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Identificação da Escola: ESCOLA SECUNDÁRIA DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
Círculo: de Faro
Sessão:Escolar do Ensino Secundário

Projeto de Recomendação:

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

1.
A fraca natalidade e o envelhecimento da população são constrangimentos que
afectam a maior parte dos países da União Europeia em geral e o nosso país em particular.
Segundo o INE, consideram-se pessoas idosas os homens e as mulheres com idade
igual ou superior a 65 anos, idade que em Portugal está associada à idade de reforma(
alterada recentemente para 66 anos).
2.
O número de idosos tem aumentado, em particular o grupo com 80 e mais anos. Na
sua maioria (58,2%), os idosos são mulheres.
Nos próximos 50 anos, Portugal poderá continuar com cerca de 10 milhões de residentes, mas
manter-se-á a tendência de envelhecimento demográfico, projectando-se que em 2060
residam no território nacional cerca de 3 idosos por cada jovem.
3.
O envelhecimento pode ser analisado sob duas grandes perspectivas:
- Individualmente o envelhecimento assenta na maior longevidade dos indivíduos,
ou seja, o aumento da esperança média de vida.
- Em termos demográficos, por seu turno, define-se pelo aumento da proporção das pessoas
idosas na população Jovem (Índice de envelhecimento), ou em relação à população activa.
4.
O fenómeno do envelhecimento resulta da transição demográfica, normalmente
definida como a passagem de um modelo demográfico de fecundidade e mortalidade
elevados para um modelo em que ambos os fenómenos atingem níveis baixos, com redução
de efectivos populacionais jovens e com acréscimo de efectivos populacionais idosos
5.
Entre 1960 e 2001 o fenómeno do envelhecimento demográfico traduziu-se por um
decréscimo de cerca de 36% na população jovem e um incremento de 140% da população
idosa.
Entre 1960 e 2011 o Índice de envelhecimento tem vindo sempre a aumentar, sendo de 27,3
em 1060 e 127,8 em 2011.
6O envelhecimento da população se por um lado é positivo, pois permite que as
pessoas vivam mais tempo, por outro lado é negativo, cria constrangimentos à
sustentabilidade dos sistemas de segurança social, com reflexos na saúde e na qualidade de
vida dos idosos, dada a iminência de as suas reformas terem de diminuir, dada a
incapacidade da população empregada assegurar a sustentabilidade das reformas da
população reformada.
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7.
Outra situação preocupante é a fraca natalidade . Portugal enfrenta uma grave crise
demográfica que pode levar décadas a resolver. Desde há 5 anos que são mais os que morrem
do que os que nascem. Em 2013, nasceram pouco mais de 82 mil bebés, o número mais baixo
de sempre.
A natalidade continua a baixar, situando-se agora numa média de 1,36 crianças por mulher
em idade fértil.
A diminuição do número de nascimentos é justificada com questões como o desemprego
jovem, o elevado preço das creches e a dificuldade em conciliar carreira e maternidade.

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

1. 1. Adopção de medidas estatais, no sentido de incentivar o aumento do número de
nascimentos, através da concessão de subsídios, abonos e outros apoios aos jovens
agregados familiares e envolvimento das empresas públicas e privadas, concedendo-lhes
apoios e benefícios fiscais, dado que estas são importantes em termos de dispensa de horas
para amamentação, existência de creches nas próprias empresas e outras facilidades às
mães.

2. 2. Adopção de medidas estatais no sentido de reduzir o desemprego e aumentar a
população empregada, através do crescimento económico.

3. 3.

Medidas estatais de apoio ao regresso de emigrantes jovens.

