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Exposição de Motivos:  
Os desafios  apresentadas enquadram-se em duas áreas : Envelhecimento/Natalidade na Europa  e 
Segurança Comum 
Relativamente à primeira questão, as baixas taxas de natalidade na Europa fazem-se reflectir ao nível da 

produtividade , do bem-estar social e da insustentabilidade da Segurança Social . 

No nosso país em concreto , os especialistas consideram que os principais aspectos que conduzem a este 

fenómeno, nos casais assalariados são essencialmente: Pouco tempo, pouco espaço em casa, pouca 

flexibilidade de horários de trabalho, falta de incentivos fiscais  e intolerância por parte das entidades 

patronais. O Ministro do Trabalho e da Segurança Social justifica a situação como “...esta tendência resulta 

de uma evolução da civilização...” num contexto da emancipação  feminina. Na diversidade social , soluções 

foram encontradas , obtendo-se resultados positivos nuns casos e negativos em outros. Por exemplo na 

Alemanha a solução financeira revelou-se ineficaz , até por paradoxo as famílias mais abastadas não são 

as que têm mais filhos; e a questão financeira nem sempre é a solução , no caso Africano onde as taxas de 

natalidade são elevadas ( levantando -se aqui outros problemas sociais) , não existe qualquer incentivo 

directo, seja ele financeiro, fiscal ou infraestrutural. 

No que concerne à segunda questão, todos sabemos que uma das principais garantias dadas pela União 

Europeia aos seus cidadãos, é a segurança destes. Como se tem visto com os ataques terroristas em 

Londres e Madrid, por exemplo, mostram que essa garantia não está a ser assegurada, não existindo um 

controlo efectivo da situação.  Talvez, porque na prática a preocupação é o controlo das fronteiras, 

parecendo querer tornar a União Europeia numa “fortaleza”.  Mas deixando para uma análise mais 

exaustiva  a causa dos crescentes actos terroristas-  “o ódio ao Ocidente” por um lado e a falta de diálogo e 

cooperação a favor da paz, por  outro  – preocupa-nos,  a atitude e o reforço  da insegurança   da sociedade 

mundial ,a que estes conduzem. 

Portugal conseguiu “unir” à mesma mesa líderes europeus e líderes africanos em conflito; conseguiu   

trabalhar  com potências  emergentes como a China e a Índia, contudo  não nos preocupamos com a 

“causa”  que leva cidadãos de países islâmicos a participarem em actos  terroristas. 

 Parece-nos que a abordagem destas questões ,  passam essencialmente, pela responsabilidade social e 

respeito cultural entre as diferentes sociedades.  

Medidas propostas:  
1. A União Europeia no âmbito das suas políticas sociais, deve incentivar as entidades empregadoras 

(públicas e privadas) , a promoverem medidas, incorporadas na sua responsabilidade social , que 
estimulem a natalidade  , de forma a corrigir os desequilíbrios existentes e contrariando “valores” como o 
egocentrismo, o comodismo e as condicionantes laborais. 

2. A União Europeia, propondo Portugal para país mediador , deve promover um encontro entre Chefes de 

Estado Europeus e Chefes de Estado de Países Islâmicos, visando antes de mais a integração política-
social das duas partes ,de forma a restabelecer  a segurança Mundial, trazendo para a ordem do dia a 
adesão da Turquia. 

 


