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Resolução do Secretariado Nacional 

OE 2013 – UGT contra a Austeridade pela Austeridade 

 

1. O Orçamento de Estado para 2013 apresentado pelo Governo na Assembleia da República 

pretende impor aos Portugueses uma ultra-austeridade totalmente inaceitável, que exige 

sacrifícios brutais, agrava a crise económica, provoca um acentuado aumento do desemprego e 

da pobreza e exclusão e aumenta gravemente a injustiça fiscal e social. 

2. O Governo exigiu grandes sacrifícios em 2012 e, apesar disso, não foi capaz de cumprir os 

objectivos do défice, face ao falhanço nas receitas provenientes do IVA e do IRC, para o qual 

contribuiu o aumento da fraude fiscal. As receitas do IRS têm sido superiores ao previsto, 

aumentando as desigualdades e penalizando sobretudo os trabalhadores e pensionistas. 

3. Para 2013, para atingir os novos objectivos do défice (4.5% do PIB), será necessário diminuir a 

despesa pública e aumentar a receita em 1.5% do PIB (descida de 6 para 4.5%). 

4. Acresce em 2013 que o Governo deveria cumprir a decisão do Tribunal Constitucional e retomar 

o pagamento do 13º e 14º meses aos pensionistas e aos trabalhadores do sector público 

(Administração Pública e Sector Empresarial do Estado). De uma maneira inaceitável o Governo 

apenas propõe pagar-lhes 1.1 pensões e 1.0 salários, o que corresponde a uma verba 

correspondente a 0.7% do PIB. 

5. Em vez dos 2.2% do PIB necessários para os objectivos referidos, o Ministro das Finanças 

anunciou em 4 de Outubro uma diminuição de despesas/aumento de receitas de 4.2% do PIB 

(7.0 mil milhões de euros). Em 15 de Outubro corrige, sem reconhecer o seu erro, um objectivo 

de 3.2% do PIB (5.3 mil milhões de euros). Ou seja o Governo ainda continua a exigir aos 

portugueses mais de 1.7 mil milhões de euros do que os necessários para atingir os objectivos 

do mesmo Governo. 

O que justifica esta ultra-austeridade? O reconhecimento da incompetência do Governo em 

cumprir as suas metas de despesas/receitas? O objectivo de actuar basicamente  através do 

aumento do IRS e não através da penalização das empresas e dos detentores de riqueza? 

É fundamental clarificar esta questão na discussão na Assembleia da República. 

6. A austeridade e sobretudo esta ultra-austeridade vai contribuir para o agravamento da crise 

económica e o aumento do desemprego. As metas para 2013 apontadas pelo Governo (menos 

1% do PIB e aumento do desemprego para 16.4%) são infelizmente profundamente irrealistas. O 

agravamento da crise, reduzirá as receitas do IVA e do IRC e aumentará em muito o número de 

desempregados e, consequentemente, os custos com o subsídio de desemprego, correndo-se 

assim sérios riscos  de entrarmos num ciclo vicioso de mais recessão – maiores sacrifícios. 
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7. A redução de despesas vai provocar cortes inaceitáveis em áreas fundamentais, nomeadamente 

Educação, saúde e prestações sociais, penalizando sobretudo as famílias de mais baixos 

rendimentos e a classe média. 

A UGT denuncia como especialmente penalizador e totalmente inaceitável a diminuição do valor 

do subsídio de desemprego e do subsídio de doença, cujos beneficiários vão ser obrigados a 

pagar taxa social única. 

8. O Governo propõe para os pensionistas e os trabalhadores do sector público e, em especial, da 

Administração Pública um conjunto de medidas profundamente penalizadoras, sem quaisquer 

preocupações com a melhoria do funcionamento da Administração, mas antes com uma sanha 

persecutória totalmente incompreensível e inaceitável: 

- Manutenção do congelamento de todos os salários e das pensões, com excepção das 

pensões mínimas, cujo valor mais elevado é de 254 euros; 

- Redução das pensões superiores a 1350 euros, de 3.5 a 10%; 

- Redução do valor futuro das pensões, contra a harmonização com o sector privado que o 

Governo apregoa; 

- Congelamento das progressões; 

- Não renovação dos contratos a prazo, colocando no desemprego milhares de trabalhadores; 

- Redução para metade do valor das horas extraordinárias para os trabalhadores cujo horário 

é de 35 horas semanais; 

- Não cumprimento da decisão do Tribunal Constitucional de devolução do 13º e 14º meses a 

trabalhadores e pensionistas. 

 

9. O aumento brutal do IRS vai afectar gravemente a vida de todos os trabalhadores e pensionistas, 

com um aumento insustentável de injustiça fiscal. 

A redução do número de escalões não é mais do que um artifício para aumentar a carga fiscal e 

diminuir a progressividade dos impostos. 

É completamente inaceitável que o IRS aumente em média mais de 30% e o IRC tenha um 

aumento de menos de 4%, quase duplicando o valor dos impostos no 1º escalão, que abrange os 

mais baixos rendimentos. 

10. As medidas de crescimento e emprego, embora positivas, são apenas simbólicas. Neste quadro 

em pouco vão contribuir para atenuar a brutal diminuição do consumo interno, com 

consequente encerramento de empresas e diminuição de efectivos, agravando o desemprego. 

O Governo mostra-se totalmente incapaz de promover o investimento privado, não afectando 

quaisquer verbas ao crescimento e desviando fundos do QREN para políticas que pouco tem a 

ver com os seus objectivos. 

11. O Governo não promove a negociação colectiva, quer no sector público, quer no sector privado. 

A não actualização do salário mínimo, o congelamento de salários no sector público e a não 

publicação de portarias de extensão está a bloquear a negociação colectiva, com grande 

penalização dos trabalhadores. 
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O Governo é assim co-responsável pela conflitualidade social, particularmente no sector dos 

transportes, fortemente penalizado pela redução do valor do trabalho extraordinário. 

O Governo não é capaz de criar condições para a negociação de soluções que compatibilizem os 

interesses das empresas com as dos trabalhadores, para as quais os Sindicatos da UGT vem 

apresentando propostas. 

12. A actuação do Governo, muitas vezes mais Troikista que a própria Troika, incapaz de apresentar 

politicas viradas para o Crescimento, Competitividade e Emprego, está a conduzir à destruição do 

tecido produtivo e ao empobrecimento dos Portugueses. 

13. Está em curso uma grande mistificação na questão da TSU.  

Não é minimamente verdade que este Orçamento é uma alternativa à TSU. Com a TSU os 

trabalhadores perderiam directamente 7% do seu salário (por transferência para os 

empregadores) e em acréscimo seriam submetidos às medidas de austeridade agora propostas 

para a redução do défice. 

Esta manipulação interessa a todos aqueles que não querem reconhecer a grande vitória obtida 

com  o recuo da TSU, devida à mobilização da população, bem traduzida na concentração de 15 

de Setembro, e as atitudes gerais de repúdio a nível político, económico e social, com uma 

posição firme e conjunta dos parceiros sociais subscritores do Compromisso Tripartido de Janeiro 

de 2012. 

14. A UGT vai solicitar reuniões aos Grupos Parlamentares para expor as suas posições, exigindo 

políticas diferentes e em especial: 

-  A recusa das medidas de ultra-austeridade constantes do Orçamento de Estado; 

- Uma maior justiça fiscal, com redução significativa do aumento do IRS e maior aumento da 

carga fiscal sobre as empresas e os detentores do capital e dos meios de riqueza; 

- O reforço do combate à fraude e à fuga fiscal, em particular na área do IVA e o combate às 

ilegalidades nas importações; 

- A anulação do prazo das prescrições das dívidas fiscais, nos prazos seguintes à decisão dos 

tribunais fiscais de 1ª Instância; 

- Uma taxa sobre as operações financeiras especulativas que gere efectivas receitas; 

- A anulação dos cortes nas despesas que afectem as famílias de mais baixos rendimentos; 

- A revisão das medidas para a Administração Pública, quer as de caráter persecutivo, quer as 

que penalizem a melhoria de funcionamento da Administração Pública, quer as que vão ao 

arrepio da equidade exigida na decisão do tribunal Constitucional; 

- A revisão das medidas de Crescimento e Emprego; 

- O pagamento mensal do 13º e 14º mês para todos os trabalhadores em 2013. 

 

15. A UGT vai solicitar uma reunião ao senhor Presidente da República para expor as suas posições e, 

em particular: 

-  A necessidade de menor austeridade; 

-  A pedido de fiscalização prévia da Constitucionalidade do OE 2013. 
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Jornada de Acção Europeia de 14 de Novembro 

 

16. O Comité Executivo da CES de 17 e 18 de Outubro de 2012 aprovou a realização em 14 de 

Novembro de um dia de acção e solidariedade da CES para um Contrato Social para a Europa. 

Tal dia incluirá “greves, manifestações, comícios e outras acções com vista a mobilizar o 

Movimento Sindical Europeu para apoiar as políticas da CES, conforme estabelecido no 

Contrato Social para a Europa”. 

17. O Comité Executivo da CES expressou “ a sua forte oposição às medidas de austeridade que 

estão a arrastar a Europa para a estagnação económica, de facto para uma recessão, bem como 

para o desmantelamento consecutivo do Modelo Social Europeu. Estas medidas, longe de 

restabelecerem a confiança, apenas servem para agravar os desequilíbrios e para criar 

injustiças.” 

18. O nosso País apenas poderá ultrapassar as suas dificuldades perante uma mudança profunda nas 

políticas europeias, visando um crescimento económico sustentável e a coesão social, no 

respeito pelos valores consagrados na Carta dos Direitos Sociais Fundamentais. 

A exigência de tais políticas aparece claramente reforçada pelas intervenções da Presidente do 

FMI e do Presidente da República Francesa que consideram indispensável o crescimento para 

ultrapassar a crise económica. 

19. A UGT defende que Portugal deve intervir a uma só voz a nível europeu, expressando posições 

comuns de defesa do interesse nacional, envolvendo o Presidente da República, o Governo, a 

Assembleia da República, o PSD, CDS-PP e PS e os parceiros económicos e sociais. 

Não é aceitável que Portugal não tenha uma linha de exigência de políticas europeias que visem 

combater a especulação contra o Euro, promover a redução dos juros e o acesso ao crédito dos 

Países do Sul da Europa e o apoio à redução dos desequilíbrios estruturais nestes Países. 

São fundamentais políticas diferentes, nomeadamente: 

- Uma actuação reforçada do BCE no apoio directo aos países em dificuldades, baixando as 

taxas de juro e assegurando um nível adequado de financiamento das economias; 

- A União Bancária, permitindo a securização dos depósitos e uma co-responsabilização 

europeia no financiamento bancário; 

- A introdução de eurobonds; 

- A melhoria da Coordenação das Políticas Orçamentais e Monetárias, mas também 

Económicas e Sociais; 

- A harmonização fiscal, nomeadamente na área das empresas e dos capitais, incluindo o 

avanço da taxa sobre as operações financeiras especulativas; 

- A existência de padrões sociais mínimos na Europa; 

- A promoção de políticas de Crescimento e Emprego visando a diminuição do desemprego, o 

emprego digno e a sustentação do sector produtivo; 

- A inclusão do Protocolo de Progresso Social numa futura revisão dos Trabalhos. 
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É inaceitável que no conjunto dos países do Sul da Europa – Espanha, França, Itália e Grécia – 

Portugal seja o único País que não tem uma política europeia forte, que deve ser articulada com 

estes mesmos Países. 

20. O relacionamento do Governo com a Troika tem sido feito no segredo dos bastidores, com 

ausência de transparência e com compromissos pouco claros, assumidos por membros do 

Governo mais troikistas que a Troika. 

É tempo das discussões serem conduzidas na base de compromissos escritos, que mereçam 

ampla discussão e apoio, como aconteceu com o Memorando da Maio de 2011, negociado pelo 

Governo Socialista de então e que mereceu o apoio do PSD e CDS-PP. 

A atitude negocial não pode ser de subordinação, mas sim de permanente adaptação às 

mudanças para pior que vêm ocorrendo, nomeadamente com o agravamento da crise, em 

especial na vizinha Espanha. 

Precisamos de flexibilidade nas metas, nos prazos e nas medidas e não de uma ultra-austeridade 

que nos condena ao desemprego, ao empobrecimento e à desesperança. 

21. Como o Comité Executivo da CES afirma “ O diálogo social e a negociação colectiva são 

elementos centrais do modelo social europeu – tanto ao nível nacional como europeu”. 

O diálogo político e o diálogo social são estruturantes do regime democrático e devem ser 

reforçados, na procura dos necessários compromissos. 

22. A UGT na sua actuação tem bem presente o conteúdo da Proposta da CES de um Contrato Social 

para a Europa, nas suas três dimensões: 

- Negociações coletivas e diálogo social; 

- Governança económica para um crescimento e emprego duráveis; 

- Justiça económica e social. 

Promovemos a deslocação a Portugal da Secretária Geral da CES, em Julho passado, para 

reuniões com o Presidente da República, Primeiro Ministro, Assembleia da República e Secretário 

Geral do Partido Socialista. 

A nossa política reivindicativa e acção prática integram-se nos valores do Contrato Social para a 

Europa, pelo qual nos batemos. 

23. No Comité Executivo da CES que aprovou o Dia de Acção e Solidariedade a UGT expôs a sua 

posição e acção que tem conduzido na defesa de medidas de Crescimento, Competitividade e 

Emprego, na defesa dos salários e das pensões e na valorização do diálogo social e da negociação 

colectiva. 

Defendemos a unidade na acção na base de objectivos comuns ou acções convergentes, o que 

exige diálogo prévio. Sempre assim ocorreu nas três greves gerais realizadas e até em 1988, 

quando não havia diálogo formal UGT-CGTP houve reuniões prévias para marcar uma data 

coincidente para a greve geral. 
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A greve em 14 de Novembro declarada pela CGTP nada tem a ver com a necessidade de 

mudanças nas políticas de ajustamento ou com o Contrato Social para a Europa apresentado pela 

Confederação Europeia dos Sindicatos. Apareceu com intenções divisionistas e sectárias.  

A UGT reafirma que não aderirá a esta greve da CGTP. 

24. Em 14 de Novembro na base dos objectivos apresentados pela CES e tendo presente 

reivindicações próprias que resultam da situação nacional de sectores e empresas, a UGT apoiará 

a acção, incluindo greves, dos seus Sindicatos que visem a unidade na acção, na base de 

objectivos comuns ou de acções convergentes. 

Como sempre, na UGT e nos seus Sindicatos, tais acções deverão resultar da vontade expressa 

pelos associados e não de atitudes de cúpula de desresponsabilização ou de motivação político-

partidária. 

25. A UGT proporá ao Governo e aos restantes parceiros sociais a discussão em CPCS do Contrato 

Social para a Europa. 

 

Concentração da UGT de 26 de Outubro 

 

26. No próximo dia 26 de outubro dirigentes e activistas sindicais da UGT promoverão uma 

concentração em Lisboa, partindo da Rua Castilho e dirigindo-se a São Bento, onde fará entrega 

de uma Moção dirigida ao Primeiro Ministro, manifestado a nossa indignação pela proposta de 

Orçamento e as nossas reivindicações económicas e sociais, na defesa de um País mais justo e 

solidário. 

 

 

 

 

Aprovada com um voto contra e uma abstenção 

 

Lisboa, 24 de Outubro de 2012 

 


