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Assunto: Medidas de combate ao aumento do desemprego jovem

Destinatário: Ministro da Educação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Nos últimos três meses a taxa de desemprego jovem atingiu os valores mais elevados dos
últimos três anos, cifrando-se atualmente em cerca de 25%. São 81 mil jovens, entre os 15 e os
24 anos, sem trabalho. Por sua vez, 12,8% dos jovens entre os 15 e os 34 anos não estão nem
empregados nem a estudar.
Face ao período homólogo, o número de jovens até aos 24 anos que estavam inscritos em julho
no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) aumentou 58%, passando de 28,5 mil
jovens para cerca de 45 mil jovens.
Este aumento exponencial é excecionalmente preocupante pela total ausência de sinais de
abrandamento. O Governo assiste inerte à catástrofe que afunila o futuro das novas gerações,
não apresentando respostas às necessidades gritantes dos jovens. A esta inação acresce ainda
o facto do Partido Social Democrata já ter questionado o governo acerca dos números dos
meses transatos e de quais as medidas que estariam a ser preparadas para combater este
flagelo (em questão dirigida à Sra. Ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social e ao
Sr. Ministro da Educação em 26 de maio de 2020). Hoje, volvidos mais de 3 meses, as
perguntas continuam sem resposta e o problema a intensificar-se para infortúnio de milhares de
jovens.
A sangria que está a ocorrer ao nível do emprego jovem exige respostas e soluções. Com o
tempo a passar e a situação dos jovens a piorar, é incompreensível que não haja ainda uma
resposta clara e firme aos anseios de tantos jovens que ficaram sem emprego ou que veem
dificultado o seu ingresso no mercado de trabalho.
Face ao exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os
deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, abaixo-assinados, vêm solicitar
ao Ministro da Educação, através de V. Exa., resposta às seguintes perguntas:
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1. Desde 26 de maio de 2020, dia em que os deputados do PSD alertaram para os números
dramáticos do desemprego jovem, quais foram as medidas de estímulo ao emprego jovem
apresentadas pelo Governo e quais são as medidas que ainda não foram apresentadas, mas
que estão a ser preparadas especificamente para combater este flagelo?
2. Qual será o peso relativo das medidas de estímulo ao emprego jovem na totalidade das
políticas de recuperação económica?
3. Atendendo ao aumento do número de jovens que não estudam nem trabalham (NEET), que
medidas equaciona o governo para atrair estes jovens para o mercado de trabalho ou para a
formação?

Palácio de São Bento, 2 de setembro de 2020
Deputado(a)s
ALEXANDRE POÇO(PSD)
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HUGO MARTINS DE CARVALHO(PSD)
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