
 

RESOLUÇÃO DO SECRETARIADO NACIONAL 

 

O Secretariado Nacional da UGT reunido em 29/11/12 decide: 

O Orçamento de Estado para 2013 

1. Manifestar a sua oposição ao Orçamento de Estado ontem aprovado na Assembleia da 

República – é um Orçamento de ultra-austeridade, o mais irrealista de sempre, que 

penaliza fortemente os trabalhadores, os pensionistas e os cidadãos em geral, através de 

um brutal agravamento da carga fiscal que vai reduzir fortemente os rendimentos das 

famílias, agravar fortemente a crise, com consequente aumento do desemprego. 

 

A menorização total das medidas de crescimento e emprego traduz bem a visão 

contabilística com o que o Orçamento foi elaborado. 

 

2. Apelar ao Presidente da República e aos Partidos Políticos para que seja solicitada a 

fiscalização preventiva do Orçamento de Estado pelo Tribunal Constitucional. 

 

3. Reafirmar a necessidade de antecipar o pagamento de metade do 13º e do 14º mês que 

deverão ser pagos mensalmente a partir de Janeiro de 2013, salvo em todos os casos em 

que já existe antecipação mais favorável para os trabalhadores. 

 

O mesmo deverá ser feito sobre o valor restante do 13º e 14º mês – 1,1 no total – para 

todos os pensionistas que sejam sujeitos ao agravamento da carga fiscal analogamente ao 

que deverá acontecer com os salários dos trabalhadores do sector público. 

O Corte de 4.000 milhões de euros na despesa 

4. Considerar inaceitável a decisão do Governo de promover um corte de 4 mil milhões de 

euros na despesa, a decidir até Fevereiro de 2013, por proposta do próprio Governo, que 

vai pôr em causa o Estado Social e agravar ultra-austeridade imposta pelo Orçamento de 

Estado. O ensino obrigatório é Universal e gratuito nos termos da Constituição. 

A Defesa do Estado Social 

5. Manifestar o seu total empenhamento na defesa do Estado Social, que se revelou 

fundamental para, na situação de crise, assegurar o acesso à educação, à saúde e à 

segurança social, garantindo um mínimo de segurança e de esperança aos cidadãos. 

 

6. Declarar que o debate sobre o Estado Social tem que mobilizar os Partidos Políticos e a 

Sociedade Civil, mas que o mesmo não pode ser conduzido numa perspectiva de cortes 



mas antes ter presente a melhoria do funcionamento da Administração Pública, a garantia 

da qualidade na prestação dos serviços públicos, a sustentabilidade financeira do regime 

contributivo da Segurança Social e a melhor utilização dos recursos financeiros do 

Orçamento do Estado. 

 

7. Exigir ao Governo para que tal debate seja feito de modo participado, com transparência 

e sem imposição de medidas unilaterais. 

 

A Defesa da Negociação Colectiva 

8. Reafirmar a defesa da participação a todos os níveis e em particular da negociação 

colectiva, como elementos estruturantes do Estado Democrático. 

 

9. Exigir a rápida publicação das Portarias de Extensão, nos prazos fixados na Resolução do 

Conselho de Ministros de Outubro de 2012. 

 

10. Exigir o diálogo social na Administração Pública e no Sector Empresarial do Estado, 

particularmente nos sectores em reestruturação. 

 

A Exigência de Políticas de Emprego 

11. Exigir políticas activas de emprego que promovam o apoio aos desempregados, 

particularmente orientadas para os jovens, os desempregados de longa duração e os 

grupos em especial risco, nomeadamente os trabalhadores com menores qualificações. 

 

 

Lisboa, 29 de Novembro de 2012 

 

Aprovado com um voto contra. 


