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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as alterações demográficas e respectivas consequências para a futura política de 
coesão da UE
(2010/2157(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Quinto Relatório sobre a Coesão Económica, Social e Territorial da 
DG REGIO, em particular as páginas 230 a 234,

– Tendo em conta as conclusões do quinto relatório sobre a coesão económica, social e 
territorial: o futuro da política de coesão (COM(2010)0642), e o documento que o 
acompanha (SEC(2010)1348),

– Tendo em conta o Documento de Trabalho da DG REGIO intitulado "Regiões 2020: uma 
avaliação dos desafios futuros para as regiões da UE", de Novembro de 2008 (documento 
de referência do Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão (SEC(2008)2868)), 

– Tendo em conta a sua Resolução de 11 de Novembro de 2010 sobre os desafios 
demográficos e a solidariedade entre gerações1, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 21 de Fevereiro de 2008 sobre o futuro demográfico 
da Europa2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, intitulada "Promover a 
solidariedade entre as gerações", de 10 de Maio de 2007, (COM(2007)0244),

– Tendo em conta a sua Resolução de 23 Março 2006 sobre os desafios demográficos e a 
solidariedade entre gerações3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 12 de Outubro de 2006, intitulada "O 
futuro demográfico da Europa: transformar um desafio em oportunidade" de 12 de 
Outubro de 2006 (COM(2006)0571),

– Tendo em conta o Livro Verde intitulado "Uma nova solidariedade entre gerações face às 
mutações demográficas", de 16 de Março de 2005, (COM(2005)0094),

– Tendo em conta o artigo 48.° do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e os pareceres da 
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da Comissão dos Direitos da Mulher e da 
Igualdade dos Géneros (A7-0000/2011),

A. Considerando que as alterações demográficas são uma realidade na UE e em todo o 

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2010)0400
2 JO C 184E, de 6.8.2009, p. 75. 
3 JO C 292E, de 1.12.2006, p. 11.
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mundo e que o modo de gerir esta situação constitui uma das tarefas essenciais do futuro.

B. Considerando que o envelhecimento da população europeia impõe às regiões novas 
obrigações e que deve ser encarado como uma oportunidade e não como uma ameaça,

C. Considerando que as regiões rurais em particular enfrentam grandes desafios, mas que as 
áreas urbanas também se vêem confrontadas com novos desafios, tais como a alteração 
da média etária, e que as necessidades em termos de infra-estruturas e serviços de 
qualidade, tanto em zonas rurais como em zonas urbanas, não são menores, mas sim 
diferentes qualitativamente,

D. Considerando que os Estados-Membros programaram, no âmbito do Programa 
Operacional de 2007-2013, 30 mil milhões de euros em verbas estruturais para medidas 
no domínio das alterações demográficas; nesta perspectiva, a política regional constitui 
um instrumento essencial para fazer face à evolução demográfica.

Observações gerais

1. Está convicto de que, na percepção do público, apenas são visíveis os perigos e não as 
oportunidades inerentes às alterações demográficas.

2. Considera que a evolução demográfica tem consequências muito diferentes em cada 
região;

3. É da opinião de que as condições-quadro políticas em matéria de igualdade dos géneros 
podem contribuir para fazer face às alterações demográficas; exige, portanto, que a 
questão da igualdade dos géneros seja tida em consideração em todas as reflexões sobre a 
questão demográfica;

Reformas da política estrutural

4. exige que as regiões recorram também a indicadores demográficos na atribuição e 
distribuição dos fundos estruturais da UE; 

5. Insta a Comissão a ver a evolução demográfica como uma das "prioridades temáticas" 
com que irá moldar a futura política de coesão; solicita ainda à Comissão que insista na 
inclusão deste tema quando estabelecer parcerias de investimento com os Estados-
Membros;

6. Encoraja os Estados-Membros e as regiões a terem em maior consideração as alterações 
demográficas e os seus efeitos enquanto prioridade horizontal nos seus programas 
operacionais;

Desenvolvimento das cidades / infra-estruturas

7. Incentiva as regiões a recorrer aos fundos estruturais para fazerem face aos desafios 
demográficos e para permanecerem atractivas para os residentes, o que poderá reduzir o 
êxodo das pessoas;

8. Considera fundamental, para impedir o êxodo das pessoas, um desenvolvimento das 
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cidades que seja a favor das crianças e da vida familiar; para tal é necessária uma "cidade 
com acessos curtos e rápidos", na qual os locais de trabalho, de residência e de lazer se 
encontrem numa proximidade imediata; exorta as regiões a preverem, no planeamento 
urbano, uma utilização diversificada do espaço para residências, áreas comerciais e zonas 
verdes;

9. Realça que as verbas do FEDER podem ser utilizadas para evitar a exclusão social dos 
idosos, por exemplo para construir infra-estruturas adequadas aos mesmos;

10. Considera que, nas regiões com declínio demográfico, a reformulação (ou reconstrução) 
da cidade deverá receber ajudas financeiras; é da opinião de que o planeamento urbano 
tem de intensificar a sua adaptação às alterações do uso das infra-estruturas, 
nomeadamente através da revitalização e remodelação do chamado "centro";

11. Insta as regiões a desenvolverem conceitos inovadores no domínio dos transportes 
públicos, de forma a dar resposta ao desafio da redução do número de passageiros, 
sobretudo nas zonas rurais; 

Idosos, crianças, famílias

12. É a favor do uso das verbas do FEDER para conceder empréstimos com taxas de juros 
baixas, com os quais se poderá apoiar a adaptação das casas às necessidades dos idosos; 
propõe a atribuição de fundos a residências com serviços de assistência e a centros 
multigeracionais, de forma a garantir uma elevada qualidade de vida numa sociedade em 
envelhecimento;

13. Incentiva os Estados-Membros a adaptar os benefícios sociais e no plano da saúde às 
necessidades e a disponibilizar verbas, com vista a garantir aos idosos a continuidade de 
prestação de cuidados domiciliários, bem como uma cobertura alargada de cuidados 
médicos;

14. Considera que os investimentos públicos nos sistemas de saúde e de prestação de 
cuidados são importantes para a coesão social na Europa; insta os Estados-Membros a 
garantir uma boa prestação de cuidados médicos também nas zonas rurais, 
nomeadamente através de clínicas em linha, e a utilizar os fundos estruturais para 
promover medidas adicionais na área da telemedicina;

15. Alerta para a falta de pessoal qualificado no sector dos cuidados de saúde; considera que 
as regiões deveriam recorrer às verbas do FSE para formar profissionais de cuidados de 
saúde, a fim de garantir um elevado nível de qualidade dos cuidados;

16. Exorta as regiões e os municípios a disponibilizar uma ampla rede de estruturas de 
acolhimento de crianças de todas as idades, que sejam fiáveis e gratuitas e funcionem 
durante todo o dia, de forma a evitar o êxodo das pessoas;

Migração / integração

17. Insta os Estados-Membros a chegarem a acordo quanto a uma estratégia comum para a 
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migração, visto que, devido ao desenvolvimento demográfico, a Europa está dependente 
da imigração de trabalhadores qualificados;

18. Propõe a atribuição de mais fundos à integração dos imigrantes, a fim de eliminar 
preconceitos, e a promoção de acções de formação e de eventos comuns para a troca de 
informações;

Emprego

19. Insta a Comissão a orientar o FSE de forma a que o seu potencial se adeqúe mais aos 
desafios das alterações demográficas; observa que o conhecimento das pessoas idosas 
deve ser aproveitado, por exemplo nos projectos de aconselhamento, e que são 
necessárias estruturas para este fim;

20. Considera que as regiões devem utilizar os fundos do FSE para combater o desemprego 
entre os jovens a fim de lhes dar a possibilidade de enveredar por uma profissão 
adequada.

21. Considera que a quota de trabalho remunerado das mulheres deve ser aumentada; exige, 
portanto, que mais mulheres tenham acesso a empregos qualificados, bem como a 
programas de aprendizagem ao longo da vida;

Análise / melhores práticas

22. Considera que os desenvolvimentos demográficos nas regiões devem ser determinados 
em termos estatísticos;  exorta a Comissão a apresentar propostas com vista a dotar as 
bases de dados locais, regionais e nacionais sobre evolução demográfica de mecanismos 
de comparabilidade, de modo a permitir a análise e avaliação dos dados à escala europeia; 

23. Insta a Comissão a aprofundar o "Demography Vulnerability Index" [Índice de 
Vulnerabilidade Demográfica] e a calculá-lo de cinco em cinco anos, a fim de identificar 
as regiões da Europa que se encontram mais expostas à evolução demográfica;

24. Exorta os Estados-Membros a reforçar a cooperação com os actores locais e regionais nos 
domínios ligados às alterações demográficas;

25. Pede à Comissão que estude formas de reformular a ideia de um "programa Erasmus para 
representantes seleccionados" de forma adequada e esclareça melhor a sua ideia de uma 
"Universidade de Verão ou de Inverno";

o

o o

26. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.



PR\861797PT.doc 7/9 PE462.525v01-00

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Alterações demográficas - oportunidade em vez de ameaça

As alterações demográficas são uma realidade na UE, e o modo de gerir esta situação 
constitui uma das tarefas essenciais do futuro. As populações europeias estão a envelhecer. A 
Europa tem a população mais velha e a menor taxa de crescimento populacional do mundo. 
Na maior parte dos Estados-Membros as taxas de natalidade são inferiores ao nível de 
substituição de 2,1 filhos por mulher (e vão continuar a diminuir em alguns casos), ao mesmo 
tempo que aumenta a esperança de vida. Existe 50% de probabilidade de uma rapariga, 
nascida na Alemanha em 2010, chegar aos 100 anos de idade. A evolução demográfica é, 
portanto, justamente considerada a tendência mais importante do século XXI que irá 
modificar de forma radical a situação política, social, societal e económica na Europa. 

Para muitos, as alterações demográficas são um problema. A relatora considera que esta 
constitui uma visão redutora e apela a que se olhe para as oportunidades que estes 
desenvolvimentos oferecem à Europa. O problema não está nas alterações demográficas em 
si, mas sim na relutância por parte da política e da sociedade em fazer face a esta evolução.

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 têm de fazer face aos movimentos de 
entrada de pessoas, ao passo que as pessoas das regiões nos novos Länder da Alemanha, na 
parte ocidental da Polónia e no norte da Espanha emigram. Em cerca de vinte regiões da 
Europa, o declínio populacional será de 10º%.

2. 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 da Comissão "Conclusões do quinto relatório sobre a coesão1 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 

                                               
1 COM(2010)0642, p. 230. 
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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 europeia 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) para medidas neste 
domínio nos seus Programas Operacionais. Nesta perspectiva, a política regional constitui um 
instrumento essencial para fazer face à mutação demográfica.

3. Necessidades e interrogações contidas no presente relatório

A relatora tem consciência de que a mutação demográfica constitui um tema multidisciplinar1.  
Entende, contudo, que cabe precisamente à política estrutural confrontar-se com os enormes 
desafios gerados por este fenómeno. A este respeito, a relatora identifica seis eixos 
prioritários:

1. Os fundos estruturais devem ser melhor adaptados aos desafios das alterações 
demográficas. A Comissão deve olhar para esta evolução como prioridade principal do 
desenvolvimento da Europa. Ao mesmo tempo, os Estados-Membros e as regiões devem ter 
em maior consideração este fenómeno e reconhecê-lo como prioridade horizontal nos seus 
programas operacionais. A atribuição regional dos fundos estruturais deve ter em conta os 
indicadores demográficos.

2. A relatora considera que tanto as zonas rurais como as zonas urbanas enfrentam grandes 
desafios ao nível das infra-estruturas. É necessário evitar o êxodo das pessoas e a exclusão 
social dos idosos e o planeamento urbano deve sofrer uma reestruturação. Os fundos 
estruturais podem servir de apoio para este fim. As cidades e os municípios devem ser 
atractivos para os seus residentes, nomeadamente através de infra-estruturas favoráveis às 
crianças e à vida familiar, assim como de transportes públicos locais de qualidade.

3. As alterações demográficas afectam, sobretudo, os idosos, as crianças e as famílias. A 
política regional pode fazer muito por estes segmentos da sociedade, por exemplo através da 
concessão de fundos do FEDER para empréstimos a taxas de juros baixas para que as pessoas 
possam adaptar as suas casas às necessidades dos idosos, ou através da promoção de centros 
multigeracionais. Uma cobertura alargada de cuidados médicos, um número suficiente de 
prestadores de cuidados e estruturas de acolhimento de crianças, que sejam gratuitas e 
funcionem durante todo o dia, são indispensáveis e podem ser apoiadas pela política de 
coesão.

4. Por razões demográficas, a Europa vai continuar a estar dependente da imigração de 
trabalhadores qualificados2. O BlueCard deve ser apenas um primeiro passo rumo a uma 

                                               
1 Ver também (2010/2027(INI)) da EMPL
2 A Alemanha, por exemplo, necessitará de 30 000 a 50 000 profissionais qualificados por ano durante os 
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estratégia europeia para a migração. Simultaneamente, constatamos que a integração das 
pessoas imigradas se tem processado com diferentes graus de êxito. Neste domínio, a política 
de coesão pode desempenhar um papel de apoio, por exemplo através da organização de 
acções de formação ou de eventos (como o Centro de Economia turco-alemão em 
Mannheim).

5. O aumento da taxa de emprego das mulheres tem uma importância crucial na resposta aos 
desafios demográficos. Para além disso, é também necessário combater o desemprego entre os 
jovens. No que diz respeito aos idosos, é importante aproveitar o seu conhecimento e 
experiência (nomeadamente em projectos de aconselhamento). Não pode haver discriminação 
em razão da idade no mercado de trabalho. Os Estados-Membros podem recorrer aos fundos 
do FSE para a implantação de todas estas medidas.

6. 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 todos os níveis, bem como uma troca das melhores práticas.

Se configurarmos a evolução demográfica e encontrarmos respostas tanto ao nível europeu 
como ao nível nacional e regional, esta questão não representará uma ameaça mas sim uma 
oportunidade para a Europa.

                                                                                                                                                  
próximos 15 anos (cf. Agência Federal para o Emprego: Perspektive 2025 - Fachkräfte für Deutschland, 
Nuremberga 2011 (p. 36 e seguintes). 


