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18.março2014 – 14h00 

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA  

 

Entidade: Conselho Nacional de Juventude 

Drs. Joana Branco Lopes (Presidente da Direção) e Igor Carvalho 

(membro da Direção). 

 

Recebidos por: Presidente da Comissão, Deputado Abel  Baptista (CDS-PP) e Deputados 

Pedro Pimpão (PSD), Rui Pedro Duarte (PS) e Rita Rato (PCP).  

Assunto:           Apresentação de cumprimentos da nova direção do Conselho Nacional de 

Juventude e explanação das linhas de ação prioritárias para este mandato. 

 

Exposição: O Presidente da Comissão deu as boas vindas aos dirigentes do Conselho 

Nacional de Juventude (CNJ), indicou a grelha de tempos da reunião e deu-lhes depois a 

palavra.  

 

Os dirigentes do Conselho Nacional de Juventude informaram que foram eleitos em janeiro de 

2014, tendo recentemente sido aprovado, por unanimidade, o respetivo Plano de Atividades. 

Enfatizaram a ampla representação do Conselho e informaram ainda que recentemente aderiu 

ao mesmo mais um organismo.  

 

Referiram como tema prioritário a emancipação jovem e o emprego, tendo salientado, no 

entanto, que o Conselho trabalha em várias áreas, designadamente, os estilos de vida 

saudável, o acesso à habitação, o emprego, etc., tem uma representação internacional muito 

importante e pretende maior representatividade e legitimidade. 

 

Referiram depois a área do emprego e desemprego jovem e o trabalho digno, com direitos, 

indicando que fazem o acompanhamento das linhas do Governo e do Plano da Garantia 

Jovem. Informaram que procuram parceiros, nomeadamente da Organização Internacional do 

Trabalho, para desenvolverem uma campanha, produzindo um documento estratégico que será 

uma referência em termos de direitos e garantias.  

 

Salientaram que estão a reformular a plataforma emprego, para servir como uma referência 

para os jovens, aglutinando informação para uma consulta rápida e eficaz. Referiram também 

um projeto com pergunta-resposta entre os jovens e os responsáveis políticos com funções 

executivas. 

 

O Presidente da Comissão solicitou aos dirigentes do Conselho o respetivo Plano de 

Atividades e a identificação do novo organismo aderente. 

 

O Deputado Pedro Pimpão (PSD) realçou o papel do CNJ como uma organização com grande 

credibilidade no setor e na sociedade e salientou o papel impar que a juventude tem hoje e a 

sua importância para o futuro, bem como a sua relevância a nível do debate das questões dos 

jovens. 
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A Deputada Rita Rato (PCP) saudou os membros da Direção do CNJ e o trabalho a realizar, 

realçou a importância da dignidade do trabalho e dos direitos do mesmo e referiu depois as 

dificuldades de acesso dos jovens ao ensino superior. 

 

Indicou que o PCP entende que o desemprego não é uma inevitabilidade e por isso defende o 

emprego com direitos, uma política de pleno emprego, o cumprimento dos direitos dos jovens. 

Entende que o desemprego não é uma inevitabilidade e que por isso defende a 

sustentabilidade do emprego e dos jovens, o pleno emprego e os direitos dos jovens. Realçou 

que hoje há cada vez mais estudantes trabalhadores, nalguns casos até na escolaridade 

obrigatória. 

 

Salientou que muitas vezes a habitação fica para 2.º lugar, após o emprego e informou que 

propõem a revisão do Programa Porta 65 Jovem. No que respeita à Lei do Associativismo 

Jovem, manifestou a preocupação do PCP com os grupos informais de jovens, não inscritos no 

Registo Nacional do Associativismo Jovem (RNAJ) e propôs a isenção de custas para as 

associações juvenis. 

 

O Deputado Rui Pedro Duarte (PS) saudou os dirigentes do CNJ e referiu que está em causa a 

a plataforma do Estado mais importante em termos de representação dos jovens e de 

construção de políticas públicas nesse âmbito. 

 

Fez depois um apelo no sentido de que o CNJ fizesse uma clarificação da sua missão e 

estrutura orgânica, que não representa apenas as juventudes partidárias, mas toda a juventude 

e as suas organizações. Referiu depois os Projetos de Resolução aprovados na sessão 

legislativa passada em relação à educação não formal e desafiou o CNJ a apresentar 

propostas para darem conteúdo à execução das respetivas Resoluções da Assembleia da 

República. 

 

Em relação ao Plano da Garantia Jovem, que informou ter sido apresentado pelo Governo à 

União Europeia, questionou qual a opinião e a participação do CNJ no mesmo. Por último, 

perguntou qual a opinião que têm em relação ao caminho que a União Europeia está a 

percorrer em termos de políticas jovens. 

 

Em resposta, e no que respeita ao Plano da Garantia Jovem, os dirigentes do CNJ referiram 

que sabem que o mesmo tenta amenizar o problema, mas não resolvê-lo, porque a resolução 

passa por outras áreas. 

 

Indicaram depois que vão fazer o levantamento das diligências desenvolvidas pela anterior 

Direção em relação a algumas das matérias questionadas e enviarão posteriormente 

informação à Comissão. Em relação ao Programa Porta 65 Jovem, informaram que foram 

visitados pela Ministra das Finanças, a quem transmitiram as preocupações em relação à 

matéria. 

 

No que respeita às associações jovens, informaram que estão a motivar os jovens para a 

participação, realçando também a intervenção para a diminuição do absentismo nos processos 

eleitorais, Salientaram que a União Europeia é um espaço de oportunidades a conhecer. Por 

último, informaram que o CNJ tem participação no que respeita à educação não formal. 
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A gravação áudio da reunião está disponibilizada na página da Comissão, na internet.  

 
 
Palácio de São Bento, 18 de março de 2014 

A assessora da Comissão 

Teresa Fernandes 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=97301

