangência do regime 

Geral de Segurança Social das Instituições Bancárias – 7 Janeiro 

 

2. CPCS Parecer da UGT para o Ano Europeu da Criatividade e da Inovação – 7 Janeiro 

 

3. ETUC - Resposta a Questionário da CES sobre Jovens Trabalhadores – 9 Janeiro 

 

4. Sec. Estado Adjunto e da Saúde - Parecer da UGT sobre o Projeto de Decreto-Lei 

que cria o âmbito da RNCCI – As Unidades e Equipas de Cuidados Continuados 

Integrados – 9 Janeiro 

 

5. CPCS - Parecer da UGT sobre Projetos de portaria que preveem a implementação de 

medidas estabelecidas na “iniciativa para o investimento e o emprego” e no “acordo 

tripartido para um novo sistema de regulação das relações laborais, das políticas de 

emprego e da proteção social em Portugal” - 20 Janeiro  

 

6. CPCS - Parecer da UGT sobre o Projeto de Portaria que cria o “Programa Qualificação-

Emprego” – 21 Janeiro  

 

7. CPCS – Parecer da UGT ao Programa de Estágios Qualificação-Emprego – 22 Janeiro  

 

8. CPCS - Contributo da UGT para o Relatório Nacional sobre a Aplicação Prática da 

Diretiva 94/33/CE, de 22 de Junho de 1994, relativa à Proteção dos Jovens no 

Trabalho – 29 Janeiro 

 

9. CPCS - Parecer da UGT sobre Projeto de Diploma que prevê medidas de apoio para 

desempregados de longa duração e introduz alterações ao Regime Jurídico da 

Proteção no Desemprego – 3 Fevereiro 

 

10. CPCS - Parecer da UGT sobre Proposta de Reformulação das políticas de Emprego e 

Formação Profissional para Pessoas com Deficiência – 12 Fevereiro 

 

11. CES – Notas da UGT sobre a aplicação da Diretiva 2006/123/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro 2006, relativa aos serviços no mercado 

interno – 20 Fevereiro  

 

http://www.ugt.pt/parecer_21_01_2009.pdf
http://www.ugt.pt/parecer_21_01_2009.pdf
http://www.ugt.pt/parecer_29_01_2009.pdf
http://www.ugt.pt/parecer_29_01_2009.pdf
http://www.ugt.pt/parecer_29_01_2009.pdf
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12. DGERT - Contributo da UGT sobre a aplicação das Recomendações da OIT nºs 189 e 

193 – 26 Fevereiro 

 

13. APEE - Comentários da UGT relativamente ao ISSO/CD 26000 – 6 Março 

 

14. CACDLG – Assembleia da Republica – Parecer da UGT sobre a proposta de Lei nº 

248/X/4ª “Estabelece o Regime Jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, 

à proteção e à assistência das suas vitimas e revoga a Lei nº 107/99, de 3 de Agosto, e 

o Decreto-Lei nº 323/2000, de 19 de Dezembro – 18 Março  

 

15. CES – Contributos da UGT ao processo Consulta da CES sobre Tabagismo nos locais 

de trabalho – 18 Março  

 

16. ETUI – Questionário “Sindicatos Europeus sem fronteiras”  - 30 Março  

 

17. Instituto Português de Corporate Governance – Contributo da UGT para o 

Anteprojeto de Código de Bom Governo das Sociedades – 31 Março  

 

18. CPCS – Contributo da UGT para o relatório Nacional sobre o Programa de Trabalho 

“Educação e Formação 2010 – 3 Abril  

 

19. MTSS – Contributos da UGT para o Anteprojeto de Decreto-Lei que aprova o 

regulamento de Segurança e Saúde no Local de Trabalho em estaleiros de Construção 

– 6 Abril 

 

20. ETUC – Questionário aos Parceiros Sociais da UE  sobre a forma como o FSE deve 

ser utilizado no atual ciclo de programação do FSE  para apoiar o desenvolvimento 

económico – 14 Abril  

 

21. CPCS – Parecer da UGT sobre as “Principais Propostas de Alteração ao regime 

Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho – 17 Abril  

 

22. CPCS – Primeira Análise da proposta de Lei sobre o Código Contributivo da Segurança 

Social – 20 Abril  

 

23. CPCS – Texto apresentado pelo Comissão Europeia relativa à oportunidade de adotar 

um texto pelo Comité Consultivo sobre a liberdade de circulação de trabalhadores 

reafirmando o principio fundamental da liberdade de circulação dos trabalhadores – 24 

de Abril 
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24. CPCS – Parecer da UGT sobre Proposta de Lei que regulamenta o Regime Jurídico da 

Prevenção da Segurança e Saúde no Trabalho – 5 de Maio  

 

25. CPCS – Parecer da UGT sobre as alterações do Código de Processo do Trabalho – 5 

Maio 

 

26. DGCT/MTSS – Contributo da UGT para a elaboração dos relatórios sobre as 

Convenções ratificadas – artº 22 da Constituição da OIT – 7 Maio  

 

27. CPCS – Parecer da UGT sobre Projeto de DL 190/2009 – Regime transitório e 

excecional de apoio aos desempregados mais carenciados – 7 Maio  

 

28. MTSS – Notas sobre o diploma que regula algumas matérias atualmente constantes da 

regulamentação do Código – 7 Maio  

 

29. MTSS – Regime Jurídico das Contraordenações laborais e de Segurança Social – 7 

Maio  

 

30. CPCS – Parecer da UGT sobre o Contingente de Oportunidade  de Emprego no País 

para Trabalhadores  imigrantes para 2009 – 13 Maio  

 

31. CPCS – Parecer da UGT sobre o Projeto de Decreto-Lei que cria a bolsa de estudo 

para os titulares do abono de família matriculados e a frequentar o nível secundário da 

educação ou equivalente  

 

32. Eckhard Voss - Wilke, Maack and Partner - Projeto - 2 Reestruturação Nacional 

dossier sobre Portugal - O papel dos parceiros sociais europeus  na reestruturação – 2 

Junho  

 

33. UCLA – Resposta a Questionário sobre assistência às estruturas sindicais e patronais 

– 4 de Junho  

 

34. CWC – Resposta a Questionário às organizações filiadas na CSI e FSI  - 3 de Junho  

 

35. CTSSAP/MTSS/Sec. Estado Seg. Social – Parecer da UGT sobre Código dos 

Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social – 9 Junho  

 

36. Sec. Estado da Administração Pública – Parecer da UGT sobre a Proposta de 

Portaria de honorários dos árbitros – 15 Junho  
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37. Force-Ouvrière – Questionário sobre o direito a férias – 16 Junho  

 

38. Comissão Parlamentar de Educação e Ciência da Assembleia da Republica – 

Parecer da UGT sobre Proposta de Lei nº 271/X/4 que estabelece o regime da 

escolaridade obrigatória para crianças e jovens que se encontrem em idade escolar e 

consagra a universalidade da Educação pré-escolar para as crianças a partir dos 5 

anos de idade – 19 Junho  

 

39. Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública – Parecer da 

UGT sobre a Proposta de lei nº 282/X (4ª) que aprova o Regime Processual aplicável 

às Contraordenações Laborais e de Segurança Social – 19 Junho  

 

40. Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública – Parecer da 

UGT sobre a Proposta de lei nº 283/X que estabelece o Regime Jurídico da promoção 

da Segurança e Saúde no Trabalho – 19 Junho  

 

41. Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública – Parecer da 

UGT sobre a Proposta de lei nº 285/X  que aprova a regulamentação do Código de 

Trabalho, aprovado pela lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro – 19 Junho 

 

42. MTSS – Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública – 

Parecer da UGT sobre o Projeto de Decreto-lei que procede à alteração do Código de 

Processo de Trabalho – 19 Junho  

 

43. CSI – Inquérito anual sobre violação dos direitos sindicais – 22 Junho  

 

44. Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública – Parecer da 

UGT sobre o Projeto de Lei nº 780/X/4º, que estabelece o regime jurídico do trabalho 

no domicílio – 26 Junho  

 

45. Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública – Parecer da 

UGT sobre o Projeto de Lei nº 781/X/4º, Conselhos de Empresa Europeus – 26 Junho  

 

46. Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública – Parecer da 

UGT sobre o Projeto de Lei nº 786/X/4º, que regulamenta o regime de reparação de 

acidentes de trabalho e de doenças profissionais, incluindo a reabilitação e 

reintegração profissionais, nos termos do Artigo 284 do Código de Trabalho, aprovado 

pela Lei nº 7/2009 de 12 de Fevereiro – 29 Junho  
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47. MTSS – Parecer da UGT sobre o Projeto de Decreto-Lei que visa regular o exercício da 

atividade de coordenação em matéria de segurança e saúde na construção - 6 Julho  

 

48. EIRO – Contributo da UGT para o Estudo EIRO sobre trabalhadores destacados – 6 

Julho  

 

49. ACT - Reflexão UGT sobre o documento “Promoção da saúde e prevenção do 

consumo de substâncias psicoativas: linhas orientadoras” – 7 de Julho  

 

50. ACT - 2º Contributo da UGT para o documento “Promoção da saúde e prevenção do 

consumo de substâncias psicoativas em meio laboral” - 13 Julho  

 

51. CPCS – Pareceres da UGT sobre o Relatório e Plano de Atividades – 20 Julho  

 

52. A3ES - Madalena Fonseca – Inquérito sobre o Novo Sistema de Garantia da 

Qualidade do Ensino Superior – 20 Julho  

 

53. MTSS – Parecer da UGT sobre o Projeto de Lei sobre o Regime de Arbitragem 

Obrigatória ou necessária e da Arbitragem sobre serviços mínimos – 20 Julho  

 

54. ETUC – Resposta de SG a Email de John Monks – 31 Julho 

 

55. Manuel Ryder – Resposta a Questionário sobre Assédio Moral – 7 Agosto  

 

56. MTSS – Parecer da UGT sobre o Projeto de Decreto-lei que transpõe para a ordem 

jurídica interna a diretiva nº 2006/22/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 

de Março, alterada pela diretiva nº 2009/4/CE, da Comissão de 30 de Janeiro, que 

estabelece o regime sancionatório e os controlos da aplicação da regulamentação 

social comunitária de atividades de transporte rodoviário – 7 Agosto  

 

57. CSI – Resposta a questionário sobre trabalho forçado e tráfico humano 2009 – 7 

Agosto  

 

58. ILO – Contributo da UGT sobre as Convenções 87 e 98 – 24 Agosto  

 

59. ILO – Resposta a questionário sobre Trabalhadores domésticos – 24 Agosto  

 

60. ITUC - Circular n º 45 - Obrigações de informação nos termos do artigo 19 da 

Constituição da OIT - Questionário sobre o emprego – 24 Agosto  
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61. CES – 2º Contributo da UGT sobre a Implementação Diretiva de Serviços – 25 Agosto  

 

62. CES – Contributo da UGT sobre Consulta aos Parceiros sociais sobre a proteção dos 

trabalhadores expostos a campos eletromagnéticos no local de Trabalho – 28 Agosto  

 

63. CES – Relatório de Avaliação final sobre igualdade de género – 1 Setembro  

 

64. IGT – Contributo da UGT sobre o Sistema simplificado de Informação sobre emprego e 

condições de trabalho – 28 Setembro  

 

65. IDT/Min Saúde – Contributo da UGT para a 3ª versão do Documento “Promoção da 

saúde e prevenção do consumo de substâncias psicoativas” – 29 Setembro  

 

66. ETUC- Roteiro para a igualdade entre mulheres e homens 2006-2010 – 2 Outubro  

 

67. CPCS – Contributo da UGT sobre o Relatório de Acompanhamento de 2008/2009 do 

PNE – 7 Outubro  

 

68. MTSS/DGERT/Divisão para os assuntos da OIT – Parecer da UGT sobre o Projeto 

de recomendações sobre o HIV/SIDA no mundo do Trabalho – 13 Outubro  

 

69. CPCS – Questionário sobre o reexame de funcionamento das regras aplicáveis aos 

trabalhadores a bordo de navios de pesca, nos termos ao Artº 25º da Diretiva 

2003/88/CE – 27 Outubro  

 

70. MTSS – Parecer da UGT sobre Projeto de Portaria que regula o conteúdo e o prazo de 

apresentação da informação sobre a atividade social da empresa, por parte do 

empregador ao serviço com competência inspetiva do ministério responsável pela área 

laboral, assim como o modelo de relatório anual referente à informação sobre a 

atividade social da empresa – 29 Outubro  

 

71. MTSS – Parecer da UGT sobre o Projeto de Decreto-lei que altera o Decreto-lei nº 

139/2004 de 5 de Junho, que transpõe a Diretiva nº 2000/79/CE, do Conselho, de 27 

de Novembro, respeitante à definição e regulação do tempo de trabalho do pessoal 

móvel da aviação civil – 2 Novembro  

 

72. ITUC-CSI – Proposta da UGT sobre a  tabela de enquadramento  legislativo relativo a 

Portugal – 17 Novembro  
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73. Secretário Estado da Segurança Social – Parecer da UGT ao Projeto de Decreto – 

7/2009 que Estabelece um regime transitório de apoio aos desempregados  e Parecer 

da UGT ao Projeto de Decreto Lei nº6/2009 indexante de Apoios Sociais e a 

atualização das pensões em 2010 – 18 Novembro  

 

74. CPCS – Contributo da UGT sobre Recolha de Informação sobre o Partenariado no 

âmbito dos Fundos Comunitários – 19 Novembro  

 

75. DGERT – Contributo da UGT para a elaboração do relatório sobre Convenções não 

ratificadas e Recomendações 

76. Secretário de Estado da Segurança Social – Parecer da UGT sobre o Projeto de 

Despacho que estabelece medidas excecionais e transitórias sobre a Gripe A – 2 

Dezembro  

 

77. ACT – Contributo da UGT para o Projeto de Programa Operacional de Apoio à 

Promoção da segurança e Saúde no Trabalho e Projeto de Regulamento de Gestão do 

Programa Operacional de Apoio à Promoção da Segurança e saúde no Trabalho – 2 

Dezembro  

 

78. MTSS – Parecer da UGT sobre o Projeto de Portaria que aprova o modelo do 

formulário para efeitos de interposição da ação de impugnação judicial da Regularidade 

do despedimento – 28 Dezembro  

ANO 2010 

1. CPCS – Comentários da UGT ao documento “Novas Medidas de Combate à Crise 

Económica e Social”   - 7 Janeiro 

 

2. ITUC-CSI – Resposta a Questionário sobre “Pesquisa anual de violação dos direitos 

humanos” – 7 Janeiro ETUC – Comentário da UGT ao Documento Estratégia 2010 – 8 

Janeiro  

 

3. ETUC – Notas da UGT sobre a transposição da Diretiva sobre Trabalho temporário (15 

Janeiro (Paula Bernardo) 

4. Comentários da UGT ao Documento de Trabalho da Comissão Europeia - Consulta 

pública sobre a futura Estratégia “UE 2020” 15 Janeiro  

 

5. CPCS – Contributo da UGT às Propostas de alteração para o – Projeto de Parecer do 

CES sobre as GOP 2010/2013 – 18 Janeiro ETUC – Resposta da UGT ao Questionário 

“Project Mobilité- “Lieu de Travail: L’Europe” – 29 Janeiro  
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6. CPCS – Parecer da UGT sobre Transposição para ordem jurídica interna da Diretiva nº 

2006/25/CE – Radiação ótica artificial – 1 Fevereiro  

 

7. CPCS – Contributo da UGT para o Parecer CPCS sobre “Contingente de 

Oportunidades de Emprego no País para trabalhadores imigrantes para 2010 – 1 

Fevereiro  

 

8. CPCS – Parecer da UGT sobre execução do Acordo para a Reforma da Formação 

Profissional – 1 Fevereiro  

 

9. CPCS – Grupo Técnico de Acompanhamento do PNE – Análise – 12 Fevereiro   

 

10. CEDEFOP – Resposta a questionário sobre “Progressos na implementação das 

prioridades da política europeia para a educação e formação profissional no processo 

de Copenhaga – 12 Fevereiro  

 

11. Sec. Est. EFP – Parecer da UGT ao Projeto de Portaria sobre as medidas excecionais 

de apoio à contratação para 2010 – 19 Fevereiro  

 

12. Sec. Est. EFP – Parecer da UGT ao Projeto de Portaria sobre Estágios Profissionais 

(Jovens até aos 35 anos) – 24 Fevereiro  

 

13. Sec. Est. EFP – Parecer da UGT ao Projeto de Portaria sobre Estágios Qualificação 

Emprego – (Desempregados com mais de 35 anos) – 24 Fevereiro  

 

14. Sec. Est. EFP – Parecer da UGT ao Projeto de Portaria que estabelece o novo Quadro 

do Programa Qualificação-Emprego – 24 Fevereiro  

 

15. CES – Questionário Conferencia 8 de Março – 25 Fevereiro  

 

16. Sec. Est. EFP – Parecer da UGT ao Projeto de Portaria que regula o modelo da 

caderneta individual de competências – 1 Março  

 

17. Sec. Est. EFP – Parecer da UGT ao Projeto de Portaria que regula o modelo do 

certificado de formação profissional – 1 Março  

 

18. Direcção Geral da Concorrência/Registo dos Auxílios Estatais – Parecer da UGT 

sobre Procedimentos relativos à Política de Concorrência – Auxilio Estatal de Portugal 

C34/09 – a favor da Petrogal SA – 1 Março 
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19. CPCS – Parecer da UGT sobre o Projeto de Diploma que suspende o regime de 

atualização anual do valor das pensões de acidentes de trabalho – 3 Março  

 

20. Sec. Est. EFP – Comentários da UGT sobre o Projeto de Regulamento Especifico do 

Programa Qualificação-Emprego – 8 Março  

 

21. Ministro da Justiça – Parecer da UGT sobre a Proposta de Lei que altera o Código de 

Processo Penal – 8 Março  

 

22. Sec. Est. EFP – Parecer da UGT ao Projeto de Portaria que regula a Certificação de 

Entidades Formadoras – 15 Março  

 

23. CPCS – Contributo da UGT sobre Aplicação da Legislação Europeia em Matéria de 

Riscos Psicossociais – 15 Março  

 

24. CPCS – Parecer da UGT sobre o Projeto de Decreto Lei que transpõe para a Ordem 

Jurídica interna a diretiva 2005/47/CE, do Conselho de 18 de Julho, relativa ao Acordo 

celebrado entre a Comunidade dos Caminhos de Ferro europeus e a Federação 

Europeia DOS Trabalhadores dos Transportes sobre certos aspetos das condições de 

trabalho dos trabalhadores móveis que prestam serviços de interoperabilidade 

transfronteiriça no sector ferroviário – 24 Março  

 

25. CPTSSAP/AR – Parecer da UGT sobre o Projeto de Lei 158/XI que procede à primeira 

alteração à Lei nº4/2008 de 7 de Fevereiro Regime de Contratos de Trabalho e de 

Segurança Social dos Profissionais de Espetáculos – 16 Abril  

 

26. CPCS – Contributo da UGT sobre Interdição de Estágios extracurriculares não 

Remunerados – 16 Abril  

 

27. Mário Lobo – DGAE – Parecer da UGT sobre a Transposição da Diretiva de Serviços 

– 19 Abril  

 

28. Luís Morais – Resposta a questionário sobre Politicas públicas de Responsabilidade 

Social – As várias Abordagens – O caso português – 19 Abril  

 

29. CPCS – Contributo da UGT sobre o PEC – Empregabilidade e Emprego Conveniente – 

27 Abril  

 

30. CPCS – Comentários da UGT sobre a Interdição de Estágios Extracurriculares não 

Remunerados – 10 Maio  
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31. MTSS- Chefe de Divisão para os Assuntos da OIT- Notas da UGT sobre revisão em 

curso das normas fundamentais internacionais de proteção contra as radiações 

ionizantes e de Segurança das fontes de radiação – 12 Maio  

 

32. SEEFP – Parecer  da UGT sobre o Projeto de Decreto-lei que estabelece Medidas de 

reforço da Empregabilidade no âmbito do regime Legal de proteção no Desemprego – 

14 Maio  

 

33. DGERT - Teresa Paccetti – Contributo da UGT para elaboração do relatório sobre a 

aplicação de Convenções Ratificadas – 1 Junho  

 

34. Secretário de Estado da Seg.Social – Parecer da UGT ao Projeto de Decreto-lei que 

revoga as medidas excecionais de apoio aos desempregados – 2 Junho  

 

35. AR/CPTSSAP – Parecer da UGT sobre Proposta de Lei que estabelece as prescrições 

mínimas para proteção dos trabalhadores contra os riscos devidos à exposição a 

radiação – 14 Junho  

 

36. SECHI – Resposta a Questionário sobre “A implementação da Flexigurança e o papel 

dos parceiros sociais” – 18 Junho  

 

37. ETUI – Contributo da UGT sobre “As propostas de Projeto da CES, no âmbito da 2 ª 

fase da consulta dos parceiros sociais sobre os campos eletromagnéticos “– 24 Junho   

 

38. ANQ – Parecer da UGT sobre o Projeto de portaria que aprova o Regulamento de 

Candidatura à atribuição do Selo de Empresa –28 Junho 

 

39. CPCS – Contributo da UGT sobre “Emprego, Contratação Coletiva de Trabalho e 

Proteção da Mobilidade Profissional em Portugal” -16 Junho  

 

40. CPCS – 1º Contributo da UGT ao Projeto de Parecer de Iniciativa sobre o futuro do 

Euro – 2 Julho  

 

41. Presidente da CIG – Contributo da UGT para o IV Plano Nacional para a Igualdade, 

Cidadania e Género (IV PNI) 19 Julho  

 

42. CPCS – Parecer da UGT sobre Projeto de Regulamento de Segurança, Saúde nos 

Estaleiros de Construção e sobre Diretiva 2009-161 U.E – Agentes Químicos – 9 Julho  
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43. Ministro da Justiça - Comentários da UGT sobre o Documento de Apresentação dos 

resultados da Comissão do Processo Civil sobre a Ação Executiva ao Conselho 

Consultivo da Justiça – 26 Junho  

 

44. MTSS - Parecer da UGT sobre o Projeto de Portaria que altera o Decreto-lei nº 

237/2007 de 19 Junho  e o Projeto  de Portaria que altera a portaria nº 983/2007 de 27 

de Agosto  - 26 Julho 

 

45. CPCS – CEPES – Contributo da UGT sobre Futuro da Zona Euro – Projeto de parecer 

de iniciativa à versão de 14-7 – 2010 – Contributo à Versão de 19-7-10 /– 26 Julho  

 

46. CPCS – Comentários da UGT sobre Centro de Relações de Trabalho – 24 Agosto  

 

47. CPCS – Comentários da UGT sobre Documento de trabalho apresentado pelo Governo 

sobre a transposição de Diretivas de Igualdade – 24 Agosto  

 

48. CPCS – Contributo da UGT sobre Regulamento de Segurança e Saúde no Trabalho 

para os Estaleiros da Construção – 2º Draft – 25 Agosto  

 

49. MTSS – Comentários da UGT ao Projeto de diploma sobre a Lei Orgânica da 

Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego  - 30 Agosto 

 

50. ANQ – Notas da UGT sobre RVCC Profissionais de Técnico/a de Pintura Decorativa e 

de Técnico/de Vidro Artístico – 1 Setembro  

 

51. ETUC – Questionário 2010 – Coordenação de Negociação Coletiva – 1 Setembro  

 

52. CPCS – Comentários da UGT sobre o Documento  “Pacto para o Emprego – GT para a 

Política de Rendimentos”  - 8 Setembro  

 

53. CESIS – Contributo da UGT relativamente às medidas de encorajamento à 

formação/Qualificação, a incluir no Comparative Analyses Report para um Observatório 

da Fundação Europeia sobre “Formação/qualificação durante a crise” – 9 Setembro  

 

54. ANQ – Notas da UGT sobre Referencial de RVCC profissionais de Tecelão/Tecedeira – 

20 Setembro  

 

55. SE Presidência do Conselho de Ministros – Contributo da UGT no âmbito do 

programa SIMPLEGIS – Área da Consolidação Legislativa – 30 Setembro  
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56. ANQ – Parecer da UGT sobre Referencial de RVCC Profissional Bordador – 8 Outubro  

 

57. MTSS – Parecer da UGT sobre o “Projeto de Decreto Lei que estabelece as 

prescrições mínimas de segurança e saúde no trabalho aplicáveis aos locais e postos 

de trabalho dos estaleiros temporários ou móveis da construção de edifícios e de 

engenharia civil, transpondo parcialmente para a ordem jurídica interna a diretiva nº 

92/57/CEE do Conselho de 24 de Junho  - 21 Outubro  

 

58. CPCS – 1º Contributo da UGT para o “Projeto de Parecer do CES sobre a Proposta de 

OE2011 – 21 Outubro  

 

59. MTSS/Ministro Finanças – Parecer da UGT sobre as normas constantes da proposta 

de Lei do Orçamento de Estado para 2011 relativas à redução da retribuição e outras 

prestações pecuniárias e congelamento de progressões e promoções – 9 Novembro  

 

60. DGERT – Contributo da UGT sobre o relatório IV(1) – Trabalho Digno para os 

Trabalhadores Domésticos – 10 Novembro  

 

61. MTSS e União Europeia – Contributo da UGT sobre Livro Verde – Regimes europeus 

de pensões adequadas, sustentáveis e seguros – 10 Novembro  

 

62. A.Republica - Parecer da UGT sobre as normas constantes da proposta de lei do 

Orçamento de Estado para 2011 relativas aos trabalhadores do Sector Público 

(proposta de Lei 42/XI) – 15 Novembro  

 

63. DGERT-MTSS – Contributo da UGT para a elaboração do relatório sobre as 

Convenções Fundamentais da OIT – 30 Novembro  

 

64. Sec.Estado Segurança Social – Parecer da UGT sobre Decreto regulamentar que 

procede à regulamentação do Código dos Regimes Contributivos da Segurança Social 

- 6 Dezembro  

 

65. Coordenador CA RMMG – Comentários da UGT ao Relatório de Progresso – 

Evolução da RMMG (Versão 2 Dezembro) – 9 Dezembro  

 

66. Min. Justiça – Parecer da UGT sobre o Projeto de Reforma da Ação Executiva – 6 

Dezembro  

 

67. MTSS – Contributo da UGT sobre alteração ao Despacho Normativo nº 4-A/2008 de 24 

de Janeiro – 27 Dezembro  
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ANO 2011 

1. ETUC  – Contributo da UGT a um documento da CES “Uma abordagem abrangente 

em matéria de proteção de dados pessoais na União Europeia -4 Janeiro  

 

2. OIT – Contributo da UGT sobre o tema “A OIT e a Igualdade de Género” 11 Janeiro  

 

3. CPCS – 1º Contributo da UGT sobre “Dinamização da Contratação Coletiva através da 

Descentralização de Base Negocial” – 18 Janeiro  

 

4. MTSS – Parecer da UGT sobre Diploma que estabelece as regras e princípios a que 

deve obedecer o SRAP e que cria o CRAP – 20 Janeiro  

 

5. MTSS – Parecer da UGT sobre Projeto de Decreto Lei sobre Certificação de 

Competências Profissionais – 20 Janeiro  

 

6. MTSS – Parecer da UGT sobre Projeto de Diploma Legal sobre Formação e 

Certificação das Competências Pedagógicas do Formador – 20 Janeiro  

 

7. CPCS – 1º Contributo da UGT sobre Redução Temporária dos Períodos Normais de 

Trabalho em Situação de Crise Empresarial, como alternativa às Cessações de 

Contratos de Trabalho – 19 Janeiro  

 

8. SEMA – Parecer da UGT sobre o Projeto-Lei que simplifica o regime de acesso e de 

exercício de diversas atividades económicas no âmbito da iniciativa Licenciamento 

Zero – 25 Janeiro  

 

9. EC-Consultation-Cohesion – Posição da UGT no âmbito da Consulta Pública sobre o 

5º Relatório sobre a Coesão Económica, Social e Territorial: O futuro da Politica da 

Coesão – 31 Janeiro  

 

10. ETUC – Resposta ao Questionário sobre o papel dos parceiros sociais na transposição 

da Diretiva 2009/38/CE – 1 Fevereiro  

 

11. CPCS – Parecer da UGT sobre Projeto de Despacho que cria a Comissão Tripartida de 

Análise e Identificação das Condições de Alargamento dos Contratos Emprego-

Inserção (CEI e CEI+) ao desenvolvimento de responsabilidade social, trabalho 

socialmente útil ou tarefas que visem a integração profissional de públicos 

desfavorecidos, que sejam promovidas por entidades privadas – 4 Fevereiro  
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12. CPCS – Parecer da UGT sobre Projeto de Despacho que cria o Grupo de Trabalho 100 

Profissões Estratégicas – 4 Fevereiro  

 

13. CPCS – Parecer da UGT sobre Projeto de Portaria que regula os Estágios profissionais 

– 4 Fevereiro  

 

14. As. Rep. – CTSSAP – Contributo da UGT sobre Projeto de Lei nº 476/XI (2ª)  - primeira 

alteração à Lei nº 98/2009, de 3 de Setembro, que regulamenta o regime de reparação 

de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, incluindo a reabilitação e 

reintegração profissionais, nos termos do artigo 284º do Código do trabalho, aprovado 

pela lei nº 7/2009 de 12 de Fevereiro – 15 Fevereiro  

 

15. ETUC – Resposta a Questionário sobre 8 de Março 2011 – 18 Fevereiro  

 

16. CES e SEAInsdustria – Contributo da UGT sobre a Competitividade e as Exportações 

– Iniciativa para a Competitividade e Emprego - 23 Fevereiro  

 

17. DGERT – Contributos da UGT sobre a interpretação de conceitos constantes da 

Convenção do Trabalho Marítimo – 25 Março   

 

18. ETUC – Resposta a questionário sobre redes sociais – 7 Abril  

 

19. MEID – Contributo da UGT sobre o Projeto de DL que simplifica a criação de áreas de 

reabilitação urbana – 11 Abril  

 

20. UE – Comentários da UGT sobre Consulta pública sobre a Tributação do Sistema 

Financeiro – 19 Abril  

 

21. ETUC - Relatório de avaliação final sobre a execução do acordo-quadro sobre assédio 

e violência – 21 Abril (UGT-CGTP- CIP) 

 

22. Nigel Tuffnell – Resposta a Questionário sobre alterações na legislação da segurança 

e saúde do trabalhador - 3 Maio  

 

23. ILO – Resposta da UGT ao Questionário sobre HIV-AIDS – 1 Julho 

 

24. Min. Economia – Parecer da UGT sobre o Projeto de Proposta de Lei que Altera a Lei 

nº5/2004 (Lei das Comunicações Eletrónicas) – 29 Julho  
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25. Comissão Trabalho – AR – Parecer da UGT sobre a Proposta de Lei 2/XI que 

procede à segunda alteração ao Código de Trabalho, aprovado em anexo à Lei nº 

7/2009 de 12 de Fevereiro, estabelecendo um novo sistema de compensação em 

diversas modalidades de cessação ao Contrato de Trabalho, aplicável apenas aos 

novos contratos de trabalho -  12 Agosto  

 

26. Min. Finanças – 1º Comentário da UGT ao Relatório sobre a Desvalorização Fiscal 

(Redução TSU) – 1 Setembro  

 

27. Diretor Geral da Política de Justiça – Comentários da UGT -  Conselho da Europa – 

Revisão da Recomendação R(89) de 18 Janeiro de 1989 sobre a proteção de dados de 

carácter pessoal utilizados para fins de emprego – 7 Setembro  

 

28. CES/P – Contributo da UGT para a Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de 

exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (campos 

electromagnéticos) XX diretiva especial na acepção do artigo 16ª, nº 1 da Diretiva 

89/391/CEE – 14 Setembro  

 

29. CES/P – 1º Contributo da UGT Compromisso para a Competitividade, o Crescimento e 

o Emprego – 19 Setembro  

 

30. ETUC – Contributo da UGT sobre possível revisão de SE Directive – 19 Setembro  

 

31. ETUC – Contributo da UGT sobre Implementação de ferramentas de diálogo social e o 

programa de trabalho 2012-2014 - 20 Setembro  

 

32. CES/P – Parecer da UGT sobre o Fundo e as Compensações por despedimento – 26 

Setembro  

 

33. CES/P – Resposta da UGT ao Questionário CESE: Plataforma Europeia contra a 

Pobreza e a Exclusão Social – 27 Setembro 

 

34. CES/P – Comentários da UGT sobre as propostas de Alteração à legislação Laboral – 

29 Setembro  

 

35. ETUI – Contributo da UGT ao Questionário NETLEX sobre a Implementação da 

Diretiva 2008/104/CE - 3 Outubro  
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36. DGERT/MTSS - Resposta da UGT ao Questionário OIT relativo aos Patamares 

Mínimos de Proteção Social – 24 Outubro 

 

37. CES/P – Comentários da UGT ao Documento do Grupo de Trabalho “Competitividade 

e Crescimento de 29 de Setembro 2011 – 24 Outubro  

 

38. CES/P – Contributo da UGT para efeitos do Reexame das Restrições ou proibições 

existentes ao Recurso a Empresas de Trabalho temporário nos termos do Artigo 4º da 

Diretiva 2008/104/CE – 7 Novembro  

 

39. Comissão de Trabalho – AR – Parecer da UGT sobre a Proposta de Lei nº 25/XII(1º) 

estabelece um regime de renovação extraordinária dos contratos a termo certo, bem 

como o regime de cálculo da compensação aplicável aos contratos objeto dessa 

renovação – 9 Novembro  

 

40. DGERT – MTSS – Contributo da UGT sobre o Projeto de recolha de Diretivas práticas 

sobre a segurança na utilização das máquinas – 11 Novembro  

 

41. Ministro Economia e Emprego – Parecer da UGT sobre normas constantes da 

proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2012 com incidência nos trabalhadores 

com relação jurídica de emprego regulada pelo Código do Trabalho -14 Novembro  

 

42. CES/P – Parecer da UGT sobre projeto de Portaria – Medida Ativa de Emprego 

Estimulo 2012 – 7 Dezembro  

 

43. CES/P – Parecer da UGT sobre o projeto de Diploma Orgânico do Centro de Relações 

Laborais – 7 Dezembro  

 

44. DGERT-MTSS – Comentários da UGT sobre o pedido de reponderação das proibições 

e restrições recurso a trabalho temporário no quadro da diretiva 2008/108/CE – 14 

Dezembro (Gabinete Jurídico) 

 

45. CES/P – Contributo da UGT sobre o projeto de diploma que altera a lei orgânica da 

CITE – 20 Dezembro  

 

46. SESSS – Parecer da UGT sobre Projeto de decreto-lei que visa a extinção das Caixas 

de Previdência -21 Dezembro  

 

47. ITUC/CSI – Relatório anual sobre violação dos Direitos Sindicais – 22 Dezembro  
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48. CES/P – Contributo da UGT sobre os projetos de Diplomas de alteração do Regime de 

Proteção no Desemprego – 28 Dezembro  

 

49. Ministro Finanças/Emprego – Posição da UGT sobre o Projeto de Decreto-Lei que 

procede à transmissão para o Estado das responsabilidades com pensões previstas no 

regime de segurança social substitutivo constante de IRCT vigente no setor bancário – 

29 Dezembro  

ANO 2012 

 

1. DGERT – Contributo da UGT para a elaboração do Relatório sobre a convenção nº 154 

e recomendações 159 e 163 – 5 Janeiro  

 

2. AR – Posição da UGT sobre o Projeto de Decreto-lei que regula a organização do 

tempo de trabalho de condutores independentes em atividades de transporte 

rodoviário, transpondo para a ordem interna nº2002/15/CE, do parlamento europeu e 

do conselho, de 11 de março, relativa a organização do tempo de trabalho das pessoas 

que exercem atividades móveis de transporte rodoviário, na parte relativa a 

trabalhadores independentes – 12 Jan  

 

3. CES/P – Parecer da UGT ao Projeto de Portaria que institui a Medida Estimulo 2012 – 

6 Fevereiro  

 

4. CES/P – 1º Contributo da UGT sobre Projeto de Parecer do CES sobre a CGE 2010 – 

Versão de 9-2-2012) 16 Fevereiro  

 

5. CES/P – Parecer da UGT sobre o Projeto de Diploma Orgânico do Centro de Relações 

Laborais – 22 Fevereiro  

 

6. MAAP – 1º Contributo da UGT sobre o Emprego dos Jovens – Iniciativa 

“Oportunidades para a Juventude” – 23 Fevereiro   

 

7. AR – Parecer da UGT sobre Proposta de Lei 46/XII que aprova a Revisão do Código 

de Trabalho -12 Março  

 

8. AR – Aditamento ao Parecer da UGT sobre a Proposta de Lei 46/XII que aprova a 

Revisão do Código de Trabalho – 16 Março  

 

9. Sec. Estado Emprego – Pedidos de Declaração de Empresa em Reestruturação, Arco 

Têxteis, SA e Monte SGPS,SA – 19 Março  
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10. União Europeia – Contributo da UGT sobre o Livro Verde das Reestruturações e 

antecipação da mudança – 2 de Abril  

 

11. CES/P – Comentários da UGT sobre as Propostas Legislativas em matéria de 

Destacamento de Trabalhadores -12 Abril  

 

12. SESSS – Propostas de alteração ao anteProjeto  que cria a Medida Estímulo à 

Aceitação de Oferta de Emprego – 7 Maio  

 

13. SEAMAAP – Parecer da UGT sobre Projeto de Decreto-Lei que introduz alterações ao 

DL nº 48/2011 de 1 de Abril “Licenciamento Zero” – 10 Maio  

 

14. Chefe de gabinete do MEE – Parecer da UGT sobre Projeto de Decreto-Lei que cria o 

Sistema de Recuperação de Empresas por via Extrajudicial (SIREVE) – 15 Maio  

 

15. Chefe de Gabinete do MEE – Parecer da UGT sobre  o Projeto de Decreto Lei que 

altera a Lei nº 9/2009 de 4 de Março que transpôs para a ordem jurídica interna a 

Diretiva nº 2005/36/CE do Parlamento e do Conselho, de 7 de Setembro, relativa ao 

reconhecimento das qualificações profissionais, e a Diretiva nº 2006/100/CE do 

Conselho, de 20 de Novembro, que adapta determinadas diretivas no domínio da Livre 

Circulação de Pessoas, em virtude da adesão da Bulgária e da Roménia – 17 Maio  

 

16. CES/P – Contributo da UGT ao Projeto de Parecer do CES sobre o Documento de 

Estratégia Orçamental 2012-2016 – 18 Maio  

 

17. CES/P – Contributo da UGT sobre Projeto de Portaria que cria a medida incentivo à 

aceitação de ofertas de emprego – 21 Maio  

 

18. Chefe gabinete do MEE – Comentários da UGT ao Protocolo das Florestas – 6 Junho 

 

19. ETUC – Questionário sobre envelhecimento ativo e solidariedade intergeracional – 1 

Julho  

 

20. Chefe gabinete do MEE – Comentários da UGT ao Documento “Técnicas de Procura 

de Emprego e Competências Empreendedoras – 6 Junho 

 

21. ETUC – Comentários da UGT sobre o Projeto de posição da CES sobre a diretiva de 

contratos públicos – 12 Junho  
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22. Chefe Gabinete do MEE – Posição da UGT sobre Projeto de resolução do Conselho 

de Ministros sobre o Ensino Profissional – 18 Junho 

 

23. Diretor Geral do Emprego e das Relações de Trabalho – Contributo da UGT para 

elaboração dos Relatórios sobre as Convenções Ratificadas – 15 Junho 

 

24. Chefe gabinete do MEE – Comentários da UGT à proposta de Reprogramação do 

QREN e dos PO – 25 Junho 

 

25. AR – Parecer da UGT sobre a proposta de Lei 68/XII procede à terceira alteração ao 

Código do trabalho (adequa o Código do trabalho à lei que estabelece o regime de 

escolaridade obrigatória para crianças e jovens que se encontram em idade escolar)  - 

2 Julho 

 

26. Chefe de gabinete do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentar – Parecer da 

UGT sobre Portarias “Impulso Jovem (Passaporte Emprego, Passaporte Emprego 

Economia Social, Agricultura, Associações e Federações Juvenis e Desportivas, Apoio 

à Contratação via Reembolso da TSU e programa COOPJovem) – 2 Julho 

 

27. MSSS – Parecer da UGT sobre a Proposta de Decreto-lei 339/12 sobre regularização 

voluntária de contribuições e quotizações devidas à Segurança Social – 5 Julho 

 

28. MEE – Algumas notas sobre a proposta de lei que cria o Fundo de Compensação do 

Trabalho – 23 Julho  

 

29. AR – Comissão de Trabalho – Notas da Intervenção dos representantes da UGT na 

Comissão Parlamentar de Segurança Social e Trabalho sobre Proposta de Lei, nº 

65/XII sobre prevenção de riscos profissionais – 23 Julho 

 

30. Presidente da Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração 

Pública – Parecer da UGT sobre proposta de lei nº 81/XII que altera vários diplomas 

aplicáveis a trabalhadores que exercem funções públicas e determina a aplicação a 

estes dos regimes regra dos feriados e do estatuto do trabalhador estudante previsto 

no Código do Trabalho – 26 Julho 

 

31. MEE – Parecer da UGT sobre o Anteprojeto de lei sobre a Reestruturação das 

Entidades Regionais de Turismo – 31 Julho 
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32. Chefe de Gabinete do Ministro-Adjunto e dos Assuntos Parlamentares – Parecer 

da UGT sobre Projeto de Portaria que cria a medida de apoio à contratação via 

reembolso da TSU – 31 Julho 

 

33. Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional – 

Parecer da UGT sobre o Projeto de Decreto lei relativo ao Conselho Nacional do 

Consumo – 13 Agosto 

 

34. Secretário de Estado Negócios Estrangeiros e da Cooperação – Comentários da 

UGT sobre a Estratégia da Cooperação para o Desenvolvimento 2012-2015 – 17 

Agosto 

 

35. CES/P – Parecer da UGT sobre Projeto de Portaria que altera e republica a Portaria nº 

851/2010 que regula o Sistema de Certificação de Entidades Formadoras – 17 Agosto 

 

36. Presidente do Conselho Nacional de Consumo – Parecer da UGT sobre o Projeto 

de Decreto-Lei que estabelece os princípios e as regras em caso de incumprimento do 

contrato e de regularização extrajudicial das situações de incumprimento – 7 Setembro 

 

37. MAMAOT – Parecer da UGT sobre a Proposta de Lei nº 79/XII – Lei de Bases do 

Ambiente – 12 Setembro 

 

38. MAMAOT – parecer da UGT sobre Reserva Ecológica da REN – 12 Setembro 

 

39. CICDR/ACIDI – Comentários da UGT ao Projeto de proposta de Lei que cria um novo 

regime jurídico das contraordenações por discriminação em razão da raça, origem 

étnica, cor ascendência, nacionalidade, território de origem ou religião. – 14 Setembro 

(enviado por Catarina Tavares) 

 

40. CES/P – Parecer da UGT sobre Projeto de portaria que cria o Programa “Formação-

Algarve” – 17 Setembro 

 

41. CES – Comentários da UGT ao Documento da CES sobre Consulta sobre 

regulamentação inteligente – 18 Setembro 

 

42. Chefe de Gabinete do Ministro da SSS –Parecer da UGT sobre Decreto Lei que 

define o processo de extinção da Caixa de Abono e Família dos Empregados 

Bancários (CAFEB) – 18 Setembro 

 

43. ETUC – Resposta da UGT à CES sobre Diretivas de Igualdade – 28 Setembro 
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44. Chefe de gabinete do Ministro-Adjunto e dos Assuntos Parlamentares – Parecer 

da UGT sobre Projeto de Portaria que regulamenta a medida “Passaporte para o 

Empreendedorismo – 9 Outubro 

 

45. Chefe de gabinete do Ministro-Adjunto e dos Assuntos Parlamentares – Parecer 

da UGT sobre Projeto de Portaria que regulamenta a medida “Rede de Perceção e 

gestão de Negócios – 9 Outubro 

 

46. Chefe de gabinete do Ministro-Adjunto e dos Assuntos Parlamentares – Parecer 

da UGT sobre Projeto de Portaria que regula Passaportes Emprego 3i (Passaportes 

Emprego Inovação, Passaportes Emprego Industrialização e Passaportes Emprego 

Internacionalização) – 9 Outubro 

 

47. Ministro das Finanças – Posição da UGT sobre o Orçamento de Estado para 2013 – 

9 Outubro 

 

 

48. ETUC – Resposta a questionário sobre “FTT” Imposto sobre Transações Financeiras – 

10 Outubro 

 

49. Presidente Conselho Nacional do Consumo – Parecer da UGT sobre a Proposta de 

Lei nº 88/XII que estabelece o Regime Sancionatório do Sector Energético – 22 

Outubro 

 

50. Presidente Conselho Nacional do Consumo – Parecer da UGT sobre o Decreto-Lei 

relativo à classificação e contagem do prazo de operações de crédito, aos juros 

remuneratórios, à capitalização de juros e à mora do devedor – 22 Outubro 

 

51. Presidente do Conselho Nacional do Consumo – Parecer da UGT sobre a Proposta 

de lei nº 479/12 – Regime Jurídico da Mediação – 22 Outubro 

 

52. Presidente do Conselho Nacional do Consumo – Parecer da UGT sobre o Projeto 

de Decreto-Lei que estabelece a natureza, as competências, a composição e o 

funcionamento do Conselho Nacional do Consumo – 22 Outubro 

 

53. Ministro-adjunto e dos Assuntos Parlamentares – Comentários da UGT às 

Propostas de alteração ao Projeto de Portaria COOPJOVEM – 26 Outubro  
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54. CES/P – Propostas da UGT ao Projeto de Parecer sobre a Proposta de Orçamento de 

Estado para 2013 (5ª Versão – 30/10712 a submeter ao Plenário de 5/11/12 – 30 

Outubro 

 

55. MEE – Parecer da UGT sobre as Normas constantes da Proposta de lei do OE 2013 

com incidência nos trabalhadores com relação jurídica emprego regulada pelo Código 

de Trabalho – 7 Novembro 

 

56. CES/P – Parecer da UGT sobre a Proposta da Alteração da Portaria nº 92/2011 

relativa ao Programa de Estágios Profissionais – 8 Novembro 

 

57. CES/P – Parecer da UGT sobre o Projeto de Portaria “Pro-Património” – 14 Novembro 

 

58. CES/P – Nota da UGT sobre os Princípios de Revisão da portaria nº851/10 que regula 

o Sistema de Certificação Profissional de Entidades Formadoras – 14 Novembro 

 

59. CES/P – Parecer da UGT sobre Projeto de Portaria que cria a medida de apoio à 

contratação de desempregados com idade igual ou superior a 45 anos via reembolso 

da TSU – 14 Novembro 

 

60. CES/P – Parecer da UGT sobre as Propostas de Alteração à Medida “Estimulo 2012” -

16 Novembro 

 

61. Chefe de gabinete MAAP – Parecer da UGT sobre Projeto de Portaria que 

regulamenta o Programa “Portugal Empreendedor” – 21 Novembro 

 

62. Chefe de gabinete MAAP – Parecer da UGT sobre Projeto de Portaria que regula as 

Medidas Passaporte Emprego 3i -21 Novembro 

 

63. ETUC – Resposta a Questionário sobre “Projeto de Responsabilidade Social 

Empresarial - reflexão sobre a nova Estratégia da UE união para o período 2011-2014” 

– 22 Novembro 

 

64. Girma, Bezaye - Ações de formação Profissional inicial que combinam formação 

teórica e prática dos sistemas de aprendizagem – 27 Novembro 

 

65. DGConsumidor – Parecer da UGT sobre Projeto de Decreto-lei que transpõe a 

Diretiva 2011/90/UE que estabelece critérios adicionais para o cálculo da TAEG – 3 

Dezembro 
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66. CES/P – Parecer da UGT sobre Projeto de Portaria que Cria a Medida de Apoio à 

Contratação de Trabalhadores por Empresas Startups – 12 Dezembro 

 

67. MSSS – Parecer da UGT sobre a Proposta de Diploma que estabelece o Regime 

Jurídico de Proteção na Eventualidade de Desemprego dos Trabalhadores 

Independentes com Atividade Empresarial e dos membros dos Órgãos Estatutários das 

Pessoas Coletivas – 12 Dezembro 

 

68. ILO – Comentários da UGT sobre Projeto de Relatório sobre Trabalho Doméstico – 12 

Dezembro 

 

69. Presidente CPOFAP – Parecer da UGT sobre proposta de Lei nº 106/XII (2ª) – 

Autoriza o Governo a aprovar os princípios e regras gerais aplicáveis ao sector público 

empresarial, incluindo as bases gerais do estatuto das empresas públicas, bem como 

alterar os regimes jurídicos do sector empresarial do estado e das Empresas públicas e 

a complementar o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações 

locais – 12 Dezembro 

 

70. Comissão SS e Trabalho da AR – Parecer da UGT sobre a Proposta de lei nº 110/XII 

que estabelece um regime temporário de pagamento dos subsídios de natal e de férias 

para vigorar durante o ano de 2013 – (17 Dezembro) 

 

71. MAMAOT – Parecer da UGT sobre Projeto de Decreto-lei que promove a integração no 

regime geral da Segurança Social dos trabalhadores por conta de outrem quanto à 

totalidade das eventualidades garantidas por esse regime dos trabalhadores do IFAP 

oriundos do IFADAP e que transfere o fundo de pensões daquele instituto para a Caixa 

Geral de Aposentações - 17 Dezembro 

 

72. CES/P – Contributo da UGT à 2ª versão do Projeto de Parecer de Iniciativa do CES 

sobre Competitividade das Cidades, Coesão Social e Ordenamento do Território – 17 

Dezembro 

 

73. DGERT – Contributo da UGT para a elaboração do relatório sobre a Recomendação 

nº135 da OIT – 27 Dezembro 

ANO 2013 

 

1. CES/P – Parecer da UGT sobre Projeto de Portaria sobre a Medida Estimulo 2013 – 4 

Janeiro 
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2. CES/P - Contributo da UGT sobre a Proposta de revisão do regulamento 1346-2000 

relativo a processos de insolvência – 4 Janeiro 

 

3. Ministro da Economia e do Emprego – Parecer da UGT sobre Projeto de Proposta 

de Lei que estabelece os Regimes do Fundo de Compensação do Trabalho e do Fundo 

de Garantia de Compensação do Trabalho – 14 Janeiro 

 

4. ETUC - Questionário sobre ação legal tomada contra medidas de austeridade em 

relação aos direitos coletivos – 16 Janeiro 

 

5. Ministra da Justiça – Anteprojeto de Proposta de Lei que cria a Comissão para o 

Acompanhamento e Controlo dos Auxiliares de Justiça – 17 Janeiro 

 

6. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares – Parecer da UGT sobre Medidas 

de Alargamento do Impulso Jovem – 18 Janeiro   

7. Ministro da Economia e do Emprego – Comentários da UGT sobre os Princípios 

Orientadores do Sistema de garantia das Compensações – 21 Janeiro 

 

8. CES/P – Parecer da UGT sobre Projeto de Portaria que cria a medida “Vida Ativa” – 25 

Janeiro 

 

9. MAAP/Vitor Sereno - Parecer da UGT sobre Projeto de Portaria que institui o Sistema 

de Incentivos de Apoio Local a Microempresas – 28 Janeiro 

 

10. CES/P – Comentários da UGT ao Projeto de Parecer de Iniciativa CES sobre as 

“Consequências económicas, sociais e organizacionais decorrentes do aumento da 

população idosa” – 28 Janeiro 

 

11. CES/P – Parecer da UGT sobre o Regime Jurídico Aplicável à Atividade de Trabalho 

Aéreo – 28 Janeiro 

 

12. ACT – Notas da UGT sobre a Transposição da Diretiva 2008/104/CE relativa ao 

Trabalho Temporário – 4 Fevereiro 

 

13. 1º Ministro – Avaliação da UGT e propostas de alteração ao Impulso Jovem – 6 

Fevereiro 

 

14. Comissão Parlamentar de Segurança Social e Trabalho – Parecer da UGT sobre 

Proposta de Lei 120-XII-2 que altera o valor da compensação devida em caso de 

cessação do contrato de trabalho – 6 Fevereiro 
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15. Ministro da Economia e do Emprego – Notas da UGT sobre Anteprojeto de proposta 

de Lei que estabelece os Regimes Jurídicos do FCT,FGCT e ME – 8 Fevereiro 

 

16. CES/P – Parecer da UGT sobre Projeto de Portaria que cria os Centros para a 

Qualificação e o Ensino Profissional – 13 Fevereiro 

 

17. ACT – Contributo da UGT para Estudo Internacional sobre o stress relacionado com o 

trabalho a ser desenvolvido no âmbito do programa sobre Segurança, Saúde e meio 

Ambiente da OIT – 15 Fevereiro 

 

18. CES/P – Parecer da UGT sobre Agencias Privadas de Colocação de Candidatos a 

Emprego – 18 Fevereiro 

 

19. CSI-ITUC – Contributo da UGT para o Relatório Anual 2013 sobre Violação dos 

Direitos Sindicais – 20 Fevereiro 

 

20. CPAOTPL/AR – Parecer da UGT sobre a proposta de Lei nº 125/XII(2ª)- Aprova os 

Estatutos da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos – 25 Fevereiro 

 

21. CES/P – Parecer da UGT sobre Projeto de Portaria que Altera o Programa de Estágios 

Profissionais – 25 Fevereiro 

 

22. CES/P – Contributo da UGT para a Proposta de Lei que procede à alteração da Lei nº 

102/2009 de 10 de Setembro, que aprova o regime jurídico da promoção da segurança 

e saúde no trabalho – 25 Fevereiro 

23. CES/P – Propostas de alteração da UGT ao Projeto de Parecer de Iniciativa sobre as 

“Consequências económicas, sociais e organizacionais decorrentes do aumento da 

população idosa” - 4 Março 

 

24. Ministro da Economia e do Emprego - Notas da UGT sobre Anteprojeto de proposta 

de Lei que estabelece os Regimes Jurídicos do FCT,FGCT e ME – 7 Março 

 

25. CES/P – Parecer da UGT sobre Projeto de Proposta de Lei que altera a Lei nº 31/2009 

de 3 de Julho, a qual estabelece a qualificação profissional exigível aos técnicos 

responsáveis pelo Projeto e execução de obras de construção civil – 18 Março 



134 
 

  



135 
 

ANEXO 5 – COMUNICADOS 

 

ANO 2009 

1. UGT reúne com PSD – 8 Abr. 

2. UGT reúne com o Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social – 13 Abr. 

3. UGT reúne com o Grupo Parlamentar do PS – 14 Abr. 

4. UGT reúne com o Presidente da Assembleia da República – 14 Abr. 

5. UGT reúne com o Grupo Parlamentar do PSD – 15 Abr. 

6. UGT reúne com o CDS-PP – 16 Abr. 

7. UGT reúne com o Presidente da República – 17 Abr. 

8. UGT comemora o dia do Trabalhador “Com Emprego e Solidariedade” – 1 Mai. 

9. Seminário UGT – A Crise e a Responsabilidade Social – 6 Mai. 

10. João Proença reúne com o Presidente do Governo Regional dos Açores – 12 Mai. 

11. UGT manifesta-se por um Contrato Social Europeu – Madrid – 14 Mai. 

12. UGT assinala o Dia Mundial da Criança – 1 Jun. 

13. Reunião da UGT com o Primeiro-Ministro – 9 Jun. 

14. UGT saúda PSD pela vitória eleições europeias – 9 Jun. 

15. Comissão de Juventude da UGT debate o trabalho infantil – 15 Jun. 

16. UGT assinala o Dia Mundial do Refugiado – 20 Jun.  

17. UGT assinala o Dia Internacional da Juventude – 10 Ago.  

18. UGT saúda o PS pela vitória nas legislativas – Resolução Secretariado Executivo – 28 

Set. 

19. Jornada Mundial pelo Trabalho Digno – 7 Out. 

20. UGT lamenta a morte da dirigente Alice Martins – 9 Out. 

21. UGT apela à participação cívica nas eleições de dia 11 de Out. – 9 Out.  

22. UGT exige medidas e envolvimento de todos – Dia Europeu Contra o Tráfico de Seres 

Humanos – 18 Out.  

23. Congresso Fundador da UGT – Coimbra – 31 Out. 

24. Congresso Fundador da UGT – Porto – 7 Nov. 

25. Cimeira Sindical Ibérica – Guimarães – 13 Nov. 

26. Seminário UGT “A Mulher no Mundo Laboral” – 25 e 26 de Nov. 

27. Congresso Fundador UGT – Setúbal – 28 Nov. 

28. UGT saúda a entrada em vigor do Tratado de Lisboa – 2 Dez. 

29. UGT debate “Os Jovens no Mundo do Trabalho – O Direito a um Emprego de 

Qualidade” – 11 e 12 de Dez. 

ANO 2010 

1. UGT reúne com o Ministro da Economia – 19 Jan. 
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2. UGT reúne com o Ministro das Finanças – 29 Jan. 

3. Congresso Fundador da UGT – Braga – 6 Fev. 

4. Congresso fundador da UGT- Viana do Castelo – 7 Fev. 

5. UGT solidária com a Madeira – 22 Fev. 

6. UGT reúne com Grupos Parlamentares – 24 Fev. 

7. UGT reúne com Presidente da República – 25 Fev. 

8. Congresso Fundador da UGT – Açores – 27 Fev. 

9. UGT visita Centro de Formação em Moçambique – 4 Mar. 

10. UGT assinala Centenária do Dia Internacional da Mulher – 8 Mar. 

11. UGT visita a Bosch e a Fucoli- Somepal no Dia Internacional da Mulher – 8 Mar. 

12. Congresso Fundador da UGT – Algarve – 20 Mar. 

13. Congresso Fundador da UGT-Beja – 21 Mar. 

14. Congresso Fundador da UGT-GUARDA – 10 Abr. 

15. Congresso Fundador da UGT- Castelo Branco – 11 Abr. 

16. Nascimento Rodrigues – Um cidadão exemplar – 13 Abr. 

17. UGT saúda visita do Papa a Lisboa – 15 Abr. 

18. Congresso Fundador da UGT-PORTALEGRE – 17 Abr. 

19. Congresso Fundador da UGT-ÉVORA – 18 Abr. 

20. Seminário UGT – “Reforçar a Negociação Coletiva - Melhorar as Condições de 

Trabalho” – 19 e 20 Abr. 

21. UGT participa na 3ª Edição de “Os Dias do Desenvolvimento” – 21 e 22 de Abr. 

22. UGT solidária com a UGT-Sário – 26 Abr. 

23. Seminário “A Higiene e Segurança no Trabalho e a Responsabilidade Social das 

Empresas” – 6 Mai. 

24. Congresso Fundador da UGT-SANTARÉM – 8 Mai. 

25. UGT recusa Acordo sobre as alterações ao Subsídio de Desemprego – 11 Mai. 

26. Comunicado UGT – A UGT e as medidas de combate ao défice – 13 Mai. 

27. Congresso Fundador UGT – Vila Real – 15 Mai. 

28. Congresso Fundador UGT- Bragança – 16 Mai. 

29. UGT reúne com o Presidente do PSD – 17 mai. 

30. Congresso Fundador UGT – Aveiro – 29 Mai. 

31. Congresso Fundador UGT – Viseu – 30 Mai. 

32. UGT apoia a greve do SINDITE – 31 Mai. 

33. Comunicado UGT – “Marcha lenta dos transportes de pesados” – 31 Mai. 

34. UGT condena ataque israelita – 2 de Jun. 

35. UGT reúne com PSD – 18 Jun. 

36. Comunicado UGT – Modernização das Empresas exige Diálogo Sério e Compromissos 

Mútuos – 23 Jun. 

37. Dia Internacional das Cooperativas – 3 Jul. 

38. Congresso Fundador da UGT-LEIRIA – 4 Set. 
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39. UGT reúne com a Ministra da Educação – 6 Set. 

40. Congresso Fundador UGT-MADEIRA – 11 Set. 

41. Congresso Fundador UGT-LISBOA – 18 Set. 

42. UGT reúne com o Presidente da República – 24 Set. 

43. UGT participa na Manifestação Europeia em defesa do emprego e do Crescimento – 

29 Set. 

44. UGT reúne com o Grupo Parlamentar do CDS-PP – 26 Out. 

45. UGT reúne com o Grupo Parlamentar do PSD – 27 Out. 

46. UGT inaugura Pólo de Atendimento em Lisboa – 28 Out. 

47. UGT recebe candidato presidencial Manuel Alegre – 2 Nov. 

48. UGT reúne com o Grupo Parlamentar do PS – 4 Nov. 

49. UGT reúne com PSD – 5 Nov. 

50. UGT reúne com o Grupo Parlamentar do PCP – 5 Nov. 

51. Secretário-geral da UGT no distrito do Porto – Visita a empresas – 8 Nov. 

52. CGTP-IN e UGT reúnem com Confederações Europeias – 22 Nov. 

53. Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher – 25 Nov. 

54. Conferência Internacional UGT – “Saídas para a Crise com Dimensão Social” – 17 Dez. 

55. Balanço do Ano 2010 – Ano de Crise e de Greve Geral – 29 Dez. 

ANO 2011 

1. UGT exige Esclarecimento sobre Estatísticas de Emprego – 4 Jan. 

2. UGT apoia a Manifestação nacional dos Ferroviários – 11 Jan. 

3. UGT saúda as Mulheres Portuguesas e compromete-se a combater todas as 

discriminações – 8 Mar. 

4. Declaração Conjunta sobre um Acordo Tripartido para a Competitividade e Emprego – 

9 Mar. 

5. Declaração UGT – 14 Mar. 

6. UGT, Confederações Patronais e Governo subscrevem Acordo Tripartido – 22 Mar. 

7. Comunicado UGT (Pedido de Ajuda Externa ) – Uma má decisão para os trabalhadores 

– 7 Abr. 

8. UGT apoia e participa na Euro-Manif de Budapeste – 9 Abr. 

9. Seminário em Parceria: “Diálogo Social: Desafios e Desenvolvimentos” – 14 e 15 Abr. 

10. Resolução do Secretariado da FEBASE – 18 Abr. 

11. Posição da UGT sobre o Processo Negocial com a U.E., B.C.E e F.M.I – 19 Abr. 

12. Manifesto – Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho – 28 Abr. 

13. Manifesto 1º de Maio – Defender o Emprego e a Coesão Social – 1 Mai. 

14. Intervenção do Secretário-geral da UGT nas comemorações do 1º de Maio – 1 Mai. 

15. Intervenção do Secretário-geral da UGT no Congresso da CES – 16 Mai. 

16. Secretário-geral da UGT eleito Vice-presidente da CES – 19 Mai. 

17. UGT rejeita propostas da CIP – Defesa do quanto pior, melhor? – 20 Mai. 

18. UGT apela ao voto em 5 de Junho – 2 Jun. 
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19. Comunicado UGT – Um Novo Governo e Novas Políticas – 6 Jun. 

20. Seminário UGT - Negociação Coletiva – Que Futuro? – 17 e 18 Jun. 

21. UGT associa-se ao Apelo Global – Jornada de Ação Mundial – Por uma Taxa sobre as 

Transações Financeiras! – 22 Jun. 

22. Comunicado UGT – Previsões do banco de Portugal sustentam a necessidade de 

políticas de Crescimento e Emprego – 12 Jul. 

23. Comunicado UGT – Sobretaxa de IRS agrava injustiças e desigualdades sociais – 15 

Jul. 

24. Comunicado UGT – Aumento dos Preços dos transportes é insustentável para as 

famílias – 22 Jul. 

25. Sindicatos da UGT discutem BPN – 22 Jul. 

26. Comunicado UGT – Aumento nos Transportes não é acompanhado de medidas 

dirigidas às famílias mais carenciadas – 1 Ago. 

27.  Comunicado FEBASE sobre o processo de privatização do BPN – 2 Ago. 

28. Comunicado UGT – Interesses do estado não devem esquecer os trabalhadores do 

BPN – 5 Ago. 

29. Nota de pesar pelo falecimento de Jacinto Martins, membro do Secretariado Nacional 

da UGT – 1 Set. 

30. Propostas do Governo sobre o Fundo de Compensação dos Despedimentos não 

respeitam compromissos assumidos – UGT exige esclarecimentos – 8 Set. 

31. UGT associa-se à Burma Campaign na defesa do povo da Birmânia – 14 Set. 

32. UGT participa na Euro-Manifestação por uma Europa com mais Emprego e mais 

Solidária – Polónia – 17 Set. 

33. UGT associa-se à Luta Mundial pelo Trabalho Digno – 7 Out. 

34. Dia Mundial contra a Pena de Morte – 10 Out. 

35. Greve Geral – Conferência de Imprensa Conjunta –UGT /CGTP-IN – 10 Out. 

36. UGT reage às declarações do Primeiro-Ministro sobre a Proposta de O.E para 2012 – 

14 Out. 

37. Declaração conjunta – UGT e CGTP-IN propõem aos órgãos decisores a realização de 

uma Greve Geral – 17 Out. 

38. Dia Internacional contra a Erradicação da Pobreza – 17 Out. 

39. UGT assinala o Dia Europeu contra o Tráfico de Seres Humanos – 18 Out. 

40. Conferência Internacional UGT – A Resposta Sindical à Crise – 27 e 28 Out. 

41. Moção UGT – Aprovada na Conferência Sindical e entregue na Residência Oficial do 

Primeiro-Ministro – 28 Out. 

42. Comunicado da UGT de apelo à Greve Geral de 24 de Novembro – Todos Juntos na 

Greve Geral de 24 de Novembro  

43. UGT agradece todas as mensagens de apoio e de solidariedade à Greve Geral – 24 

Nov. 
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44. Dia Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Violência Contra as 

Mulheres – 25 Nov. 

45. UGT exige um verdadeiro diálogo e concertação social – Políticas económicas e 

sociais justas – 25 Nov. 

46. Relatório da OIT – “O Mundo do Trabalho – Construir Mercados que produzam 

Empregos” – 30 Nov. 

47. UGT assinala o Dia Mundial de Luta contra a SIDA – 1 Dez. 

48. Comunicado UGT – UGT considera inaceitável a Proposta de Lei sobre o Aumento do 

Horário de Trabalho – 7 Dez. 

49. Dia Internacional do Migrante – 18 Dez. 

50. UGT-SETÚBAL Solidária – 21 Dez. 

51. Declaração do Secretário-geral da UGT no Tempo de Antena – 23 Dez. 

ANO 2012 

1. Declaração da UGT sobre o acordo Tripartido assinado em sede de Concertação 

Social – 18 Jan. 

2. Conferência de imprensa - Promover Medidas de Crescimento e Emprego e Combater 

a Desregulação Social – Os Compromissos para o Crescimento, a Competitividade e o 

Emprego – 23 Jan. 

3. Comunicado UGT – 3 questões que são falsas – O Acordo de Concertação e a Política 

de Desinformação – 31 Jan. 

4. Comunicado UGT – Dia de Carnaval – Uma Agressão aos Trabalhadores – exige-se 

Respeito pelas Pessoas – 6 Fev. 

5. Acidente mortal em Setúbal – 8 Fev. 

6. Comunicado UGT – UGT contra a Privatização dos Centros de Emprego – 24 Fev. 

7. UGT reúne com o Presidente da República – 29 Fev. 

8. Comunicado UGT – Férias 2012 – 7 Mar. 

9. Conferência UGT – “Os Grandes Desafios para a Igualdade de Género no Séc. XXI” – 

16 Mar. 

10. Conferência de Imprensa – Declaração UGT – 26 Mar. 

11. UGT assinala o 36º Aniversário da Constituição da República – 2 Abr. 

12. Comunicado UGT – UGT não apoia o Novo Tratado – 9 Abr. 

13. Comunicado UGT – Dados do IEFP confirmam tendência de agravamento do 

desemprego – 13 Abr. 

14. Dia Mundial da Terra – 22 Abr. 

15. UGT reúne com jornalistas da AIEP – 27 Abr. 

16. Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho – 28 Abr. 

17. Comemorações UGT – 1º Maio 2012 – crescimento e Emprego. Justiça Social – 1 Mai. 

18. Comunicado UGT – UGT exige um Novo Rumo para a Europa – Dia da Europa – 9 

Mai. 
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19. UGT recebe delegação da Confederação Sindical da Província chinesa de Guangdong 

(Cantão) – 9 Mai. 

20. Seminário UGT – Concorrência Leal. Exportar Desenvolvimento – 11 Mai. 

21. Dia Mundial da Luta contra a Homofobia e Transfobia – 17 Mai. 

22. UGT recebe delegação romena de representantes do Ministério do Trabalho e 

Proteção Social – 24 Mai. 

23. Comunicado UGT – Confederação Europeia de Sindicatos reivindica Contrato Social 

para a Europa – 6 Jun. 

24. Comissão de Juventude da UGT assinala Dia Mundial contra o Trabalho Infantil – 12 

Jun. 

25. UGT exige ação rápida contra concursos na Saúde – 3 Jul. 

26. Seminário UGT/Cefosap – “Combater o Desemprego. Solidariedade com os Jovens” – 

5 Jul. 

27. VI Congresso da Comunidade Sindical dos Países de Língua Portuguesa – Maputo – 

16 e 17 Jul. 

28. Secretária-geral da CES em Portugal para apresentação do Contrato Social para a 

Europa – 24 Jul. 

29. UGT diz que o País não aguenta mais medidas de austeridade e de combate ao défice 

– 22 Ago. 

30. UGT contra a privatização da Rádio e Televisão de Portugal – 29 Ago. 

31. UGT contra as medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro – 7 Set. 

32. Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza – 17 Out. 

33. UGT assinala o Dia Europeu contra o Tráfico de Seres Humanos – 18 Out. 

34. UGT organiza Conferência Internacional de Sindicalização – 25 e 26 Out. 

35. UGT manifesta a sua indignação pela proposta de O.E apresentada pelo Governo e 

entrega moção ao Primeiro-Ministro – 26 Out. 

36. UGT contra a Proposta de Orçamento do Estado para 2013 – 29 Out. 

37. Posição UGT – Contra a Crise, Defender os Trabalhadores – 12 Nov. 

38. UGT propõe discussão do Contrato Social para a Europa em Concertação Social – 14 

Nov. 

39. 2013 – Ano Europeu dos Cidadãos – Junte-se ao debate – 23 Nov. 

40. Análise dos pré-avisos depositados pelos sindicatos UGT na Greve de 14 Nov. 2012 – 

29 Nov. 

41. UGT lança Operação Desempregados(as) – 29 Nov. 

42. Declaração UGT sobre o Regime Contributivo da Segurança Social – 29 Nov. 

43. UGT apoia a Campanha de Recolha de Alimentos do Banco Alimentar Contra a Fome 

– 1 e 2 Dez. 

44. Dia Internacional da Pessoa com Deficiência – 3 Dez. 

45. UGT mobilizada para a Jornada de Ação Mundial “12 Ratificações em 2012” na defesa 

do Trabalho Digno para os Trabalhadores Domésticos – 12 Dez. 
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46. Balanço UGT – “2012 – Um ano de sacrifícios e de desigualdades.2013 só será 

diferente com políticas diferentes” – 27 Dez. 

ANO 2013 

1. UGT reúne com os Grupos Parlamentares do PSD, CDS-PP e PS – 8 Jan. 

2. UGT reúne com o Presidente da República – 14 Jan. 

3. UGT reúne com o Ministro da Educação – 18 Jan. 

4. UGT reúne com o Primeiro-Ministro – 21 Jan. 

5. Comunicado UGT – Reação às declarações do comentador da TVI24, Marques 

Mendes, sobre as indemnizações por despedimento – 25 Jan. 

6. Questões do Secretário-geral da UGT à Diretora-geral do FMI – 12 Fev. 

7. Intervenção da UGT na reunião com o FMI – “A Crise e o Emprego na Europa” – 15 

Fev. 

8. UGT reúne com o Presidente do Governo Regional dos Açores – 25 Fev. 

9. Ala de Quadros da UGT – “A Empregabilidade dos Quadros portugueses em tempos 

de crise” – 26 Fev. 

10. Comissão de Mulheres da UGT comemora o Dia Internacional da Mulher – 8 Mar. 

11. Conferência de Imprensa UGT – UGT apresenta Manifesto para a Jornada de Ação 

Sindical Europeia – 13 Mar. 

12. UGT presente com uma forte delegação na Concentração em Bruxelas – 14 Mar. 

13. UGT assinala o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor – Conferência UGC – 15 Mar. 

14. UGT reúne com a CIP e a CCP – 1 Abr. 
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