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Identificação da Escola:Escola Básica e Secundária de Campo
Círculo: Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Atualmente vivemos a crise demográfica mais grave da história do nosso país. Portugal viu
nascer menos de metade dos bebés registados em 1980, a emigração jovem e qualificada
bate todos os recordes e já somos o sexto país mais envelhecido do mundo. A isto junta-se a
rutura da segurança social, o despovoamento de regiões do interior do país e, novamente, a
redução drástica da natalidade. Tudo isto tem contribuído para a catastrófica crise
demográfica. São necessárias soluções eficazes para combater esta grave situação. Trata-se
de problemas estruturais e conjunturais que, dia após dia nos deixa cada vez mais num estado
delicado.
Um dos fenómenos mais preocupantes e que tem recebido grande destaque nas últimas
décadas é o envelhecimento da população, realidade que poderá pôr em causa o crescimento
da economia portuguesa e o despovoamento das regiões do interior.
A juntar a isso temos a descida das taxas de natalidade. As taxas de fecundidade das mulheres
portuguesas que já se encontravam abaixo do nível de renovação de gerações desde o início
da década de 80. No entanto, esperava-se (segundo as projeções) que a população de
Portugal ainda iria crescer devido aos saldos migratórios positivos e contava-se também que
as taxas de fecundidade registassem uma subida.
Voltando ao envelhecimento da população: Este contínuo envelhecimento deve-se, em larga
medida, ao êxito das políticas de saúde, da proteção social e descobertas científicas. Também,
o efeito da diminuição das taxas de natalidade e o declínio da taxa de mortalidade
(consequência dos progressos na área da saúde) tem reforçado a transformação demográfica
da sociedade portuguesa.
O envelhecimento populacional é um fenómeno universal, pois se regista não só em países
desenvolvidos, como também nos subdesenvolvidos. Mas a que se deve este
envelhecimento? Como referido anteriormente, as consequências para a sociedade do
evolutivo envelhecimento da população são consideradas, especialmente no que diz respeito
à saúde. São necessários cuidados continuados na população idosa, o que contribuiu para
mais e mais gastos. Para piorar a situação, a falta de serviços no interior, fazem com que os
idosos se tenham que deslocar para longe da família, o que não é fácil visto que as pensões e
reformas são baixas.
O envelhecimento da população é um facto preocupante na União Europeia, que é já
apelidada de “Europa Idosa”. Trata-se de um continente onde as taxas de natalidade têm
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diminuído significativamente em vários países e a esperança média de vida tem vindo a
evoluir na razão inversa.
Estes não são problemas isolados: o envelhecimento da população vai contribuir de forma
negativa para a baixa natalidade, impedindo assim a renovação das gerações. Tudo isto se
relaciona. Em Portugal, atualmente, o número de idosos ultrapassa o de crianças. Perante
esta situação, é necessário agir para que se encontrem soluções para combater este
fenómeno de envelhecimento/crise demográfica.

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

1. Relativamente à rutura da segurança social recomendamos a valorização da população
ativa, através do investimento numa formação escolar eficaz e de qualidade face às
necessidades económicas do país e a adaptabilidade e reconversão para as novas áreas
profissionais através do reforço da formação inicial e da aprendizagem ao longo da vida.

2. No caso do despovoamento das regiões do interior, consideramos necessário criar postos
de trabalho através do incentivo governamental de implantação de empresas estrangeiras em
zonas menos povoadas do território nacional. Isto poderá levar à uma redução da taxa de
emigração; rejuvenescimento da população e um desenvolvimento económico dessas
mesmas regiões, que resultará num grande contributo para a economia do país.

3. Para tentar resolver o problema da drástica queda das taxas de natalidade, é necessária a
implementação de políticas, tais como: o aumento dos abonos de família, tendo em conta o
nº de filhos do agregado familiar; a redução da coleta de impostos para famílias numerosas; a
contribuição governamental ao pagamento de mensalidades com a habitação.

