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Identificação da Escola:Escola de Viticultura e Enologia da Bairrada
Círculo: Aveiro
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

O tema proposto para debate, no presente ano letivo, pareceu-nos acutilante e oportuno,
visto que o país atravessa uma das maiores crises sociais e políticas transversais a todas as
idades e de que há memória.
Todos os dias é abordado na comunicação social os efeitos da crise económica que
estamos a viver e que se têm refletido no decréscimo demográfico do nosso país.
No que diz respeito à emigração verificamos hoje em dia, ao contrário do que aconteceu nos
anos sessenta e setenta, que os emigrantes já não são as pessoas menos qualificados, mas os
jovens que apostaram na sua formação e que não encontram sustentabilidade em Portugal
para ajudar o país a crescer e por isso são obrigados a irem para o estrangeiro. Para além
disto, verifica-se que os emigrantes são de qualquer zona do país e não só do interior, como
aconteceu durante as décadas atrás referidas.
Associada à emigração e à falta de perspetivas de futuro está a diminuição da taxa de
natalidade. Verifica-se nos últimos anos que o número de crianças nascidas em Portugal tem
diminuído significativamente, tornando o nosso país cada vez mais envelhecido. Os pais com
medo de não garantirem o futuro dos filhos e o seu próprio futuro têm cada vez menos
crianças e cada vez mais tarde. Pois, as políticas de incentivo à natalidade promovidas pelo
Estado português, não têm ido ao encontro das necessidades da população que muitas vezes
se vê em situação de desemprego ou emprego precário e não tem qualquer apoio financeiro
por parte das entidades competentes.
Tendo em conta que não há a renovação das gerações e com o avanço da medicina
que permite que a esperança média de vida seja cada vez mais elevada, o nosso país e a
europa, debatem-se com o problema do envelhecimento da população.
Pelo facto de a população jovem ser a mais afetada pelo desemprego e
consequentemente a população ativa estar a diminuir, o país não tem dado a resposta devida
às necessidades da população mais envelhecida. Assim, verificamos que muitas vezes, os mais
velhos são abandonados quer pela própria família, quer pelas instituições de solidariedade
social.
A família vê-se obrigada a “depositar” os seus idosos em instituições que nem sempre
estão preparadas para receber o elevado número de pessoas com idade mais avançada, nem
responder às suas necessidades permanentes.
As instituições de solidariedade social promovidas pelo estado ou por ele apoiadas
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não são suficientes para dar resposta à crescente necessidade das famílias, fomentando o
aparecimento de outras instituições sem condições materiais, nem recursos humanos
qualificados que contribuam para dar aos idosos uma velhice digna.
Seria importante que o Estado Português promovesse o progresso do país tendo em
conta que é fundamental para o crescimento económico, o desenvolvimento de atividades
que estimulem o enraizamento da população mais jovem e qualificada no nosso país, através
da criação de emprego sustentável, de políticas de incentivo à natalidade e
consequentemente ao desenvolvimento de medidas de apoio a uma velhice mais digna e
ativa.
Foi necessário sensibilizar os alunos para o presente tema, ao longo de várias sessões,
com o objetivo de fazê-los refletir sobre o problema que a crise demográfica assume no
momento presente e no futuro.
Ultrapassada esta primeira fase de reflexão sobre a problemática apresentada passou-se para
a projeção das mudanças que são necessárias para fazer face aos desafios que o futuro trará.

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

1. Incentivar o progresso do interior do país nas áreas do turismo, promovendo o
desenvolvimento das infraestruturas socioeconómicas e culturais existentes como forma de
combater a emigração e difundir a migração dos jovens do litoral.

2. Promover políticas inovadoras de incentivo à natalidade.

3. Incentivar ao desenvolvimento de projetos na área da gerontologia por forma a garantir o
acompanhamento constante dos idosos.

