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I. Alterações demográficas e suas consequências para as regiões da Europa

As alterações demográficas são uma realidade na UE, e o modo de gerir esta situação 
constitui uma das tarefas essenciais do futuro. Na maior parte dos Estados-Membros, 
assiste-se à redução das taxas de natalidade ao mesmo tempo que aumenta a esperança de 
vida. De acordo com as previsões do Eurostat relativamente à população da UE em 2050, 
haverá a registar mudanças radicais na distribuição etária, sobretudo em benefício do 
escalão acima dos sessenta. Este envelhecimento da população ocorre a par com 
alterações nos sectores económico, social e societal. 

A relatora é de opinião de que as alterações demográficas vão dar origem a novos desafios 
em muitas regiões da UE. Nesta perspectiva, a evolução demográfica terá de ser analisada 
predominantemente a nível das regiões onde são visíveis evoluções muito diferenciadas. 
Enquanto as alterações demográficas se traduzem, em muitas zonas rurais, pela debandada 
dos mais jovens, são as zonas citadinas abastadas que beneficiam dos movimentos de 
entrada de pessoas. Os grandes centros urbanos como Londres são "vencedores" das 
alterações demográficas, ao passo que as regiões nos novos länder da Alemanha, na parte 
ocidental da Polónia e no norte da Espanha são "perdedoras" neste processo. Em cerca de 
vinte regiões, o declínio populacional será de 10º%.

II. Alterações demográficas e política regional da UE 

Nem todas as regiões descobriram ainda que a mutação demográfica, além dos riscos 
inerentes, lhes pode trazer também oportunidades. A multiplicidade dos desafios significa 
que regiões e cidades precisam de estratégias próprias. No essencial, esta problemática 
compete aos Estados-Membros, mas a relatora está convicta de que as regiões têm de 
actuar proactivamente e de que, para terem essa abordagem, é necessário dar-lhes 
aconselhamento e perspectivas. 

A comunicação "Conclusões do quinto relatório sobre a coesão"1 salienta a importância da 
mutação demográfica. Também a Comunicação da Comissão Europeia intitulada 
"Promover a solidariedade entre as gerações" estabelece que os direitos de cada geração 
têm de ser salvaguardados. Crianças e jovens têm de participar na sociedade - nesta 
participação inclui-se o apoio às suas famílias, a criação e a manutenção de instituições 
prestadoras de cuidados e de estabelecimentos educativos, bem como a formação 
profissional e as perspectivas de trabalho. As gerações intermédias precisam de ajuda e de 
apoio, não só para cuidarem e educarem os seus filhos, mas também para cuidarem da 
geração mais idosa. As pessoas com mais idade precisam de ajuda para poderem ter uma 
participação activa e autónoma na vida social.

Os Estados-Membros e as regiões podem tirar partido de fundos estruturais para 
desenvolverem estratégias especificamente adaptadas às suas necessidades. Assim sendo, 
a política estrutural co-financia projectos que enfrentam com êxito a mutação 
demográfica. No período de financiamento de 2007-2013, os Estados-Membros 
programaram aproximadamente 30 mil milhões de euros (8,5% dos Fundos Estruturais) 

                                               
1 COM(2010)642.
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para medidas neste domínio. Nesta perspectiva, a política regional constitui um 
instrumento essencial para fazer face à mutação demográfica.

III. Tarefas e interrogações

A relatora tem consciência de que a mutação demográfica constitui um tema 
multidisciplinar. Entende, contudo, que cabe precisamente à política estrutural confrontar-
se com os enormes desafios gerados por este fenómeno. 

1. Reformas gerais da política estrutural

a)  A relatora considera que os Fundos Estruturais terão de ser reexaminados à luz da 
melhor maneira de os adaptar às consequências das alterações demográficas. Apenas 
quando as pessoas se sentem bem no seu local de residência e nele encontram trabalho, 
transportes públicos, actividades culturais e estruturas de saúde eficazes, apenas nesse 
caso lá permanecem. 

b)  Deveria haver uma reflexão sobre os critérios de atribuição de Fundos Estruturais, 
pois, para além do PIB, também deveriam ter em conta aspectos das alterações 
demográficas. O "Índice de Vulnerabilidade Demográfica" da DG-REGIO1 pode servir 
como exemplo.

c)  As regiões deverão incluir as alterações demográficas mais intensamente nos seus 
Programas Operacionais e deverão também desenvolver uma estratégia para melhor 
abordar estas transformações.

d)  Certas regiões, particularmente afectadas pelas alterações demográficas, poderão 
funcionar como "regiões de teste", nelas se experimentando abordagens inovadoras da 
gestão a nível regional destas alterações, de modo a poder retirar conclusões que sejam 
posteriormente aplicáveis a outras regiões da Europa.

2. Desenvolvimento das cidades e infra-estruturas 

Nos termos do artigo 8.º do Regulamento do FEDER, o desenvolvimento sustentável de 
uma cidade deve ter em conta "a consideração pelas estruturas demográficas em 
mutação". A relatora considera existirem grandes desafios, não apenas para o espaço rural, 
mas também para as cidades, com vista a fazer face ao despovoamento, mas também ao 
aumento da idade média da população.

a) Embora se deva evitar uma "concorrência contraproducente" em torno do objectivo 
"mais habitantes", as regiões devem tentar manter a competitividade em termos da oferta 
de localizações mais atractivas para as empresas, devendo igualmente recorrer cada vez 
mais a verbas estruturais nos domínios das acessibilidades, da oferta de instituições de 

                                               
1 "Demography Vulnerability Index", cf. Documento de Trabalho da Comissão "Regiões 2020", SEC(2008).
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ensino e da qualidade de vida. Por exemplo, as comunidades rurais de menores dimensões 
poderão adquirir uma nova importância como local de implantação de casas de repouso 
para seniores.

b) Para impedir o êxodo das pessoas, é necessário que a cidade seja configurada como 
local e ambiente "amigo das crianças e das famílias". Deste contexto faz parte a 
chamada "cidade com acessos curtos e rápidos". Terá de haver proximidade entre o local 
de trabalho, a casa e os espaços de lazer. Em termos de planeamento urbano, isto quer 
dizer o seguinte: utilização diversificada do espaço para residências, áreas comerciais, 
infra-estruturas e zonas verdes. As cidades vão ter de investir em parques infantis, espaços 
verdes e também em instituições que prestem serviços aos membros da família que 
necessitem de cuidados.

c) A reformulação (ou reconstrução) da cidade deverá receber ajudas financeiras, uma 
vez que as demolições são medidas economicamente pouco atractivas. O planeamento 
urbano tem de intensificar a sua adaptação aos processos do chamado urban shrinking, em 
que a cidade é/foi literalmente forçada a encolher, havendo, neste contexto, a necessidade 
de revitalizar e remodelar o chamado "centro", e sendo esta uma área de actuação em que 
existe ainda pouca experiência. Os municípios e autoridades locais afectados por esta 
situação são elegíveis para funcionar como "regiões de teste" (ver ponto 1.d), e os seus 
métodos para solucionar o problema podem vir a ser úteis à escala europeia.

d) É imperioso encontrar conceitos inovadores para fazer face às novas exigências no 
domínio dos transportes públicos. Assim sendo, a existência de menos pessoas 
empregadas significa menos clientela. Nas zonas rurais, podem ter de ser parcialmente 
descontinuadas as carreiras regulares de transportes. 

3. Uma política dos seniores, das crianças e das famílias 

É frequentemente desvalorizado o contributo (económico e social) que os seniores trazem 
à sociedade. A relatora congratula-se com a proposta de designar 2012 como o "Ano 
Europeu do Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre Gerações". 
Simultaneamente, terá de haver uma integração dos jovens em todos os sectores da 
sociedade, procurando proporcionar-lhes boas oportunidades no domínio da formação e 
do mercado de trabalho. Terá, além disso, de haver incentivos dirigidos especificamente 
às mulheres.

a)  Comunidades e localidades terão de ser configuradas de modo atractivo para os idosos, 
inclusive para impedir situações de exclusão social. Nesta configuração incluem-se, por 
exemplo, acessos sem entraves às instituições públicas. Também no domínio da 
habitação adequada aos idosos terão de ser encontradas novas abordagens, por exemplo, 
por meio da atribuição de verbas do FEDER às chamadas residências assistidas ou a 
centros multigeracionais. Poderá igualmente haver ajudas na concessão de crédito 
bonificado à remodelação de habitações com vista a obter características residenciais 
adequadas a idosos.

b)  As regiões em processo de "declínio demográfico", que precisam de se preparar para o 
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envelhecimento da restante população, têm forçosamente de adaptar os serviços de 
assistência social e de cuidados de saúde às necessidades da população. Deverão ser 
disponibilizadas verbas dos Fundos Estruturais com vista a garantir aos idosos a 
continuidade de prestação de cuidados domiciliários, bem como uma cobertura alargada 
de cuidados médicos.

c)  Numa perspectiva de melhor compatibilizar a família com a vida profissional, é 
necessário que as cidades e as comunidades disponibilizem serviços a tempo inteiro de 
prestação de cuidados a crianças de todas as idades, sendo imperativo que tais serviços 
sejam fiáveis e gratuitos. Terá igualmente de haver suficiente oferta de espaços 
habitacionais, adequados às famílias e a preços acessíveis. Apenas com uma boa oferta de 
serviços de cuidado e guarda de crianças, bem como de serviços educacionais, juntamente 
com perspectivas de futuro para os jovens, será possível fazer com que as taxas de 
natalidade tornem a subir.

4. Migração

Até à data, a imigração de países terceiros para a UE tem sido a mais importante fonte de 
crescimento populacional. Por razões demográficas, a Europa vai continuar a estar 
dependente da imigração de trabalhadores qualificados. Simultaneamente, constatamos 
que a integração das pessoas imigradas se tem processado com diferentes graus de êxito 
nas diversas regiões da Europa.

a) Na perspectiva da relatora, as alterações demográficas impõem a adopção de uma 
estratégia europeia a longo prazo para a migração. A imigração e a integração terão de 
ser mais bem coordenadas pela UE. A imigração legal terá de ser regulamentada a nível 
europeu. 

b) As regiões terão de receber mais verbas para fazer face à integração dos imigrantes. 
Precisam adicionalmente de apoio para ultrapassarem preconceitos em relação aos 
imigrantes.

5. Emprego

Face ao declínio demográfico, a relatora considera que o aumento da participação no 
mercado de trabalho e a melhoria das qualificações são de crucial importância para a 
manutenção do bem-estar material, da produtividade e da coesão social. No actual período 
de programação, estão previstos cerca de 19 mil milhões de euros que se destinam a 
eliminar obstáculos ao emprego, em especial em relação às mulheres, aos jovens, às 
pessoas mais velhas e aos trabalhadores com menos qualificações. 

a) Haverá que utilizar mais intensamente a política de coesão com vista a prestar apoio à 
realização de medidas a favor de grupos populacionais cuja empregabilidade ainda não se 
encontra esgotada. O FSE terá de ser orientado por forma a que o potencial destas pessoas 
possa ser cabalmente aproveitado.
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b) O desemprego juvenil conta-se entre os problemas mais graves numa série de regiões, 
devendo estas beneficiar de verbas do FSE para garantir a inclusão social dos jovens e 
para lhes dar a possibilidade de enveredar por uma profissão adequada.

c)  Continua, de igual modo, a ser demasiado reduzida a quota de trabalho remunerado 
das mulheres. As alterações demográficas constituem um argumento adicional para 
possibilitar às mulheres de todos os grupos etários o acesso a empregos, bem como a 
programas de aprendizagem ao longo da vida.

6. Instrumentos de análise e melhores práticas

Na óptica da relatora, para obter respostas aos desafios das alterações demográficas, é 
importante que, em primeiro lugar, estas alterações possam ser determinadas em termos 
estatísticos adequados. Numa segunda etapa, terá de haver uma melhoria da coordenação 
entre as entidades responsáveis.

a) Para uma melhor determinação da evolução demográfica nas várias regiões da Europa, 
os instrumentos de análise terão de ser afinados, para também incluírem aspectos 
regionais. A Comissão deverá aprofundar e actualizar com regularidade o "Demography 
Vulnerability Index" [Índice de Vulnerabilidade Demográfica]. Subsequentemente, as 
bases de dados locais, regionais e nacionais sobre evolução demográfica devem ser 
dotadas de mecanismos de comparabilidade, de modo a permitir análise e avaliação dos 
dados à escala europeia.1

b) As regiões terão de desenvolver conjuntamente estratégias assentes na cooperação. A
cooperação com os actores locais e regionais (por exemplo, serviços de saúde ou 
serviços sociais) é importante. A Comissão deveria, adicionalmente, examinar as 
possibilidades de realização de um projecto "Erasmus para representantes seleccionados 
das autoridades locais e regionais". 

                                               
1 Ver a base de dados SHARE com elementos sobre saúde, envelhecimento e abandono da vida profissional na 
Europa.


