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Identificação da Escola:Agrupamento de Escolas de Seia
Círculo: Guarda
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

O nosso projeto de recomendação assenta no pressuposto que não se deve encarar a crise
demográfica e as suas consequências como fenómenos determinísticos e insanáveis, mas
antes como novos desafios em termos de necessidades sociais e organização das respostas
públicas e privadas, com vista à promoção do bem-estar individual e coletivo dos
portugueses.
De facto, tem-se vindo a verificar que, ao longo dos anos, a população portuguesa tende a
ser mais envelhecida, com uma crescente representatividade da população com mais de 65
anos. Este envelhecimento não é apenas causado pelo aumento do número de idosos e da
esperança média de vida, deve-se, também, ao decréscimo da natalidade, em parte
provocado pela generalização do planeamento familiar, da entrada da mulher no mercado
de trabalho, da redução da nupcialidade, do casamento tardio, do aumento dos encargos
com a educação dos filhos e da crescente precaridade do emprego. Acompanhando este
facto, assiste-se a um forte decréscimo do índice sintético de fecundidade que não permitirá
alcançar os 2,1 filhos por mulher necessários à renovação de gerações. Na atual situação de
maior precarização das relações laborais e maiores dificuldades no mercado de trabalho, as
pessoas tendem a reduzir o número de filhos.
Tudo isto é, ainda, agravado pela diminuição da população ativa, que tem como
consequência uma redução das contribuições para a segurança social e, por sua vez, uma
redução das receitas. Verifica-se que a população em idade ativa tem vindo a envelhecer, é
maior a população que está mais próxima da idade da reforma do que a população que vai
entrar em atividade. Este crescente aumento da população idosa vai ter reais repercussões
ao nível da despesa pública, isto porque com o avanço da idade, verifica-se uma
necessidade crescente de cuidados de saúde e assistência à velhice, refletindo-se num
aumento das despesas sociais relacionadas com estas áreas. Esta situação coloca a
economia em dificuldades financeiras e faz emergir um sentimento de receio das gerações
mais novas face ao futuro, levando os jovens portugueses, a abandonar o país à procura de
oportunidades de emprego.
Pelos motivos expostos consideramos imprescindível que Portugal promova uma série de
medidas e políticas que contrariem esta tendência demográfica. Uma das solução poderia
passar pelo regresso a níveis de fecundidade mais elevados, o que implicaria,
necessariamente, a implementação de uma efetiva política natalista. Porém, para além de
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ser uma medida de longo prazo, seria necessário um grande investimento por parte do
Estado, cenário que nos parece pouco exequível dada a situação de crise financeira que
enfrentamos. Outra solução, certamente, mais rápida e eficaz seria atrair e integrar
imigrantes, mas do mesmo modo que para os nacionais, é necessário que se criem
oportunidades de emprego que os atraíam e fixem entre nós. Outra possível resposta seria
estimular o empreendedorismo jovem, criando programas de incentivos a novas
oportunidades de negócio, sobretudo vocacionados para a prestação de bens e serviços à
população idosa.

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

1. De forma a conciliar a vida profissional e familiar, sugerimos a criação de incentivos às
empresas para adotarem sistemas laborais mais flexíveis, para que os pais ou avós possam
acompanhar os filhos ou netos sem temer despedimentos ou significativas penalizações
salariais. Assim, propomos o incentivo da jornada contínua, do trabalho a tempo parcial, do
trabalho domiciliário, do teletrabalho através de bonificação da taxa social única (TSU).
Propomos que a medida se aplique, em regime optativo, à mãe, pai, avô ou avó de criança
até aos 10 anos, por um período máximo de 3 anos. Os trabalhadores beneficiarão da
mesma bonificação da TSU concedida à empresa. Com esta medida, também se pretende
valorizar os avós, que devido ao aumento da esperança média de vida, constituem um
importante recurso social que deve ser aproveitado.

2. Tendo em conta que os problemas de desemprego de longa duração não se devem à
imigração, mas sim a mercados de trabalho pouco flexíveis, propomos a alteração às leis da
imigração tornou-a mais atrativa, sobretudo ao nível do acolhimento, do acompanhamento,
da integração e do reagrupamento familiar. Se fecharmos as torneiras aos fluxos
imigratórios, o crescimento económico, a longo prazo, será seriamente comprometido, visto
que uma força de trabalho envelhecida poderá não ser suficiente para a manutenção das
dinâmicas inerentes a um crescimento sustentável.

3. Considerando o significativo crescimento da população idosa, parece viável apostar na
Economia Social como forma de promover o crescimento económico a par do
desenvolvimento sustentável. Neste sentido, propomos a implementação de Programas de
Apoio ao Empreendedorismo Jovem em áreas direcionadas à prestação de serviços ou
desenvolvimento de produtos destinados à população idosa. Entre as muitas oportunidades
de negócios destinadas a este segmento populacional destaca-se a oferta de bens e serviços
na área da habitação, domótica, apoio domiciliário, saúde, serviços financeiros, lazer e
transporte.
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