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Políticas de Juventude 

 

“Nos jovens reside o futuro!” 

 

Num mundo global e em acelerado estado de mudança é fundamental dotar os jovens 

de instrumentos que incentivem a sua participação activa na sociedade. Para isso é 

necessário o desenvolvimento de políticas transversais nas várias áreas de acção, 

nomeadamente no emprego,  educação e formação. 

 

Esta é a geração mais habilitada de sempre, aquela que manteve desde cedo um 

contacto privilegiado as novas tecnologias designadamente, as tecnologias de 

informação e comunicação. Portugal tem de encontrar formas para aproveitar o 

enorme investimento feito nesta geração. 

 

Verifica-se que, independentemente das habilitações literárias e profissionais, nem 

sempre é possível que @s jovens tenham um trabalho digno, i.e., que lhes permita 

ultrapassar o limiar da pobreza, que lhes ofereça condições de segurança adequadas, 

que lhes garanta participação e de representatividade. 

 

O desemprego jovem situa-se, no 4º trimestre de 2011, segundo os dados do INE, em 

35,4% (33.8% homens e 37.3% mulheres), apontando para cerca de 156.3 mil 

desempregados com idades entre os 15 e os 24 anos. O desemprego juvenil registado no 

IEFP é significativamente mais baixo (73.534 em Dezembro de 2011), evidenciando as 

baixas expectativas dos jovens em relação às soluções que o IEFP lhes poderá 

proporcionar. Esta é uma nota que merece reflexão e que exigirá uma resposta diferente 

por parte dos Centros de Emprego e do IEFP. Muitos jovens são afectados por uma 

situação de desemprego de longa duração de tal forma os leva à falta de motivação na 
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procura de emprego  o que ocasiona que  o número do desemprego jovem, apesar de 

elevado, esteja a ser subestimado.  

 

 

Mesmo quando conseguem encontrar trabalho, este não pode em muitos casos ser 

considerado satifatório: em primeiro lugar, porque frequentemente não é adequado 

às competências da/o jovem (dado que em muitos casos há uma sobrequalificação 

para as funções que ocupam); em segundo lugar, há uma crescente precarização do 

mercado de trabalho que se traduz num aumento sensível do trabalho em part-time, 

do trabalho por conta própria ( inclusivé, os falsos recibos verdes que representam uma 

forma de perpetuação da precariedade), e do trabalho temporário - sublinhamos que  

Portugal é um dos três paises da EU onde o trabalho temporario tem uma maior 

expressão (acima dos 20%).  

 

Todos estes factores contribuem para que a emancipação dos jovens tenda a ocorrer 

cada vez mais tarde ao mesmo tempo que impede a realização das suas normais e 

naturais expectativas de futuro quer ao nível profissional, quer ao nível pessoal. A 

emancipação jovem deverá ser considerada como elemento chave na condução de 

qualquer política que incida sobre a juventude. As questões do emprego e da 

habitação não podem, nem devem, ser dissociadas, sobretudo quando existe hoje uma 

estratégia governamental que proclama a importância, e procura de forma incessante, 

a denominada mobilidade laboral.  

 

A CJ-UGT considera que devem tomadas medidas no sentido de : 

 

1. Combater o falso trabalho independente - o falso trabalho 

independente mais não é do que uma forma de precarização do 

trabalho que tem efeitos devastadores na vida profissional e pessoal 

pelo que se a CJ-UGT entende que deve haver uma fiscalização mais 

activa, regular e presente. Há que referir que o salário auferido nesta 

modalidade de trabalho está frequentemente abaixo das tabelas 

negociadas em sede de negociação colectiva e que estes trabalhadores 

se encontram sujeitos a uma carga fiscal demasiado pesada. Acrescem 
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ainda as dificuldades que estes trabalhadores encontram quando 

pretendem lavrar um contrato de arrendamento ou obter crédito 

pessoal. 

 

2.  Apoiar à contratação, e manutenção do emprego jovem é outra área 

de intervenção política que no entender da CJ-UGT requer a melhor 

atenção. Esta é a  geração melhor preparada e capacitada, do ponto de 

vista técnico e académico, que a sociedade portuguesa já teve. Os/as 

jovens são detentores do conhecimento científico e teórico mais 

recente. Os/as jovens são o factor chave para a sustentabilidade da 

segurança social e do próprio do estado social. 

 

a. A CJ-UGT sublinha a importância crucial de numa aposta dos 

mecanismos de incentivo à realização de estágios profissionais 

são, hoje mais do que nunca, uma notável oportunidade para 

impulsionar a inserção dos jovens no mercado de trabalho, 

possibilitando-lhes a oportunidade de anexarem aos seus 

conhecimentos teóricos e académicos, experiências práticas e e 

dando-lhes uma eficaz possibilidade de demonstrarem as suas 

reais capacidades o que, em princípio, lhes potenciará a sua 

continuidade no mercado de trabalho. Sem embargo de 

acautelar as situações que a a situação de estagiário ou bolseiro 

perduram no tempo contra a atribuição de uma espécie de 

estipendio que constitui outra forma de precariedade. 

 

b. outras medidas de apoio à contratação e manutenção de 

emprego para jovens, a título exemplificativo, referem-se os 

benefícios fiscais às empresas que recrutem jovens ou apostem 

na renovação de vínculos laborais para os jovens que já 

empregam, a par de outras medidas que, em 

complementaridade ou em substituição, cumpram o mesmo 

propósito. 
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3.Incentivar o empreendedorismo jovem,  é outra área que a CJ-UGT destaca 

como merecedora de forte e consistente aposta. @s jovens são naturalmente 

os mais predispostos a apostar na inovação e no risco para tanto deverão 

beneficiar de algumas redes de segurança, nomeadamente através da sua 

inserção no regime de segurança social no reforço e apoio ao 

empreendedorismo dos jovens, desenvolvendo nomeadamente o micro-

crédito. Num contexto de crise como o que vivemos atualmente, a criação e de 

auto-emprego e de iniciativas empresariais assumem especial relevância, 

podendo constituir uma alternativa importante para os jovens. Importa assim, 

reforçar um conjunto de instrumentos já existentes de apoio ao 

empreendedorismo. De referir também o micro-crédito, cujo papel poderá ser 

importante para o desenvolvimento de iniciativas por parte dos jovens o que 

lhes permitirá aceder, entre outras coisas, ao subsídio de desemprego e a 

demais formas de protecção social; benefícios fiscais mais eficazes; menor 

burocracia; centros de apoio direccionados ao jovem empreendedor.   

 

A CJ-UGT considera ainda de grande  importância: 

 

1. Potenciação e reconhecimento da participação cívica, esta meta poderá ser   

alcançada via uma maior promoção da inclusão social; através da intensificação  

da luta contra a pobreza infantil; da promoção da igualdade;  valorização do 

voluntariado e a da participação dos jovens na cidadania activa 

(reconhecimento curricular de competências adquiridas no contexto do 

exercício destas actividades). Consideramos que as organizações que 

representam os jovens devem ser consultadas pelos decisores políticos sempre 

que estejam em causa de políticas sectoriais directa ou indirectamente ligadas 

ao domínio da juventude.  

 

2. Política de habitação jovem -  a definição deste tipo de política é de extrema 

importância para a emancipação jovem, dever-se-à ter, ainda, em conta que 
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crescentemente @s trabalhador@s são pressionados a ter maior mobilidade 

laboral.  

Neste âmbito salientamos a necessidade de conferir maior dinamismo ao 

mercado de arrendamento; 

Reabilitação de requalificação do parque habitacional; 

Venda a preços controlados de imobiliário devoluto, o que permitiria a 

requalificação e recuperação desse património.  

 

3. Politica de educação e formação profissional – O sistema educativo deverá 

preparar @s jovens para um  mundo crescentemente globalizado, em 

permanente mudança e que exige cada vez mais a capacidade de tomar 

decisões e enfrenter riscos. 

 

4.  A transição dos jovens para o mercado de trabalho faz-se essencialmente 

através do sistema educativo, devendo-se, portanto, insistir no 

desenvolvimento de competências essenciais.  

Necessidade de (re)integrar no sistema educativo/formativo os/as jovens que 

por dificuldades de índole económica ou outras, se confrontaram com a 

necessidade de abandonar o sistema de ensino para aprofundar as suas 

aptidões profissionais ou requalificar-se profissional e tecnicamente.  

Concretamente, no caso dos/as jovens trabalhadores/as-estudantes que 

frequentem o ensino superior, logo cidadãos/ãs activos/as e produtivos/as, que 

já patrocinam os sistemas contributivos, dever-se-lhes-ia ser aplicado um 

regime na cobrança das propinas.  

Nos casos de jovens trabalhadores que, mantendo a sua actividade laboral, 

pretendem uma nova capacitação académica, insta não desprezar a 

importância do ensino nocturno, sendo assim necessário contrariar a recente 

tendência de fechar esta opção, em vários cursos, nas nossas universidades, o 

que obstaculiza, de forma definitiva e categórica o acesso dos trabalhadores ao 

mundo académico complementar.  

 

5.  Relação entre o momento formativo e ensejo laboral deve ser reapreciado. 

Existe, hoje, uma décalage considerável entre o processo de capacitação 
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teórica e a entrada no mercado de trabalho:  o poder político deverá chamar a 

si a responsabilidade de dinamizar uma maior e mais estreita relação entre a 

Universidade/escolas profissionais e as empresas, criando incentivos ao  

 

estabelecimento de fortes laços de entreajuda e a criação de robustos 

protocolos que impliquem a troca de “know how” bivalente, através de 

iniciativas como os “open days”, e a criação de estágios integrados e 

remunerados.  

 

6.  Criação de um observatório de empregabilidade, especialmente direcionada 

aos jovens que deverá surgir em coordenação com um fortalecido serviço de 

orientação/aconselhamento. Um dos momentos mais decisivos na vida de um 

jovem é a escolha daquele que será o seu percurso académico e/ou 

profissional, sendo que esta escolha se reveste de uma entendível e natural 

dificuldade, neste processo de escolha a informação a que o jovem tem acesso 

é, como sabemos, escassa ou quase inexistente. É, então, por demais 

importante, necessário e essencial disponibilizar a estes jovens informação 

detalhada e estruturada sobre o mercado de trabalho nacional e europeu bem 

como a projecção de empregabilidade nacional nas várias áreas e sectores de 

actividade, bem como, a expetativa de empregabilidade dos vários cursos 

académicos e profissionais,  tempos médios de procura de trabalho de cada 

uma dessas opções. Nunca prejudicando a livre escolha dos jovens, estes 

encontrar-se-ão bem informados e conscientes do que os esperará aquando da 

sua escolha, o que aproximará também a realidade da geração de expectativas 

que cada um formula.  

Criação um sistema, construído em estreita articulação com as universidades, 

de forma a operacionalizar um processo de inscrição automática dos recém-

licenciados numa bolsa de valor (do IEFP). 

 

 

Aprovado pelo Secretariado da CJ-UGT 

Lisboa, 18 de Abril de 2012 


