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Identificação da Escola: Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

A crise demográfica engloba na realidade um problema muito extenso visto que toca em
diversos pontos que se encontram em crise e, grande parte, de difícil solução. E numa época
em que as diferenças sociais são muito acentuadas, especialmente entre as diferentes
gerações, é necessário tomar medidas no que à renovação das mesmas diz respeito, por isso
há que incentivar a natalidade, desencorajar a emigração e promover um envelhecimento
com qualidade e activo!
A evolução demográfica em Portugal, no passado recente, caracterizou-se por um gradual
aumento do peso dos grupos etários seniores e uma redução do peso da população jovem. As
projecções oficiais disponíveis indicam uma dinâmica populacional sem precedentes na
história portuguesa, com um crescente peso das populações seniores e uma redução secular
do peso da população ativa.
Um dos grandes entraves ao crescimento demográfico é a diminuição da taxa de natalidade,
tendo em atenção que em Portugal, no ano de 2012, nasceram apenas 43881 bebés, e no ano
de 2013, o número de bebés portugueses diminuiu para 39913. A nível da União Europeia,
somos o país onde a taxa bruta de natalidade mais diminuiu desde 1999 e, segundo as últimas
estatísticas, situamo-nos no fundo da tabela, não só na Europa, mas também a nível mundial.
Segundo as projecções demográficas do INE (Instituto Nacional de Estatística), a população
idosa deverá registar um crescimento significativo nas próximas décadas. Em 2050, essa
população deverá atingir mais de 35% do total de população (note-se que em 2011 o peso da
população idosa era de cerca de 19%); ao mesmo tempo, as necessidades em termos de infraestruturas, que dêem respostas às carências daquela população, implicarão um crescimento
do emprego nos sectores de atividade destinados ao apoio social e de saúde a idosos.
A falta de investimento/desenvolvimento, a crise internacional… são problemas que a
economia portuguesa enfrenta e afeta decididamente a demografia na medida em que o
poder económico de cada indivíduo vai diminuindo ou é praticamente nulo. Desta forma, a
capacidade/estabilidade de/para criar famílias torna-se cada vez mais difícil. Desta feita, os
jovens vivem em casa dos pais até mais tarde ou emigram, em ambos os casos não
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patenteiam ideais de procriação e muito frequentemente ficam restringidos a um
planeamento familiar que agrava, ao contrário do seu objetivo, as dificuldades financeiras,
levando ao desenvolvimento progressivo de uma crise social.
Por fim, não podemos desprezar o facto de a crise demográfica: a emigração, a natalidade e o
envelhecimento, estar relacionada com a crise económica que o País e o mundo vêm
enfrentando nas últimas décadas. O desemprego origina uma grande parte da emigração e da
queda da taxa de natalidade e conduz a um envelhecimento acelerado da população.
Concluindo, tendo Portugal uma pirâmide etária envelhecida, aleada a uma taxa de
natalidade muito reduzida e a uma emigração com valores sempre crescentes é necessário
fazer algo para contrariar essas tendências. Assim apresentamos as seguintes medidas:

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

1. Atribuição de abonos de família proporcional ao número de filhos através da criação de

um programa de apoio as famílias.

2. Promoção de um processo de envelhecimento ativo e dinâmico.

3. Incentivar as entidades patronais a empregar cidadãos nacionais.

