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 Tema em debate em 2013/2014  

 Crise Demográfica – emigração/natalidade/envelhecimento 

A Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, em face da atual crise demográfica 

que se faz sentir no País, resultado em parte do impulso sentido pelos jovens na procura da 

realização pessoal e profissional noutros destinos, refletindo-se num movimento para o 

exterior com a consequente problemática do envelhecimento da população nacional, nos 

próximos anos, considera ser de particular interesse promover a reflexão sobre o tema “Crise 

Demográfica: emigração, natalidade, envelhecimento ”.   

Sugestões de ligação a algumas páginas de interesse para o debate do tema 

  Uma Agenda para Novas Competências e Empregos 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=pt 

 EURES — O Portal Europeu da Mobilidade Profissional 

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pt 

 PLOTEUS — Oportunidades de aprendizagem no espaço europeu 

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=pt 

 Estratégia europeia de emprego 

 Novas Competências para Novos Empregos: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=pt 

 Uma Agenda para Novas Competências e Empregos: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=pt 

  EUROPASS Abrir portas à aprendizagem e ao trabalho na Europa: 
http://europass.cedefop.europa.eu/pt/learning-and-working-in-europe/working 

  COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO,  AO 

 COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES 

 Uma recuperação geradora de emprego: 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0173:FIN:PT:PDF 

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO 
COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES 
(Projeto de Relatório conjunto de 2012 do Conselho e da Comissão sobre a execução 
do quadro renovado para a cooperação europeia no domínio da juventude (Estratégia 
da UE para a Juventude 2010-2018): 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0495:FIN:PT:PDF 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0495:FIN:PT:PDF  

Crises demográficas – Wikipédia, a enciclopédia livre 

“Já há sintomas da crise demográfica em Portugal” - PÚBLICO 

Www.publico.pt/.../ja-ha-sintomas-da-crise-demografica-em-portugal-15...  
Semelhante 
13/06/2013 - A propósito do último relatório da OCDE sobre migrações, o geógrafo 
Jorge Malheiros explica que emigração portuguesa está “entre as 80 mil ... 

Crise Demográfica (sécs. XVII - XIX) - Infopédia 

www.infopedia.pt/$crise-demografica-(secs.-xvii-xix)  
Semelhante 
Crise Demográfica (sécs. XVII - XIX). Ao longo da História foram várias as alturas em 
que se viveram crises demográficas, como aconteceu na França do século ... 

Portugal vive sua maior crise demográfica - Folha de S.Paulo - Uol 

www1.folha.uol.com.br/.../1324806-portugal-vive-sua-maior-crise-dem...  
Em cache 
Semelhante 
11/08/2013 - Portugal vive a crise demográfica mais grave de sua história. O país pode 
perder 1 milhão de habitantes em 10 a 20 anos --quase 10% de sua ... 
Www.ptjornal.com/.../recessao-provoca-crise-demografica-geografo-contab... 
13/06/2013 - A crise em Portugal está a ter reflexos na demografia. Jorge Malheiros, 
geógrafo que assinou o relatório da OCDE sobre migrações, salienta ... 
 
Portugal vive sua maior crise demográfica - Bê Neviani Blog - Blogger 
beneviani.blogspot.com/2013/08/portugal-vive-sua-maior-crise.html  
Em cache 
11/08/2013 - PATRÍCIA CAMPOS MELLOENVIADA ESPECIAL A LISBOAPortugal vive a 
crise demográfica mais grave de sua história. O país pode perder 1 ... 

 Portugal vive sua maior crise demográfica - Laboratório de ... 

www.ufjf.br/ladem/2013/08/.../portugal-vive-sua-maior-crise-demografica 
  
Em cache 
20/08/2013 - Portugal vive a crise demográfica mais grave de sua história. O país pode 
perder 1 milhão de habitantes em 10 a 20 anos – quase 10% de sua ... 

Portugal: Bispos alertam para «crise demográfica» - Agência Ecclesia 

www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?id=95122  
Em cache 

Semelhante10/04/2013 - “A crise que atravessamos também é reflexo da crise 
demográfica: numa sociedade em envelhecimento, as despesas públicas serão 
cada vez ... 
Em cache 
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