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MINUTA 1 2 

(Para o preenchimento desde modelo, consulta o Manual de Normas e Orientações 

Formais.) 

 

 
1. “Renovar Portugal, Renovar Uma Geração!”  

 
Ao XXIII Congresso Nacional da Juventude Socialista, 
 

2.   

Ao longo dos últimos séculos, o nosso País, tem vindo a negligenciar alguns tópicos de 

extrema importância que no futuro podem causar danos gravíssimos à sociedade 

portuguesa. Um dos mais fraturantes, e que pode devastar o país, é a falta de renovação 

de gerações.  

Desde a década de 1970 que o faixa etária de maiores de 65 anos duplicou, tendo-se 

simultaneamente reduzido, para metade, o grupo dos jovens. A população adulta tem já, 

em média, mais de 45 anos de idade, sendo que o número de pessoas em idade potencial 

de saída do mercado de trabalho (entre os 55 e 65 anos) não é compensado há mais de 

uma década pelo número de pessoas em idade potencial de entrada no mercado de 

trabalho (20 a 34 anos). Tal significa que, desde 2010, deixou também de estar assegurada 

a substituição da população ativa e contributiva. 

Portugal enfrenta os desafios de uma sociedade onde faltam jovens e o número de idosos 

não cessa de aumentar. Desde 1970 que a população com menos de 15 anos se reduziu a 

metade e os residentes com mais de 65 anos duplicaram, sendo que um dos grupos que 

mais aumentou foi o dos maiores de 75 anos. A janela de oportunidade fechou-se: a partir 

de 2005, o rácio ativos/inativos reduziu-se e cinco anos depois deixou de ser garantida a 

substituição da população ativa contributiva. 

Mas como resolver um problema tão vital do nosso país? Acredito que é necessário 

Implementar Políticas de Natalidade e Família, bem como, Políticas de Emprego e 

Educação. Só assim será possível Portugal não se “afundar” com o resto da Europa neste 

problema demográfico tão grande que urge há vários anos. 
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3. INSERIR PROPOSTAS 

1. Políticas de Natalidade e Família, na medida em que a solução para alterar a 

tendência negativa dos nascimentos exige a efetivação de soluções integradas que 

permitam fazer coincidir aspirações profissionais e realização familiar.  

2. Políticas de Emprego e Educação. Nomeadamente em três grandes áreas de 

intervenção: a) Medidas dirigidas à entrada de jovens no mercado de trabalho; b) Medidas 

que evitem a saída precoce de trabalhadores mais velhos; c) Medidas que promovam 

ambos os grupos, assentes nos pressupostos de intergeracionalidade. 

 
 
 
A Juventude Socialista, 
 
 
 
 
 
 
 

Braga, 17 de dezembro de 2022 


