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UGT admite pedir a revisão do acordo 
de rendimentos para o sector privado 
Aumento intercalar na função pública e inflação de 5,5% alteram pressupostos do acordo, argumenta 
a central sindical. Confederação do Comércio e Serviços diz que "faz sentido" antecipar avaliação 
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Cerimónia de assinatura do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, em Lisboa, no dia 9 de Outubro de 2022 

Raquel Martins 

A UGT admite accionar a cláusula de 
salvaguarda do Acordo de Médio 
Prazo de Melhoria dos Rendimentos, 
dos Salários e da Competitividade, 
assinado no ano passado com o 
Governo e com as quatro confedera-
ções patronais, e pedir a sua revisão 
antes de Outubro. Os aumentos 
intercalares anunciados para a fun-
ção pública a partir de Abril e as esti-
mativas mais recentes da inflação 
para 2023 são, na perspectiva da 
central sindical, razões suficientes 
para rever o acordo. 

O tema começou a ser discutido 
no seio da central sindical a partir 
do momento em que se percebeu 
que a inflação de 2022 ficou acima 
das estimativas do Governo (7,8% 
em vez de 7,4%). Mas a partir do 
momento em que o Governo anun-
ciou que vai dar um aumento inter-
calar de 1% aos funcionários públi-
cos em 2023 e em que o Banco de 
Portugal divulgou que as suas esti-
mativas apontam para uma inflação 
de 5,5% no corrente ano, o pedido 
de reavaliação do acordo torna-se 
praticamente inevitável. 

"Há dois dados que nos levam a 
admitir accionar a dáusula de salva-
guarda [do acordo]: o relatório do 
Banco de Portugal, que aponta para 
uma inflação de 5,5% este ano, e o 
facto de a massa salarial no sector 
público aumentar 6,3% em vez dos 
5,1% inicialmente anunciados", 
adiantou ao PÚBLICO Sérgio Monte, 
dirigente da UGT e deputado do PS. 

"Embora a contratação colectiva 
ainda não esteja na sua plenitude e 
haja acordos de empresa assinados 
pelos sindicatos da UGT que pre-
vêem aumentos nas tabelas salariais 
acima de 5,1%, é uma questão de 
tempo para pedirmos a revisão [do 
acordo]", sublinha. 

No imediato, revela, vão exigir ao 
Governo, em particular ao Ministério 
das Finanças, que a actualização adi-
cional de 1% decidida para os funcio-
nários públicos se aplique também 
aos trabalhadores do sector empre-
sarial do Estado. 

Do lado dos patrões, apenas a Con-
federação do Comércio e Serviços de 
Portugal (CCP) aceitou falar sobre o 
assunto. As confederações que repre-
sentam a indústria, (CIP), turismo 
(CTP) e agricultura (CAP) não estive-
ram disponíveis para comentar. 

João Vieira Lopes, presidente da  

CCP, considera que o reforço dos 
aumentos salariais na função públi-
ca pode abrir a porta a que se faça 
uma avaliação do acordo assinado 
na concertação social. 

"Face a estas circunstâncias, faz 
sentido que o momento de avalia-
ção, previsto para Outubro, possa 
ser antecipado", afirmou. 

O objectivo principal do acordo 
alcançado na concertação social é 
garantir um aumento de cerca de 
20% do rendimento médio por tra-
balhador entre 2022 e 2026 e, para 

1% 
UGT quer que aumento adicional 
de1% para a função pública 
se aplique também, no imediato, 
aos trabalhadores do sector 
empresarial do Estado 

2023, os subscritores compromete-
ram-se a alcançar um aumento dos 
salários no sector privado na ordem 
dos 5,1%. 

Além disso, estabelece-se uma tra-
jectória de aumento do salário míni-
mo ao longo da legislatura, para 
atingir "pelo menos" os 900 euros 
em 2026, "salvaguardando o poder 
de compra dos trabalhadores". 

O documento prevê uma avaliação 
dos objectivos e dos pressupostos 
em Outubro de cada ano, quando o 
Governo apresenta a sua proposta 
de Orçamento do Estado na Assem-
bleia da República. Além desta revi-
são normal, existe uma cláusula de 
salvaguarda, que pode ser accionada 
por qualquer dos subscritores "sem-
pre que ocorra alteração substancial 
das condições económicas e sociais 
que lhe estão subjacentes". 

Ora alguns dos indicadores que 
estiveram por detrás das metas defi-

  

nidas mudaram nos últimos meses, 
nomeadamente o cenário macroe-
conómico do Orçamento do Estado 
para 2023, que tinha subjacente 
uma inflação de 7,4% em 2022 e de 
4% em 2023. 

Os dados finais divulgados pelo 
Instituto Nacional de Estatística 
concluíram que, afinal, os preços 
aumentaram em média 7,8% no ano 
passado e, quanto a 2023, o Banco 
de Portugal aponta para uma infla-
ção de 5,5%, ou seja, uma diferença 
de 1,5% que a UGT considera que 
deve ser tida em consideração nos 
objectivos do acordo. 

A acrescentar a isso, o Governo 
decidiu rever o acordo que tinha 
assinado com os sindicatos da UGT 
para a função pública, reforçando 
os aumentos dados em Janeiro e o 
subsídio de refeição, aumentando a 
massa salarial em 6,3% — bem acima 
dos 5,1% inicialmente previstos. 

Na conferência de imprensa para 
apresentar as medidas de combate 
ao aumento do custo de vida, nesta 
sexta-feira, a ministra do Trabalho, 
Ana Mendes Godinho, foi questiona-
da sobre a necessidade de rever o 
acordo, mas escusou-se a assumir 
uma posição, lembrando que há um 
grupo de trabalho de acompanha-
mento e que ele tem "mecanismos 
próprios" de reavaliação. 

Além disso, acrescentou que o 
documento tem como referência 
aumentos de 5,1% para o sector pri-
vado e que os salários declarados à 
Segurança Social emJaneiro e Feve-
reiro estão a subir 8%, acima do pre-
visto no acordo. 

Também a revisão intercalar do 
salário mínimo nacional, que aumen-
tou 7,8% emJaneiro (de 705 para 760 
euros), em linha com a inflação 
média anual verificada em 2022, 
parece estar afastada. 
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