CONCLUSÕES DO SEMINÁRIO “OS JOVENS NO MUNDO DO
TRABALHO – O DIREITO A UM EMPREGO DE QUALIDADE”

Decorreu nos passados dias 11 e 12 de Dezembro o seminário “Os
jovens no mundo do trabalho - o DIREITO a um EMPREGO de
QUALIDADE”, organizado pela Comissão e Juventude de UGT e
CEFOSAP, entre os responsáveis pela coordenação de Juventudes dos
sindicatos afectos à UGT e representantes dos mesmos.
O grande objectivo era o dos/as responsáveis pelas coordenações de
Juventude e participantes trocarem opiniões, ideias e sugestões sobre
os problemas que Juventude enfrenta, nomeadamente: -Os jovens e
a participação nos sindicatos, - A sindicalização dos jovens e o
Combate à precariedade
Em primeiro lugar, a Presidente da Comissão de Juventude da UGT
felicitou o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, o
Secretário-Geral da UGT e os participantes. Passando a palavra ao
Secretário-Geral da UGT que salientou a precariedade como objectivo
central, o direito ao trabalho digno, direito à participação, melhoria
de níveis de educação e formação, o maior relacionamento entre as
organizações de Juventude. O Sr. Secretário de Estado numa
abordagem transversal – salientou preocupação no que respeita a
precariedade Juvenil, sendo necessário apoio directo à contratação
colectiva. Salientou também assegurar que a estratégia para a
Juventude assenta na participação e no diálogo com os/as jovens e
as organizações de Juventude nomeadamente através do Conselho
Consultivo de Juventude, já com reunião agendada.
Seguiu-se as prioridades assumidas da Comissão de Juventude da
UGT, apresentadas pela presidente Débora Vicente Alves - a
precariedade que se verifica nos jovens; o desemprego juvenil não só
nos jovens licenciados mas também nos que possuem habilitações
mais baixas, constituição de Comissões da Juventude; incentivo à
formação profissional; redes comunicacionais mais produtivas nos
sindicatos.

Posto isto, constituíram-se três grupos temáticos com os seguintes
temas:
-Os jovens e a participação nos sindicatos que concluiu que a
sindicalização depende dos postos de trabalho, a abertura dos
sindicatos aos jovens através de lugares de decisão, introdução de
cotas mínimas para os Jovens, dinamização dos sindicatos através
das escolas.
-A sindicalização dos jovens – o desconhecimento dos jovens face aos
sindicatos, o facto dos jovens saírem das escolas com realidades
diferentes, mais e melhor informação através dos meios de
comunicação.
-Combate à precariedade – a formação e educação, sensibilização dos
quadros de empresa para a criação de empregos de qualidade,
fiscalização eficaz, formação continua.
“A Formação dos Jovens a nível europeu” - Formador do Instituto
Sindical Europeu - Alexandre Dias e “Formação a nível nacional” –
CEFOSAP – Centro de Formação Sindical e Aperfeiçoamento
Profissional – Isabel Dias.
A sessão de encerramento esteve a cargo do presidente da UGT- João
de Deus, que salientou a preocupação da UGT pelos problemas da
Juventude, e o apoio da mesma à Comissão.
A Comissão de Juventude da UGT congratula-se com a troca de
experiência dos participantes e o entusiasmo demonstrado, que
excedeu claramente as expectativas.

