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Identificação da Escola:Escola Secundária Aurélia de Sousa
Círculo: Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

1.
Portugal atravessa hoje uma das mais difíceis crises demográficas algumas vez
sentidas em espaço lusitano, resultante do baixo índice de fertilidade. De acordo com os
investigadores, a idade média dos Portugueses, que em 1960 era de 28 anos, passou, 50
anos mais tarde a ser de 42 anos. Em 2011 a taxa de fertilidade situava-se em 1,35
nascimentos por mulher, o que não chega sequer a reproduzir a renovação das gerações.
2.
De acordo com a informação divulgada pelo INE, em 2012 o saldo migratório
negativo foi um dos grandes responsáveis para a perda bruta de população no nossos país.
Ao mesmo tempo que os nascimentos voltaram a descer naquele ano – menos 90 mil
nascimentos ; o número de pessoas que abandonou o país aumentou no ano em referência.
Segundo os dados do INE, saíram de Portugal um total de 121.418 pessoas, valor que inclui
emigrantes permanentes e emigrantes temporários
3.
De acordo com os dados divulgados pela imprensa nacional, “Portugal é atualmente
o sexto país mais envelhecido do mundo e, em quarenta anos, passou de país com a maior
taxa de natalidade da Europa para detentor da taxa de natalidade mais baixa.” 1
4.
O mapa do território nacional encontra-se claramente dividido de forma
longitudinal, no que diz respeito ao processo de envelhecimento da população. São os
municípios das regiões do interior que apresentam maior percentagem de indivíduos com
mais de sessenta e cinco anos. Municípios do litoral, como Viana do Castelo ou Leiria,
apresentam percentagem de população com mais de 65 anos que se situa entre os 20,7% e
os 24,0%. Por outro lado, municípios de regiões do interior como, por exemplo Miranda do
Douro, Idanha-a-Nova ou Mértola apresentam uma percentagem de população idosa que se
situa entre os 27,9% e os 44,3%.
5.
Compreender a causalidade deste fenómeno é importante, mas algumas
apreciações podem ser produzidas desde logo. Em primeiro lugar a falta de oportunidades
de emprego, de garantia de direitos laborais e progressão profissional, a par da
desigualdade salarial média de que as mulheres são vítimas, tem resultado num
agravamento da tendência para a procura de outros países de acolhimento e instalação.
6.
Por outro lado, a facilitação dos processos de adoção, o apoio aos agregados
familiares com a responsabilidade de cuidados de crianças carece de políticas públicas de
melhoria da qualidade de vida das pessoas, em particular dos mais jovens.
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7.
É também uma necessidade premente resolver as desigualdades de
desenvolvimento do país, na comparação entre o litoral e o interior, e garantir que uma
população mais idosa beneficia de cuidados de saúde, de acompanhamento e de um
equilíbrio de rendimento que lhes permita que uma vida, felizmente mais longa,
corresponda à qualidade de vida que todos merecem.

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

1. Promover a criação de emprego através de um plano de investimento público que
possibilite a melhoria e criação de infraestruturas, como por exemplo, os portos navais, a
rede ferroviária, creches e jardins de infância, tendo em conta o conceito de crescimento
sustentável dos centros urbanos, enfatizando a importância da reabilitação urbana para a
fixação da população jovem.

2. Aumentar a eficiência dos processos de adoção e a sua valorização social. Legalizar a
coadoção e adoção por casais do mesmo género.

3. Prevenir o isolamento dos idosos através da dinamização de um envelhecimento ativo
integrado na sociedade e em associação ao apoio das gerações mais novas.

