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Crise demográfica (emigração, natalidade e envelhecimento) é o tema central 

do Parlamento dos Jovens de hoje, que reúne 57 “deputados” oriundos das 

ilhas Flores, Santa Maria, S. Miguel, Terceira, S. Jorge, Pico e Faial. 

A Presidente da Assembleia abriu a sessão com uma saudação aos alunos e 

professores, explanando algum do trabalho dos deputados que não se esgota 

no plenário, mas que exige uma preparação e contextualização de propostas, 

fiscalização da ação do governo, diálogo com as populações no 

acompanhamento da realidade.  

Ana Luísa Luís referiu-se à temática de hoje, à emigração provocada pela 

crise, ao envelhecimento da população e à baixa natalidade, que levaram 

Portugal a perder em dois anos, entre 2010 e 2012, cerca de 90.000 

habitantes, o que não acontecia desde os anos sessenta e setenta do século 

XX.  

A Presidente especificou que, tendo sido Portugal até 2010 um país recetor de 

imigração, o agravamento da crise e o consequente aumento do desemprego, 

fizeram com que muitos portugueses, sobretudo jovens, optassem por deixar o 

nosso país.  

Aliada a esta situação, Portugal é considerado o sexto país mais envelhecido 

do mundo, assim como é, de entre os países da União Europeia, aquele que 



tem os mais baixos níveis do Índice Sintético de Fecundidade: 1,35 crianças 

por mulher em 2011 e 1,28 em 2012. 

 

“Os Açores, enquanto região insular, representando 2,4 por cento da 

população nacional, com as suas especificidades geográficas e o seu 

isolamento e distância face ao continente português e europeu, são muito 

vulneráveis às alterações demográficas – sublinhou Ana Luísa Luís - sendo que 

da sua evolução, ou retrocesso, dependerá o desenvolvimento económico e 

social das nossas populações.” 

Apesar de, nos últimos 10 anos, a população dos Açores ter crescido cerca de 

2%, esta taxa está muito aquém dos crescimentos demográficos registados na 

década de 60 do século passado – destacou ainda a Presidente da Assembleia. 

“Sendo embora uma população jovem, quando comparada à do todo nacional 

- os que têm menos de 15 anos representam 17,7% da população dos Açores, 

enquanto no conjunto do país são 14,9% - esta realidade não é uniforme nas 9 

ilhas, pelo que devemos estar despertos e atentos.” 

O Parlamento dos Jovens prossegue os trabalhos durante todo o dia de hoje.   

 




