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VENCER A CRISE COM CRESCIMENTO, EMPREGO E SOLIDARIEDADE 

 

I. SITUAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL 

 

O nosso País confronta-se hoje com um nível de desemprego insustentável e nunca antes 

conhecido, com a emergência de novas situações de pobreza e exclusão e com um quadro de 

recessão económica. 

 

As respostas à crise económica em geral e, em especial, à crise da dívida soberana têm 

passado sobretudo por medidas de austeridade, com impactos negativos persistentes sobre 

trabalhadores e pensionistas e com resultados também questionáveis em termos económicos. 

 

No quadro do Memorando de Entendimento com a Troika em Maio de 2011 e de uma 

intervenção governativa muitas vezes mais marcada por uma visão ultra liberal, as medidas de 

austeridade têm vindo a intensificar-se. 

 

Assistimos assim ao congelamento dos salários na Administração Pública e da generalidade das 

pensões; à suspensão do pagamento do subsídio de férias e de Natal para os pensionistas e os  

trabalhadores da Administrações Pública e do Sector Empresarial do Estado, recentemente 

considerado inconstitucional; o Investimento Público paralisou; foram encerrados serviços públicos 

e posto em causa o Estado Social; foram aumentados os impostos, em especial o IVA e o IRS. 

Muitas das medidas implementadas foram aliás além das medidas acordadas com a Troika. 

 

A austeridade pela austeridade, a tentativa de desregulação laboral e social e a falta de diálogo 

social estiveram na base de uma Greve Geral em Novembro de 2011. Esta mobilização dos 

trabalhadores foi um factor decisivo para o reinício de um processo de concertação social que 

culminou com um acordo tripartido em Janeiro de 2012- “Compromisso para o Crescimento, a 

Competitividade e o Emprego”. 

 

Com este compromisso, a UGT evitou a desregulação laboral pretendida pela Troika e pelo 

Governo, nomeadamente em matérias como a liberalização dos despedimentos ou a destruição 

negociação colectiva, e promoveu uma discussão e a assumpção de compromissos em áreas 

fundamentais como a dinamização da actividade económica e a criação de emprego, a melhoria 

das políticas activas de emprego e o combate à economia clandestina.  

 

O Governo tem, porém, retardado as medidas mais orientadas para o crescimento económico e 

as políticas activas de emprego, tendo privilegiado a redução do défice e as medidas socialmente 

injustas e penalizadoras dos trabalhadores e pensionistas. 
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Temos assistido ao aumento acelerado do desemprego em geral e em especial dos mais 

jovens, a uma diminuição dos salários e pensões e a uma redução acentuada dos salários nas 

novas admissões, numa política inaceitável de empobrecimento dos trabalhadores. 

 

Esta política trava o investimento público e privado, reduz o consumo interno e constitui-se 

como um factor de bloqueio ao próprio crescimento económico, com impactos muito negativos no 

emprego. 

 

A contenção de rendimentos, o agravamento da carga fiscal e o empobrecimento da população 

levaram a uma forte quebra do consumo privado que, tendo início em 2011, se acentuou a partir 

do 3º trimestre daquele ano. Esta quebra contribuiu para a redução das importações e a um maior 

equilíbrio da balança comercial, como era desejado, mas gerou problemas acrescidos a empresas 

que vendem para o mercado interno, levando mesmo ao encerramento de um grande número de 

empresas e de falências.  

 

Mais do que a simples redução das importações deveria ter sido promovida uma substituição de 

importações, o que teria impactos positivos quer na economia, quer no emprego.  

 

Todavia, não foi isso que sucedeu. Em primeiro lugar, devido à forte redução de rendimentos 

das famílias e por conseguinte ao desaparecimento de parte do mercado interno.  

 

Mas também porque não houve uma estratégia no apoio à dinamização e criação de empresas 

orientadas para o fornecimento de bens e serviços a outras empresas no mercado interno, 

substituindo assim importações com menos impacto no emprego.  

 

Se os resultados na balança comercial se revelaram positivos, mesmo estes podem estar 

comprometidos pelo agravamento da situação económica, em particular nos países que são os 

nossos principais parceiros comerciais, como a Espanha. Aliás, os dados mais recentes do comércio 

externo indiciam já alguma desaceleração do crescimento das nossas exportações para esses 

mercados. 

 

Há muito que a UGT vem alertando para os riscos de sucessivas e cegas políticas de 

austeridade, com uma injusta partilha de sacrifícios, que conduzem a um ciclo vicioso de recessão, 

ao aumento do desemprego e ao agravamento sistemático de sacrifícios e dos níveis de pobreza. 

 

A evolução económica recente, nomeadamente em termos de execução orçamental e de 

desemprego, vem confirmar os receios da UGT. A austeridade não é solução para a crise.  
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Emprego e desemprego 

 

O desemprego atingiu, no 2º trimestre de 2012, valores historicamente elevados – com uma 

taxa de desemprego de 15%, afectando quase 830 mil pessoas. Numa evolução sazonalmente 

atípica, no 2º trimestre do ano o desemprego continuou a crescer, evidenciando que estamos num 

ciclo marcado pela subida acelerada do desemprego. 

 

Na ausência de medidas viradas para o crescimento económico e o emprego é expectável que a 

taxa de desemprego continue a subir nos próximos trimestres, com o Governo a prever uma taxa 

anual de 15.5% para este ano, que não só poderá estar subavaliada, como traduzir um 

desemprego em Dezembro superior a 17%. 

 

De salientar que de 2000 para 2012, a taxa de desemprego quase quadruplicou, tendo passado 

de 3.9% para mais de 15%. 

 

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

forte redução de postos de trabalho disponíveis que dificultam a reinserção e a entrada de jovens 

no mercado de trabalho e que levam os trabalhadores a desistirem da procura de emprego ou 

mesmo a emigrarem. 

 

 

 

Evolução dos rendimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De registar que, pela primeira vez, em muitos anos, a taxa de desemprego masculina 

ultrapassa a feminina. Esta situação que poderá ser parcialmente explicada pela passagem para a 

inactividade de desempregadas desencorajadas, deve-se especialmente à crise e encerramento de 

empresas em sectores tradicionalmente masculinos, tais como a construção civil, algumas 

indústrias transformadoras e a agricultura. 

 

O desemprego juvenil assume uma dimensão de quase emergência social, com uma taxa a 

atingir mais de 35%, ou seja, um em cada 3 jovens encontra-se desempregado. Regista-se a 
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adopção de várias medidas no âmbito da iniciativa “Impulso Jovem”, que a UGT considera positiva, 

embora claramente insuficientes para reduzir significativamente o desemprego. 

 

Também o aumento do desemprego de longa duração (DLD) é um dado preocupante. Se em 

termos do peso não ocorre uma alteração significativa, mantendo-se o DLD em torno dos 54% o 

que é um facto é que é cada vez maior o número de desempregados há mais de 1 ano - no 2º 

trimestre era 443.3 mil pessoas - para os quais as respostas de política de emprego se tornam 

cada vez mais urgentes. 

 

A UGT não pode ainda deixar de expressar a sua preocupação e discordância face a medidas 

que podem potenciar o agravamento do DLD, como é o da decisão unilateral do Governo de 

suspender a possibilidade de antecipação de reforma com penalização. 

 

É igualmente com forte preocupação que verificamos que as previsões do desemprego 

continuam a ser  revistas sistematicamente para pior, enquanto o PIB se mantém em linha com as 

previsões iniciais. 

 

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

ao desemprego, parece existir uma sobre-reacção 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.  

 

Num momento em que as políticas activas de emprego e de formação se afiguram fulcrais, o 

Governo tem adiado sistematicamente um conjunto de medidas acordadas no compromisso 

tripartido de Janeiro de 2012 ou tem adoptado outras que, no entender da UGT, não respondem 

aos desafios do emprego e da melhoria de competências.  

 

 

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

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

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

empobrecimento dos trabalhadores.  

 

O combate à precariedade laboral deverá continuar a ser uma prioridade. 

 

Uma evolução de salários e pensões inaceitável e insustentável 

 

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. 
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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 e a pressão generalizada para uma 

contenção dos custos salariais provocaram uma actualização salarial muito fraca e inferior à 

inflação. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nestes últimos dois anos, o salário mínimo manteve-se estagnado em 485€, valor  

 

 

 

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

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

mínimo firmado em 2006. 

 

Se numa fase inicial a crise económica esteve na origem do não cumprimento integral da não 

actualização do salário mínimo, já numa fase posterior as imposições externas materializadas no 

Memorando de Entendimento com a Troika condicionaram ainda mais a discussão sobre a sua 

necessária  actualização. De facto, o compromisso assumido pelo Governo português admite que a 

actualização do salário mínimo só ocorra quando as condições económicas o permitirem no quadro 

das avaliações regulares da Troika.  

 

Esta “intromissão externa” para o congelamento do salário mínimo, que aliás ocorre noutros 

países que beneficiam de assistência financeira externa é, no entender da UGT, social e 

economicamente inaceitável. Tem gerado não só maiores níveis de pobreza para os trabalhadores, 

como ainda se tem vindo a revelar contra-produtiva do ponto de vista económico ao contribuir para 

a contracção do consumo das famílias.  

 

De notar, que Portugal tem actualmente um dos mais baixos níveis de salário mínimo a nível 

comunitário. 

 

Evolução das Remunerações
%

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 (Deflator IPC) -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 (Deflator IPC) -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 -3,2**

** Com base na previsão do Governo para a taxa de inflação no Documento de Estratégia Orçamental (3,2%)

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

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

* Remuneração média por tabalhador, bruta de contribuições e de impostos sobre o rendimento, excluindo o subsídio do Estado para a Caixa Geral de Aposentações.
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A UGT rejeita que os salários continuem a ser utilizados como variável de ajustamento para 

promover a competitividade. Promover a competitividade à custa de baixos salários não só é 

inaceitável do ponto de vista social, como inviável a nível económico e um caminho condenado ao 

fracasso. 

 

Devemos ainda ter presente a perda de poder de compra que decorre do aumento significativo 

do número de desempregados, muitos dos quais sem direito a subsídio e outros cuja prestação 

será inferior, em resultado da redução do subsídio de desemprego operada no quadro do 

Memorando da Troika. 

 

A perda de poder de compra ocorreu igualmente para os pensionistas que não só não tiveram 

as suas pensões actualizadas como foram abrangidos pela suspensão do 13º mês e subsídio de 

Natal. Com efeito, apenas as pensões mínimas do regime geral, agrícola e da pensão social foram 

aumentadas em 3,1%, pelo que pensões baixas de 300 ou 400 euros não foram aumentadas. A 

UGT considera que esta situação não pode manter-se no futuro. 

 

Mais, analisando os dados disponíveis verifica-se que nos anos mais recentes os salários 

cresceram abaixo da produtividade, registando-se uma redução dos custos unitários de trabalho, 

numa evolução globalmente mais favorável que a média comunitária. Em 2011, Portugal tinha um 

dos mais baixos custos de trabalho/hora da Zona Euro.  

 

A melhoria da produtividade e da competitividade são certamente essenciais para a melhoria 

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

funcionamento da Justiça e a eficácia da máquina pública e também criando condições que 

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

 

Neste quadro, a proposta de redução da TSU, agora retomada pela Troika, continua a merecer 

a nossa discordância, na medida em que a sua adopção iria obrigar a medidas de compensação, ou 

seja, a uma maior redução na despesa ou ao aumento de impostos, o que incomportável neste 

quadro fortemente recessivo. 

 

Todas aquelas situações concorrem para o agravamento da pobreza e exclusão social, sendo de 

relembrar que, já em 2010 (últimos dados conhecidos), Portugal era dos países comunitários com 

maior taxa de risco de pobreza, mesmo após transferências sociais (16,4% da população).  
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Por outro lado, importa ter presente que 10% da população empregada encontrava-se em risco 

de pobreza, devido aos baixos salários e à precariedade laboral. 

 

A pobreza e a desigualdade na distribuição de rendimentos são problemas persistentes na nossa 

sociedade e que, fruto das políticas de austeridade, se têm vindo a agravar nos períodos mais 

recentes. 

 

 

Efeitos do quadro económico-social recessivo na negociação colectiva  

 

O diálogo social manifesta-se na sociedade de várias formas e a vários níveis. A Negociação 

Colectiva, na sua forma mais genuína ao nível do estabelecimento das relações colectivas de 

trabalho como agente regulador, tem vindo a conhecer uma enorme degradação. 

 

A crise financeira, mais tarde transformada em crise económica e social, não teve um efeito 

imediato na contratação colectiva, tanto na vertente quantitativa (Quadro 1) como na vertente 

qualitativa, mas passou a ser desastrosa a partir de 2011. 

 

Após a publicação do Código de Trabalho de 2009 o número de convenções colectivas 

publicadas manteve-se em número razoável, com algumas alterações de carácter estratégico nos 

seus conteúdos (flexibilidade interna e numérica). 

 

No entanto, os efeitos da crise económica e social repercutiram-se com severidade passando o 

Memorando de Entendimento (de 3 Maio de 2011), estabelecido com as instituições financeiras 

internacionais, a corporizar uma intervenção externa político-financeira que também é ideológica, a 

partir do 1.º semestre de 2011. 

 

Convenções Colectivas Publicadas 

Anos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         

1.º Semestre 128 104 122 146 139 147 101 42 

Fontes: BTE/UGT 

 

O país passa a estar intervencionado e subordinado a uma política de extrema austeridade que 

atinge também o modelo de negociação colectiva visando a sua destruição, quer através de 

imposição de soluções importadas (descentralização da contratação colectiva com afastamento dos 

sindicatos), quer pela sua paralisação. 

 

A reacção da UGT, na ausência de diálogo por parte do Governo, em total alinhamento com a 

Troika, traduziu-se na realização de uma greve geral (24 de Novembro) de que resultou o 

reatamento do diálogo tripartido na transição de 2011 para 2012. 
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%

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

UE27 3,4 2,1 1,9 0,0 0,8 1,6 1,1 1,9 1,3 1,3 0,6 0,9 2,6 1,1

Portugal 4,4 3,9 3,2 3,8 1,0 3,6 0,9 1,1 3,5 3,1 -1,5 -0,8 -3,1 -0,6

Fonte: Eurostat

Custos Unitários do Trabalho Nominais

 

Sem o estabelecimento do Compromisso para o Crescimento, Competitividade e Emprego (de 

18 de Janeiro de 2012), que foi fundamental para a credibilidade externa do Governo, as portarias 

de extensão (um dos pilares do modelo de relações laborais) teriam desaparecido como agentes 

moderadores da competitividade entre as empresas. 

 

Portarias de Extensão 

 1.º Sem 
2006 

1.º Sem 
2007 

1.º Sem 
2008 

1.º Sem 
2009 

1.º 
Sem. 
2010 

1.º 
Sem 
2011 

1.º 
Sem 
2012 

        

*CC 65 72 79 84 78 52 17 

**PE 82 34 60 39 48 17 12 

Fontes: BTE/UGT. *CC contratos colectivos; **PE portarias de extensão 

 

 Não havendo portarias de extensão as associações patronais recusam-se a negociar as 

convenções colectivas sectoriais que abrangem cerca de 95% dos trabalhadores por conta de 

outrem, provocando situações de instabilidade desnecessárias. 

 

Neste cenário, a degradação dos salários negociados na contratação colectiva, que representa 

hoje uma parte menor (Quadro 3), e na economia em geral (Quadro 4) tem sofrido uma quebra 

sem precedentes.  

 

Variação salarial resultante da actividade negocial 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

                  

IPC 2,3 3,1 2,5 2,6 -0,2 2 3,7 2,9 

Variação 

Nominal 

2,7 2,7 2,9 3,1 2,9 2,5 2 1,7 

Variação 
Real 

0,4 -0,4 0,4 0,5 3,1 0,5 -1,7 -2 

Fontes: INE e DGERT. Cenário com evolução mensal idêntica a 2011, a partir de Julho de 2012 (UGT) 

 

Esta situação resulta da redução dos chamados custos de contexto das empresas realizados 

fundamentalmente à custa da redução dos custos do trabalho com crescimentos reais negativos e 

de outros cortes pecuniários, designadamente no futuro próximo, pela aplicação imperativa do 

Código do Trabalho, caindo para metade os valores legais na prestação do trabalho suplementar a 

que acresce a diminuição dos dias de férias e feriados.   
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Isto significa que as empresas portuguesas aumentam a competitividade com base em salários 

mais baixos enquanto que o mercado interno, com a redução do poder de compra dos 

trabalhadores, está a ficar mais anémico provocando o aumento do desemprego. 

 

Perspectivas para 2012-2013 

 

Em 2013, a situação económica e social deverá continuar a deteriorar-se, com a 

generalidade das previsões a apontar para a redução do PIB e para um novo aumento da 

taxa de desemprego.  

 

Atendendo aos dados mais recentes sobre o mercado de trabalho e ao actual 

contexto recessivo e de austeridade, a evolução do desemprego e do emprego pelos 

diferentes organismos poderá mesmo vir a ser mais negativa do que as previsões para 

2012 e 2013.  

 

Tal significará que, mesmo num quadro recessivo, a produtividade da nossa economia 

deverá crescer já que a redução do volume de emprego deverá ser superior à própria 

redução do PIB. 
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II. PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO PARA 2012-2013 

 

1. UMA POLÍCA DE RENDIMENTOS QUE PROMOVA O CRESCIMENTO E A JUSTIÇA SOCIAL 

 

A quebra real dos rendimentos tem estrangulado a procura interna e o consumo das famílias, 

sendo actualmente o principal factor de travagem do crescimento económico.  

 

Assim, a melhoria dos salários e pensões em termos reais é hoje um imperativo, não só por 

razões de justiça e de equidade social, mas igualmente como condição indispensável para 

promover o consumo interno e o crescimento da nossa economia.  

 

A UGT considera que a política de rendimentos deve ser discutida em sede de CPCS, com 

celeridade, tendo em consideração que 

 

 

a) Salário Mínimo 

O salário mínimo, como elemento indispensável que ajuda a garantir condições de vida 

adequadas aos trabalhadores que o auferem é igualmente um instrumento de combate à pobreza, 

contribuindo para a redução das assimetrias na distribuição dos rendimentos.  

O papel do salário mínimo não pode continuar a ser subvertido pelo poder político por via de 

uma forte pressão sobre os salários, nomeadamente nos salários mínimos, como se a sua 

estagnação ou redução fosse uma solução milagrosa para os problemas económicos e de 

competitividade de um País. 

Ora, no actual contexto, a pressão exercida sobre para a moderação ou redução de salários 

poderá potenciar as bases de uma deflação e aumentar os riscos de recessão económica, situações 

que têm necessariamente de ser combatidas. 

O papel social do salário mínimo tem de ser respeitado. 

A actualização do salário mínimo não pode deixar de ter presente o espírito da convenção nº131 

da OIT, que apela não só para a necessidade de encontrar um equilíbrio entre as necessidades dos 

trabalhadores e os factores de ordem económica, como também para a necessidade da 

determinação do seu valor ser alcançado, num quadro de diálogo e de participação dos parceiros 

sociais.  

Deverá ainda ter presentes os princípios da Carta comunitária dos direitos fundamentais dos 

trabalhadores que defende a necessidade de assegurar uma remuneração justa, ou seja, uma 

remuneração suficiente que permita ao trabalhador ter uma vida digna. 

Assim, a UGT defende: 
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 Que o salário mínimo seja fixado em 500€, a 1 de Janeiro de 2013, devendo o salário 

mínimo ser objecto de uma posterior revisão em 1/7/13; 

 Uma actualização imediata do Relatório de avaliação do impacto do salário mínimo, que 

sustente o início do diálogo social para a actualização do salário mínimo. 

 

b) Referencial Salarial 

 

É inaceitável que os salários continuem a ser utilizados como variável de ajustamento, quer 

no sector público, quer no privado. Assim, a UGT defende: 

 

 O fim dos congelamentos dos salários na Administração Pública e no Sector 

Empresarial do Estado; 

 Um aumento dos salários, com ligação aos ganhos de produtividade, visando uma 

mais justa partilha da riqueza e que garanta a melhoria do poder de compra; 

 Um aumento salarial médio em 2012 de 2 a 3%, em linha com o aumento de 

produtividade e tendo presente o aumento da inflação; 

 

 

c) Pensões  

A UGT defende uma actualização das pensões de mais baixo valor: 

- Um aumento das pensões mínimas de 10 euros; 

- Um aumento das pensões até 600 euros em linha com a taxa de inflação verificada 

em 2013 de modo a manutenção do seu poder de compra – 3% 

 

As prestações sociais devem ser actualizadas em 3%.   

 

 

2. COMBATER O DESEMPREGO E PROMOVER EMPREGO DE QUALIDADE 

 

A redução do desemprego deve ser assumida como a principal prioridade das políticas 

económicas e sociais. 

Existe actualmente um consenso de que a defesa do emprego e do sector produtivo não 

depende de novas alterações de legislação laboral - que pelo contrário deve agora estabilizar -  

mas antes de novas atitudes e práticas, nomeadamente de adaptabilidade negociada das condições 

de trabalho, do reforço das competências das pessoas e da capacidade técnica das organizações, 

da melhoria das condições de trabalho e do trabalho digno. 

Num momento de crise económica e de forte crescimento do desemprego, o reforço e 

adequação das políticas activas de emprego é essencial. 
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A UGT exige que as medidas de emprego e formação acordadas no Compromisso tripartido de 

Janeiro de 2012, que em larga parte continuam por implementar, sejam rapidamente discutidas 

em sede de concertação social e implementadas.  

A UGT considera especialmente urgente: 

 Reformular o Programa Vida Activa, que não responde às efectivas necessidades de 

empregabilidade dos desempregados e das empresas; 

 Operacionalizar integralmente o Impulso Jovem e assegurar o seu devido 

acompanhamento e avaliação; 

 Reforçar e ajustar os meios dos Centros de Emprego, de modo a assegurar uma 

resposta eficiente num quadro de forte aumento do desemprego; 

 Assegurar um adequado funcionamento dos Centros de Emprego em estreita articulação 

com os Centros de Formação; 

 Promover um efectivo reforço dos estágios profissionais e da aprendizagem, 

assegurando a sua qualidade e visando elevados níveis de empregabilidade; 

 Adoptar os mecanismos e instrumentos necessários visando, desde logo, assegurar o 

direito à formação contínua legalmente previsto (35 horas) e, de forma mais 

abrangente, promover a aprendizagem ao longo da vida; 

 Reforçar a certificação profissional, tendo em especial atenção a urgência de 

instrumentos de reconhecimento e validação de competências adquiridas por via não 

formal e informal. 

Melhorar o funcionamento do mercado de trabalho exige igualmente intensificar o combate à 

precariedade laboral, sendo importante: 

 Efectivar os instrumentos legais existentes de combate à precariedade ilegal, tais como 

o cruzamento de dados ou a obrigação de desconto de 5% para a Segurança Social 

pelas empresas que tenham trabalhadores independentes; 

 Reforçar a intervenção inspectiva da Autoridade para as Condições de Trabalho; 

 Assegurar uma maior celeridade da Justiça do Trabalho. 

 

3. DEFENDER POLÍTICAS ORIENTADAS PARA O CRESCIMENTO ECONÓMICO 

 

A UGT considera que Portugal ultrapassou o limite possível da austeridade e insistir nessa via 

poderá não apenas comprometer o futuro processo de desenvolvimento económico, como 

potenciará crises e explosões sociais de dimensão e impactos desconhecidos. 

 

Para preservar a coesão social tem de haver uma inversão da tendência recessiva ainda antes 

do final de 2012, o que exige medidas imediatas de combate à crise.  

 

Nesse quadro, a UGT considera especialmente importante: 



13 
 

 

 A melhoria do Investimento Público e especialmente privado, pois senão será a própria 

capacidade produtiva do País que está a ser posta em causa; 

 A dinamização do mercado interno, por via de uma política de rendimentos mais 

ajustada e de instrumentos de apoio às empresas de menor dimensão e mais orientadas 

para o consumo interno; 

 A concretização de um programa de Reabilitação Urbana, combinando apoios financeiros 

orientados para pequenos investimentos e obras de recuperação e beneficiação com 

instrumentos que tornem mais atractiva a reabilitação – tais como a adopção de uma 

taxa liberatória sobre os rendimentos provenientes de rendas e facilitação/ 

desburocratização dos processos nas Câmaras Municipais; 

 A efectiva operacionalização da reestruturação do QREN, garantindo celeridade nas 

respostas aos pedidos de apoio ao investimento; 

 O reforço das política sectoriais que respondam simultaneamente à perda de emprego e 

à necessidade de modernização e melhoria da capacidade técnica das empresas; 

 Uma melhoria da eficiência da Administração Pública em geral e da Justiça em especial, 

condições fundamentais para promover o investimento nacional e captar investimento 

estrangeiro. 

 

Sair da crise implica que se criem condições para promover mais crescimento económico e mais 

emprego, num quadro de maior justiça social, sem que todavia seja posta em causa a necessária 

estabilização das contas públicas. A criação daquelas condições exige certamente a libertação de 

recursos financeiros, nomeadamente para a dinamização do investimento público e privado.  

 

Nesse sentido, seria importante ponderar o alargamento do período de ajustamento com a 

Troika, com redução dos níveis de sacrifícios exigidos aos trabalhadores e pensionistas.  

 

Alargar o prazo poderá significar a diferença entre a estabilização orçamental a qualquer custo e 

a possibilidade de Portugal retomar um crescimento económico, com mais coesão e justiça social. 

 

A maior equidade e justiça na repartição de sacríficos não pode deixar de passar por uma 

política diferente quanto à tributação das grandes fortunas e dos rendimentos de capital. 

 

4. PROMOVER POLÍTICAS SOCIAIS MAIS JUSTAS E INCLUSIVAS 

 

Hoje são muitas as famílias que vivem situações dramáticas, resultantes dos baixos 

rendimentos auferidos. É o caso em especial dos desempregados e dos mais idosos, mas é também 

o caso de muitos jovens e trabalhadores que permanecem abaixo do limiar de pobreza, devido aos 

baixos salários que auferem. 

 

Se medidas como a acumulação do salário com a prestação de desemprego são positivas ainda 

que insuficientes, outras como a suspensão da possibilidade de acesso à reforma antecipada são 
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manifestamente negativas, com impactos profundos no bem-estar e qualidade de vida das 

pessoas. 

 

Com efeito, num contexto de crise social como a actual, a confiança dos cidadãos no sistema de 

Segurança Social é fundamental pelo que medidas avulsas ou a redução de prestações por razões 

meramente de contenção orçamental são inaceitáveis e contraproducentes. 

 

 A UGT considera fundamental: 

 Desenvolver uma actuação junto dos desempregados, assegurando rendimentos 

substitutivos, nomeadamente por via da formação, de estágios e outros programas 

similares, tendo igualmente presente o fomento da empregabilidade. 

 Exigir o fim da sistemática redução das prestações sociais não contributivas, 

importantes instrumentos de combate à pobreza e de promoção da inclusão social 

 Reforçar e garantir uma maior articulação entre a atribuição de prestações pecuniárias 

(rendimentos substitutivos) e outros apoios bem como destes com a promoção da 

integração no mercado de emprego 

 

A UGT não pode deixar de exigir o cumprimento do compromisso assumido pelo Governo no 

sentido de avaliar permanentemente o Programa de Emergência Social lançado há cerca de 1 ano.  

Face à degradação da situação social, a UGT considera tal avaliação urgente, reiterando a 

indispensabilidade de participação dos parceiros sociais naquele exercício.  

 

Há que combater todas as discriminações particularmente as de género e as de que são vitimas as 

Comunidades Imigrantes. 

 

 

 

5. PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO COLECTIVA  

 

É fundamental assegurar um quadro estável nas relações de trabalho, promovendo a 

concorrência leal e preparando as empresas para a mudança (Compromisso para o Crescimento, 

Competitividade e Emprego, p. 51) garantindo também condições mínimas de forma a assegurar o 

trabalho digno.  

 

As convenções colectivas têm de ser revistas e publicadas integralmente com regularidade, não 

só por imposição da lei como por iniciativa das associações sindicais ou patronais e das empresas 

com o sentido de renovação de conteúdos de natureza estratégica.  

 

Cabe aos parceiros o estabelecimento de pactos bilaterais visando a promoção e dinamização da 

negociação colectiva mas é dever do Governo fornecer as condições indispensáveis para prevenir 

problemas e estabelecer limites consensualizados que permitam constituir rotinas de apoio à 

negociação colectiva, designadamente a operacionalização rápida do Centro de Relações Laborais. 
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Pela importância que representam na actividade económica e social da sociedade, os salários 

são parte dos conteúdos de natureza estratégica da negociação colectiva. Não é sustentável 

continuarem congelados e reduzidos no Estado e no sector empresarial do Estado e em constante 

degradação no sector privado, perante o aumento generalizado dos preços.   

 

Para a UGT reveste-se de particular importância o relançamento da contratação colectiva, o 

crescimento real dos salários e em particular o aumento da RMMG em 2013. 

 

Publicação de portarias de extensão (PE) 

 

i) A dinamização da contratação colectiva passa pela emissão de portarias de extensão, sempre 

e quando as partes subscritoras o requererem com base na legislação em vigor e em algumas 

condições prévias; 

ii) É fundamental definir o âmbito da extensão, a dimensão das empresas e do número de 

trabalhadores abrangidos, a afirmação conjunta das partes na subscrição dos pedidos e o direito de 

dedução de oposição das entidades a afectar; 

iii) Para o sistema ser eficaz é necessário que a extensão das convenções entre em vigor num 

prazo razoável (média actual: 56,9 semanas!), após a publicação das convenções a que se 

reportam, estabelecendo assim as mesmas condições de concorrência leal entre as empresas do 

mesmo sector económico. 

 

Condições de trabalho e crescimento real dos salários 

 

i) A estabilidade das relações de trabalho passa pela dignificação do trabalho com direitos e 

obrigações, afirmando-se desta forma o interesse mútuo de trabalhadores e empregadores; 

 

ii) É imprescindível que a formação do salário de base mensal englobe as parcelas salariais 

complementares de carácter permanente de forma a rentabilizar uma  retribuição estabilizada, sem 

as incertezas e as dependências artificiais de outros prémios pecuniários irregulares; 

 

iii) O reconhecimento da prestação do trabalho resulta de um plano de carreira profissional em 

que o mérito pode ser relevado com transparência em total respeito pela qualidade e quantidade 

do trabalho realizado.   

 

iv) Salvaguardando-se casos relacionados com a dimensão das empresas ou situações 

flagrantes de difícil equilíbrio económico-financeiro (dirimíveis através do direito de dedução 

oposição) o aumento dos salários com a manutenção do poder de compra dos trabalhadores é o 

objectivo a prosseguir após vários anos consecutivos de redução salarial, concorrendo ainda para a 

necessária animação do mercado interno. 
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6. ACTUAR PELO REFORÇO DA CONCERTAÇÃO SOCIAL 

 

 

As saídas da crise exigem o reforço da concertação e do diálogo social nas suas múltiplas 

dimensões e níveis. 

 

A UGT continua a acreditar que o diálogo social é um instrumento essencial para alcançar 

soluções de consenso que promovam o crescimento económico, o desenvolvimento sustentável do 

nosso País e a melhoria do Bem-Estar, num quadro de uma mais justa repartição de ganhos e 

sacrifícios.  

 

Em Portugal, o diálogo social tem sido um factor importante para um clima de maior 

estabilidade social e de coesão social, apesar das enormes dificuldades que as pessoas estão a 

viver. 

 

Os compromissos assumidos devem ser plenamente respeitados pelos seus subscritores.  

 

A UGT exige o cumprimento das medidas previstas no Acordo de Janeiro de 2012, sendo 

especialmente urgente a rápida implementação das medidas orientadas para o crescimento e 

emprego e em que os prazos iniciais se encontram claramente ultrapassados. 

 

É também necessário garantir o funcionamento regular das estruturas de diálogo social 

existentes. 

 

 

 

 

 

 

7. ASSEGURAR A DIMENSÃO SOCIAL NA REESTRURAÇÃO DO SECTOR EMPRESARIAL DO 

ESTADO 

 

O Programa de Ajustamento acordado com a Troika encontra-se sobretudo ancorado num 

pressuposto mais ideológico do que económico. Com efeito, o facto de a consolidação orçamental 

exigir uma redução do peso e intervenção do Estado em muitas áreas é típico de uma filosofia mais 

liberal constituindo um pressuposto que a UGT não pode subscrever. 

 

No quadro do Memorando de Entendimento, encontra-se assim prevista uma forte 

reestruturação do Sector Empresarial do Estado e a privatização de várias empresas públicas. 

 

Não podemos aceitar que a redução do défice orçamental seja o critério único subjacente a 

estas decisões, nem que sejam postos em causa serviços públicos relevantes ou serviços de 
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interesse geral, que se constituem como a base de uma sociedade promotora da coesão social e da 

igualdade de oportunidades. 

 

A UGT exige, desde logo, que o Governo explique os objectivos estratégicos e as razões que 

fundamentam os vários processos, especialmente no quadro das privatizações. 

 

A UGT exige ainda um diálogo efectivo e tempestivo com os trabalhadores e os sindicatos, 

visando a celebração de acordos de negociação colectiva e a participação naqueles processos de 

reestruturação procurando soluções mais justas em termos de emprego e condições de vida e de 

trabalho. 

 

III. SINTESE 

 

A UGT e os seus Sindicatos aprovam como linhas orientadoras da intervenção sindical: 

 

1. No quadro de uma Politica de rendimentos que promova o Crescimento e o Emprego 

- O aumento do salário mínimo para 500 euros em 1/1/13, com nova actualização em 

1/7/13; 

- Aumentos salariais de 2 a 3% na negociação colectiva, em linha com os aumentos de 

produtividade; 

- Aumento de 10 euros nas pensões mínimas; 

- Aumento de 3% das pensões até 600 euros; 

- Aumento das prestações sociais em 3%. 

2. O reforço das Politicas Activas de Emprego. 

3. Políticas Económicas que promovam o Crescimento Económico. 

4. Políticas Sociais de apoio aos desempregados e de combate à pobreza e exclusão e às 

discriminações. 

5. Defender a Negociação Colectiva e a Concertação Social. 

6. Defender a participação sindical nas Reestruturações Empresariais, em particular do Sector 

Empresarial do Estado. 

 

 

11 Setembro 2012 


