
 

 

              Resolução do Conselho Geral 

 

A Proposta de Lei de Orçamento de Estado para 2012 é um ataque brutal aos direitos dos 

trabalhadores e pensionistas. 

A aprovação de tal Proposta agravará as situações de pobreza e a exclusão e aumentará muito o 

já insustentável nível de desemprego. 

A UGT tem-se batido pelo diálogo social tripartido, via para o encontro de soluções adequadas 

para o combate à crise. O mesmo não tem avançado devido à incapacidade do Governo em 

apresentar propostas, que respondam às posições expressas pelos parceiros sociais, em particular 

da UGT. 

Os empregadores têm aproveitado a situação para colocar dificuldades sistemáticas ao 

desenvolvimento da negociação colectiva. 

Perante tal situação, o Conselho Geral da UGT, reunido extraordinariamente em 27/10/11 decide: 

1. Declarar uma Greve Geral para dia 24 de Novembro, no seguimento de decisão por 

unanimidade do Secretariado Nacional, em conjunto com a CGTP e o restante movimento 

sindical. 

 

2. Definir como objectivos para a Greve Geral: 

- Exigir mudanças profundas no Orçamento de Estado para 2012, visando uma 

distribuição equilibrada dos sacrifícios e combater o empobrecimento generalizado dos 

pensionistas e trabalhadores no activo a que o mesmo conduz; 

- Combater a desregulação laboral que vem sendo apontada, particularmente a nível dos 

despedimentos, das reduções no subsídio de desemprego e das horas extraordinárias; 

- Exigir o respeito pelos direitos dos trabalhadores da Administração Pública e do sector 

empresarial, público e privado; 

- Defender o Estado Social, em particular nas áreas da Saúde, Educação e Segurança 

Social; 

- Combater tentativas de imposição do aumento do horário de trabalho, com aumento do 

horário máximo de trabalho semanal; 

- Combater o aumento das desigualdades sociais, do desemprego e da pobreza e exclusão 

social; 

- Combater o aumento da precariedade laboral; 

- Exigir políticas de Crescimento e Emprego; 

- Exigir um diálogo  social  credível,  quer na  concertação  social, quer na negociação 

colectiva. 

 

27 Outubro 2011 

 

     Aprovado por Unanimidade 


