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Direção do Conselho Nacional de Juventude  
 
O mundo, a Europa e em particular o nosso país, enfrentam hoje uma situação 

como não há memória. O surgimento do surto de COVID-19, veio colocar à prova 

a capacidade de adaptação e resiliência das sociedades do século XXI.  

O isolamento social recomendado no combate a esta pandemia provocou já e 

continuará a provocar inúmeras alterações à ordem social por via das 

decisões  tomadas e às quais algumas gerações, como a nossa, assistem pela 

primeira vez. Desde logo a reintrodução de fronteiras, o encerramento de escolas, 

a suspensão temporária da atividade de muitas empresas, a suspensão de 

eventos desportivos e o encerramento de espaços de diversão, lazer e turismo 

por tempo indeterminado, para além das restrições ao quotidiano normal das e 

dos cidadãos e as limitações à democracia, corroboradas pela declaração de 

Estado de Emergência. A sociedade enfrenta assim um dos maiores desafios de 

que há memória e as consequências deste surto são, neste momento, 

incalculáveis. Para além das perdas humanas, prevêem-se, igualmente 

consequências muito negativas ao nível da economia e no tecido social.  

À Direção do Conselho Nacional de Juventude têm chegado diversos relatos de 

jovens portugueses que estão a viver situações de verdadeira insegurança e com 

impacto tremendo no seu bem estar físico e psicológico. Entre elas, situações de 

crescente precariedade laboral e despedimentos com impacto também nas 

questões da habitação; situações de impossibilidade de viajar e retenção em 

países estrangeiros sem resposta por parte dos serviços consulares; excesso de 

trabalho, em condições precárias e por vezes pouco seguras e de extrema 

exigência física e psicológica dos jovens profissionais de saúde e da grande 

indústria; e dificuldades em acompanhar a nova modalidade letiva com impacto 

na avaliação do seu percurso escolar por falta de meios, entre muitas outras.  

 



	
 

Também no sector do associativismo juvenil a situação inspira preocupação com 

organizações em risco de perderem os seus financiamentos por impossibilidade 

de cumprir o Plano de Atividades a que se propuseram antes deste momento de 

contingência e sem conseguirem agora gerar receita por via da sua atividade 

normal para suportar os custos fixos.  

Todas estas situações exacerbam a precariedade já antes sentida e revelam a 

falta de medidas transversais que atendam à especificidade dos desafios com a 

qual a juventude há muito se debate. Estes são apenas alguns exemplos do que 

está a acontecer e que antevemos que continuem a acontecer, caso não haja um 

verdadeiro compromisso solidário com as novas gerações. 

Desta forma, e porque acreditamos que a juventude faz parte do futuro do país e 

deve fazer parte da solução, vem a Direção do Conselho Nacional de Juventude 

alertar para um conjunto de desafios e preocupações presentes e futuros, estando 

naturalmente disponíveis para contribuir para a respectiva solução:  

• Jovens que ficam em situação de desemprego – alguns destes casos 

de desemprego verificam-se em jovens que, por estarem no seu primeiro 

ano de atividade profissional, estão isentos da contribuição para a 

Segurança Social. Nas situações de desemprego que decorrem do atual 

abrandamento da economia, não é claro se estes jovens podem ou não 

beneficiar do subsídio extraordinário a trabalhadores independentes 

recentemente anunciado. Acresce ainda a proteção necessária aos jovens 

empresários, jovens em situações laborais precárias ou em regime de 

recibos verdes ou profissões liberais. Para além disso, no atual cenário de 

cancelamento de estágios profissionais por parte das empresas, impõe-se 

um novo “Impulso Jovem” ou “Garantia Jovem” como medida de promoção 

ativa do emprego das novas gerações.  

 



	
 

• Situação de especial fragilidade das e dos jovens artistas - de notar 

também uma especial preocupação com os jovens do sector artístico, uma 

vez que estes já se encontravam em condição difícil pela situação de 

emprego precário, e neste momento, com a impossibilidade de existirem 

eventos culturais, antevê-se momentos ainda mais difíceis para esta 

franja.  

• Dificuldade no pagamento de rendas, crédito à habitação, ao consumo 
e de formação - impõem-se medidas extraordinárias do Banco de Portugal 

de apoio reforçado, como a concessão de moratórias, para acautelar e 

precaver situações mais complicadas para os jovens, causadas pela perda 

do rendimento, restabelecendo assim também a credibilidade do sistema 

financeiro.  

• Necessidade de maior regulação do teletrabalho -  disponibilização de 

mais meios à Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) de forma a 

garantir que as normas do Código de Trabalho estão a ser cumpridas 

mesmo em regime de teletrabalho.  

• Sobrecarga de trabalho de jovens em sectores críticos - é necessário 

acautelar que jovens com profissões consideradas críticas neste momento 

de emergência de saúde pública - profissionais de saúde, prestadores de 

cuidados, profissionais da indústria alimentar e distribuição - têm também 

os seus direitos acautelados, nomeadamente o acesso a equipamentos de 

segurança e ao período de descanso, entre outros, assegurando a 

necessária fiscalização e que as empresas ou o Estado contratam mais e 

não optam por estender as horas de trabalho.  

• Informação e segurança adequada das e dos jovens que se reforçam 
os serviços públicos e privados de saúde de resposta à pandemia –  

 



	
 

acautelar que todos os estudantes chamados para apoiar as equipas de 

saúde têm acesso à informação e condições que garantam a sua 

segurança no desempenho das suas funções;  

• Preocupação com os cuidados de saúde dos jovens – com o período 

de isolamento social e com as dificuldades do sistema Serviço Nacional de 

Saúde na resposta à pandemia, será de extrema importância que sejam 

encontradas outras formas de prestação de cuidados de saúde aos mais 

jovens, nomeadamente na saúde sexual e reprodutiva e em questões de 

saúde mental, que poderá sair particularmente afectada após este período 

de isolamento, seja através dos Serviços de Ação Social, no caso das 

Instituições de Ensino Superior, seja através de um plano juvenil nas 

Unidades de Saúde Familiar. 

• Atrasos e dificuldades no término do ano letivo – será necessário 

alargar o prazo para garantir a conclusão do ano letivo, sem prejudicar, no 

plano pedagógico e financeiro, os atuais e futuros estudantes, assegurando 

o direito à avaliação contínua. No caso dos estudantes do Ensino Superior 

deve ser permitido o acesso à Época Especial de exames sem número 

limite de exames a serem realizados, deixando de se aplicar 

excepcionalmente o sistema de prescrições. No caso do Ensino 

Secundário deve ser garantida a correta preparação dos estudantes para 

os Exames Nacionais, devendo para tal ser equacionado o seu adiamento;  

• Dificuldade no método de Ensino e Aprendizagem – devem ser 

encetados esforços para implementar, o mais rapidamente possível, 

plataformas funcionais de ensino à distância e ao mesmo tempo realizar 

uma adaptação ao método de avaliação, garantido que nenhum estudante  

saia prejudicado na sua avaliação. Devem ainda ser feitas as diligências  

 

•  



	
 

necessárias para garantir que todas e todos os docentes, alunas e alunos 

se sintam confortáveis, na medida do possível, com as novas ferramentas.  

• Falta de acesso aos meios para participação no ensino à distância - 

deve ser procurada uma forma de garantir a equidade no acesso à 

educação à distância, procurando identificar rapidamente através das 

escolas e das autarquias as e os estudantes que não têm meios para 

participar e garantindo um acompanhamento diferenciado destes para que 

não sejam prejudicados a médio e longo prazo.  

• Situação de especial fragilidade das e dos jovens com necessidades 
educativas especiais - garantir que há um acompanhamento próximo das 

e dos jovens e dos seus cuidadores através da rede de IPSS e Escolas, 

proporcionando-lhes meios para tal;  

• Impossibilidade de realizar teses de mestrado ou doutoramento, 
trabalho de investigação, estágios curriculares, seminários e 
internatos (este último aplicando-se aos estudantes de saúde) - as e os 

estudantes bem como os investigadores, vendo-se impedidos de realizar o 

seu trabalho, devem merecer soluções concretas para os seus casos 

específicos junto das entidades escolares;  

• Impossibilidade de regresso a Portugal por parte de estudantes e 
jovens (estudantes em mobilidade, profissionais ou em viagens de 
lazer) que se encontram fora do país – deve ser prioritário dar apoio a 

todas e a todos os portugueses que se encontram nestas situações no 

estrangeiro através da rede consular e do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, precavendo situações de insegurança. 

• Sentimento de desconfiança para com cidadãs e cidadãos 
estrangeiros e demonstrações de racismo e xenofobia - deve ser  

 



	
 

promovida a aprendizagem intercultural de forma a mitigar as 

demonstrações de racismo e xenofobia que advém do medo e da falta de 

informação em relação à doença COVID-19;  

• Diminuição dos espaços de participação da juventude - o adiamento ou 

cancelamento de momentos presenciais de auscultação e co-construção 

com a juventude, como os Conselhos Municipais de Juventude, não devem 

ser um impedimento à participação e envolvimento da juventude e devem 

ser procuradas outras formas de envolvimento nos momentos de discussão 

e decisão, como por exemplo, utilizando ferramentas online.   

• Dificuldade em executar os Planos de Actividades e respectiva 
calendarização das Organizações de Juventude – os programas de 

apoio às organizações de juventude e estudantis, nomeadamente o PAJ e 

PAE, devem procurar ser flexíveis dando a possibilidade de adiar a 

execução das atividades propostas ou permitindo a realocação das verbas 

atribuídas para outras atividades. Deve ainda ser estudado um programa 

de apoio extraordinário às organizações de juventude que não tendo tido 

capacidade de gerar receita própria por via da sua atividade se encontrem 

com graves dificuldades em manter a sua atividade no futuro.   

Tendo em conta as situações e propostas enumeradas, o Conselho Nacional de 

Juventude insta os decisores políticos nacionais a darem atenção às 

preocupações aqui elencadas e a agirem de forma rápida e incisiva, para mitigar 

as consequências desta pandemia e precaver situações de precariedade, 

insegurança e falta de acesso aos seus direitos. O Conselho Nacional de 

Juventude está disponível para ser um parceiro próximo assente na certeza de 

que a juventude faz parte da solução.  

A Direção do Conselho Nacional de Juventude  

	


