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Projecto de Recomendação 
Exposição dos Motivos 

Perante a temática tão actual da participação, dos desafios e das oportunidades com as 

quais a União Europeia se depara nos dias de hoje, podemos apontar várias preocupações 

relativas a esta temática, nomeadamente a nível da mundialização da economia, da evolução 

demográfica, das alterações climáticas, do aprovisionamento energético e das ameaças à 

segurança.    

No sentido de transformar o desafio numa oportunidade uma das questões na ordem do 

dia é procurar solucionar as várias tendências demográficas actuais – o baixo nível de 

renovação de gerações; o declínio da fecundidade; o envelhecimento da população e o 

aumento da esperança média de vida. 

Estas tendências podem levar à alteração da população total da União Europeia e trazer 

consequências económicas e sociais às quais urge dar resposta, tais como as finanças 

públicas, uma vez que só o envelhecimento da população acarreta um aumento substancial da 

despesa pública, em particular no sistema de Pensões e Protecção social. 

Segundo os últimos estudos realizados, na próxima década a população activa diminuirá o 

que irá afectar a taxa de crescimento económico da União Europeia. 

Os fluxos migratórios mundiais têm registado um aumento considerável nas últimas 

décadas, verificado através da maior mobilidade de mão-de-obra. Esta situação se por um lado 

vem dar resposta às necessidades cada vez maiores dos mercados europeus, traz consigo 

alguns receios relativamente à segurança e aos conflitos multiculturais e raciais.  

O Tratado renovador de Lisboa e as medidas aí projectadas visam dar resposta a todos 

estes desafios, embora seja importante ter a noção da dimensão de tais problemas e da 

diversidade de estratégias a adoptar no sentido de a longo prazo serem reais as alterações 

pelas quais hoje em dia se realizam debates e se traçam estratégias na procura de soluções.  

Uma politica de diálogo e cooperação poderá ser o veículo para o sucesso deste 

fenómeno numa interligação entre os países envolvidos, num verdadeiro sentido da defesa dos 

valores democráticos da igualdade de oportunidades que a União Europeia preconiza e 

defende. 

O nosso Projecto de Recomendação surge a partir da criação de um plano que procura 

dar algumas pistas de resolução dos problemas acima indicados, contendo três medidas: 

 

Medidas propostas 

1ª Medida – Defendemos a criação de condições que favoreçam a conciliação entre a 

vida profissional, privada e familiar dos pais. Através de um apoio mais efectivo aos jovens 

casais no que se refere às licenças parentais, à flexibilidade do horário de trabalho, projectando 

ao mesmo tempo uma interligação entre a rede escolar desde o pré-escolar até ao secundário 

que permita um apoio mais próximo e menos dispendioso às famílias. 



 
 

 

 

 2ª Medida – Propomos assegurar o crescimento económico e a regeneração da 

população europeia através da integração dos imigrantes na vida social, na educação, no 

emprego e na cultura do país de destino É imprescindível promover e regular a imigração, 

através de mecanismos de resposta mais rápida e eficaz na correcta legalização dos 

imigrantes, e no acesso às instituições de apoio ao emprego. 

3ª Medida - No sentido de promover a integração do imigrante importa fazer o 

reagrupamento familiar, promover a aplicação do estatuto de residente de longa duração.  

Propomos a criação de um organismo ou entidade não governamental que venha a 

implementar em todos os países europeus as mesmas regras de acolhimento e apoio aos 

imigrantes, e que garanta um real apoio aos imigrantes na resolução dos seus problemas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


