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Portugal atravessa atualmente uma crise demográfica causada pela baixa taxa de natalidade,
que tem vindo a diminuir progressivamente, resultando num crescente aumento do número
de idosos em relação ao número de jovens. Assim, Portugal depara-se com uma população
envelhecida, vendo crescer os encargos da segurança social para o pagamento das reformas e
pensões.
Mas também a emigração está a aumentar, em consequência da atual crise económica.
Além disso, os fluxos migratórios atuais retiram a população mais qualificada de Portugal e o
aumento da emigração leva à diminuição da população ativa, que conduz à diminuição da
produtividade e do espírito de dinamização e inovação.
Portanto, os dois principais problemas demográficos de Portugal que, na nossa opinião, são
mais relevantes e importantes combater são: o aumento do número de emigrantes e a
diminuição da taxa de natalidade.
Rejuvenescer a população portuguesa não é uma tarefa fácil, uma vez que os
comportamentos demoram muito tempo a alterar-se. Na base deste problema são
preponderantes as questões relacionadas com a afirmação da mulher na sociedade, a difusão
do planeamento familiar, as dificuldades económicas relacionadas com os baixos rendimentos
dos agregados familiares, os elevados encargos com a educação e saúde das crianças e
jovens, bem como as cada vez mais frequentes situações de precariedade no emprego e o
desemprego.
Urge, assim, adotar medidas de rejuvenescimento da população portuguesa, a fim de
aumentar a população ativa e dinamizar o empreendedorismo.
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Medidas propostas:

1. De modo a diminuir o número de indivíduos qualificados que saem de Portugal, deveria
apostar-se na criação de emprego, aproveitando o potencial turístico nacional, dando
projeção ao património natural, histórico e cultural, e dinamizando atividades ligadas ao
turismo. Assim, poderia ser criado emprego e riqueza ligados à indústria hoteleira (hotelaria,
restauração e comércio), pretendendo-se, igualmente, a projeção internacional do turismo
em Portugal. Deste modo, resolver-se-iam vários problemas com uma só medida: aumento do
emprego que previne a emigração, fixa a população e contribui para o rejuvenescimento da
população.

2. De modo a aumentar a taxa de natalidade, seria fundamental investir-se na criação de uma
rede nacional pública e gratuita de creches e pré-escolar, de maneira a diminuir os custos das
famílias com a educação das crianças.
Defendemos, igualmente, a criação de creches e pré-escolar gratuitos nos locais de trabalho
dos pais das crianças, onde tal seja possível, nomeadamente, através da lei do Mecenato e de
outros incentivos fiscais.

3. Apoiar a fixação da população nas regiões do interior do país, dinamizando-as através do
desenvolvimento de serviços especializados (educação, saúde, cultura) por forma a atrair
população, em especial de jovens casais, promovendo o empreendedorismo e
disponibilizando benefícios para aquisição/aluguer de terrenos e habitação para fixação de
residência.

