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Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Os últimos dados publicados pelo INE sobre os índices de desemprego jovem e de pobreza

mostram uma realidade preocupante que contraria a tendência otimista que o Governo tenta

apregoar.

O desemprego jovem registou a maior subida desde meados de 2012, quando a crise estava no

seu auge, sendo que em dezembro de 2014, cerca de 127.000 jovens (34,5%) em idade ativa

estavam no desemprego.

Assistimos a uma tendencial penalização dos jovens portugueses, em concordância com as

políticas empreendidas pelo atual executivo que, ao invés de fomentar a fixação de jovens no

país e a promoção de condições para potencializar o emprego jovem, têm determinado uma

crescente taxa de desemprego e, consequentemente, de emigração dos jovens portugueses.

Recorde-se que já em agosto de 2014, a respeito do Dia Internacional da Juventude, o INE

divulgou os dados relativos à última década sobre a evolução da população neste segmento

etário, demonstrando que há hoje menos meio milhão de jovens em Portugal e salientando a

persistência de uma taxa de desemprego jovem que praticamente duplica a taxa de desemprego

da média nacional, sendo os seus salários cada vez menores.

A esta realidade acrescem os dados relativos à pobreza, onde se verifica um aumento mais

expressivo do risco de pobreza no caso dos menores de 18 anos que passou de 24,4% em

2012 para 25,6% em 2013.

O agravamento da situação social dos jovens portugueses está em contraciclo com a

prosperidade económico-financeira que pretendemos para o nosso país, apenas alcançável com

uma política de investimento no nosso capital humano e na população “mais qualificada de

sempre”.

Perante este cenário, os deputados signatários do Grupo Parlamentar do Partido Socialista

requerem, através de V. Exa., ao Secretário de Estado do Desporto e Juventude, resposta às

seguintes questões:

1. Sendo certo que o atual executivo já afirmou, por diversas vezes, que o país está a conseguir

ultrapassar o período de crise dos últimos anos, de que forma justifica este agravamento da

situação social dos jovens portugueses?



2. Sabendo que o desemprego jovem determina, na grande maioria dos casos, a procura por

melhores condições fora do país, que políticas está o Governo a empreender ou pretende

empreender no futuro para fixar os jovens no nosso país?

Palácio de São Bento,  segunda-feira, 2 de Fevereiro de 2015

Deputado(a)s

IVO OLIVEIRA(PS)

PEDRO DELGADO ALVES(PS)

RUI PEDRO DUARTE(PS)

JORGE RODRIGUES PEREIRA(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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