
Moção 

Queremos trabalho! Exigimos direitos! 

“Impulso jovem” do Governo, 

É novo impulso à Precariedade, desemprego e baixos salários, 

Comprometendo o presente e o futuro 

O governo anunciou, recentemente, um conjunto de medidas a que chamam 
“Impulso Jovem” e que se baseiam na injecção de capitais nas empresas, para 
que sejam fundos públicos a assegurar os salários dos trabalhadores.  

Estes trabalhadores, ao abrigo destas medidas, realizam, diariamente, a sua 
actividade, dando lucro aos patrões e recebem, do Estado o pagamento do seu 
salário. Entre estas medidas está mesmo a redução da Taxa Social Única a 
empresas que contratem jovens, podendo pagar-lhes o SMN. 

Os jovens trabalhadores, reunidos na Conferência Regional da 
Interjovem/CGTP-IN do Algarve, afirmam que: 

 - A implementação destas medidas: promove a contratação de trabalhadores 
necessários todos os dias nas empresas, com vínculos precários ou em regime 
de estágio com baixos salários. 

 - Abrem caminho ao aumento do desemprego, pelo despedimento de milhares 
de trabalhadores que, nas empresas serão substituídos com a contratação 
mais barata ao abrigo destas medidas. 

 - não respondem à principal exigência dos jovens trabalhadores – o trabalho 
estável e com direitos, o fim da Precariedade e do desemprego, o “Impulso 
Jovem” vem agravar a situação, desvalorizando o trabalho dos jovens. Das 
cerca de 4200 ofertas de emprego publicadas pelo IEFP ao abrigo destas 
medidas, 85% são para trabalhar com vínculos precários. 

“O desemprego e a precariedade são para combater! Não são para aceitar! 

As situações que surgirem nos nossos locais de trabalho, de contratação ao 
abrigo destas medidas são para denunciar, dando-lhes firme combate, não 
permitindo que aconteçam discriminações para os trabalhadores que, realizando 
trabalho igual, com iguais qualificações, recebam menos salário e sejam sujeitos 
a situações de precariedade inaceitáveis.  

Participaremos, no da 14 de Julho na Acção Nacional promovida pela 
Interjovem/CGTP-IN – o PIC NIC contra o desemprego e a precariedade, em 
Lisboa, levando mais longe a exigência do trabalho com direitos. 

Conferência Regional da Interjovem/CGTP-IN - Algarve 

30 de Junho 2012 



 

 

 

 

 

 

  

 

 


