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SUGESTÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que se prevê que o índice de dependência de idosos (pessoas com idade 
igual ou superior a 65 anos relativamente a pessoas com idades entre os 15 e os 64 anos) 
aumente significativamente no conjunto da UE nas próximas décadas; que este índice 
aumentou para 31,4 % em 20191, prevendo-se que continue a aumentar, 
designadamente para 52 % em 20502 , e que atinja 51,2 % em 2070;

B. Considerando que os desenvolvimentos demográficos relacionados com o 
envelhecimento da população têm diferentes impactos nas regiões europeias, afetando 
com maior gravidade as zonas rurais e remotas; que estas zonas também registam um 
declínio da sua população; que o declínio demográfico pode ter um impacto negativo na 
coesão social, económica e territorial da UE;

C. Considerando que uma população envelhecida pode servir de fonte de conhecimento 
sobre as tradições locais, a alimentação e os modos de vida nas zonas rurais, a qual, por 
sua vez, pode ser utilizada para desenvolver o turismo e a atividade empresarial locais;

D. Considerando que o envelhecimento da população europeia é um fenómeno 
demográfico que se caracteriza por uma diminuição, tanto da taxa de fecundidade como 
da taxa de mortalidade e por uma maior esperança de vida;

E. Considerando que as alterações demográficas variam consideravelmente entre os 
Estados-Membros e entre as suas regiões, estando as zonas rurais e desfavorecidas mais 
sujeitas à diminuição e ao envelhecimento da população;

F. Considerando que os trabalhadores por conta de outrem, no grupo etário dos 55 aos 64 
anos, representavam 59,1 % da população ativa da UE em 20193; que, em 2016, cerca 
de um terço dos gestores de explorações agrícolas familiares tinham idade igual ou 
superior a 65 anos e que a maioria (57 %) tinha, pelo menos, 55 anos de idade; que 
apenas 1 em cada 10 gestores agrícolas tinha idade inferior a 40 anos;

G. Considerando que a situação demográfica tem um impacto profundo na coesão social, 
económica e territorial da UE; que é importante para a UE que as questões 
demográficas sejam integradas em todas as políticas;

H. Considerando que as tendências demográficas preocupantes nas zonas rurais da UE 
exacerbam o fosso socioeconómico e aumentam o risco de pobreza e de exclusão social;

I. Considerando que o futuro Livro Verde sobre o envelhecimento e a Visão a longo prazo 
para as zonas rurais delinearão a estratégia da UE para fazer face ao impacto das 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=en 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=en

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=en
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alterações demográficas no nosso tecido socioeconómico;

J. Considerando que a renovação geracional é um dos objetivos específicos da PAC para o 
período pós-2020; que a transferência de conhecimentos e a aprendizagem 
intergeracional são fundamentais para aumentar a cooperação e a solidariedade entre as 
gerações, reduzindo assim o fosso intergeracional;

K. Considerando que a atual situação dos idosos no mercado de trabalho e, de um modo 
mais geral, na sociedade revela que é necessário um amplo e decisivo investimento em 
domínios como a igualdade de oportunidades, a aprendizagem ao longo da vida, a 
assistência no emprego e a prestação de cuidados de saúde, para combater as crescentes 
desigualdades económicas e sociais na UE;

L. Considerando que os idosos nas zonas rurais ou remotas podem estar sujeitos a um 
maior número de riscos relacionados com a idade, nomeadamente a pobreza, um pior 
acesso a cuidados e serviços de saúde de qualidade, menos apoio social ou menores 
oportunidades de interação social e ausência de acesso a serviços de transporte público;

M. Considerando que existem disparidades consideráveis entre as regiões da União 
Europeia em termos de alterações demográficas, com uma tendência para a 
sobrepopulação urbana, por um lado, e o êxodo rural, por outro;

N. Considerando que as zonas rurais e periféricas são gravemente afetadas pelas alterações 
demográficas, que podem contribuir para o isolamento dos idosos nesses territórios;

O. Considerando que, em 2018, 42 % dos acidentes de trabalho na UE envolveram 
trabalhadores com mais de 45 anos de idade; que a segurança no local de trabalho deve, 
por conseguinte, ter em conta o impacto que o envelhecimento tem na força de trabalho;

P. Considerando que há diferenças significativas dentro de cada Estado-Membro, tanto em 
termos de composição da população como de desenvolvimento demográfico;

Q. Considerando que a nossa segurança alimentar depende do êxito da renovação 
geracional na agricultura;

R. Considerando que a PAC continua a ser o principal instrumento de apoio à economia 
rural e à criação de emprego nas zonas rurais;

S. Considerando que o Pacto Ecológico Europeu deve aproveitar todo o potencial das 
gerações mais velhas na via para a transição ecológica e digital;

T. Considerando que a pandemia de COVID-19 aumentou a vulnerabilidade e a exclusão 
digital e social dos idosos nas zonas rurais;

1. Entende que a criação de oportunidades de diálogo intergeracional é importante para 
enriquecer a vida social dos idosos nas zonas rurais e lutar contra o risco de isolamento 
social, ajudando as gerações mais jovens através da partilha de conhecimentos sobre as 
práticas antigas e tradicionais a contribuírem para a preservação da cultura e do 
património e para uma sociedade mais coesa;
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2. Relembra a natureza específica da agricultura familiar, que combina a atividade agrícola 
com a vida em família, em que os agricultores mais velhos permanecem ativos para 
além da idade de reforma;

3. Considera que serão ainda necessários esforços sustentados por parte dos parceiros 
sociais e das instituições europeias e nacionais para criar uma «cultura» 
verdadeiramente positiva de envelhecimento ativo e recrutamento não discriminatório; 
salienta a necessidade de medidas destinadas a envolver os idosos no desenvolvimento 
das economias locais, facilitando o acesso aos serviços públicos para melhorar a sua 
qualidade de vida;

4. Está convencido da necessidade de encontrar uma nova abordagem em matéria de 
orientação e parceria para evitar a fuga de cérebros, atendendo a que as competências 
avançadas se concentram mais no segmento mais idoso da força de trabalho;

5. Reconhece o potencial dos idosos, incluindo os agricultores, para se tornarem a força 
motriz de uma «economia de prata» dinâmica nas zonas rurais, baseada na inovação 
social, em comunidades rurais inclusivas e num ambiente de vida mais saudável; insta a 
Comissão a estudar atentamente este potencial ao desenvolver a sua visão a longo prazo 
para as zonas rurais e o envelhecimento ativo;

6. Exorta as instituições públicas a promoverem a criação de um sistema de proteção 
especial que tenha em conta a natureza específica do desemprego que atinge os 
trabalhadores agrícolas, devido ao próprio caráter temporário do trabalho nas 
campanhas agrícolas; salienta que tal permitiria aumentar a segurança das pessoas que 
optam por trabalhar na agricultura;

7. Salienta que o envelhecimento da força de trabalho e a inexistência de renovação 
geracional são um problema mais grave na agricultura do que noutros setores; considera 
que a criação de novas vocações para permitir a renovação geracional assegurando a 
atratividade e a rentabilidade das profissões do setor da agricultura é fundamental para 
inverter esta tendência;

8. Reconhece que somente 11 % de todas as explorações familiares na União Europeia são 
geridas por agricultores com menos de 40 anos de idade4; insta os Estados-Membros a 
eliminarem todos os obstáculos que impedem os jovens agricultores de entrar no setor 
agrícola, nomeadamente a dificuldade em ter acesso a terras; solicita, além disso, aos 
Estados-Membros que promovam novas formas de colaboração entre gerações, como 
parcerias, a partilha de explorações, a locação de longa duração e outras soluções, para 
dar resposta à falta de terras e incentivar os jovens a tornarem-se agricultores;

9. Reitera que alguns dos obstáculos à renovação geracional na agricultura estão 
relacionados com o acesso às terras e a transferência de explorações de uma geração 
para outra; relembra que os agricultores idosos, confrontados com o risco de pensões 
baixas, perda de rendimentos (incluindo pagamentos da PAC) e exclusão social nas 
zonas rurais após a reforma, tendem a manter-se ativos e a conservar as suas 
explorações durante mais tempo; sublinha, neste contexto, a necessidade de 

4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-
_statistics 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
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instrumentos de política adaptados, a fim de garantir uma transição suave das 
explorações e o envelhecimento ativo dos agricultores mais velhos nas comunidades 
rurais;

10. Constata que, em muitos Estados-Membros, o sistema nacional de pensões não 
proporciona um rendimento suficiente aos agricultores reformados; lamenta que o 
prolongamento da atividade agrícola para além da idade legal de reforma, algo que 
abranda a renovação geracional, seja frequentemente a única forma de fazer face a esta 
situação; salienta que a intenção dos apoios concedidos ao abrigo da política agrícola 
comum não é substituir o sistema de pensões;

11. Observa a crescente necessidade de jovens profissionais altamente qualificados na 
agricultura, em especial nas regiões, e chama a atenção para a necessidade de tomar 
todas as medidas necessárias para incentivar os jovens a estudarem profissões agrícolas 
e facilitar a transferência de conhecimentos dos mais velhos para a geração mais jovem;

12. Considera que o próximo Livro Verde sobre o envelhecimento e a Visão a longo prazo 
para as zonas rurais terá de colocar uma ênfase especial nos programas para a 
participação ativa dos idosas na vida das comunidades rurais;

13. Considera que as parcerias agrícolas entre as gerações mais velhas e mais jovens são 
fundamentais para aprofundar a solidariedade intergeracional, a transferência de 
conhecimentos e a aprendizagem mútua, algo que é especialmente importante para 
implantar novas tecnologias e competências digitais na agricultura;

14. Considera que os trabalhadores familiares continuam a representar a grande maioria do 
trabalho agrícola na Europa, mas observa que este tipo de trabalho há anos que vem 
diminuindo de forma constante, prevendo-se que continue a diminuir no futuro 
próximo; salienta que o imparável êxodo rural que se tem vindo a observar em 
determinadas regiões da União redundará em zonas rurais com problemas económicos, 
sociais e ambientais que exigem políticas mais ambiciosas e coordenadas;

15. Recorda que os idosos que vivem em zonas remotas, montanhosas e rurais estão mais 
sujeitos à exclusão digital e social, que a COVID-19 veio exacerbar;

16. Insta a Comissão e os Estados-Membros a ter o cuidado de centrar o pacote de 
recuperação «Next Generation EU» na ajuda à mitigação do impacto negativo da 
COVID-19 na geração mais velha;

17. Sublinha a importância de apoiar as zonas rurais na sua diversidade, incentivando o 
investimento em projetos que apoiem as economias locais, nomeadamente a melhor 
acessibilidade aos transportes e a conectividade digital; considera importante recordar 
que a manutenção do emprego na agricultura tem implicações diretas para a manutenção 
de economias rurais vivas; considera, além disso, que não se deve subestimar o desafio 
que todos os agricultores enfrentam em termos de compreender e abraçar o papel das 
modernas tecnologias e da inovação na agricultura; salienta, por conseguinte, a 
importância da formação profissional ao longo da vida, dos serviços de aconselhamento 
e do intercâmbio de conhecimentos, tanto dentro como fora do âmbito da PAC;

18. Considera que se deve facilitar o acesso das mulheres à agricultura através de serviços 
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públicos adequados que lhes permitam trabalhar em maior medida neste setor;

19. Observa que o envelhecimento da população, especialmente nas zonas agrícolas e 
rurais, é uma tendência inevitável que tem de ser tida em conta na conceção das 
políticas económicas e sociais; considera que a questão do envelhecimento demográfico 
requer uma abordagem multidimensional e sublinha a importância de promover uma 
maior complementaridade e sinergia entre os domínios de intervenção e os instrumentos 
de apoio; recorda que a existência de recursos e serviços adequados é fundamental para 
proporcionar aos idosos um ambiente adaptado à sua idade;

20. Convida as autoridades nacionais, regionais e locais a ponderarem a possibilidade de 
introduzir ou apoiar programas para a preservação dos conhecimentos da população 
idosa local, a fim de documentar e registar o património cultural imaterial em matéria de 
alimentos, receitas, produtos e outros costumes locais, que, por sua vez, podem ser 
utilizados para desenvolver e sustentar os meios de subsistência, os produtos e o turismo 
locais;

21. Considera que a transição ecológica e digital da UE deve explorar todo o potencial das 
comunidades rurais envelhecidas; relembra, a este respeito, a importância de garantir o 
acesso à Internet de banda larga e a serviços básicos nas zonas rurais, a implantação de 
competências digitais e as novas abordagens ao desenvolvimento sustentável, como o 
conceito de aldeias inteligentes e a transformação num sistema alimentar sustentável;

22. Reconhece o papel de relevo que a política de coesão e a PAC poderiam desempenhar 
incentivando e promovendo a empregabilidade e a inclusão das mulheres nas zonas 
rurais e remotas que se deparam com problemas demográficos e insta os Estados-
Membros a utilizarem melhor os fundos pertinentes para esse efeito;

23. Sublinha que as desigualdades no acesso às terras, nos pagamentos diretos e no apoio, 
tanto entre países da UE como no interior destes, são alguns dos problemas que importa 
resolver para pôr termo ao declínio regional e incentivar os idosos que já ultrapassaram 
a idade de reforma a abandonarem a agricultura e os jovens a iniciarem uma atividade 
agrícola;

24. Constata que a melhoria da conectividade e da acessibilidade aos serviços nas zonas 
rurais e remotas é fundamental para fazer face ao despovoamento destas regiões e à 
exclusão social e digital da população idosa que ali reside; insta, por conseguinte, os 
Estados-Membros a reconhecerem a importância das zonas rurais e remotas em toda a 
sua diversidade e a desenvolverem o seu potencial estimulando o investimento na 
economia local, promovendo o empreendedorismo e melhorando as suas infraestruturas;

25. Convida os Estados-Membros a terem em conta a percentagem de idosos (com idade 
superior a 65 anos) nas regiões rurais ao elaborarem os respetivos planos estratégicos, e 
a ponderarem a introdução de medidas que contemplem ou visem os idosos que habitam 
nas zonas rurais, por exemplo, através de uma abordagem mais flexível às condições 
exigidas para uma participação real e ativa dessa faixa etária na vida económica da 
região em causa;

26. Observa que, à luz da situação decorrente da pandemia de COVID-19, é necessário 
apostar num campo vivo e dinâmico, eliminando a burocracia e investindo em 
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infraestruturas e serviços de qualidade no meio rural, a fim de retardar o processo de 
envelhecimento e promover o papel das mulheres como dirigentes de explorações 
agrícolas;

27. Sublinha o papel dos Fundos Estruturais e de Investimento Europeus, em combinação 
com outros fundos da UE, na resolução dos desafios demográficos nas zonas rurais, 
nomeadamente promovendo o desenvolvimento económico e a inclusão social;

28. Chama a atenção para a importância de assegurar a disponibilidade de serviços nas 
regiões, uma vez que o seu declínio incentiva as pessoas idosas a reformarem-se mais 
cedo e a mudarem-se para as cidades, onde estes serviços estão facilmente acessíveis;

29. Considera que as possibilidades criadas pela aprendizagem ao longo da vida, 
combinadas com a digitalização, são essenciais para proporcionar diferentes 
oportunidades à população envelhecida das zonas rurais e remotas, nomeadamente um 
rendimento suplementar; exorta, portanto, a Comissão e os Estados-Membros a 
apoiarem programas de ensino e formação que ajudem a população envelhecida a 
desenvolver competências e obter conhecimentos especializados em domínios como o 
comércio eletrónico, o mercado em linha e as TIC;

30. Observa que um dos requisitos prévios do desenvolvimento económico regional, da 
coesão territorial e do desenvolvimento do potencial regional é a existência de um 
sistema de mobilidade eficaz; salienta que é, portanto, necessário providenciar os 
fundos necessários para o desenvolvimento e a manutenção de ligações de transportes 
que possam incentivar a geração mais velha a permanecer mais tempo no setor agrícola 
e atrair os jovens dos centros regionais para o trabalho no campo;

31. Destaca o papel e a importância da PAC para incentivar a renovação geracional no setor 
agrícola; insta os Estados-Membros a privilegiarem as ações destinadas a aumentar o 
número de jovens agricultores nos seus planos estratégicos e a promoverem a 
articulação com outros instrumentos disponíveis a nível nacional e da UE;

32. Sublinha que, na sequência da evolução, da digitalização e da especialização da 
agricultura, tanto as pessoas que já integram o setor como as que nele entram pela 
primeira vez precisam de um nível adequado de formação digital, técnica e económica e 
apela à promoção de sistemas de intercâmbio, debates, ações de formação em linha e 
aprendizagem eletrónica;

33. Sublinha o papel central desempenhado pelas iniciativas de desenvolvimento local de 
base comunitária na recuperação e na preservação de economias rurais locais prósperas 
e a necessidade de manter um nível suficiente de financiamento para o programa 
LEADER; insta os Estados-Membros a fazerem uso pleno das capacidades do programa 
LEADER;

34. Relembra que as regiões ultraperiféricas têm uma especial tendência para o 
despovoamento, carecendo de um conjunto especial de medidas para mitigar as 
alterações demográficas negativas que frequentemente enfrentam; insta os Estados-
Membros a utilizarem pró-ativamente os fundos estruturais e de investimento 
disponíveis, a fim de fazer face aos desafios com que estas regiões se deparam;
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35. Destaca o impacto decisivo que as tecnologias digitais em constante evolução têm na 
vida quotidiana das pessoas, salientando, por isso, a necessidade de banda larga de alta 
velocidade e de equipamento tecnológico vital e atualizado para as escolas, os hospitais 
e todas as demais instalações de serviços públicos pertinentes, incluindo o 
desenvolvimento de uma administração em linha eficaz, a fim de garantir suficientes 
oportunidades para as pessoas que vivem nas zonas rurais e remotas;

36. Assinala a importância dos serviços prestados por organizações não governamentais 
(ONG), especialmente para os idosos; apela ao reforço do financiamento destinado à 
atividade das ONG nas regiões.
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