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Comissão de Juventude da UGT recebida pelo Presidente da Comissão Europeia
Bruxelas – 28 de Março de 2014

A UGT, representada pelo Presidente da Comissão de Juventude, Bruno Teixeira, integrou uma
delegação de jovens sindicalistas que se reuniu esta manhã, em Bruxelas, com o Presidente da
Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso. No seguimento das reuniões passadas com a
chanceler alemã e com o Presidente francês, a UGT, a convite da Confederação Europeia de
Sindicatos (CES), integrou, mais uma vez, uma delegação de jovens sindicalistas europeus que
pretendem alertar os líderes comunitários para a necessidade urgente de uma mudança de
políticas e dar conta dos efeitos nefastos da austeridade junto da população mais jovem.
Durante a reunião, Bruno Teixeira alertou o presidente do executivo comunitário para os
elevados níveis de emigração, designadamente dos jovens portugueses, lembrando que tal
facto não decorre de uma escolha ou vontade próprias, antes da necessidade de os jovens
procurarem noutros países alternativas de trabalho e de vida que não encontram em Portugal.
Acrescentou ainda, que esta situação, além dos custos sociais imediatos, comprometerá o
crescimento económico futuro, empurrando para o exterior trabalhadores altamente
qualificados, que na sua maioria não estará disponível para regressar.
Na sua intervenção, o jovem sindicalista português relembrou, com recurso a números, que,
desde o início do programa de ajustamento a que Portugal foi submetido, já emigraram 220
mil jovens altamente qualificados. A emigração forçada, os elevados níveis de desemprego, a
elevada precariedade e a aposta nos baixos salários são um resultado de uma política de
austeridade cega, cujos resultados não foram os desejados, mas que provocaram um clima de
insegurança retirando aos jovens portugueses a esperança num futuro melhor.
Em conclusão, Bruno Teixeira defendeu a necessidade de uma mudança de política, de um
novo caminho para Europa orientado para o crescimento, o investimento e o emprego.
Por seu lado, o presidente da Comissão Europeia reconheceu a importância da reunião com os
representantes dos jovens trabalhadores europeus, na procura de soluções para uma melhoria
das políticas de juventude. Já no que diz respeito à politica europeia e decisões nacionais,
afirmou que ainda existe um longo caminho a percorrer, valorizou a importância do diálogo
social na procura de soluções conjuntas para o futuro da Europa, contudo as soluções em cada
um dos Estados-membros são da responsabilidade dos seus Governos e seus representantes.

