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Identificação da Escola:Escola Padre José Augusto da Fonseca - Aguiar da Beira
Círculo: Guarda
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Portugal é um dos países do mundo desenvolvido onde o fosso entre ricos e pobres é maior. A
dimensão dos fenómenos – desigualdade e de rendimentos e pobreza – pouco se alterou nos
últimos anos no nosso país, tendo adquirido um carácter persistente e quase estrutural.
Desta forma, temas como a família, a juventude, a escola, o trabalho, a participação
cívica e política, o desenvolvimento económico e a inclusão social são realidades que
integram a vida das sociedades. Todos estes temas estão associados à crise demográfica
(emigração, natalidade e envelhecimento). A acção humana tomada na sua intrínseca
complexidade, é ao mesmo tempo económica, política e simbólica.
O fenómeno complexo e pluridimensional da crise demográfica pode ser analisado
sob uma multiplicidade de ângulos – económico, histórico, demográfico, geográfico, político e
jurídico. É, pois, um fenómeno social total.
As classes sociais são elementos estruturais e estruturantes de certos tipos de
sociedades. Interessam à Demografia, uma vez que as determinantes sociais (natalidade,
mortalidade, dimensão média das famílias, etc.) e de que dependem a composição e a
evolução quantitativas das populações, acusam sensíveis diferenças de classe para classe
social.
A crise demográfica em Portugal é um problema social. Já a análise da emigração,
natalidade e envelhecimento, são problemas sociológicos. Nesta análise poderemos
encontrar factores, causas e tendências que explicam o problema social que é a crise
demográfica. Por outro lado, os próprios actores sociais em causa – homens e mulheres,
crianças e idosos, ao terem conhecimento dos factos, podem reorientar as suas acções e dar
inícios a processos de mudança.
Hoje é comum dizer-se que vivemos em sociedades complexas. Desde logo, pela sua
diversidade cultural, linguística e étnica. A intensificação do fenómeno da emigração está
intimamente relacionado com o fenómeno da globalização. Em muitos casos, verificam-se
choques de culturas e mesmo atitudes de racismo e xenofobia entre cidadãos dos países
receptores e emigrantes.
A esperança média de vida, assim como o índice de envelhecimento tem vindo a
aumentar de ano para ano. Durante muitos anos a investigação científica organizava-se em
torno do desejo de viver o maior número de anos possível. Hoje, para além das questões com
a longevidade, há cada vez mais a preocupação com a qualidade de vida!
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A idade cronológica não é um marcador preciso para as mudanças que acompanham
o envelhecimento. Aliás, as alterações físicas e intelectuais que ocorrem variam de pessoa
para pessoa e são influenciadas pelas características genéticas e pelo estilo de vida adoptado.
Pensar no envelhecimento não deveria ser desagradável, nem evitado porque somos
capazes de reconhecer os primeiros sinais de envelhecimento e agimos no sentido de tomar
medidas preventivas é determinante para vivermos uma vida com qualidade.
O Dia Internacional do Idoso é comemorado anualmente a 1 de Outubro. O objectivo
é sensibilizar a sociedade para a importância do envelhecimento activo e saudável.
Faça frente à velhice! Previna-se de forma atempada contra os efeitos nefastos do
envelhecimento biológico, intelectual e emocional.
São propostas duas medidas para combater a crise demográfica:

Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Na área da “Qualidade de vida”, preconizar a abertura de edifícios reabilitados à
microincubação empresarial e ao empreendedorismo jovem e qualificado, para combater a
emigração, dinamizar as famílias e o aumento da natalidade e estimular o combate à
desertificação humana e territorial.

2. No âmbito da área da “Solidariedade, família e coesão social”, um programa apontado no
sentido da promoção da economia social através do estímulo do empreendedorismo social
voltado para o acesso a bens e serviços sociais de qualidade e sustentáveis para o combate à
pobreza, pela via da promoção de programas de microcrédito e mobilização de agentes da
área formativa no sentido da requalificação de desempregados.

3.

