Política demográfica
1. Sobre a política demográfica
Obrigado pela sua participação nesta consulta.
Há muitos anos que as pessoas de Jersey têm vindo a discutir a dimensão da população
da ilha e foram apresentados planos por sucessivos governos para manter a população a
um determinado nível. Apesar destes planos, a ilha observou um crescimento regular de
população nos últimos anos.
Este governo acordou desenvolver uma política demográfica que irá equacionar a melhor
forma de equilibrar as necessidades gerais da economia, do meio ambiente e da
comunidade de Jersey. A política também terá de fazer planos para uma comunidade da
ilha que está a envelhecer.
Para nos ajudar a desenvolver a política, gostaríamos de compreender o que acha sobre
o nível da população de Jersey.
Como ponto de partida, pretendemos respostas a estas perguntas:
Como devemos equilibrar as exigências competitivas do meio ambiente, da economia e da
comunidade?

Que ações acha que o governo deveria empreender?

Que ações está preparado(a) para empreender enquanto indivíduo para gerir o número de
pessoas?
Reconhecemos que existem convicções fortes sobre este assunto, que não existe uma
resposta única para estes desafios e que não existem soluções fáceis, mas as suas
opiniões são importantes.

2. Aviso de Privacidade
A sua informação pessoal não será partilhada fora da equipa que está a desenvolver a
Política Demográfica, nem publicada online como parte da consulta, mas podemos utilizála para notificá-lo(a) do progresso e/ou de consultas posteriores sobre o desenvolvimento
da Política Demográfica. Segundo a Lei de Proteção de Dados de Jersey, tem o direito de
nos pedir que não o(a) voltemos a contactar (revoga a sua autorização para tratamento
posterior da sua informação). Contudo, isto significa que não o(a) poderemos manter
informado(a) ao longo das várias fases do projeto. Caso pretenda exercer este direito,
envie-nos um e-mail para population@gov.je
Podemos citar ou publicar respostas a esta consulta, incluindo informação que seja
enviada para o Gabinete de Análise, citada num relatório publicado, partilhada nos meios
de comunicação, publicada no nosso site www.gov.je, indicada num resumo da consulta,
etc., mas não publicaremos os nomes nem as moradas das pessoas sem autorização. As
respostas confidenciais continuarão a ser incluídas em qualquer resumo da informação
estatística recebida e de opiniões expressas. Segundo a Lei sobre Liberdade de
Informação (Jersey) de 2011, a informação apresentada nesta consulta poderá ser
divulgada se um pedido de Liberdade de Informação o exigir, mas não poderá ser
divulgado qualquer dado pessoal.
Aviso de privacidade da consulta à população

Dá autorização para citarmos os seus comentários? *
Sim, com o nome
Sim, de forma anónima
Não
Nome, endereço de e-mail e organização a quem atribuir os comentários, quando aplicável:

3. Sobre si
Nasceu em Jersey? *
Sim
Não

Como descreveria a sua nacionalidade?
Jersey
Britânica
Irlandesa
Portuguesa
Madeirense
Polaca
Romena
Francesa
Outra (especificar):

Que idade tem?
Menos de 18
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
+75

É do sexo:
Feminino
Masculino
Outro
Prefiro não responder

Qual dos seguintes descreve o seu estatuto de alojamento e trabalho em Jersey:
Entitled (Autorizado) (qualificado localmente)
Entitled to work (Autorizado a exercer uma atividade profissional) (mais de 5 anos)
Licensed (Habilitado) («colaborador essencial»)
Registered (Registado) (menos de 5 anos)
Não sei

O que melhor descreve o seu alojamento em Jersey
Ocupado pelo proprietário
Arrendamento qualificado
Alojamento não qualificado
Outra (especificar):

4. Não nascido(a) em Jersey
Reside em Jersey porque...
Vim em criança com a minha família
Vim por motivos de trabalho
Mudei-me para cá com o(a) meu(minha) companheiro(a) ou para estar com a minha família
Já vivi aqui e queria regressar
Outra (especificar):

O que melhor descreve a sua situação?
Estou estabelecido(a) e Jersey é a minha habitação permanente
Estou em Jersey neste momento, mas penso regressar ao lugar a que chamo casa
Estou em Jersey neste momento, mas penso mudar-me para outro lado
Não planeio sair de Jersey, mas acho que não viverei aqui para sempre
Outra (especificar):

5. Nascido(a) em Jersey
Indique todos os motivos para ter vivido fora de Jersey durante 12 ou mais meses
Nunca vivi fora de Jersey mais de um ano
universidade
trabalho
viajar
Outra (especificar):

Das seguintes, qual melhor descreve a sua situação?
Acho que Jersey é a minha residência permanente e não tenho intenção de sair
Estou em Jersey neste momento, mas tenho intenção de sair
Estou em Jersey neste momento, mas acho que não viverei aqui para sempre.
Outra (especificar):

6. Vai sair de Jersey?
Pensa sair da ilha nos próximos 5 anos? Qual é o principal motivo?
o meu contrato está a terminar
existem melhores perspetivas de emprego noutro lugar
devido a relações com família e amigos
mais atividades culturais e sociais noutro lugar
elevado custo de vida em Jersey
elevados custos de alojamento em Jersey
não tenho intenção de sair de Jersey
Outra (especificar):

7. Satisfação com a vida em Jersey
Até que ponto gosta de viver em Jersey?
Muito insatisfeito(a)
Insatisfeito(a)
Neutro(a)
Satisfeito(a)
Muito satisfeito(a)

Como se sente como parte da comunidade em Jersey?
Muito positivo(a)
Positivo(a)
Neutro(a)
Negativo(a)
Muito negativo(a)

8. Impactos de uma população em mudança
Até que ponto concorda com/discorda das seguintes afirmações:
Concordo
totalmente

Concordo

Nem concordo
nem discordo

Discordo

É muito difícil para as famílias locais
encontrarem uma casa para comprar
Existem demasiadas pessoas em
Jersey - a ilha já está com excesso
populacional
As pessoas de fora de Jersey
oferecem novas ideias e inovação
Há muito trânsito na estrada
O governo devia definir um número
alvo para a população da ilha
Temos de importar trabalhadores
qualificados se Jersey permanecer
aberta para negócios
Os negócios precisam que os
colaboradores aumentem para manter
a nossa economia e suportar os
custos de funcionamento dos serviços
públicos
Jersey recebe migrantes há centenas
de anos e eles fazem parte da nossa
cultura local
Estamos a prejudicar o meio ambiente
O número da população não nos diz
nada, o que importa é qualidade de
vida das pessoas que moram aqui
Temos uma população envelhecida e
precisamos que venham trabalhadores
para Jersey para ajudar com as
despesas de saúde e pensões

Na sua opinião, o número de pessoas que vivem em Jersey atualmente é
muito baixo
o indicado
muito alto
Não sei
Qual o motivo para pensar isso?

Discordo
totalmente

9. O que pode o governo fazer?
Abaixo encontra um conjunto de opções que podem ser equacionadas à medida que
desenvolvemos uma nova política demográfica. Cada uma terá benefícios e custos, em
termos económicos, políticos e na nossa comunidade mais abrangente. Selecione, pelo
menos, TRÊS e, no máximo, CINCO opções que acredita deverem ser as prioridades para
o governo no desenvolvimento de uma política demográfica. «Enquanto ilha, devemos...»
... investir numa aprendizagem ao longo da vida para que os trabalhadores locais possam ser
novamente formados para se adaptarem a novos empregos e tecnologia, no sentido de diminuir
a necessidade de mais migrantes
... aumentar a idade de reforma do estado e encorajar as pessoas mais velhas a continuarem a
trabalhar durante mais tempo, no sentido de diminuir a necessidade de mais migrantes
... melhorar os resultados educativos de todas as crianças para que os jovens locais recebam
uma boa formação para trabalharem na economia local, no sentido de diminuir a necessidade
de mais migrantes
... aumentar a oferta de novas habitações para que todos os que vivam em Jersey tenham
alojamento de boa qualidade
... apoiar negócios locais que tomem medidas para reduzir a necessidade de migrantes
utilizando novas tecnologias (IA, robótica, etc.) para melhorar a sua produtividade
... oferecer mais apoio aos migrantes para se integrarem na comunidade local
... encorajar os estudantes locais a regressar à ilha depois de concluírem os seus estudos
superiores
... focar a nossa economia em setores de maior valor, no sentido diminuir o número total de
trabalhadores necessários para manter a nossa economia e os serviços públicos
... viver de acordo com as nossas possibilidades, reduzir significativamente a migração e passar
para uma economia que não se baseie no crescimento contínuo.
... aumentar os impostos para diminuir a necessidade de ter mais migrantes para ajudar a pagar
as despesas crescentes de saúde e pensões à medida que a população local envelhece

Comentários:

10. O que está preparado(a) para fazer?
Abaixo encontra-se um conjunto de ações que os habitantes da ilha podem realizar para
ajudar a reduzir o número de trabalhadores migrantes necessários no futuro. Indique se,
pessoalmente, concorda ou discorda da realização destas ações.
Concordo
totalmente
Pagaria mais impostos ou
taxas de utilização
Continuaria a trabalhar
após a idade normal de
reforma
Aceitaria uma redução na
qualidade ou leque de
serviços públicos que
utilizo
Não fazia nada - acho que
devemos encorajar os
trabalhadores a virem
para Jersey
Aceitaria menos escolha
e/ou custos mais elevados
em lojas e no comércio
local

Comentários:

Concordo

Nem concordo
nem discordo

Discordo

Discordo
totalmente

11. Medição do sucesso
Como acha que os futuros governos devem medir se a sua política demográfica teve
sucesso?

No prazo de 50 anos, qual a sua opinião em relação a Jersey, a si e às crianças e jovens
que crescem na ilha atualmente?

Obrigado pelo seu feedback. Adicione mais comentários que gostaria de partilhar sobre a
população de Jersey ou sobre as ações que o governo deve equacionar.

