
Novembro 2008 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

 

 

 

 

O GRANDE DESAFIO 
Envelhecimento Activo 

 

 
 

                                     Orientadora: Mestre Stella António  

                                                  Discente: Patrícia Alexandra Peres Ivo  

 

 
 

Relatório de Estágio 
Licenciatura em Política Social 

 



2 

 

 

 
 

 
     Envelhecer com saúde, autonomia e independência, o mais tempo possível, 

constitui hoje, um desafio à responsabilidade individual e colectiva, com positivas 

consequências no desenvolvimento económico do país. 

 

     O século XXI será o século dos idosos. O envelhecimento populacional é uma 

realidade a nível mundial com particular destaque na Europa. Desta forma 

promover o envelhecimento activo é o grande desafio do presente e do futuro. 

 

     O envelhecimento da população coloca-nos perante desafios como: a mudança 

de estereótipos relativamente às pessoas de idade; novo horizonte social (papel 

activo na família); novo horizonte económico (adiamento da idade da reforma para 

idades cada vez mais tardias); novo horizonte relativo ao ócio e tempo livre, entre 

muitos outros desafios.   

 

     As instâncias produtoras de políticas sociais têm de se preparar para as 

transformações que começam a ter lugar num cenário de envelhecimento presente e 

futuro. Os apoios de tipo social como os centros de dia e os apoios domiciliários 

deixarão de ser a orientação essencial das politicas nas futuras gerações de idosos. 

Os idosos do futuro serão mais saudáveis, mais activos e produtivos, terão níveis 

elevados de escolaridade e exigirão ter uma participação socioeconómica elevada a 

diversos níveis. A velhice activa será o grande desafio do milénio. 

 

 

Sumário Executivo 
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INTRODUÇÃO 

 

     O presente trabalho é resultado do estágio curricular, realizado na 

Envolver – Serviço de Apoio Social à Comunidade, CRL, mais precisamente, 

no Centro de Dia e Convívio, a partir do qual concebi este relatório de final 

de curso da licenciatura em Política Social. A Envolver é uma Cooperativa de 

Solidariedade Social sem fins lucrativos, situada na freguesia de Camarate.  

 

     Este estágio decorreu entre Novembro de 2007 e Junho de 2008. Foram 8 

meses de aprendizagem constante e com muita alegria por tudo o que aquela 

comunidade, composta maioritariamente por idosos, sem se aperceber me 

ensinou e por em alguns momentos perceber que consegui de alguma forma 

contribuir para melhorar o seu bem-estar. 

 

     Durante o Estágio, realizei acções como: a observação do estilo de vida 

dos idosos da Instituição; a observação de todo o funcionamento da 

Instituição; a observação do papel desempenhado pela Assistente Social; a 

realização de variadas actividades de carácter lúdico, cultural e informativo. 

 

     Dados os primeiros contactos com a realidade da comunidade onde ia 

estagiar, pude constatar a enorme heterogeneidade de situações de vida que 

ali estavam presentes. Alguns daqueles idosos estão bastante limitados física 

e/ou psiquicamente, outros pelo contrário, apresentam uma boa condição 

física e mental. Alguns, apesar de frequentarem a instituição, dizem sentir 

muitas vezes o peso da solidão e sofrem com a ausência de afecto e interesse 
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da família. Contrariamente, outros idosos referem não sentir solidão pois 

têm a sorte de terem uma família presente que os acarinha e ampara. Há 

idosos que se apresentam menos comunicativos, “fechados” a novas 

iniciativas e actividades, menos activos e mais pessimistas perante a vida. 

Outros pelo contrário são comunicativos, apresentam gosto pelo convívio, 

pelo desenvolvimento de actividades, são fisicamente e socialmente activos e 

optam por uma forma de estar positiva perante a vida.  

 

     Assim e dada esta heterogeneidade de casos foi difícil, no início, escolher 

a temática que iria desenvolver no meu trabalho. No entanto, com o decorrer 

do estágio, fui ficando fascinada com aqueles idosos que encaram a vida com 

optimismo, que preservam um espírito jovem e mantêm uma vida activa. Por 

isso mesmo incidi o meu estudo na temática do envelhecimento activo tendo 

como objectivo específico, em primeiro lugar, evidenciar os 

factores/condições que determinam o envelhecimento activo e, em segundo 

lugar, identificar e estudar casos de envelhecimento activo presentes no 

Centro de Dia e Convívio da Instituição “Envolver”. A observação directa 

(participante e não participante) permitiu-me identificar e estudar três casos 

que representam exemplos de envelhecimento activo79.  

     O Envelhecimento Populacional é uma realidade a nível mundial com 

particular destaque na Europa, sendo Portugal o 6º país mais velho do 

Mundo e o 5º mais velho da Europa. Desta forma promover o envelhecimento 

activo é o grande desafio do presente e do futuro.  

                                                 
79 Veja-se Metodologia, pp. 91-94 



8 

 

     Devido ao fenómeno do envelhecimento populacional o tema 

“envelhecimento activo” têm vindo a ser debatido por diversos autores e em 

diversos contextos, principalmente, no contexto político. O envelhecimento 

da população coloca-nos perante desafios como: a mudança de estereótipos 

relativamente às pessoas de idade; novo horizonte social (papel activo na 

família); novo horizonte económico (adiamento da idade da reforma para 

idades cada vez mais tardias); novo horizonte relativo ao ócio e tempo livre, 

entre muitos outros desafios. 

 

     A sociedade, em geral, tem um papel determinante no processo de 

envelhecimento activo do idoso, na medida em que, enquanto esta não 

reconhecer e continuar a desperdiçar o potencial dos idosos (enquanto 

pessoas que podem ser activas e produtivas), enquanto se continuar a 

alimentar estereótipos que impedem o aumento da participação 

socioeconómica do idoso, o envelhecimento activo continuará a ser privilegio 

apenas de alguns. 

 

     O conceito de “envelhecimento activo” que aqui se utiliza é o adoptado 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Segundo a OMS, o 

envelhecimento activo “é o processo de optimização das oportunidades de 

saúde, participação e segurança, com o objectivo de melhorar a qualidade de 

vida à medida que as pessoas ficam mais velhas”80. De acordo com a OMS a 

palavra “activo” diz respeito à participação contínua nas questões sociais, 

                                                 
80 Organização Mundial de Saúde (OMS), Envelhecimento Activo: uma política de saúde, 

2005. Consultado em: http://www.dgeep.mtss.gov.pt (Janeiro de 2007). 
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económicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de estar 

fisicamente activo ou de fazer parte da força de trabalho.  

 

     A primeira parte, do presente relatório, é constituída pelo enquadramento 

teórico-conceptual no qual estão incluídos quatro capítulos. O primeiro 

capítulo apresenta um breve resumo da actual situação demográfica do 

Mundo, Europa e Portugal. O segundo capítulo refere algumas teorias 

psicológicas e sociológicas que abordam o envelhecimento sob uma 

perspectiva positiva. O terceiro capítulo, é o capítulo mais desenvolvido do 

trabalho pois, é aquele que se refere especificamente ao envelhecimento 

activo. O quarto capítulo relata estereótipos relacionados com os idosos e 

enuncia algumas características do actual e futuro perfil sociológico dos 

idosos. A segunda parte do relatório refere-se aos procedimentos 

metodológicos adoptados. Segue-se uma terceira parte que é composta por 

dois capítulos: o primeiro referente ao enquadramento institucional, ou seja, 

é onde se apresenta a caracterização Sócio-Demográfica da freguesia de 

Camarate, a identificação da Instituição Envolver e suas valências e onde 

estão enumeradas as actividades e acções desenvolvidas no âmbito do 

estágio; o segundo refere-se aos casos de envelhecimento activo que foram 

estudados no âmbito do estágio.  
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
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CAPÍTULO 1  

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

 

1. Mudanças Demográficas a nível Mundial 

  

     “ Mudanças demográficas sem precedentes estão a transformar o mundo 

de hoje. Os números são estarrecedores, mas fora do campo das políticas 

sociais, dos meios académicos e dos organismos intergovernamentais, o tema 

do envelhecimento da população não suscitará muito provavelmente senão um 

grande bocejo. Este facto é só por si surpreendente, pois as mudanças 

referidas num novo relatório das Nações Unidas – World Population Ageing: 

1950-2050 (Envelhecimento da População Mundial: 1950-2050) e respectivo 

gráfico, Population Ageing 2002) – terão grandes repercussões na vida de 

todos nós81.”  

 

     De acordo com o relatório, até 2050, pela primeira vez, o número de idosos 

no mundo excederá o de jovens. Em 1950, as pessoas com 60 ou mais anos 

representavam 8% da população; em 2000, representavam 10% e até 2050 

deverão corresponder a 21%. Este rápido crescimento exigirá importantes 

ajustamentos económicos e sociais, na maioria dos países.     

     O relatório indica, que em 2002, o número de pessoas com 60 ou mais 

anos era de 629 milhões, segundo as projecções, esse número deverá 

                                                 
81 United Nations (UN), World Population Ageing: 1950-2050 in Segunda Assembleia Mundial 
sobre o Envelhecimento, Madrid, 2002.      
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aumentar para 2 mil milhões, até 2050. A população idosa cresce a um 

ritmo consideravelmente mais rápido do que os outros grupos etários e 

prevê-se que assim continue a ser, pelo menos nos próximos 25 anos.         

 

     “A própria população idosa está a envelhecer”. O grupo etário dos idosos 

mais velhos (80 ou mais anos) é o que está a crescer mais rapidamente e 

constitui 12% do número total de pessoas com 60 ou mais anos82. 

 

     O ritmo do envelhecimento da população, segundo o relatório, tem sido 

mais rápido nos países desenvolvidos do que nos países em 

desenvolvimento, o que significa, que os países desenvolvidos terão menos 

tempo para se ajustar às consequências desse envelhecimento. 

 

     Segundo o relatório das Nações Unidas, a idade mediana do mundo em 

2002 era de 26 anos. De acordo com os dados referentes a 2002, o país mais 

jovem é o Iémen, com uma idade mediana de 15 anos; o mais idoso é o 

Japão, com 41 anos. Prevê-se que, até 2050, a idade mediana aumente dez 

anos, ou seja, para 36 anos. Em 2050 prevê-se que o país mais jovem seja o 

Níger, com uma idade mediana de 20 anos; aquele que terá a população 

mais idosa deverá ser a Espanha, com uma idade mediana de 55 anos. 

     Os países desenvolvidos tendem a ter menos trabalhadores idosos. Nas 

regiões mais desenvolvidas, 21% dos homens com 60 ou mais anos são 

economicamente activos, enquanto nos países menos desenvolvidos, estes 

                                                 
82 Idem, ibidem 



13 

 

representam 50%. Em relação às mulheres, 10% das mulheres idosas são 

economicamente activas nas regiões mais desenvolvidas sendo que, nas 

regiões menos desenvolvidas a percentagem de mulheres idosas 

economicamente activas é superior (19%).      

 

     O envelhecimento da população é um fenómeno mundial que já está a ter 

consequências e repercussões em todas as esferas da vida quotidiana. Terá 

impacto directo nas relações no seio da família, na equidade entre as 

gerações, nos estilos de vida e na solidariedade familiar. 

     Tem e terá cada vez mais repercussões no plano económico (ao nível do 

crescimento económico, das pensões, das poupanças, do consumo e do 

investimento, ao nível dos mercados de trabalho, entre outros aspectos), no 

plano da saúde e até no domínio político. 

 

     O supracitado relatório alerta que “as alterações demográficas de hoje e 

de amanhã são extraordinárias e profundas. A própria sociedade humana 

será reestruturada, na medida em que forças sociais e económicas nos 

obrigam a encontrar novas maneiras de viver, de trabalhar e de cuidarmos 

uns dos outros. Ninguém ficará incólume. E não voltaremos a ver sociedades 

com uma configuração demográfica como as do passado, com uma grande 

base de jovens e poucos idosos”.   

     Assim, num futuro muito próximo, a população idosa, será bastante 

significativa em todo o Mundo. O envelhecimento da população que durante 

muito tempo atingiu apenas os países desenvolvidos afecta hoje, também, os 
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países em desenvolvimento. Entre 2007 e 2050, o maior aumento da 

percentagem de idosos ocorrerá nos países em desenvolvimento.83 

 

     Estima-se que, em 2007, a população mundial com 65 e mais anos 

representava cerca de 7% do total. Em 2030, prevê-se que mais de 60 países 

terão, no mínimo, 2 milhões de idosos. De todas as regiões do mundo, a 

Europa é a que apresenta maior envelhecimento, situação que, segundo as 

projecções, se manterá até 2030. Na Europa a população com mais de 65 

anos representava, em 2007, 16%, prevendo-se que seja de 21%, em 2025, e 

de 28% em 2050.84   

 

     Em 2008, o país mais velho do mundo continua a ser o Japão onde a 

população com mais de 65 anos representa 21% no total da população. A 

Itália é o segundo país mais velho (19,9%) e logo de seguida a Alemanha 

(19,8%). Portugal é o 6º país mais velho do Mundo e o 5º mais velho da 

Europa, com 17,3% de população idosa no total da população.85 

 

     Fontaine refere que todos os níveis da sociedade serão afectados pelo 

fenómeno do envelhecimento. No domínio económico, o fenómeno traduz-se 

e traduzir-se-á, por um aumento contínuo do número de reformados. No 

plano social, as infra-estruturas dos sistemas de protecção devem, e 

deverão, adaptar-se. No domínio cultural, aparecem, e aparecerão, grandes 

                                                 
83 ANTÓNIO, Stella, “O Envelhecimento em Portugal no século XXI:Contributos e Reflexões 

de Prospectiva Demográfica”, in Revista Cadernos de Economia, nº.84, 2008, p. 1. 
84 Idem, pp. 2 e 3. 
85 ANTÓNIO, Stella, op. cit. p. 4. 
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modificações, a par do aumento do tempo de lazer. Nos planos médico, 

biológico e psicológico, os investigadores serão levados cada vez mais a 

estudar de forma intensa o envelhecimento, com o objectivo de melhor 

compreenderem os seus mecanismos. Num plano mais geral, o desafio 

consiste em permitir às pessoas não só que vivam o mais tempo possível, 

mas também que vivam uma velhice bem sucedida86.    

 

 

                                                 
86 FONTAINE, Roger, Psicologia do envelhecimento, Lisboa, Climepsi editores, 2000, p.21.  
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2. Actual Situação Demográfica em Portugal 

 

     “A Demografia coloca-nos perante o grande grupo da 3ª e 4ª Idades. Hoje 

Co-habitamos com „velhos jovens‟ (65-75 anos), „velhos velhos‟ (acima dos 75 

anos), „velhos muito velhos‟ (acima dos 85 anos) e „ultravelhos‟ ou centenários. 

Esta inflação de idades, nada tem a ver com a Velhice propriamente dita, 

quando analisada à luz da estatística: o aumento é a resultante do fenómeno 

negativo (diminuição da natalidade), contrabalançado por um fenómeno 

positivo (recuo da mortalidade infantil)87”. 

 

     A população residente em Portugal tem vindo a apresentar um continuado 

envelhecimento demográfico, como resultado do declínio da fecundidade e do 

aumento da longevidade88. 

 

     No ano de 2007 o índice de envelhecimento89 atingiu 114 idosos por cada 

100 jovens. 

 

                                                 
87 CARVALHO, Pascoal Montezuma de, A magia da idade – reflexão médico-sociológica sobre 
o envelhecimento, Coimbra, 1989, pp. 213 e 214.   
88 Segundo as estatísticas demográficas de 2007 realizadas pelo Instituto Nacional de 

Estatística, cf. www.ine.pt.  
89 Índice de envelhecimento – Relação entre a população idosa e a população jovem, definida 
habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o 

número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa 

habitualmente por 100 pessoas dos 0 aos 14 anos). Notas explicativas, conceitos e 
nomenclaturas, INE, Estatísticas Demográficas 2007, Instituto Nacional de Estatística, 
Lisboa, 2008.      

http://www.ine.pt/
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     Entre 2002 e 2007, em relação ao total da população, a proporção de 

jovens (com menos de 15 anos de idade) reduziu-se de 16,0% para 15,3% 

enquanto que a proporção da população idosa (65 e mais anos de idade) 

aumentou de 16,4% para 17,4%. 

 

Ao nível da população em idade activa (15-64 anos) o grupo de adultos 

jovens (15-24anos) reduziu a sua proporção na população total de 13,4% em 

2002 para 11,6% em 2007, enquanto que o peso da população adulta (25-

64) aumentou de 54,2% (2002) para 55,6% (2007). 

 

A diminuição da fecundidade é responsável pelo envelhecimento ao nível da 

base da pirâmide etária.  

 

     Em 2007 o índice sintético de fecundidade90 teve o valor mais baixo 

registado na demografia portuguesa (1,33 crianças por mulher).  

 

     Observou-se também um adiamento da idade da mulher ao nascimento 

dos filhos. Mantendo-se assim a tendência que já se verifica há alguns anos, 

ou seja, a mulher portuguesa tem menos filhos e cada vez mais tarde. A 

idade média da mulher ao nascimento do “primeiro filho” subiu de 27,0 para 

                                                 
90 Índice sintético de fecundidade (ISF) – Número médio de crianças vivas nascidas por 
mulher em idade fértil (dos 15 aos 49 anos de idade), admitindo que as mulheres estariam 

submetidas às taxas de fecundidade observadas no momento. Valor resultante da soma das 

taxas de fecundidade por idades, ano a ano ou grupos quinquenais, entre os 15 e os 49 

anos, observadas num determinado período (habitualmente um ano civil). Notas 
explicativas, conceitos e nomenclaturas, INE, op. cit.     
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28,2 anos de idade e a idade média da mulher ao nascimento de um filho 

subiu de 29,0 para 30,0 anos de idade.  

 

     Entre 2002 e 2007 a descida da taxa de natalidade91 passou de 11,0 para 

9,7 nados vivos por mil habitantes, valor inferior à média da União Europeia 

que em 2007 se situou em 10,6%.  

     Por outro lado, o aumento da longevidade contribui para um 

envelhecimento ao nível do topo da pirâmide.  

 

A esperança média de vida92 em 2005-2007 atingiu 75,18 anos para os 

homens e 81,57 anos para as mulheres.  

 

     O processo de envelhecimento demográfico é, desta forma, realçado pelo 

estreitamento da base da pirâmide etária (que reflecte a redução dos 

efectivos populacionais jovens, como resultado da baixa de natalidade) e pelo 

alargamento do topo da pirâmide (que traduz o acréscimo das pessoas 

idosas, devido ao aumento da esperança de vida). 

 

 

 

                                                 
91 Taxa de natalidade – Número de nados vivos ocorridos durante um determinado período 
de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período 

(habitualmente expressa em número de nados vivos por 1000 habitantes). Notas 
explicativas, conceitos e nomenclaturas, INE, op. cit      
 
92 Esperança média de vida – Número médio de anos que uma pessoa pode viver, mantendo-

se as taxas de mortalidade por idade observadas no momento. Notas explicativas, conceitos e 
nomenclaturas, INE, op. cit.      
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Figura 1 Pirâmide etária, Portugal, 2002 e 2007 

 

 

Fonte: INE, Estatísticas Demográficas 2007 

 

     O abrandamento do crescimento populacional total e o envelhecimento 

populacional têm sido as principais tendências demográficas observadas nos 

últimos anos em Portugal.  

 

     Segundo as estatísticas estas principais tendências demográficas 

acentuaram-se em 2007. 

     A taxa de crescimento natural93 há muito que manifesta uma tendência de 

redução e apresentou em 2007, pela primeira vez na história demográfica 

                                                 
93 Taxa de crescimento natural – Saldo natural observado durante um determinado período 

de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período 

(habitualmente expressa por 100 ou 1000 habitantes). Notas explicativas, conceitos e 
nomenclaturas, INE, op. cit.      
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portuguesa recente, um valor negativo (-0,01%). Desde o início do século XX 

apenas em 1918 foi registado um saldo natural negativo (associado à gripe 

pneumónica que atingiu o país nesse ano). 

 

     Para além de Portugal, também a Itália, Estónia, Alemanha, Roménia, 

Hungria, Lituânia, Letónia e Bulgária apresentaram, em 2007, taxas de 

crescimento natural de valor negativo. 

 

     Em 31 de Dezembro de 2007 a população residente94 em Portugal foi 

estimada em 10 617 575 indivíduos, tendo-se verificado um acréscimo 

populacional de 18 480 indivíduos em relação a 2006.  

 

     Contudo, desde 2003 que o ritmo de crescimento da população tem vindo 

a abrandar. Portugal atingiu em 2007 uma taxa de crescimento efectivo95 de 

0,17% (valor que se revelou abaixo do valor médio para a União Europeia 

que foi de 0,48%).   

 

     Este novo abrandamento do ritmo de crescimento da população, além de 

estar associado ao saldo natural96 negativo, está também associado à 

                                                 
94 População residente – Pessoas que, independentemente de no momento de observação – 

zero horas do dia de referência – estarem presentes ou ausentes numa determinada unidade 

de alojamento, aí habitam a maior parte do ano com a família ou detêm a totalidade ou a 
maior parte dos seus haveres. Notas explicativas, conceitos e nomenclaturas, INE, op. cit.       
95 Taxa de crescimento efectivo – Variação populacional observada durante um determinado 

período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período 
(habitualmente expressa por 100 ou 1000 habitantes). Notas explicativas, conceitos e 

nomenclaturas, INE, op. cit.      
96 Saldo natural – Diferença entre o número de nados – vivos e o número de óbitos, num 

dado período de tempo. Notas explicativas, conceitos e nomenclaturas, INE, op. cit.      
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diminuição do saldo migratório97 (este indicador atingiu o seu ponto máximo 

entre 2001 e 2003, tendo vindo a diminuir) que em 2007 foi estimado em 19 

500 indivíduos.        

 

     A análise regional mostra que em 2007, à semelhança do que se verificou 

para Portugal, na maioria das regiões observou-se um crescimento 

populacional positivo, com excepção da região Centro (crescimento 

praticamente nulo) e do Alentejo com crescimento negativo. 

 

     O Algarve registou em 2007 a maior taxa de crescimento efectivo 

(situação que se repete desde 2002) o que resulta sobretudo de taxas de 

crescimento migratório98 muito superiores às registadas para Portugal. 

 

     A região Centro apresentou, entre 2002 e 2007, taxas de crescimento 

natural negativas e registou, neste último ano, um crescimento efectivo 

quase nulo, em resultado do facto de em 2007 o crescimento migratório não 

ter sido suficiente para compensar o crescimento natural negativo. 

 

     Lisboa e as regiões autónomas da Madeira e dos açores mantiveram, 

entre 2002 e 2007, taxas de crescimento efectivo positivas (devido a taxas de 

crescimento natural e migratório também positivas). 

                                                 
97 Saldo migratório – Diferença entre o número de entradas e saídas por migração, 

internacional ou interna, para um determinado país ou região, num dado período de tempo. 

Notas explicativas, conceitos e nomenclaturas, INE, op. cit.          
98 Taxa de crescimento migratório – Saldo migratório observado durante um determinado 

período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período 

(habitualmente expressa por 100 ou 1000 habitantes). Notas explicativas, conceitos e 
nomenclaturas, INE, op. cit      
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     Em 2007 verificou-se que a Região Autónoma dos Açores detinha a maior 

proporção de jovens (19,0%) e a mais baixa percentagem de idosos (12,4%). 

O Alentejo apresentava a menor proporção de jovens (13,3%) e a maior 

percentagem de idosos (23,0%). 

 

     As alterações da estrutura etária da população ocorreram em todas as 

regiões, embora com ritmos diferenciados. 

 

     Em 2007, as regiões do Alentejo, Centro e Algarve apresentaram um 

índice de envelhecimento superior ao de Portugal. Pelo contrário, as regiões 

Autónomas, o Norte e Lisboa registaram valores inferiores (Figura 2).   

 

     Em relação ao índice de dependência total, ou seja, o número de jovens 

(indivíduos dos 0-14 anos) e de idosos (com 65 ou mais anos) em cada 100 

indivíduos em idade activa (15-64 anos), aumentou de cerca de 48 desde 

2002 para cerca de 49 em 2007. Este valor é resultado, por um lado, da 

redução do índice de dependência de jovens99, de 23,4 para 22,8 e por outro 

lado, do aumento de índice de dependência de idosos100, de 24,7 para 25,9. 

 

                                                 
99 Índice de dependência de jovens – Relação entre a população jovem e a população em 

idade activa, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 

idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos e o número de pessoas com idades 
compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com 15-

64 anos). Notas explicativas, conceitos e nomenclaturas, INE, op. cit.       
100 Índice de dependência de idosos – Relação entre a população idosa e a população em 
idade activa, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 

ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos 

(expressa habitualmente por 100 pessoas com 15-64 anos). Notas explicativas, conceitos e 
nomenclaturas, INE, op. cit.      
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     Um último aspecto a considerar, nesta breve síntese sobre a situação 

demográfica em Portugal, diz respeito à diminuição do índice de renovação 

da população em idade activa. Isto é, se em 2002, por cada 100 indivíduos 

potencialmente a sair do mercado de trabalho (entre os 55 e os 64 anos de 

idade) havia cerca de 141 indivíduos (entre os 20 e os 29 anos de idade) que 

potencialmente estava a entrar, em 2007 esse valor foi reduzido para 115.   
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Figura 2. Índice de Envelhecimento, NUTS III, 2007 

 

 

Fonte: INE, Estatísticas Demográficas 2007 
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2.1. Evolução da população até 2050 

 

     “As Projecções de População Residente em Portugal, no horizonte 2000-

2050, revelam um envelhecimento continuado da população, consequência 

do previsível aumento da esperança de vida bem como da manutenção dos 

níveis de fecundidade abaixo do limiar de substituição das gerações. A 

possibilidade de se verificarem saldos migratórios positivos poderá atenuar 

esta tendência, mas não a evitará101.”  

 

     De acordo com os resultados das últimas projecções de população 

residente102, o país poderá esperar um aumento dos efectivos populacionais 

até 2010 (cerca de 10 626 milhares). No entanto, prevê-se que essa 

tendência se inverta a partir desse ano, decrescendo até aos 9 302 milhares 

de indivíduos em 2050. 

 

     A manter-se a tendência observada nas últimas décadas, a população 

continuará a envelhecer. 

 

     Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a proporção de jovens dos 0 

aos 14 anos de idade poderá vir a decrescer até cerca de 13% do total de 

efectivos, face aos 15,3% registados no ano de 2007. Pelo contrário, 

                                                 
101 INE, Projecções de População Residente em Portugal – 2000-2050, in Destaque: 

Informação à Comunidade Social, 12 de Junho de 2003. 
102 INE, Estatísticas Demográficas 2007, Instituto Nacional de Estatística, Lisboa, 2008. 

Resultados do cenário base, o mais plausível face à informação demográfica disponível à 
data de execução das projecções (2003). 
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relativamente à percentagem de idosos, esta continuará a aumentar até aos 

32%, valor que quase duplica face aos 17,4% observados em 2007. 

 

     A união destas duas tendências explica o aumento do índice de 

envelhecimento, que poderá atingir, neste cenário, os 243 idosos por cada 

100 jovens, valor em muito superior aos 114 verificados em 2007. 

 

     Em relação à população activa (entre os 15 e os 64 anos de idade), 

espera-se que a sua proporção em 2050 decresça para aproximadamente 

55%, comparativamente com os 67,2% registados em 2007. 

 

     O aumento da proporção da população idosa e o decréscimo da 

população em idade activa provoca um agravamento do índice de 

dependência de idosos. Em 2007, estimou-se que por cada 100 indivíduos 

em idade activa residiam no país cerca de 26 idosos. Em 2025 esse valor 

poderá ascender a 34 e em 2050 a 58 idosos por cada 100 indivíduos em 

idade activa.  

 

     As previsões apontam para níveis de fecundidade abaixo do limiar de 

substituição de gerações (2,1 crianças por mulher em idade fecunda), para 

um contínuo aumento da esperança média de vida à nascença, e para um 

saldo migratório positivo mas moderado. Tudo isto contribuindo para a 

tendência de envelhecimento.   
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     Prevê-se ainda um contínuo aumento do volume populacional nas idades 

mais elevadas, que se acentua entre 2025 e 2050 (figura 3).    
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Figura 3. Pirâmide etária, Portugal, 2007e, 2025p e 2050p 

 

 

 

 
Fonte: INE, Estatísticas Demográficas 2007 

 

                                                 
e – Estimativas 
p – Projecções  
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CAPÍTULO 2 
 
TEORIAS SOBRE O ENVELHECIMENTO 

 
     As teorias sobre o envelhecimento são múltiplas, o que se pretende aqui é 

referir algumas teorias psicológicas e sociológicas sobre o envelhecimento, 

que foram sendo apresentadas ao longo do século XX e, que promovem o 

incentivo ao bem-estar do idoso e a sua inclusão nas políticas públicas, 

numa forma positiva de ver o envelhecimento populacional.   

 

1. Teorias Psicológicas  

 

a)  Teoria do desenvolvimento da continuidade (1930) 

 

     Esta teoria foi proposta por Carl Gustav Jung que dividiu a vida humana 

em duas metades e quatro idades (infância, vida adulta, meia idade e 

velhice), separadas por estágios de transição (adolescência, entardecer e 

idade avançada). Cada idade tem um tema básico e as suas próprias tarefas 

e metas. 

     Para Jung os homens idosos tendem a ser mais femininos, e as mulheres 

idosas, mais masculinas. 
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     O autor defende que, depois dos anos mais avançados, inicia-se o 

processo de realização do self, pelo contacto com os arquétipos do Velho 

Sábio (no homem) e da Grande Mãe (na mulher)103 

 

 

 

b)  As oito idades do ser humano 

     Erik Erikson (1950) 

 

     Erikson considerou a vida humana em toda a sua extensão. O autor 

defendeu que as influências socioculturais contextualizam a manifestação e 

a resolução das crises evolutivas do ciclo da vida. 

     Para Erikson, a maturidade era vista como a conquista do apogeu 

profissional e a velhice, como o processo de auto-aceitação, o 

desenvolvimento de integridade da história pessoal e formação de um ponto 

de vista sobre a morte104. 

 

 

c)  Teoria da reprodução  

    Birren (1961) 

 

                                                 
103

 SOUZA, Martha, Apontamentos de Gerontologia: conceitos e teorias sobre o 
envelhecimento, p.5 consultado em: 
http://www.unifra.br/professores/Martha/AULA%204%20Teorias%20do%20envelhecimento.doc 
104 SOUZA, Martha, op. cit. p. 6. 

http://www.unifra.br/professores/Martha/AULA%204%20Teorias%20do%20envelhecimento.doc
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     A teoria da reprodução, pressupõe que o desenvolvimento presente de 

algum modo reproduz o passado, sendo influenciado por ele. Para Birren, na 

velhice assiste-se a uma selecção do que houve de melhor nas fases 

anteriores105. 

 

 

d)  Orientação dialéctica  

     Paradigma de desenvolvimento ao longo de toda a vida (life-span)  

 

     Klaus Riegel foi o primeiro a propor este paradigma. Para Riegel, 

transições ou crises de desenvolvimento originam produtos e fontes de 

influência, os quais podem ter valência positiva ou negativa sobre o 

desenvolvimento. As suas principais categorias de influência são as de 

natureza inato-biológica, individual-psicológica, cultural-psicológica e 

natural-ecológica. A contribuição relativa de cada uma das influências muda 

conforme a idade. Estas influências podem ser esperadas ou inesperadas, 

individuais ou colectivas. A sincronia entre essas fontes de influência e a 

continuidade de cada uma delas produz períodos de desenvolvimento normal 

ou interrompido. 

     Riegel refere que, o desenvolvimento não é um caminho linear, mas uma 

tensão constante entre forças que o determinam. Os esforços adaptativos do 

indivíduo (investir em novos conhecimentos, em novos papéis ou em 

                                                 
105 OLIVEIRA, Barros de, Psicologia do Envelhecimento e do Idoso, 3ª ed., Porto, LivPsic, 
2008, p. 33.   
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mecanismos de enfrentamento) conduzem o desenvolvimento a uma nova 

síntese (um novo desenvolvimento)106.  

 

 

  e)  Teoria cognitiva da personalidade e do envelhecimento  

       Thomae (1970) 

 

     Esta teoria tenta integrar os domínios bio-cognitivo-afectivo-social, em 

interacção constante entre eles, privilegiando a percepção que o sujeito tem 

da sua situação e do próprio self, sendo estas percepções ou expectativas 

quanto ao envelhecimento e a velhice mais importantes do que a realidade 

em si107. 

 

 

f)  Teoria do desenvolvimento e do envelhecimento  

    Baltes e Baltes (1990) 

 

     Baltes e colaboradores enquadram o desenvolvimento humano em alguns 

princípios:  

 

- o desenvolvimento processa-se ao longo de todo o curso de vida (todos os 

períodos são importantes), ocorrendo em todas as fases processos 

cumulativos (continuidade) e processos inovadores (descontinuidade); 

                                                 
106 SOUZA, Martha, op. cit. p. 7 e 8. 
107 OLIVEIRA, op. cit. p. 34. 



33 

 

- o desenvolvimento (que pode assumir crescimento e declínio em todas as 

fases) não é um processo unívoco e unidireccional, mas multimensional e 

multidireccional, assumindo diferentes formas e direcções conforme as 

diversas pessoas e circunstâncias; 

 

- o desenvolvimento processa-se através de equilíbrios constantes entre 

ganhos e perdas, prevalecendo os ganhos na idade juvenil e as perdas na 

última idade; 

 

- há plasticidade no desenvolvimento dependente de diversos contextos, 

designadamente da idade, do contexto histórico (factores ambientais) e 

eventos não normativos, mais ou menos inesperados e que podem provocar 

crises: 

 

- sendo complexo o desenvolvimento, deve ter-se em conta outras disciplinas 

(dimensão multidisciplinar) como a biologia, a sociologia, a antropologia, na 

compreensão do envelhecer.  

 

     Com base nestes princípios, Baltes desenvolveu um modelo psicológico de 

envelhecimento bem sucedido, denominado optimização selectiva com 

compensações, baseado na dinâmica entre ganhos e perdas, num processo 

de adaptação que resulta de três elementos: selecção (progressiva restrição 

dos domínios de funcionamento na vida de cada pessoa), optimização 

(valorização do que enriquece a pessoa, maximizando as escolhas realizadas) 
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e compensação (capacidade de compensar as perdas sofridas). Este processo 

permite envelhecer de um modo mais positivo, seleccionando o mais 

importante, optimizando-o e usando eventuais compensações108.  

 

 

g)  Teoria da gerotranscendência 

Tornstam (1996)  

 

     A teoria da gerotranscendência desenvolvida por Tornstam, citada por 

Oliveira, postula que na velhice a visão materialista da vida vai cedendo 

lugar a uma visão mais transcendente que traz consigo uma maior 

satisfação com a vida. O conceito de transcendência vai na linha de alguns 

estudos sobre a cognição onde o pensamento é interpretado mais 

holisticamente, englobando dimensões subjectivas e emocionais e não 

apenas objectivas e racionais. O conceito de transcendência comporta três 

níveis de mudança ontológica: a nível cósmico (mudanças em relação ao 

tempo, espaço, sentido da vida e da morte, comunhão com o espírito do 

universo); a nível do eu (passagem do egocentrismo ao altruísmo, integração 

dos vários aspectos do eu); a nível das relações interpessoais e sociais 

(prevalência das relações profundas e não superficiais, apreciação da 

solidão, aumento da reflexão)109.    

 

 

                                                 
108 OLIVEIRA, op. cit. p. 35 
109 OLIVEIRA, op. cit. p. 37. 
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  2. Teorias Sociológicas 

 

a)  Teoria da actividade  

     Havighurst (1968) 

 

     Segundo esta teoria, o declínio das actividades físicas e mentais 

associado à velhice é um factor determinante das doenças psicológicas e do 

retraimento social do idoso. Na perspectiva desta teoria, o interesse em 

manter os mesmos níveis de actividade dos estágios anteriores da vida 

adulta contribui de forma significativa para um envelhecimento bem 

sucedido. Para a manutenção do autoconceito positivo, os idosos devem 

substituir os papéis, de modo a que o bem-estar na velhice seja o resultado 

do incremento de actividades relacionadas a esses novos papéis sociais. 

     Esta teoria reforça o poder do pensamento positivo ou da acção positiva 

que, por sua vez, enfatiza o senso comum sobre o envelhecimento bem 

sucedido110. 

 

 

b)  Modernização  

     Cowgill e Holmes (1972)  

 

     Esta teoria preocupa-se com a exclusão social dos idosos. O conceito de 

modernização refere-se ao processo de industrialização que conduz a 

                                                 
110 SOUZA, Martha, op. cit. p. 9. 
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mudanças estruturais particulares a cada contexto histórico e cultural. O 

argumento central desta teoria é que o status dos idosos está directamente 

ligado ao grau de industrialização da sociedade. 

     Segundo esta teoria, o declínio do status (redução nos papéis de 

liderança, no poder e na influência, bem como o desengajamento do idoso da 

vida e da sua comunidade) pode ser explicado por quatro factores: 

 

1. Tecnologia cientifica: leva à criação de novas ocupações profissionais 

tornando obsoletos os conhecimentos e aptidões das pessoas mais 

velhas. 

2. Urbanização: inclui a separação entre o trabalho e a vida doméstica e 

o distanciamento geográfico entre jovens migrantes urbanos e suas 

famílias, acarretando mudanças profundas nas relações 

intergeracionais. 

3. Educação intensiva: os jovens representam o progresso e, portanto, os 

recursos educacionais são preferencialmente direccionados a eles, 

acentuando o declínio no status dos idosos, e essas mudanças 

ampliam a distância entre as gerações, causando a segregação 

intelectual entre essas pessoas. 

4. Tecnologias em saúde: a modificação da estrutura demográfica e o 

aumento da produtividade e do tempo de serviço ocasionam uma 

competição intergeracional por empregos, em consequência da qual os 

idosos são compelidos a abandonar o mercado de trabalho, com a 
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consequente redução da sua renda, do seu prestígio e do seu 

status111.   

 

 

c)  Teoria da subcultura           

 

     A teoria da subcultura enfatiza que as normas e expectativas de 

comportamento estabelecem-se com base nas interacções sociais. 

     Esta teoria surgiu nos Estados Unidos com o objectivo de explicar grupos 

activistas como os “Panteras Grisalhos” e a “Associação Americana de 

Reformados”, que, segundo pesquisadores, desenvolveram uma cultura 

própria que se reflecte em crenças e interesses que são fomentados pela 

exclusão social, pela restrição de oportunidades de interacção com outros 

grupos etários e pela existência de políticas segregacionistas, exemplificadas 

em conjuntos residenciais, clubes e centros de convivência e outras práticas 

sociais que tendem a congregar os idosos num mesmo contexto. 

     A teoria possui duas vertentes: de um lado, a existência dessa subcultura 

pode aumentar o conceito negativo em relação à pessoa idosa, mas por outro 

lado, pode estimular o nascimento de uma consciência de grupo com 

potencial para empreender acções sociais e políticas em defesa dos direitos 

da categoria112. 

d)  Teoria do colapso de competência   

     Kuypers e Bengston (1973) 

                                                 
111 SOUZA, Martha, op. cit. p. 11. 
112 SOUZA, Martha, op. cit. p. 13. 
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     Esta teoria analisa as consequências negativas que podem acompanhar 

as crises na idade avançada. 

     Os autores desta teoria sugerem um modelo prático de actuação, 

denominado “terapia de reconstrução social”, que oferece apoio ambiental 

para favorecer a expressão pessoal e encorajar o aumento do senso de 

competência do idoso e da família113. 

 

 

e)  Teoria crítica  

 

     A teoria crítica integra um pensamento emancipatório, ou seja, refere-se 

àquilo que poderia existir, nomeadamente o que poderia existir melhor. A 

abordagem desta teoria corresponde, não ao estudo dos ”factos naturais” da 

velhice, mas sim ao estudo dos aspectos societais que mostram que esses 

factos são socialmente construídos e que, por isso, poderiam ser outros114.  

 

     Moody considera que o pensamento teórico sobre o envelhecimento deve 

abarcar o conhecimento que permite, por um lado, perspectivar como as 

coisas podiam ser diferentes (conhecimento emancipatório) e, por outro e 

consequentemente, intervir no sentido da sua melhoria (praxis)115. 

      

                                                 
113 SOUZA, Martha, op. cit. p. 15. 
114PESTANA, Nuno, Trabalhadores Mais Velhos: Políticas Públicas e Práticas Empresariais, 

Cadernos de Emprego e Relações de Trabalho, Lisboa, Direcção-Geral do Emprego e das 

Relações de Trabalho, 2003, pp. 105 a 107. 
115 Idem, ibidem. 
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Esta teoria tem assim, as seguintes proposições116: 

 

- A subjectividade e a dimensão interpretativa do envelhecimento; 

- A praxis, entendida como a de envolvimento em acções que visem a 

mudanças, como propostas de políticas públicas para a população idosa; 

- A união entre académicos e profissionais, por meio da praxis, para uma 

produção de conhecimentos que aborda o envelhecimento como um processo 

de emancipação; 

- A crítica necessária ao conhecimento existente, à cultura e à economia 

vigentes para a criação de modelos positivos de envelhecimento que 

ressaltem a força e a diversidade do processo. 

 

 

 

 

                                                 
116 SOUZA, Martha, op. cit. p. 17. 
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CAPÍTULO 3 

ENVELHECIMENTO ACTIVO 

 

“A expansão do envelhecer não é um problema. É sim uma das maiores 

conquistas da humanidade. O que é necessário é traçarem-se políticas 

ajustadas para envelhecer são, autónomo, activo e plenamente integrado. A 

não se fazerem reformas radicais, teremos em mãos uma bomba relógio 

pronta a explodir em qualquer altura117”.  

 

1. O CONCEITO DE ENVELHECIMENTO ACTIVO 

 

     As alterações demográficas do último século, reflectindo o envelhecimento 

da população, vieram colocar aos governos, às famílias e à sociedade em 

geral, desafios para os quais não estavam preparados. 

     Envelhecer com saúde, autonomia e independência, o mais tempo 

possível, constitui hoje, um desafio à responsabilidade individual e colectiva, 

com tradução significativa no desenvolvimento económico dos países118. 

 

     De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o envelhecimento activo 

“é o processo de optimização das oportunidades de saúde, participação e 

                                                 
117

 Kofi Annan, cit. por MAGALHÃES, in Envelhecimento Demográfico Novos Desafios, 

Workshop – UTAD, Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior de Saúde, 2005, p. 

20.   
118 MINISTÉRIO DA SAÚDE, Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, Direcção-
Geral da Saúde, 2004. 



41 

 

segurança, com o objectivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as 

pessoas ficam mais velhas”. 

     O termo “envelhecimento activo” adoptado pela Organização Mundial de 

Saúde no final dos anos 90, procura transmitir uma mensagem mais 

abrangente do que “Envelhecimento Saudável”, e reconhecer, além dos 

cuidados com a saúde, outros factores que afectam o modo como os 

indivíduos e as populações envelhecem. 

     A Organização Mundial de Saúde relata que o envelhecimento activo 

aplica-se tanto a indivíduos quanto a grupos populacionais. Permite que as 

pessoas percebam o seu potencial para o bem-estar físico, social e mental ao 

longo do curso da vida, e que essas pessoas participem da sociedade de 

acordo com as suas necessidades, desejos e capacidades; ao mesmo tempo, 

propicia protecção, segurança e cuidados adequados, quando necessários119.  

 

     O objectivo do envelhecimento activo é aumentar a expectativa de uma 

vida saudável120 e a qualidade de vida das pessoas121, inclusive as que estão 

frágeis, fisicamente incapacitadas e requerem cuidados. 

                                                 
119 Organização Mundial de Saúde (OMS), Envelhecimento Activo: uma política de saúde, 1.ª 

ed. Traduzida para o português, 2005. Consultado em: http://www.dgeep.mtss.gov.pt 
(Janeiro de 2007). 
120 Expectativa de uma vida saudável – é uma expressão geralmente usada como sinónimo 

de “expectativa de vida sem incapacidades físicas”. Enquanto a expectativa de vida ao 
nascer permanece uma medida importante do envelhecimento da população, o tempo de 

vida que as pessoas podem esperar viver sem precisar de cuidados especiais é 

extremamente importante para uma população em processo de envelhecimento. (Cf. 
Ibidem).  
121 Qualidade de vida é “ a percepção que o indivíduo tem da sua posição na vida dentro do 

contexto da sua cultura e do sistema de valores de onde vice, e em relação aos seus 
objectivos, expectativas, padrões e preocupações. É um conceito muito amplo que incorpora 

de uma maneira complexa a saúde física de uma pessoa, o seu estado psicológico, o seu 

nível de dependência, as suas crenças e a sua relação com características proeminentes no 

ambiente.” (Cf. Organização Mundial de Saúde (OMS), Envelhecimento Activo: uma política de 
saúde, 1.ª ed. Traduzida para o português, 2005). 
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     A palavra “activo” refere-se à participação contínua nas questões sociais, 

económicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de 

estar fisicamente activo ou de fazer parte da força de trabalho. 

     Assim na perspectiva do envelhecimento activo as pessoas mais velhas 

que estão reformadas e aquelas que apresentam alguma doença ou vivem 

com alguma necessidade especial podem continuar a contribuir activamente 

para os seus familiares, comunidades e países. 

     O termo “saúde” refere-se ao bem-estar físico, mental e social, como é 

definido pela Organização Mundial de Saúde. 

     Uma boa saúde122 é essencial para que as pessoas mais idosas possam 

manter uma qualidade de vida aceitável e possam continuar a assegurar os 

seus contributos na sociedade, uma vez que as pessoas idosas activas e 

saudáveis, para além de se manterem autónomas, constituem um 

importante recurso para as suas famílias, comunidades e economias. 

     Desta forma, para um projecto de envelhecimento activo, as politicas e 

programas que promovem a saúde mental e as relações sociais são tão 

importantes quanto aquelas que melhoram as condições físicas da saúde. 

     Manter a autonomia123 e a independência124 durante o processo de 

envelhecimento é uma meta fundamental para indivíduos e governantes. 

                                                 
122 A saúde é um recurso da vida quotidiana e não apenas um objectivo a atingir, trata-se de 

um conceito positivo que valoriza os recursos sociais e individuais, assim como as 

capacidades físicas. (Cf. Organização Mundial de Saúde (OMS), Envelhecimento Activo: uma 
política de saúde, 1.ª ed. Traduzida para o português, 2005). 
123 Interdependência é, em geral, entendida como habilidade de executar funções 

relacionadas à vida diária, isto é, a capacidade de viver independentemente na comunidade 
com alguma ou nenhuma ajuda de outros. (Cf. Ibidem). 
124 Autonomia é a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais sobre como se 

deve viver diariamente, de acordo com as suas próprias regras e preferências. (Cf. 

Organização Mundial de Saúde (OMS), Envelhecimento Activo: uma política de saúde, 1.ª ed. 
Traduzida para o português, 2005). 



43 

 

     No entanto a interdependência e a solidariedade entre gerações são 

princípios relevantes para o envelhecimento activo uma vez que o 

envelhecimento activo ocorre dentro de um contexto que envolve outras  

pessoas – amigos, colegas de trabalho, vizinhos e membros da família125. 

 

 

1.1. Os Factores/ Determinantes do Envelhecimento Activo  

 

     O conceito de envelhecimento activo, preconizado pela Organização 

Mundial da Saúde e defendido na II Assembleia Mundial sobre o 

Envelhecimento, depende de uma variedade de determinantes, que envolvem 

indivíduos, famílias e nações126. 

 

a)  Factores determinantes transversais127: cultura e género  

 

     A cultura é um factor determinante transversal dentro da estrutura para 

compreender o envelhecimento activo. 

                                                 
125MINISTÉRIO DA SAÚDE, Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, Direcção-

Geral da Saúde, 2004. 
126 Organização Mundial de Saúde (OMS), Envelhecimento Activo: uma política de saúde, 1.ª 

ed. Traduzida para o português, 2005. Consultado em: http://www.dgeep.mtss.gov.pt 

(Janeiro de 2007). 
127 A cultura e o género são determinantes transversais, ou seja, influenciam os outros 

determinantes de um envelhecimento activo, interferindo não apenas a forma como as 

gerações se inter-relacionam, como nos comportamentos relativamente à saúde e à doença. 

(Cf. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, 
Direcção-Geral da Saúde, 2004). 



44 

 

     A cultura, que abrange todas as pessoas e populações, modela a nossa 

forma de envelhecer, pois influência todos os outros factores determinantes 

do envelhecimento activo.  

     Os valores culturais e as tradições determinam muito como uma 

sociedade encara as pessoas idosas128 e o processo de envelhecimento. 

     Segundo a Organização Mundial de Saúde quando as sociedades 

atribuem sintomas de doença ao processo de envelhecimento, elas têm 

menor probabilidade de oferecer serviços de prevenção, detecção precoce e 

tratamento apropriado.  

     É necessário desmistificar estereótipos ultrapassados e informações 

erróneas. Além disto, há valores universais essenciais que transcendem a 

cultura, tais como a ética e os direitos humanos129. 

 

     Em relação ao género a Organização Mundial de Saúde relata que em 

muitas sociedades, as mulheres jovens e adultas têm status social inferior e 

acesso mais restrito a alimentos nutritivos, educação, trabalho significativo e 

serviços de saúde. 

     O papel tradicional das mulheres como responsáveis pelos cuidados com 

a família também pode contribuir para um aumento da pobreza e de 

problemas de saúde quando ficam mais velhas. Algumas mulheres são 

forçadas a largar o trabalho remunerado para assumir os cuidados com a 

                                                 
128 Consideram-se pessoas idosas os homens e mulheres com idade igual ou superior a 65 

anos. (Cf. INE, As Gerações Mais Idosas. Série de Estudos Nº. 83. Portugal, Lisboa, 1999). 
129

 Organização Mundial de Saúde (OMS), Envelhecimento Activo: uma política de saúde, 1.ª 

ed. Traduzida para o português, 2005. Consultado em: http://www.dgeep.mtss.gov.pt 

(Janeiro de 2007). 
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família. Outras nunca têm acesso ao trabalho remunerado, já que cuidam de 

filhos, pais idosos, cônjuges e netos em tempo integral. 

     Por outro lado, homens jovens e adultos estão mais sujeitos a lesões 

incapacitantes ou morte devido á violência, aos riscos ocupacionais e ao 

suicídio. Também assumem comportamentos de maior risco, como fumar, 

consumir bebidas alcoólicas e drogas e se expor desnecessariamente ao risco 

de lesões130.  

 

 

b)  Factores determinantes relacionados aos sistemas de saúde     

e serviço social 

 

     Os serviços sociais e de saúde precisam ser integrados, coordenados e 

eficazes em termos de custos. Não pode haver discriminação de idade na 

provisão de serviços e os provedores destes devem tratar as pessoas de todas 

as idades com dignidade e respeito. 

     Para promover o envelhecimento activo, os sistemas de saúde necessitam 

de ter uma perspectiva de curso de vida que vise à promoção da saúde131, 

prevenção de doenças132 e acesso equitativo a cuidado primário e de longo 

prazo de qualidade. 

                                                 
130 Organização Mundial de Saúde (OMS), Envelhecimento Activo: uma política de saúde, 1.ª 

ed. Traduzida para o português, 2005. Consultado em: http://www.dgeep.mtss.gov.pt 

(Janeiro de 2007). 
131 Promoção da saúde é o processo que permite às pessoas controlar e melhorar a sua 
saúde. (Cf. Ibidem) 
132 A prevenção de doenças abrange a prevenção e o tratamento de enfermidades 

especialmente comuns aos indivíduos à medida que envelhecem: doenças não – 
transmissíveis e lesões. A prevenção pode ser “primária” (abstenção do uso do tabaco); 
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     Apesar de grandes esforços na promoção da saúde e prevenção de 

doenças, as pessoas estão sob um risco cada vez maior de desenvolver 

doenças conforme envelhecem. Por isso, o acesso aos serviços curativos133 é 

indispensável.   

     À medida que a população envelhece, a demanda por medicamentos que 

retardem e tratem doenças crónicas, aliviem a dor e melhorem a qualidade de 

vida irá continuar a aumentar. Esta situação implica um esforço renovado 

para garantir o acesso aos medicamentos essenciais e seguros e a utilização 

adequada e custo-eficaz das drogas actuais e novas. A parceria neste esforço 

precisa de incluir governos, profissionais da saúde, indústria farmacêutica, 

terapeutas tradicionais, empresas e organizações que representam os idosos. 

     A assistência de longo prazo134 é outro factor determinante relacionado 

aos sistemas de saúde e serviço social. A assistência de longo prazo abrange 

sistemas de apoio informais e formais. 

      Os sistemas de apoio formais podem incluir uma ampla variedade de 

serviços comunitários (saúde publica, cuidados básicos, tratamento 

                                                                                                                                                         
“secundária” (triagem para detecção precoce de doenças crónicas); ou ainda, “terciária” 

(tratamento clínico adequado). Todas as formas contribuem para reduzir o risco de 

incapacidades. As estratégias de prevenção de doenças – que podem também incluir as 

doenças infecciosas – poupam gastas em qualquer idade. (Cf. Organização Mundial de 
Saúde (OMS), Envelhecimento Activo: uma política de saúde, 1.ª ed. Traduzida para o 

português, 2005).  
133 Como a grande maioria da população idosa de qualquer país vive em comunidades, a 
maior parte dos serviços curativos deve ser oferecida pelo sector de cuidados primários. Este 

é o sector mais bem equipado para encaminhar para atenção secundária e terciária, que 

oferecem a maior parte da assistência em casos agudos e de emergência. (Cf. Ibidem) 
134 A assistência de longo prazo é definida pela OMS como “o sistema de actividades 

empreendidas por cuidadores informais (família, amigos e/ou vizinhos) e/ou profissionais 

(de serviços sociais e de saúde) a uma pessoa não plenamente capaz de se cuidar, para que 
esta tenha a melhor qualidade de vida possível, de acordo com as suas preferências 

individuais, com o maior nível possível de independência, autonomia, participação, 

satisfação pessoal e dignidade humana”. (Cf. Organização Mundial de Saúde (OMS), 

Envelhecimento Activo: uma política de saúde, 1.ª ed. Traduzida para o português, 2005).  
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domiciliar, serviços de reabilitação e tratamento paliativo), assim como 

tratamento institucional em asilos e hospitais para doentes terminais.  

     Os sistemas formais referem-se também aos tratamentos que 

interrompem ou revertem o curso da doença e da deficiência. 

      Os serviços de saúde mental desempenham também um papel crucial no 

envelhecimento activo e devem ser uma parte integral na assistência a longo 

prazo.  

     Deve-se dar uma atenção especial aos subdiagnósticos de doença mental 

(especialmente depressão) e às taxas de suicídio entre os idosos.135   

 

 

c)  Factores comportamentais determinantes 

 

     A adopção de estilos de vida saudáveis e a participação activa no cuidado 

da própria saúde são importantes em todos os estágios da vida.  

     Um dos mitos do envelhecimento é que é tarde demais para se adoptar 

esses estilos nos últimos anos de vida.  

     Pelo contrário, o envolvimento em actividades físicas adequadas, 

alimentação saudável, a abstinência do fumo e do álcool, e fazer uso de 

medicamentos sabidamente podem prevenir doenças e o declínio funcional, 

aumentar a longevidade e a qualidade de vida do indivíduo. 

                                                 
135 Organização Mundial de Saúde (OMS), Envelhecimento Activo: uma política de saúde, 1.ª 

ed. Traduzida para o português, 2005. Consultado em: http://www.dgeep.mtss.gov.pt 

(Janeiro de 2007). 
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     A participação regular e moderada em actividades físicas além de 

retardar declínios funcionais, diminui o aparecimento de doenças crónicas 

em idosos saudáveis ou doentes crónicos.  

     Uma vida activa melhora a saúde mental e frequentemente promove 

contactos sociais. A actividade pode ajudar pessoas idosas a ficarem 

independentes o máximo possível, pelo período de tempo mais longo.  

     Além do mais os custos médicos são significativamente menores para as 

pessoas idosas activas.  

     Assim sendo há importantes benefícios económicos quando os idosos são 

fisicamente activos. 

     Desta forma, merece consideração, a existência cada vez maior de 

políticas e programas que estimulam as pessoas inactivas a se tornarem 

activas à medida que envelhecem, e garantir oportunidade para tal.136 

 

 

d)  Factores determinantes relacionados a aspectos pessoais 

 

     Entre os factores determinantes do envelhecimento activo encontram-se 

os factores psicológicos e os factores relacionados com a biologia e a 

genética. 

                                                 
136 É especialmente importante propiciar áreas seguras para caminhadas e apoiar 

actividades comunitárias culturalmente apropriadas que incentivem a actividade física e que 

sejam organizadas e lideradas pelos próprios idosos. O conselho de profissionais, que 
orienta o idoso para a participação gradativa nestas actividades e os programas de 

reabilitação física que ajudam as pessoas idosas a se recuperarem de problemas de 

mobilidade são eficientes e eficazes em termos de custo. (Cf. Organização Mundial de Saúde 

(OMS), Envelhecimento Activo: uma política de saúde, 1.ª ed. Traduzida para o português, 
2005). 
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     A biologia e a genética têm uma grande influência sobre o processo de 

envelhecimento137. 

     No entanto para Gray a razão principal dos idosos ficarem doentes com 

mais frequência do que os jovens é que devido à vida mais longa, foram 

expostos por mais tempo a factores externos, comportamentais e ambientais 

que causam doenças138. 

     Os genes podem estar envolvidos na etiologia de doenças; entretanto a 

causa de muitas é mais ambiental e externa do que genética e interna. 

     Considerando todas as evidências, há um consenso geral de que a 

trajectória de saúde e doença de um indivíduo por toda a vida é o resultado 

de uma combinação genética, ambiental, de estilo de vida, nutrição, e em 

grande parte, de sorte139. 

 

     Os factores psicológicos, que incluem a inteligência e capacidade cognitiva 

(por exemplo, a capacidade de resolver problemas e de se adaptar a 

mudanças e perdas), são indícios fortes de envelhecimento activo e 

longevidade140. 

 

                                                 
137 “O envelhecimento representa um conjunto de processos geneticamente determinados, e 
pode ser definido como uma deterioração funcional progressiva e generalizada, resultando 

numa perda de resposta adaptativa às situações de stress e um aumento no risco de 

doenças relacionadas à velhice.” Kirkwood. (Cf. Ibidem) 
138 Gray, cit. in Organização Mundial de Saúde (OMS), Envelhecimento Activo: uma política 
de saúde, 1.ª ed. Traduzida para o português, 2005. Consultado em: 

http://www.dgeep.mtss.gov.pt (Janeiro de 2007). 

 
 
139 Kirkwood, cit. in Organização Mundial de Saúde (OMS), Envelhecimento Activo: uma 
política de saúde, 1.ª ed. Traduzida para o português, 2005.  
140 Smits e cols., ibidem. 
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     Durante o processo de envelhecimento normal141, algumas capacidades 

cognitivas (por exemplo, a rapidez de aprendizagem e memória) podem 

diminuir. O entanto, essas perdas podem ser compensadas por ganhos em 

sabedoria, conhecimento e experiência. 

     Frequentemente, o declínio no funcionamento cognitivo é provocado pelo 

desuso (falta de prática), doenças (como depressão), factores 

comportamentais (como consumo de álcool e medicamentos), factores 

psicológicos (por exemplo, falta de motivação, de confiança e baixas 

expectativas), e factores sociais (como a solidão e o isolamento), mais do que 

o envelhecimento em si. 

     Outros factores psicológicos que são adquiridos ao longo do curso da vida 

têm uma grande influência no modo como as pessoas envelhecem. Por 

exemplo, auto-eficiência (a crença na capacidade de exercer controle sobre a 

sua própria vida) está relacionada às escolhas pessoais de comportamento 

durante o processo de envelhecimento. Também o saber superar 

adversidades determina o nível de adaptação a mudanças e a crises do 

processo de envelhecimento142. 

 

 

e)  Factores determinantes relacionados com o ambiente físico  

 

                                                 
141 “Envelhecimento normal” – representa as alterações biológicas universais que ocorrem 

com a idade e que não são afectadas pela doença e pelas influências ambientais. (Cf. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, Direcção-

Geral da Saúde, 2004). 
142 Idem, ibidem. 
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     Ambientes físicos adequados à idade podem representar a diferença entre 

a independência e a dependência para todos os indivíduos, mas 

especialmente para aqueles em processo de envelhecimento. 

     Por exemplo, pessoas idosas que moram em ambientes ou áreas de risco 

com múltiplas barreiras físicas saem, provavelmente, com menos frequência, 

e, por isto, estão mais propensas ao isolamento, depressão, menor preparo 

físico e mais problemas de mobilidade. 

     Deve-se dar uma atenção especial aos idosos que moram em áreas rurais, 

onde os tipos de doença podem ser diferentes em função das condições do 

ambiente e da falta de serviço de ajuda disponível. 

     Serviços de transporte público acessíveis e baratos são necessários em 

áreas rurais e urbanas, de modo a que pessoas de todas as idades possam 

participar integralmente na vida da família e da comunidade. Isso é 

especialmente importante para os idosos com problemas de mobilidade. 

     Para o idoso a localização, incluindo a proximidade de membros da 

família, serviços e transporte podem significar a diferença entre uma 

interacção social positiva e o isolamento.   

     Os padrões de construção devem ter em conta as necessidades de saúde 

e de segurança das pessoas idosas, como os obstáculos nas residências que 

aumentam o risco de quedas precisam ser corrigidos ou removidos. 

     A queda de pessoas idosas é uma causa crescente de lesões, custos de 

tratamento e morte. Os obstáculos dos ambientes que aumentam os riscos 

de queda incluem pouca iluminação, pisos irregulares ou escorregadios e a 
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falta de corrimão para apoio. Estas quedas ocorrem frequentemente no 

ambiente da casa e podem ser evitadas143. 

     “Pode-se prevenir a grande maioria das lesões, entretanto, a percepção 

tradicional de que sejam “acidentes”, resultou em numa negligência histórica 

nessa área de saúde pública144.”  

 

 

 f)  Factores determinantes relacionados com o ambiente social 

 

     Apoio social, oportunidades de educação e aprendizagem permanente, 

paz, e protecção contra a violência e maus-tratos são factores essenciais do 

ambiente social que estimulam a saúde, participação e segurança, à medida 

que as pessoas envelhecem. Solidão, isolamento social, analfabetismo e falta 

de educação, maus-tratos e exposição a situações de conflito aumentam 

muito os riscos de deficiências e morte precoce. 

     O apoio social inadequado está associado não apenas a um aumento em 

mortalidade, morbilidade e problemas psicológicos, mas também a uma 

diminuição na saúde e bem-estar em geral. O rompimento de laços pessoais, 

solidão e interacções conflituosas são as maiores fontes de stress, enquanto 

                                                 
143 Organização Mundial de Saúde (OMS), Envelhecimento Activo: uma política de saúde, 1.ª 

ed. Traduzida para o português, 2005. Consultado em: http://www.dgeep.mtss.gov.pt 

(Janeiro de 2007). 

 

144 MINISTÉRIO DA SAÚDE, Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, Direcção-
Geral da Saúde, 2004. 



53 

 

relações sociais animadoras e próximas são fontes vitais de força 

emocional145. 

     O isolamento social146 e a solidão na velhice estão ligados a um declínio 

físico e mental. 

     “As autoridades, organizações não governamentais, indústrias privadas e 

os profissionais de serviço social e de saúde podem ajudar a promover redes 

de contactos sociais para as pessoas idosas partir de sociedades de apoio 

tradicionais e grupos comunitários liderados pelos idosos, trabalho 

voluntario, ajuda da vizinhança, visitas em parceria, cuidadores familiares, 

programas que promovam a interacção entre gerações, e serviços 

comunitários147.”  

     Os idosos frágeis148 ou que vivam sozinhos podem sentir-se 

particularmente vulneráveis a crimes como furto ou agressão. Uma forma 

bastante comum de violência é o abuso149 do idoso, cometido por membros 

da família ou acompanhantes formais bem conhecidos da vítima.  

                                                 
145 Gironda & Lubben cit. in Organização Mundial de Saúde (OMS), Envelhecimento Activo: 
uma política de saúde, 1.ª ed. Traduzida para o português, 2005. Consultado em: 

http://www.dgeep.mtss.gov.pt (Janeiro de 2007). 
146 Os idosos a viver sós são os que, de um modo geral, possuem as piores condições de vida 

e, de entre estes, os homens surgem em posição mais desvantajosa. (Cf. INE, As Gerações 

mais Idosas. Série de Estudos Nº. 83. Portugal. Lisboa, 1999).   
147 Organização Mundial de Saúde (OMS), Envelhecimento Activo: uma política de saúde, 1.ª 

ed. Traduzida para o português, 2005. Consultado em: http://www.dgeep.mtss.gov.pt 

(Janeiro de 2007). 
148 Pessoas Idosas “Frágeis” – Pessoas idosas com alto risco de descompensação com o 
aparecimento de uma nova patologia. (Cf. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Programa Nacional para 
a Saúde das Pessoas Idosas, Direcção-Geral da Saúde, 2004). 
149 De acordo com a Rede Internacional para a Prevenção do Abuso ao Idoso, este abuso é 
“um acto único ou repetido, ou a falta de uma acção apropriada, que ocorre no âmbito de 

qualquer relacionamento onde haja uma expectativa de confiança, que cause dano ou 

angustia a uma pessoa mais velha”. Action on Elder Abuse – 1995 cit. in Organização 

Mundial de Saúde (OMS), Envelhecimento Activo: uma política de saúde, 1.ª ed. Traduzida 
para o português, 2005.  
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     Os maus-tratos contra idosos incluem tanto o abuso físico, sexual, 

psicológico e financeiro, quanto a negligência. Os próprios idosos percebem o 

abuso como os seguintes factores sociais: negligência (exclusão social e 

abandono), violação (dos direitos humanos, legais e médicos) e privação (de 

escolhas, decisões, status, dinheiro e respeito). O abuso ao idoso é uma 

violação dos direitos humanos e uma causa relevante de lesões, doenças, 

perda de produtividade, isolamento e desespero. Em geral, em todas as 

culturas, é pouco denunciado. 

     Combater e reduzir os maus tratos contra idosos implica uma abordagem 

multissectorial, multidisciplinar, que envolve oficiais de justiça, funcionários 

do poder executivo, trabalhadores do serviço social e de saúde, líderes 

trabalhistas, líderes espirituais, instituições religiosas, organismos de defesa 

e os próprios idosos. Também são necessários esforços sustentados para 

aumentar a consciência pública sobre estes problemas e para mudar valores 

que perpetuem atitudes preconceituosas150. 

 

     Existe uma grande necessidade e urgência em serem desmontados os 

estereótipos negativos ligados ao envelhecimento, assim como mudadas as 

mentalidades e atitudes que ainda condicionam uma abordagem mais 

adequada das problemáticas, direitos e necessidades da população idosa151.  

 

     A educação em idade mais jovem, combinada com oportunidades de 

aprendizagem permanente, pode ajudar as pessoas a desenvolverem 

                                                 
150 Idem, ibidem. 
151 MINISTÉRIO DA SAÚDE, Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, Direcção-
Geral da Saúde, 2004. 
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habilidades e a confiança que precisam para se adaptar e permanecer 

independentes à medida que envelhecem.  

     Alguns estudos demonstraram que problemas de emprego entre 

trabalhadores mais velhos são, em geral, causados por sua pouca 

alfabetização, e não pelo envelhecimento em si. Se quisermos que os 

indivíduos mantenham-se envolvidos em actividades físicas relevantes e 

produtivas enquanto envelhecem, há necessidade de um treino contínuo no 

ambiente de trabalho e de oportunidades de aprendizagem permanente na 

comunidade152.  

 

 

g)  Factores económicos 

 

     Três aspectos do ambiente económico têm um efeito particularmente 

relevante sobre o envelhecimento activo: a renda, o trabalho, e a protecção 

social. As políticas de envelhecimento activo precisam de ser cruzadas com 

projectos mais amplos para reduzir a pobreza em todas as idades153. 

     Alguns estudos demonstram que idosos com baixa renda têm apenas 

cerca de 30% de hipótese de apresentar altos níveis funcionais se 

comparados àqueles que possuem uma renda alta154. 

 

                                                 
152 OCDE, ibidem. 
153 Organização Mundial de Saúde (OMS), Envelhecimento Activo: uma política de saúde, 1.ª 

ed. Traduzida para o português, 2005. Consultado em: http://www.dgeep.mtss.gov.pt 

(Janeiro de 2007). 
154 Guralnick e Kaplan, ibidem. 
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     Em relação à protecção social são as famílias que providenciam a maior 

parte do auxílio para idosos que precisam de ajuda. Contudo, à medida que 

as sociedades se desenvolvem e a tradição de convivência entre as gerações 

no mesmo ambiente começa a mudar, os países são cada vez mais chamados 

a desenvolverem mecanismos que dêem protecção social a idosos incapazes 

de ganhar a vida e que estejam sozinhos e vulneráveis. 

     Recentemente, as reformas políticas favorecem uma abordagem com 

vários fundamentos, que mistura apoio estatal e privado na segurança para 

a velhice e encoraja o trabalho por mais tempo e a reforma gradual.  

     “Em todo o mundo se as pessoas pudessem ter, o quanto antes em sua 

vida, oportunidades de trabalho digno (com remuneração adequada, em 

ambiente apropriados, e protegidos contra riscos), iriam chegar à velhice 

ainda capazes de participar da força de trabalho. Assim, toda a sociedade 

beneficiaria”. 

     Em todas as partes o mundo, há um aumento do reconhecimento da 

necessidade de se apoiar a contribuição activa e produtiva que idosos podem 

dar e fazem no trabalho formal, informal (por exemplo, actividades 

autónomas e serviço domestico), nas actividades não -remuneradas em casa 

e em ocupações voluntárias. 

     Em todos os países, os idosos qualificados e experientes actuam como 

voluntários em escolas, comunidades, instituições religiosas, negócios e 

organizações políticas e de saúde. O trabalho voluntário beneficia os idosos 

ao aumentar os contactos sociais e o bem-estar psicológico, ao mesmo 

tempo, oferece uma relevante contribuição para as comunidades e nações.  
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     Nos países em desenvolvimento assim como nos desenvolvidos, os idosos 

algumas vezes responsabilizam-se pela administração do lar e pelo cuidado 

com crianças, de forma que os adultos jovens possam trabalhar fora de 

casa155. 

     Tendo em conta o que aqui foi referido sobre o envelhecimento activo 

podemos concluir que o envelhecimento activo implica uma atitude 

preventiva e promotora da saúde e da autonomia, de que a prática de 

actividade física moderada e regular, uma alimentação saudável, o não 

fumar, o consumo moderado de álcool, a promoção dos factores de 

segurança e a manutenção da participação social são aspectos 

indissociáveis. Do mesmo modo, importa reduzir as incapacidades, numa 

atitude de recuperação global precoce e adequada às necessidades 

individuais e familiares, envolvendo a comunidade, numa responsabilidade 

partilhada, potenciadora dos recursos existentes e dinamizadora de acções 

cada vez mais próximas dos cidadãos156.  

                                                 
155 Organização Mundial de Saúde (OMS), Envelhecimento Activo: uma política de saúde, 1.ª 
ed. Traduzida para o português, 2005. Consultado em: http://www.dgeep.mtss.gov.pt 

(Janeiro de 2007). 

 
156 MINISTÉRIO DA SAÚDE, Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, Direcção-
Geral da Saúde, 2004. 
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2. ENVELHECIMENTO PRODUTIVO 

 

     “Vingar a velhice é continuar a trabalhar157”. 

 

     “A reforma é um dos grandes cataclismos que se abate implacavelmente 

sobre o homem, precipitando-o numa velhice prematura. O reformado antes de 

o ser, já vive a “ansiedade de previsão”face a perdas dos padrões familiares, 

profissional e social, que podem abalar-lhe os alicerces da saúde, fazendo-o 

resvalar para actos negativos do seu quotidiano. Ficam mais prisioneiros das 

malhas do stress. Daí à doença psico-somática é um passo, com um calvário 

arrastado de queixas, que escondem ou mascaram os traumatismos do social 

e do relacionamento. Fica descompensado face a situações que dia a dia o 

fragilizam, tornando-o pressa fácil dos acontecimentos, esse qualquer coisa 

que devia chegar e não chega. (…) O velho, reclama que certos talentos e 

vocações não se manifesta senão em certas idades, mas só encontra ouvidos 

nos teóricos da realidade social. (…) Enquanto se olhar para a pirâmide das 

idades, como o meio mais realista do confronto entre grupos etários que 

crescem a ritmos diferentes, que cada vez se afasta mais dos extremos, o 

reformado continuará a ser o indivíduo improdutivo duma sociedade. Vai ser 

ele a levantar mais problemas à comunidade, quer no tocante às incidências 

económicas, quer no consumismo de bens de saúde a todos os níveis.158”   

 

                                                 
157 Georges Clemenceau, cit. por CARVALHO, Pascoal Montezuma de, A magia da idade – 
reflexão médico-sociológica sobre o envelhecimento, Coimbra, 1989, p. 189. 
158CARVALHO, Pascoal Montezuma de, ibidem. 
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     O conceito de envelhecimento produtivo surgiu na década de 70 entre 

profissionais de contextos políticos, sociais e académicos, com o objectivo de 

combater a imagem vigente dos idosos, que os apresentava como pessoas 

frágeis, dependentes e não produtivos, um fardo para a sociedade e para as 

gerações mais jovens.159  

     Embora não exista uma definição consensual em torno do conceito, 

existem características subjacentes ao mesmo. Assim, “considera-se a 

existência de uma actividade significativa e satisfatória em que o idoso está 

envolvido de forma estruturada e continuada e que tem um impacto positivo 

na sua vida”160.  

     Existe assim, segundo os autores, uma produção de bens e serviços, 

voluntária, como por exemplo cuidar dos netos, ou remunerada, como o 

trabalho sénior. Mesmo as actividades voluntárias produzem bens, mesmo 

que de modo indirecto, pois ao cuidar dos netos, o idoso permite aos seus 

filhos o aumento do tempo dedicado à carreira161. 

 

     Existem duas dimensões paralelas inerentes ao conceito de 

envelhecimento produtivo162: 

 

- Uma objectiva, que enfatiza os contributos realizados pelo idoso para com 

os seus familiares, grupo social ou comunidade; 

                                                 
159 Caro, Bass, & Chen, cit. por MARTIN, I., GONÇALVES, D., GUEDES, J., PINTO, C., 
FONSECA, A.M., “Promoção da Qualidade de Vida dos Idosos Portugueses através da 

Continuidade de Tarefas Produtivas”. Psicologia, Saúde & Doenças, 7 (1), 2006, p. 139. 
160 Martin, I., Gonçalves, D., Guedes, J., Pinto, C., Fonseca, A.M., op. cit. p. 139. 
161  Idem, ibidem. 
162 Butter, e Webster cit. por, Martin, Gonçalves, Guedes, Pinto, e Fonseca, ibidem. 
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- Uma subjectiva, que privilegia a componente afectiva do processo, no 

sentido das suas consequências positivas em termos de bem-estar e 

qualidade de vida do idoso.  

 

     O modelo subjacente ao envelhecimento produtivo conceptualiza o 

envelhecimento sob uma perspectiva positiva, contradizendo estereótipos e 

valorizando o papel desempenhado pelos idosos e os contributos que 

prestam. Martín e colaboradores apresentaram os possíveis papéis 

desempenhados pelos idosos, sob a óptica do envelhecimento produtivo, 

estruturando as tarefas desempenhadas pelos idosos em torno de quatro 

eixos essenciais163: 

- Meio familiar, onde os papéis são desempenhados através da transferência 

de tempo, da translação de dinheiro e da educação dos netos164; 

- Promoção social, nomeadamente nos programas de voluntariado sénior e 

nos programas intergeracionais; 

- Trabalho sénior, no âmbito rural e dos serviços; 

- Meio político.   

   

                                                 
163 Martín e colaboradores, op. cit. p.140. 
164 “ Recentemente, numerosos estudos têm revelado a importância e a diversidade das 
trocas entre pais idosos, os seus filhos adultos e os netos. As transmissões económicas e 

monetárias ocorrem, principalmente, em sentido descendente, de avós para netos e de pais 

idosos para os seus filhos adultos, ainda que os rendimentos dos primeiros sejam, em 
muitos casos, inferiores. Não sucede o mesmo quanto a serviços prestados, cuja circulação 

se processa generalizadamente nos dois sentidos. Entre as gerações extremas as trocas são 

menos frequentes, mas continuam a ser apreciáveis e vão normalmente dos jovens para os 

mais velhos” Attias-Donfut, cit. Por FERNANDES, Ana Alexandre, “Velhice, Solidariedade e 
Política Social”. In Sociologia Problemas e Práticas, n.º 36. pp. 39-52.  
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     A respeito do impacto que o desempenho de tarefas produtivas, por parte 

dos idosos, pode ter, quer a nível pessoal quer social, os autores verificam 

que165: 

 

- a prestação de cuidados aos descendentes, de primeira ou segunda 

geração, funciona como um factor promotor do bem-estar dos idosos, no 

entanto, a acumulação de tarefas pode conduzir ao declínio desse bem-estar; 

- a integração numa estrutura de voluntariado formal permite aos idosos a 

manutenção de relações interpessoais, diminuindo assim o isolamento e o 

impacto negativo que este tem na sua saúde; 

- o estabelecimento de novas relações e a aquisição de novos papéis têm um 

impacto positivo na saúde e bem-estar, prevenindo a perda de identidade e a 

doença mental; 

- a continuidade no posto de trabalho é uma fonte de auto-realização e 

satisfação permitindo a manutenção do sentimento de utilidade social e 

familiar. 

 

      O aumento do número de pessoas com mais de 65 anos pode ser uma 

mais-valia, no âmbito social, cultural e económico, desde que devidamente 

valorizado e direccionado. Existe um número progressivamente crescente de 

idosos, com capacidades intelectuais e físicas intactas, com maior formação 

e interesse em permanecer activos166. 

 

                                                 
165 Martin, Gonçalves, Guedes, Pinto, e Fonseca – op. cit. p. 140. 
166 Martin, Gonçalves, Guedes, Pinto, e Fonseca – op. cit. p. 141. 
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      Choi e Dinse relatam três eixos de promoção do envelhecimento 

produtivo167:   

 

- O primeiro eixo consiste na intervenção com as gerações jovens, numa 

atitude preventiva, através da inclusão curricular de informação sobre o 

ciclo de vida e da educação de patrões e empregados, para adopção de uma 

perspectiva positiva face ao envelhecimento; 

 

- O segundo eixo de intervenção relaciona-se com o desenvolvimento de 

programas intergeracionais, entre idosos e crianças ou jovens, combatendo 

as representações negativas e gerando informação sobre os recursos (estes 

programas podem desenvolver-se em diferentes contextos, nomeadamente 

institucionais ou comunitários e com objectivos distintos, como a formação a 

futuros técnicos de áreas relacionadas com idosos ou estabelecimento de 

relações de cariz informal, pedagógico ou lúdico, entre crianças e idosos); 

 

- O terceiro eixo refere-se ao trabalho directo com as gerações mais velhas, 

apoiando a participação no mercado de trabalho, a formação continua e o 

desenvolvimento de trabalho voluntário; 

     Desta forma o envelhecimento produtivo adopta uma perspectiva 

optimista sobre as capacidades dos idosos, cabendo aos profissionais, que 

trabalham de modo directo ou indirecto com idosos, em contextos sociais, de 

saúde ou políticos, garantir a implementação de estratégias continuadas de 

                                                 
167 Choi e Dinse, cit. por, Gonçalves, Martín, Guedes, Pinto, e Fonseca – op. cit. p. 142. 
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envelhecimento produtivo, como meio para garantir a manutenção dos 

papéis e, consequentemente, o seu bem-estar e qualidade de vida. São os 

estereótipos de fragilidades, incapacidade e improdutividade que impedem o 

acesso a novas oportunidades e formas de desenvolvimento, essenciais para 

a manutenção da qualidade de vida dos idosos168. 

 

                                                 
168 Martin, Gonçalves, Guedes, Pinto, e Fonseca – op. cit. p. 143 
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3. O ENVELHECIMENTO BEM SUCEDIDO 

      3.1. O Conceito 

 

     Rowe e Kahn definiram o envelhecimento bem sucedido, com base em três 

componentes169: 

 

 - Baixo risco de doenças, ou incapacidades relacionadas com a doença; 

 

 - Funcionamento físico e mental elevado; 

 

 - Empenhamento activo na vida. 

 

     Simões faz um breve comentário a cada uma destas componentes do 

envelhecimento bem sucedido170: 

 

     . Baixo risco de doenças 

 

     Segundo o autor, com esta expressão, quer-se significar que a pessoa não 

é afectada por doenças, nem têm factores de risco, que aumentem as 

probabilidades de as contrair. Simões refere que, o modelo do 

envelhecimento bem sucedido, parte do pressuposto de que muitas doenças 

                                                 
169 Rowe e Kahn, cit. por SIMÕES, António, “Envelhecer bem? – Um modelo”, in Revista 
Portuguesa de Pedagogia, 39 (1), p. 120. 
170 Idem, ibidem. 
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se podem prevenir e um baixo nível de risco das mesmas é parte integrante 

da concepção de envelhecimento bem sucedido. 

 

     . Funcionamento físico e mental elevado 

 

     Para um envelhecimento bem sucedido, é necessário, em segundo lugar, 

manter um elevado funcionamento físico e mental.  

     A saúde física dos idosos seria melhor, se estes se empenhassem, 

regularmente em actividades físicas.  

     Quanto às capacidades cognitivas (aprendizagem, memória e inteligência) 

a sua manutenção é favorecida pelo estado da saúde. A este nível e, segundo 

o autor, há aspectos, em que se registam declínios, mas, em vários outros, 

tal não acontece. 

 

     Schaie, refere que há maneiras de reduzir muitos dos riscos de declínio 

intelectual. Nomeadamente171: 

 

     - evitando as doenças crónicas, com destaque para as afecções  

cardio – vasculares; 

 

     - prosseguindo a educação, a níveis elevados, e exercendo profissões 

exigentes, do ponto de vista intelectual; 

 

                                                 
171 Schaie, cit. por SIMÕES, António, op. cit. p. 223. 
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     - continuando activo, no domínio da leitura, do turismo e de outras 

actividades culturais.  

 

      . Empenhamento activo na vida  

 

     Simões comenta que, os idosos sentem-se felizes ao conseguirem 

estabelecer relações estreitas com as outras pessoas e ao encontrarem 

actividades com significado para eles. O autor acrescenta que, as pessoas, 

com ligações sociais mais numerosas e de maior qualidade, tendem a viver 

mais longamente e a ser menos afectadas por doenças. Simões refere ainda 

que, continuar a actividade produtiva está implícito na noção de 

empenhamento com a vida – “Velhice produtiva” é considerada “velhice bem 

sucedida”172.  

 

     Baltes e Baltes referem que, as premissas fundamentais da teoria do 

envelhecimento bem sucedido são a heterogeneidade do processo de 

envelhecimento e a existência de capacidades de reserva, que podem ser 

utilizadas perante o declínio de determinadas competências. Baltes e Baltes 

defendem a continuidade desenvolvimental dos ganhos e perdas ao longo do 

ciclo de vida, os autores consideram que existem limites impostos pela idade 

para a adaptação e plasticidade comportamental (resultando num aumento 

progressivo das perdas e uma consequente diminuição dos ganhos). Porém 

esta não é uma relação linear, pois a recuperação de conhecimentos prévios 

                                                 
172 Idem, p. 224. 
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e a utilização de tecnologias e recursos externos podem minimizar o impacto 

do processo de envelhecimento sobre o indivíduo.173 

 

     Considerando as premissas sugeridas, concluímos que com o 

envelhecimento do organismo humano se verifica um desequilíbrio sucessivo 

entre ganhos e perdas, motivado essencialmente pelo declínio de recursos 

biológicos e cognitivos174.  

 

     No entanto, Baltes e Baltes consideram que, o ritmo a que se sucede este 

declínio poderia ser evitado ou minimizado, caso os contextos sociais e 

culturais compensassem a perda de recursos biológicos. Para os autores este 

declínio é acelerado pelas expectativas subjectivas sobre o envelhecimento, a 

nível social económico e cultural que relegam os idosos para papéis 

secundários e discriminativos175. 

 

     Segundo o modelo do envelhecimento bem sucedido, o envelhecimento 

pode ser compreendido através do modelo de selecção, optimização e 

compensação, isto é, mecanismos de adaptação interactivos que procuram 

sempre a maximização dos ganhos e a minimização das perdas176. 

     Pode-se definir selecção como a delineação de objectivos por parte dos 

idosos, face aos condicionamentos surgidos pelo envelhecimento; 

optimização descreve o processo de procura e maximização das condições 

                                                 
173 Baltes e Baltes, cit. por Martin, Gonçalves, Guedes, Pinto, e Fonseca – op. cit. p. 138. 
174 Idem, p.138 e 139.  
175 Baltes e Baltes, cit. por Martin, Gonçalves, Guedes, Pinto, e Fonseca – op. cit. p. 140. 
176 Baltes, Staundinger, & Lindenberger, cit. por Martin, Gonçalves, Guedes, Pinto, e 
Fonseca – op. cit. p. 138 
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necessárias; por compensação entende-se a aquisição de meios, tangíveis ou 

simbólicos, para atingir os objectivos177.  

 

     O conceito de envelhecimento bem sucedido tem implícito o conceito de 

qualidade de vida, conceito multidimensional que engloba critérios objectivos 

e mensuráveis, como funcionamento fisiológico ou a manutenção das 

actividades de vida diária, bem como componentes subjectivos, designados 

por satisfação de vida, que traduzem o balanço entre as expectativas e os 

objectivos alcançados178. 

 

     Baltes e Baltes defendem que o uso da expressão envelhecimento bem 

sucedido obriga a uma “reanálise da natureza da velhice e da imagem que 

dela habitualmente fazemos”179.  

 

     O envelhecimento bem sucedido está “dependente da aquisição de 

atitudes e de processos de coping180 que permitem à pessoa idosa, apesar do 

aumento dos défices ou da sua ameaça, permanecer independente, 

produtiva e socialmente activa pelo máximo de tempo possível”181. 

 

                                                 
177 Idem, ibidem. 
178 Aberg, Sidenvall, Hepworth, O’Reilly, & Lithell, cit. por Martin, Gonçalves, Guedes, Pinto, 
e Fonseca – op. cit. p. 138. 
179 Baltes e Baltes, cit. Por FONSECA, A.M., in Desenvolvimento Humano e Envelhecimento, 

Lisboa, Climepsi Editores, 2005, p.210. 
180 “Coping” – são necessidades de sobrevivência – protecção e segurança pessoal. In 

SIMÕES, António. A Educação dos Idosos: uma Tarefa Prioritária, in Revista Portuguesa de 
Educação, 1999, 12 (2), p. 20.  
181 Lazarus, cit. Por FONSECA, A.M., in Desenvolvimento Humano e Envelhecimento, Lisboa, 
Climepsi Editores, 2005, p.210. 
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     O modelo psicológico de envelhecimento bem sucedido reflecte a 

importância atribuída a dois conceitos essenciais para a compreensão do 

acto de envelhecer – variabilidade interindividual e a plasticidade intra-

individual. Estes dois conceitos enquadram o modo como os organismos se 

adaptam à mudança e sugerem a existência de múltiplas oportunidades de 

optimização do desenvolvimento psicológico182. 

 

     Para Fontaine, e à semelhança do que foi referido por Rowe e Kahn, a 

velhice bem sucedida está associada à reunião de três grandes categorias de 

condições. A primeira é a reduzida probabilidade de doenças, em especial as 

que causam perdas de autonomia. A segunda consiste na manutenção de 

um elevado nível funcional nos planos cognitivo e físico, o que por vezes se 

denomina velhice óptima. A terceira é a conservação de empenhamento 

social e de bem-estar subjectivo. Estes três tipos de condições reúnem-se em 

proporções variáveis, de acordo com as diferentes influências de 

desenvolvimento que os indivíduos sofreram durante a vida183. 

 

     Baltes distingue três grandes categorias de influências184: 

 

     - as influências ligadas ao grupo etário (age-graded influences); 

     - as influências ligadas ao período histórico (history-graded influences); 

     - as influências ligadas à história pessoal (mon-normative influences). 

 

                                                 
182 FONSECA, A.M., op. cit; pp. 210 e 211.  
183 FONTAINE, R. op. cit. pp. 147 e 148. 
184 Baltes, cit. por FONTAINE, R. op. cit; pp. 148 e 149. 



70 

 

As duas primeiras são colectivas e a terceira individual. 

 

     . As influências ligadas ao grupo etário  

 

     São o conjunto das determinantes biológicas e ambientais. Estas estão 

correlacionadas com a idade cronológica. São susceptíveis de predição e 

comuns a todos os indivíduos. O desencadear de algumas doenças sob 

controlo genético, a maturação biológica ou mesmo a idade da reforma que é 

fixada pela lei, são alguns exemplos de influências ligadas à idade 

cronológica e sobre as quais o indivíduo não tem controlo. 

 

     . As influências ligadas ao período histórico 

 

     Estão ligadas ao facto das gerações viverem factos históricos diferentes, 

ou seja, em cada geração as condições de ensino, formação e trabalho são 

diferentes. Os indivíduos também não têm controlo sobre estas influências e 

são inerentes aos processos históricos.   

 

     . As influências ligadas à história pessoal 

 

     São influências não normativas e estão ligadas a acontecimentos 

autobiográficos. Por exemplo, o casamento, a constituição de família, a 

escolha da profissão, o local de residência, o desemprego, a viuvez, a solidão. 
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Estas influências são específicas e únicas na história de vida de cada 

indivíduo. 

 

     Segundo Fontaine, cada indivíduo é uma síntese destas fontes de 

influência. Para o autor, o envelhecimento é um processo de individualização 

e de personalização. 

 

 

   3.2. As Condições do Envelhecimento Bem Sucedido 

 

     Como já foi referido o envelhecimento bem sucedido é a conjunção de três 

categorias de condições: a saúde, a manutenção de um elevado nível de 

funcionamento cognitivo e físico e a manutenção da participação social. 

Fontaine faz os seguintes comentários a cada uma destas três categorias e 

condições185. 

 

     . A saúde  

 

     A saúde será com certeza a primeira condição para um envelhecimento 

bem sucedido. O aumento dos riscos de doenças e de perda de autonomia é 

geralmente apresentado como sendo principalmente provocado por factores 

                                                 
185 FONTAINE, R. op. cit. pp. 150-157. 
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intrínsecos (por exemplo, a hereditariedade) que escapam ao controlo do 

indivíduo (pertencem à categoria age-graded).  

 

     No entanto, segundo o autor, estes factores intrínsecos não são factores 

principais nas pessoas com mais de 65 anos. 

 

     Ao nível da hereditariedade, o autor faz referencia a uma investigação 

sueca, realizada com base numa amostra de trezentos pares de gémeos com 

uma média etária de 66 anos. Esta investigação mostrou que o peso da 

hereditariedade é variável, de acordo com a idade dos sujeitos. Os resultados 

mostraram que quando uma mulher com menos de 65 anos perde a irmã 

gémea (homozigótica), o seu risco de morrer nos meses seguintes é quinze 

vezes maior do que se tivesse mais de 65 anos de idade.  

 

     Desta forma, os factores intrínsecos isolados, embora importantes, não 

são dominantes nas pessoas com mais de 65 anos. 

 

     Para o autor, são os factores extrínsecos e o estilo de vida que assumem 

um papel preponderante nos idosos.  

 

     . A manutenção de um elevado nível de actividade 

 

     Fontaine sublinha que, todos nós dispomos de uma reserva de 

capacidades físicas e cognitivas susceptível de ser utilizada de acordo com as 
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nossas motivações e de acordo com as solicitações ambientais. A esta 

reserva de capacidades físicas e cognitivas estão implícitos os conceitos de 

plasticidade e de restauração (elasticidade).  

 

     Staudinger e colaboradores definem a restauração como “a capacidade 

para recuperar e manter comportamentos adaptativos após um declínio 

inicial ou uma incapacidade consecutiva a um acontecimento traumático ou 

stressante”. A plasticidade, segundo os mesmos autores, refere-se às 

“reservas de que o indivíduo dispõe para optimizar o seu funcionamento”. A 

restauração poderá ser considerada como um caso particular de 

plasticidade186.   

 

     Baltes distinguiu dois tipos de reservas, as capacidades de reserva de 

base (baseline reserve capacities) e as capacidades de reserva 

desenvolvimentista. As primeiras são relativas aos desempenhos máximos 

que um indivíduo pode atingir numa situação, em função dos seus recursos 

internos e externos (utilização óptima dos seus recursos). As capacidades de 

reserva desenvolvimentistas têm implícito, o facto dos recursos poderem ser 

activados e aumentados. Neste sentido, a margem de aumento das 

capacidades de reserva consiste, na capacidade de as desenvolver. São por 

isso, designadas como capacidades de reserva desenvolvimentista e 

exprimem-se através das aprendizagens a médio e a longo prazo e das 

práticas de exercitação187.   

                                                 
186 Staudinger e colaboradores, cit. por, FONTAINE, R. op. cit. p. 151. 
187 Baltes, cit. por FONTAINE, R. op. cit. p. 151. 



74 

 

     Fontaine188, refere um estudo longitudinal, realizado pela Fundação 

McArthur, destinado a identificar as características dos idosos, que fazem 

uma utilização óptima dos seus recursos. A amostra era constituída por 1189 

sujeitos e foi avaliada nos domínios biomédico, psicológico, social e físico. 

 

     Concluiu-se que: 

 

     - No plano cognitivo, o melhor factor de predição do facto do idoso fazer 

uma utilização óptima dos seus recursos, é o nível de escolaridade. Pensa-se 

que, os idosos com níveis elevados de estudos, se sentem mais tentados a 

introduzirem nos seus lazeres actividades que favorecem a elevada 

manutenção da sua cognição (leitura, palavras cruzadas, etc.).  

 

     - O segundo factor é a capacidade de expiração pulmonar que está 

significativamente ligada à manutenção das actividades cognitivas.  

 

     - O terceiro factor de predição é o aumento da actividade física.  

 

     - O último factor está ligado à personalidade. Trata-se da percepção que o 

idoso tem da sua eficácia pessoal ou autoconfiança (self-efficacity).  

 

     O conceito self-efficacity, define-se como “ a crença de uma pessoa nas 

suas capacidades para organizar e executar as acções necessárias nas 

                                                 
188 FONTAINE, R. op. cit. p. 153. 
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diferentes situações da vida diária189”. Fontaine refere que é importante uma 

crença positiva para a elevada manutenção do intelecto durante o 

envelhecimento.  

 

   

   . A manutenção da participação social       

 

     Para Fontaine, a participação social define-se por duas componentes, a 

manutenção das relações sociais e a prática de actividades produtivas. 

Destes dois aspectos depende a qualidade de vida na reforma, o bem-estar 

subjectivo e a satisfação de viver (life satisfaction). 

     Em relação à satisfação de viver, o autor refere uma investigação baseada 

numa amostra de 6000 pessoas com idades entre os 4 e os 99 anos. A 

investigação concluiu que, os sentimentos de felicidade, de tristeza e de bem-

estar subjectivo não se degradam com a idade e os idosos não têm uma 

satisfação de viver inferior à dos jovens. 

     Assim, o isolamento e a ausência de relações são factores que comportam 

um elevado risco para a saúde e são contrários aos factores implícitos num 

envelhecimento bem sucedido.  

     Segundo o autor, investigações concluíram que: o isolamento é um factor 

de risco para a saúde; os apoios sociais de natureza emocional ou 

instrumental podem ter efeitos positivos na saúde; não existe um apoio 

                                                 
189 Bandura cit. por FONTAINE, R. op. cit. p. 154. 
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universal eficaz para todos os indivíduos, porque o factor essencial é a 

apropriação do apoio por parte do indivíduo.   

     O mesmo autor defende ainda que a prática de actividades produtivas 

(remuneradas ou não) está associada a um sentimento de envelhecimento 

bem sucedido. Assim, os idosos que se integram num tecido social através 

de actividades produtivas, não as consideram como simples passatempos. 

Estas actividades ocupam uma posição central na organização temporal e 

constituem um dos principais centros de interesse. 

 

     Um vasto número de investigações realizadas em muitos países revela 

que os idosos que praticam o isolamento social e a sedentarização têm uma 

esperança de vida significativamente inferior aos idosos que estão 

socialmente integrados190.    

 

 

      3.3. O Balanço entre Ganhos e Perdas 

 

     Numa perspectiva de ciclo de vida, pode-se definir o envelhecimento bem 

sucedido como: “uma maximização de acontecimentos positivos e desejáveis 

(como a longevidade ou a satisfação de vida) e uma minimização de 

acontecimentos negativos e indesejáveis (como a doença crónica ou a perda 

irreversível de capacidades mentais)191”. 

                                                 
190 House e col., cit. por FONTAINE, R. op. cit; p. 156. 
191 Fries, cit. por FONSECA, op. cit. p. 211. 
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     Baltes e colaboradores não escondem que de facto a intensidade e 

frequência das perdas vai-se acentuando à medida que a idade cronológica 

vai avançando. No entanto, mais importante do que assumir que o 

envelhecimento comporta, em geral, mais perdas do que ganhos, é verificar 

até que ponto as pessoas estão conscientes desse facto, para que melhor 

possam elaborar estratégias que permitam atenuar o impacto dessas 

perdas192. 

 

     Um estudo realizado junto de 100 indivíduos alemães, com idades entre 

os 20 e os 85 anos, demonstrou que os indivíduos têm consciência, de que à 

medida que a idade avança as perdas vão aumentando em relação aos 

ganhos. No entanto, subsiste a crença de que a “sabedoria” pode continuar a 

aumentar e esse é o principal ganho percepcionado pela maioria dos 

sujeitos. Assim, os participantes deste estudo, apesar de encararem o 

envelhecimento como um processo ligado a mudanças menos desejáveis, 

mantinham o optimismo e a convicção nas potencialidades individuais193. 

 

     De acordo com Fonseca, apesar de estarmos perante uma oscilação entre 

ganhos e perdas desenvolvimentais no sentido de um progressivo predomínio 

das perdas sobre os ganhos, o envelhecimento pode ser bem sucedido. O 

autor refere a várias possibilidades, que permitem explicar um 

envelhecimento bem sucedido apesar do predomínio das perdas sobre os 

ganhos:   

                                                 
192 Baltes e col., cit. por FONSECA, ibidem. 
193 Heckhausen, Dixon e Baltes cit. por FONSECA op. cit; p. 212. 
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     - uma primeira possibilidade, de natureza ecológica, aponta no sentido de 

um ajustamento das condições ambientais de forma a fazer face aos desafios 

do envelhecimento, procurando alcançar um ajustamento recíproco entre o 

individuo e o meio onde vive194; 

 

     - outra possibilidade, relacionada com os mecanismos de controlo, 

estabelece uma avaliação das mudanças que sucedem com o envelhecimento 

em termos das crenças que as pessoas mantêm acerca de si, reagindo a 

essas mudanças através da reformulação dos seus objectivos e aspirações195; 

 

     - uma terceira possibilidade, inspirada na psicologia desenvolvimental do 

ciclo de vida, recorre ao modelo SOC (“selecção-optimização-compensação”) 

para justificar como os indivíduos podem utilizar mecanismos que lhes 

permitem maximizar os ganhos e minimizar as perdas, potenciando um 

envelhecimento bem-sucedido196.  

 

 

 3.4. O Recurso ao Modelo SOC 

 

     De acordo com Fonseca, existem estratégias psicológicas de gestão da 

vida interna e externa que podem facilitar a conquista de um envelhecimento 

bem-sucedido. 

                                                 
194 Lawton, cit. por FONSECA, ibidem. 
195 Brandtstadter, Rothermund e Schmitz, cit. por FONSECA op. cit; p. 213.  
196 Baltes e Baltes, Freund, Li e Baltes, cit. por FONSECA, ibidem. 
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     O modelo SOC «selecção-optimização-compensação» procede da convicção 

que o curso da vida supõe alterações regulares em termos de objectivos e 

tais alterações requerem mudanças sistemáticas na distribuição de recursos. 

Enquanto que na primeira metade da vida o investimento de recursos é feito 

no sentido de obter ganhos desenvolvimentais, na segunda metade da vida 

os recursos são cada vez mais investidos no sentido da manutenção dos 

ganhos e da reparação das perdas, por forma a limitar as suas 

consequências. 

     Para Fonseca há uma evidente correspondência entre o uso de 

comportamentos de “selecção-optimização-compensação” e a obtenção de 

resultados desenvolvimentais favoráveis como bem-estar, experiência de 

emoções positivas, satisfação de vida, realização de objectivos pessoais. 

     A noção de selecção é apresentada como uma determinada orientação 

para o desenvolvimento, segundo a qual se definem objectivos e resultados 

desejáveis para esse mesmo desenvolvimento. A selecção pode ocorrer por 

duas vias, selecção escolhida e selecção baseada na perda. A optimização é 

um mecanismo que implica a aquisição, a manutenção e o aperfeiçoamento 

de meios e recursos úteis para alcançar os objectivos desejáveis e prevenir a 

ocorrência de objectivos indesejáveis. A compensação será a produção de 

respostas funcionais para fazer face à ocorrência de perdas que possam 

comprometer a obtenção de objectivos desenvolvimentais desejáveis197.   

 

                                                 
197 FONSECA, op. cit. pp. 213-218. 
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     Baltes e Baltes198 estipulam que o envelhecimento bem sucedido é uma 

coordenação dinâmica dos processos de selecção, optimização e 

compensação. A selecção é uma especialização em certos registos das 

actividades físicas e intelectuais. Durante a idade madura o indivíduo 

selecciona e se especializa em certas actividades, em função dos seus lazeres 

e da sua profissão. Trata-se assim de actividades que serão optimizadas. A 

compensação é a actividade de um indivíduo, utilizando os seus 

conhecimentos e o seu saber (inteligência cristalizada199) para neutralizar os 

declínios dos desempenhos nas actividades de natureza fluida (inteligência 

fluida200). 

 

     Para Fontaine “as perdas inerentes às influências dos factores associados 

à idade (age-graded) e aos acontecimentos pessoais (non normative) podem 

também ser equilibradas por ganhos ligados a estratégias de vida (em 

especial a manutenção dos laços sociais). O resultado final entre estes três 

tipos de processos pode ser a manutenção de um elevado nível de 

funcionamento nalgumas actividades, a conservação de um sentimento de 

eficácia pessoal e de um sentimento geral de velhice bem sucedida201”.     

 

                                                 
198 FONTAINE, R. op. cit. pp. 156-157. 
199 “ A inteligência cristalizada revela-se através de grande número de actividades 
associadas à profundidade do saber e da experiência, do julgamento, da compreensão das 

relações sociais e das convenções, da habilidade do comportamento. As aptidões primárias 

que lhe estão associadas são a compreensão verbal, a formação de conceitos, o raciocínio 

lógico e o raciocínio geral”. (Cf. Idem p.85). 
200 “A inteligência fluida revela-se através das actividades de compreensão das relações entre 

dados novos de natureza espacial ou verbal, de construção de inferências e de implicações.” 

(Cf. Idem p.86).    
201 Idem, p. 157. 
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     Baltes e Baltes enunciaram um conjunto de estratégias potencialmente 

favorecedoras de um envelhecimento bem sucedido202: 

 

     - estilo de vida saudável, com o objectivo de diminuir a probabilidade de 

ocorrência de condições patológicas inerentes ao processo de 

envelhecimento; 

 

     - visão optimista da vida, pode ser uma forma de compensar as perdas 

que vão sucedendo, acentuando positivamente o que ainda subsiste; 

     - adopção de soluções individuais e sociais flexíveis e adaptadas a cada 

caso, evitando a adopção de soluções simples e generalistas; 

 

     - escolher e/ou criar ambientes para a implementação de estilos de vida 

apropriados à idade; 

 

     - realização de actividades enriquecedoras do ponto de vista cognitivo e 

social, de forma a compensar as perdas que ocorrem nesses domínios;   

  

     - o saber lidar com as perdas, passa pela consideração de alternativas 

que reorientem a vida em termos de objectivos e aspirações; 

 

     - por último, adopção de comportamentos realistas tendo em conta as 

capacidades individuais e os desejos e objectivos pessoais.  

                                                 
202 Baltes e Baltes, cit. por FONSECA, op. cit p. 216. 
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     Contudo, Fonseca refere que conquistar um envelhecimento bem 

sucedido é uma tarefa sobretudo individual dada a heterogeneidade e a 

variabilidade do processo de envelhecimento. “Devendo a sociedade 

proporcionar a cada indivíduo os recursos necessários que lhe permitam 

concretizar a sua expressão pessoal de envelhecimento”203. 

 

 

3.5. Tarefas Adaptativas 

 

     Fonseca refere que, as pessoas idosas, ao atingirem estados de crescente 

vulnerabilidade, recorrem a meios externos (humanos, materiais e 

institucionais) no sentido de compensar essa vulnerabilidade e, ao faze-lo, 

acabam por desenvolver novos valores, novos comportamentos e novas 

competências, o que resulta numa capacidade adaptativa mais elevada. 

Dentro deste potencial adaptativo, segundo o autor, distinguem-se três 

tarefas adaptativas204: crescimento, manutenção e regulação das perdas. 

 

     Fonseca entende por crescimento o surgimento de comportamentos cada 

vez mais complexos e aperfeiçoados, através dos quais se procura alcançar 

níveis elevados de funcionamento psicológico ou de capacidade adaptativa. 

 

                                                 
203 FONSECA, op. cit. p. 216. 
204 Idem, pp. 208 e 209 
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     Para o autor através da manutenção, os organismos procuram manter os 

níveis de funcionamento psicológico desejados face a um significativo 

acontecimento de vida que ocorra, ou retomar níveis anteriores na sequência 

de perdas desenvolvimentais especificas. 

 

     A noção de regulação das perdas está ligada, segundo o autor, aos 

comportamentos que organizam o funcionamento psicológico em “níveis 

básicos” de adaptação quando a manutenção ou retoma de “níveis óptimos” 

já não é possível. Devido por exemplo, a perdas graves e irreversíveis de 

recursos externos ou internos.  

 

     A primeira destas três tarefas adaptativas (o crescimento), diminui com a 

idade, enquanto os investimentos para a manutenção e para a regulação das 

perdas aumentam com a idade205.   

 

     Segundo Fonseca, a análise deste movimento de deslocação do 

crescimento para a manutenção e destes para a regulação de perdas ajuda-

nos a compreender melhor alguns comportamentos das pessoas idosas, 

encarando-os numa óptica adaptativa.  

 

     Para salientarem as diferenças entre pessoas mais novas e pessoas mais 

velhas quanto à predominância de uns ou de outros objectivos os autores 

Baltes e Carstensen, deram o exemplo da relação entre autonomia e 

                                                 
205 Baltes, Staudinger e Lindenberger, cit. por FONSECA, op. cit; p. 208. 
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dependência. Para estes autores enquanto na primeira metade da vida o 

indivíduo dá um enfoque privilegiado à autonomia e à independência, na 

segunda metade da vida assiste-se a uma utilização “produtiva e criativa” do 

factor dependência206. 

 

      Assim conclui-se que, embora com uma certa dependência e necessidade 

de suporte, as pessoas mais idosas libertam recursos para usar noutros 

domínios da vida que envolvam a eficácia pessoal. Assim a existência de 

défices na condição biológica pode fazer emergir mudanças positivas na 

capacidade adaptativa do indivíduo, uma vez que, o indivíduo pode recorrer 

à cultura (aprendizagens novas, apoios tecnológicos, etc.) para compensar 

esses défices207. 

          

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
206 Baltes e Carstensen, cit. por FONSECA, op. cit; pp. 208 e 209. 
207 Baltes, Staudinger e Lindenberger, cit. por FONSECA, op. cit; p. 209. 
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4. ENVELHECIMENTO E TRABALHO 

     4.1. Os trabalhadores mais velhos 

 

     “O envelhecimento é um processo revestido de complexidade e diversidade. 

Complexidade porque durante o processo de envelhecimento o indivíduo coloca 

em jogo diferentes mecanismos de adaptação e/ou compensação para fazer 

face ao declínio de algumas capacidades funcionais e diversidade pois as 

pessoas não envelhecem todas ao mesmo ritmo nem a um determinada idade 

cronológica, na medida em que todo o processo de envelhecimento é 

influenciado pelo património genético, pelos acontecimentos ao longo da vida e 

pelas condições de vida e trabalho208.”  

 

     Uma das representações sociais que mais frequentemente recai sobre os 

trabalhadores mais velhos é a ideia de que, à medida que o trabalhador 

envelhece, a sua capacidade de trabalho se reduz, quer porque aprende com 

menor facilidade e as funções cognitivas209 estão deterioradas, quer porque é 

menos saudável ou está fisicamente mais limitado quer, ainda, porque é 

mais resistente à mudança e, por isso, se torna inflexível ou obsoleto. Ao 

                                                 
208 SIMÕES, Anabela, “Envelhecimento e Trabalho”, in Simpósio Envelhecer melhor com 
Actividade Física, Cruz Quebrada – FMH, 1999, p. 121. 
209 Segundo Simões, as funções cognitivas abrangem a sensação e a percepção, a 

aprendizagem e a memória, a inteligência e a resolução de problemas. Para o autor, o que, 
de facto, acontece é que há indivíduos, que apresentam declínios, em idades relativamente 

jovens, outros, muito mais tardiamente, outros ainda, simplesmente não registam declínios. 

Isso depende de múltiplos factores, sendo um deles a saúde. “O desenvolvimento cognitivo 
do idoso é plural e multifacetado: processa-se de maneira diferente, consoante a dimensão 

considerada – em termos de tipo de trajectória descrita (estabilidade ou declínio), do começo 

e termo das mudanças e da natureza das mesmas (quantitativas ou qualitativas, reversíveis 

ou irreversíveis).” SIMÕES, António, “Aspectos do Desenvolvimento Cognitivo do Idoso”, in 
Revista Portuguesa de Pedagogia, nº2, Coimbra, 1991, p. 184.  
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longo das últimas décadas vários estudos têm sido realizados sobre os 

estereótipos que recaem sobre os mais velhos no contexto do mercado de 

trabalho e a forma como as capacidades físicas e cognitivas importantes do 

ponto de vista profissional se alteram (ou não) com o envelhecimento 

cronológico210. 

 

     A revisão bibliográfica de alguns desses estudos revela que a eficiência 

física e as funções sensoriais enfraquecem com o avanço da idade, mas as 

mudanças são individuais (não são iguais para toda a população da mesma 

idade) e afectam de diferentes maneiras diferentes tarefas profissionais, dado 

que não são apenas inter-individuais mas também intra-individuais, no 

sentido em que algumas capacidades podem diminuir (como a visão) e 

outras não (a destreza física, por exemplo). Além disso, dependem fortemente 

das exigências do conteúdo funcional do posto de trabalho: tarefas 

fisicamente penosas ou indutoras de stress contínuo provocam uma maior 

deterioração das capacidades físicas dos trabalhadores.211    

 

     De acordo com Pestana, o que os estudos realizados informam é que a 

capacidade de trabalho resulta da interacção entre os recursos do indivíduo, 

as condições de trabalho e a organização do trabalho e que os recursos 

individuais incluem não apenas a capacidade funcional e a saúde, mas 

também as competências básicas e profissionais e o nível educativo. Os 

                                                 
210 PESTANA, Nuno, Trabalhadores Mais Velhos: Políticas Públicas e Práticas Empresariais, 

Cadernos de Emprego e Relações de Trabalho, Lisboa, Direcção-Geral do Emprego e das 

Relações de Trabalho, 2003, p.51 
211 Idem, pp. 51 e 52. 
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valores e as atitudes do indivíduo, bem como a sua motivação e satisfação 

no trabalho, são também determinantes. Segundo esta visão, o uso dos 

recursos do indivíduo não estará optimizado se não existirem condições 

apropriadas oferecidas pelo ambiente de trabalho e pela comunidade do meio 

profissional212. “As condições de trabalho apropriadas e a formação adequada 

podem combater alguns declínios cognitivos provocados pelo avançar da 

idade213”.  

 

     As exigências cognitivas dos postos de trabalho têm vindo a aumentar: 

requer-se maior eficiência no uso das capacidades de memória, concentração 

e percepção. Estudos longitudinais realizados mostram que, ainda que se 

possam degradar com a idade, estas capacidades são compensadas, em 

alguma medida, pela experiência profissional decorrente da rotina das 

funções. Conclui-se também que as funções do pensamento necessárias à 

aprendizagem não se reduzem de forma evidente antes dos 75 anos e que, 

com o aumento crescente do nível educativo entre gerações, tal declínio 

tenderá a ser adiado. Alguns estudos chegam mesmo a evidenciar como a 

sabedoria que se ganha com a idade (entendida como uma grande reserva de 

conhecimento factual tácito) ajuda os indivíduos a identificar aspectos 

centrais de problemas que emergem, a dar conselhos práticos com vista à 

sua resolução ou a deslindá-los de uma forma criativa214. 

                                                 
212 Idem, p.53. 
213 SIMÕES, Anabela, “Envelhecimento e Trabalho”, in Simpósio Envelhecer melhor com 
Actividade Física, Cruz Quebrada – FMH, 1999, pp. 121-130. 
214 PESTANA, op. cit; p.52. 
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     Segundo Pestana, alguns autores referem, ainda, que as capacidades dos 

trabalhadores situam-se, na generalidade dos casos, muito acima dos 

requisitos do posto de trabalho e que o evento da reforma sucede quase 

sempre antes do momento em que essas capacidades se tornam 

insuficientes para a realização das tarefas profissionais215.  

          

     Sendo alguns declínios cognitivos resultantes de diminuição da 

velocidade de processamento da informação, Simões aponta algumas 

medidas que permitem reduzir o efeito da idade no desempenho de tarefas 

com solicitação predominantemente cognitiva. 

 

As medidas apontadas são as seguintes216:  

 

- adequação do envolvimento, de forma a minimizar o uso dos recursos            

de processamento da informação; 

- atribuição do tempo adequado à velocidade de processamento da        

informação dos adultos mais velhos;  

- formação cognitiva orientada para a melhoria do desempenho  cognitivo 

dos adultos mais velhos em tarefas concretas.  

 

     Simões evidencia a importância das acções de formação orientadas para 

a actualização e optimização das competências dos trabalhadores mais 

                                                 
215 Idem, p.53. 
216 SIMÕES, Anabela, op. cit. pp. 121-130. 
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velhos, desde que as correspondentes estratégias sejam adequadas às suas 

características e às limitações do seu funcionamento cognitivo. 

     Segundo a autora, para que o avanço da idade seja cada vez menos uma 

desvantagem é importante, por um lado, eliminar os factores que sejam 

susceptíveis de construir um risco para a saúde e para a segurança dos 

trabalhadores e, por outro lado, promover os factores que permitam a 

valorização da experiencia e do conhecimento. Os factores que fazem do 

avanço da idade uma desvantagem relacionam-se fundamentalmente com as 

condições de trabalho (que impõem constrangimentos desproporcionados 

relativamente às possibilidades reais do ser humano) e com as formas de 

organização do trabalho (que não permitem aos trabalhadores a possibilidade 

de dar um contributo significativo à evolução do seu trabalho)217. 

     Para Uyehara, as empresas podem adequar as qualidades e limitações 

dos trabalhadores mais velhos ao perfil das muitas funções existentes nas 

próprias organizações.   

     Segundo a autora, a contratação/manutenção de pessoas idosas no 

quadro de pessoal pode representar diferencial competitivo para as empresas 

atentas à sua imagem no mercado, distinguindo-as da concorrência. 

     No que se refere à cultura da empresa e tendo em conta que esta é 

perpetuada pelos seus funcionários a autora chama à atenção para o facto 

dos empregados mais antigos (normalmente representados pelos idosos) 

conhecerem boa parte da história da organização, como o desenvolvimento 

de produtos, problemas e soluções adoptadas (que nem sempre estão 

                                                 
217 Idem, ibidem. 
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documentadas), atitudes tomadas pelos dirigente, ou seja, informações que, 

acessadas devidamente e no momento certo, podem contribuir 

significativamente para sanar dificuldades da empresa no presente. 

 

     Assim sendo, descartar os trabalhadores mais velhos (e competentes) pode 

ser desastroso não apenas para a memória da empresa, mas também para os 

funcionários mais jovens, que podem perder a confiança e o compromisso com 

a própria empresa218. 

 

   Em muitos casos as empresas fariam boa gestão de pessoal mantendo os 

trabalhadores de idade ao seu serviço pois estes com a idade desenvolvem 

maior regularidade, maior capacidade para a atenção concentrada, maior 

pontualidade, gosto pelo trabalho bem acabado, meticulosidade, paciência, 

disciplina, prudência e estabilidade.219  

 

 

4.1. Envelhecimento e Acumulação de Experiência 

 

    “O facto de serem verificadas diminuições de determinadas capacidades 

nas pessoas mais velhas não significa que estas sejam menos eficazes no 

cumprimento das suas tarefas profissionais ou utilitárias. Apesar das 

diferenças entre indivíduos jovens e mais velhos, estas diferenças não têm 

                                                 
218 UYEHARA, Ana, “Despertando o Mercado de Trabalho para o Idoso”, vol. 2, in Revista 
Gerenciais, São Paulo, 2003, pp. 43-49. 
219 In Apontamentos de Economia Social, Associação de Estudantes da Universidade Técnica 
de Lisboa – Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa.  
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qualquer relevância se os mais velhos puderem mobilizar a experiência 

adquirida”.220 

 

     Para Simões, a antiguidade e a experiência proporcionam um 

conhecimento da matéria trabalhada, dos processos, dos factores de 

variação, dos pontos fracos dos dispositivos e dos modos operatórios 

susceptíveis de garantir um funcionamento óptimo.  

 

     A autora considera que, a importância das transformações ligadas à 

idade deve ser vista de forma relativa, isto porque221: 

 

- embora um trabalhador mais velho possa ser mais lento em provas 

laboratoriais, a sua experiência permite-lhe antecipar as variações do 

sistema produtivo e agir mais calmamente; 

 

- apesar das suas dificuldades em matéria de memória imediata (memória 

que dura de fracções a pouco segundos). A capacidade de estruturação da 

informação proporcionada pela experiência permite economizar a memória; 

 

- a diminuição das performances sensoriais é, por sua vez, compensada pela 

capacidade de acompanhar a produção a partir de índices informais que 

escapam completamente ao operador inexperiente;  

 

                                                 
220 SIMÕES, Anabela,  op. cit. p. 124. 
221 Idem, pp. 124 e 125. 
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- se admitirmos que o indivíduo mais velho aprende mais lentamente, isto 

deve-se à sua preocupação em reestruturar os seus conhecimentos para 

assegurar a sua compatibilidade com os conhecimentos inerentes à 

formação (se este processo de formação favorece o trabalho de reestruturação 

do saber actual, verifica-se um grau de compreensão mais elevado por parte 

dos trabalhadores mais velhos); 

 

- uma deficiência funcional não produz automaticamente uma incapacidade, 

na medida em que o indivíduo pode mobilizar o potencial de adaptação 

proporcionado pela sua familiaridade com a situação.  

 

     Em síntese, a autora considera que não existe qualquer relação directa 

entre envelhecimento e diminuição das competências profissionais.   

  

     A respeito das performances sensoriais, Fontaine refere que, nenhuma 

das modalidades sensoriais (visual, auditiva, gustativa, olfactiva e tacto) 

sofre o efeito do envelhecimento, sendo que, as consequências de algumas 

modificações encontram-se nos planos psicológico e social222. 

 

     Em relação à aprendizagem, o processo de aprendizagem é influenciado 

por uma série de variáveis de ordem biológica e social.  

                                                 
222 FONTAINE, R. op.cit. p. 63. 
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A importância de algumas variáveis, como a prática ou a informação de 

retorno, já foi, por várias vezes, confirmada.223   

 

     Segundo os autores, são conhecidos os efeitos do envelhecimento ao nível 

do indivíduo, no entanto, resta perceber a real repercussão desses efeitos no 

processo de aprendizagem e, no caso da observação de diferenças 

significativas, qual a origem dessa redução de nível de prestação224.  

 

 

 

                                                 
223 GODINHO, M; MELO, F; MENDES, R & CHIVIACOWSKY, S. “Aprendizagem e 

Envelhecimento”, in Simpósio Envelhecer melhor com Actividade Física, Cruz Quebrada – 

FMH, 1999, pp. 73-80. 
224 Idem, ibidem. 
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4.3. Idade, Formação e Novas Tecnologias 

 

     Segundo Park, uma intervenção em formação é considerada como uma 

das soluções para reduzir as exigências cognitivas e estimular as funções 

cognitivas dos adultos mais velhos. 

 

     O mesmo autor aponta outras soluções para estimular as funções 

cognitivas, nomeadamente, a restruturação da informação e a adequação do 

envolvimento às características e modo de funcionamento do trabalhador225. 

 

     No entanto, Anabela Simões refere que, estas soluções devem ser 

consideradas conjuntamente, assegurando simultaneamente uma 

intervenção sobre o indivíduo e sobre o envolvimento. A autora ressalta 

ainda que, qualquer intervenção sobre os indivíduos por meio de formação 

deve, ser orientada para contextos e tarefas nos quais se pretende melhorar 

as performances, visando a aquisição de novas competências e o 

desenvolvimento de estratégias compensatórias das limitações existentes.   

 

     Para Stokes, algumas dificuldades das pessoas mais velhas estão mais 

relacionadas com a falta de estimulação a que estão sujeitas (em 

consequência de grande monotonia, quer no trabalho, quer na sua vida 

                                                 
225 Park, cit. por SIMÕES, Anabela, op. cit. p. 128. 
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quotidiana), do que com qualquer perda de capacidades intelectuais 

relacionada com a idade226. 

 

     Estudos recentes no âmbito da investigação em formação cognitiva têm 

salientado a importância de sistemas informáticos na formação, na medida 

em que apresentam mudanças substanciais nas tarefas, impondo novos 

conhecimentos que, por sua vez, requerem métodos adequados. Segundo 

Bainbridge, a utilização de novas tecnologias na formação tem um duplo 

impacto: por um lado, impõe exigências que salientam a importância dos 

“Skills” cognitivos, por outro, proporcionam novas ferramentas para a 

formação e maior controlo do seu desenvolvimento. Assim, a concepção de 

programas de formação adaptados a pessoas mais velhas e orientados para 

contextos e tarefas determinados, deve ter em conta os recentes resultados da 

investigação em formação cognitiva, no sentido de preparar os indivíduos para 

os avanços tecnológicos e para aceitar e acompanhar essa evolução227.    

 

 

4.4. Medidas promotoras do envelhecimento activo 

 

     Em Portugal, o debate sobre a sustentabilidade das pensões, tem estado 

muito activo ao longo dos últimos anos. 

                                                 
226 Stokes, cit. por SIMÕES, Anabela, op. cit. pp. 129. 
227 SIMÕES, Anabela, ibidem. 
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A acentuação do envelhecimento demográfico, em Portugal e na União 

Europeia, representa um dos maiores desafios com que se debatem os 

regimes de pensões dos Estados-Membros.228  

     A respeito da Adequação e Sustentabilidade das Pensões, em 2002, o 

Governo português apresentou em Bruxelas, o “Relatório Nacional de 

Estratégia sobre o Futuro das Pensões”. Neste relatório consta um número 

alargado de medidas de política que têm por objectivo incentivar a 

participação económica dos mais velhos. Algumas das medidas referidas no 

relatório são229: 

 

- alteração das regras de cálculo das pensões, no sentido de favorecer a 

permanência na vida activa, uma vez que entram em linha de conta com os 

salários revalorizados de toda a carreira contributiva; 

- em 1999, foi introduzido o regime de flexibilização da idade de acesso à 

pensão, que permite: por um lado, a possibilidade de opção pela antecipação 

da idade a partir dos 55 anos e, pelo menos, 30 anos de serviço, estando 

neste caso, o montante da pensão sujeito a redução; por outro lado, permite 

a bonificação da pensão para os trabalhadores que adiem a idade da reforma 

para além dos 65 anos até aos 70 anos, o que representa um incentivo à 

actividade profissional para além da idade legal de reforma; 

 

- actuação mais eficaz do Serviço de Verificação de Incapacidades, com o 

objectivo de reduzir o número de pensionistas de invalidez, considerando 

                                                 
228 Ministério da Segurança Social e do Trabalho, Relatório Nacional de Estratégia sobre o 
Futuro dos Sistemas de Pensões, 2003.     
229 PESTANA, op. cit. pp. 148-149. 
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que a pensão de invalidez, por exigir um grau de garantia maior e não estar 

sujeita a limites etários, pode ser utilizada como uma via de saída precoce do 

mercado de trabalho; 

 

- possibilidade de acumulação das pensões com outros rendimentos, no 

sentido de facilitar a reinserção sócio-profissional e de aumentar o 

rendimento dos pensionistas; 

 

 

 Plano Nacional de Emprego (2001) 

 

     O Plano Nacional de Emprego (PNE) de 2001 referiu dois principais 

desenvolvimentos que favorecem a permanência dos trabalhadores mais 

velhos no mercado de trabalho: por um lado, a criação em 1999, do já 

referido regime de flexibilização da idade da pensão de velhice; por outro 

lado, o Acordo sobre Política de Emprego, Mercado de Trabalho, Educação e 

Formação (celebrado em 2001), entre o Governo e os Parceiros Sociais, que 

tem por objectivo promover atitudes favoráveis a uma formação profissional 

de requalificação e reconversão230. 

 

     O PNE de 2001, tinha como objectivo a manutenção acima dos 50% da 

taxa de emprego dos activos com idades compreendidas entre os 55-64 anos 

                                                 
230  PESTANA, op. cit. p. 150. 
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e a sensibilização da opinião pública para os problemas de envelhecimento 

demográfico e para a importância do envelhecimento em actividade231. 

 

 

 Plano Nacional de Emprego (2005-2008) 

 

     De acordo com o relatório de acompanhamento do Plano Nacional de 

Emprego (2005-2008), o valor da taxa de emprego entre os trabalhadores 

mais velhos (entre os 55 e os 64 anos), foi em 2006, superior à meta fixada 

para 2010 (50%), perspectivando-se a sua manutenção, fruto, 

nomeadamente das alterações introduzidas no sistema de protecção social. 

Em 2006 a taxa de emprego dos trabalhadores mais velhos era de 50,1%232. 

 

     O Programa de Intervenção para Desempregados Adultos com mais de 55 

anos aumentou em 50% a sua execução entre 2005 e 2006. No âmbito deste 

programa encontra-se em elaboração a portaria dos Programas Ocupacionais 

e Programa de Voluntariado Sénior e foi elaborado o PROMOTI – Programa de 

Promoção Motivacional, actuando, por um lado, no reinvestimento dos 

desempregados mais velhos no seu percurso profissional e, por outro lado, 

na sua capacitação, com mais saberes e competências para poderem 

desempenhar uma actividade profissional com bons níveis de produtividade 

e de realização pessoal.  

                                                 
231 Idem, p.151. 
232 Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, Plano Nacional de Emprego (2005-2008). 
Relatório de acompanhamento, 2007, P.21.  
Consultado em: http://www.dgeep.mtss.gov.pt/estudos/pne/pne2007.pdf 
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     Este Programa de Intervenção para Desempregados Adultos com mais de 

55 anos, responde ao preconizado no Conselho Europeu da Primavera de 

2007, com vista à relevância do papel dos idosos e da importância do 

aproveitamento do seu potencial, nomeadamente no mercado de trabalho. 

Este programa é um bom exemplo a nível europeu em matéria de promoção 

do envelhecimento activo, ao actuar de modo preventivo (pelo combate à 

saída precoce do mercado de trabalho) e de modo reparador, fornecendo 

orientação profissional acrescida, formação profissional, formação de 

reconversão e aperfeiçoamento profissional com o objectivo da plena 

integração no mercado de trabalho. Estas medidas contribuem para 

promover a valorização pessoal e social e os níveis de empregabilidade, 

dando prioridade aos trabalhadores mais velhos no recrutamento de ofertas 

que cobrem necessidades sociais não satisfeitas pelo mercado. Segundo o 

relatório, em 2006, foram efectuadas cerca de 1500 integrações no mercado 

de trabalho233.     

 

     

   

 

                                                 
233 Idem, pp. 31-34. 
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CAPÍTULO 4 

O IDOSO NA SOCIEDADE 

 

     “Alguém deixou escrito: „ abandonar a criança é contra natura, mas 

abandonar o velho é contra a Humanidade‟. A sociedade tem que se adaptar 

aos novos padrões da velhice, deixando para trás o quotidiano do banal, o ser-

se nada, para vir a ser-se alguma coisa. A velhice do futuro imediato, não vai 

olhar para o chão medindo os passos, nem assistir impávida e de pijama às 

riscas por detrás da cortina. Vai olhar de frente um mundo que já lhe 

pertenceu, voltar a ter cidadania de primeira e acreditar nela própria. É 

forjando pequenas ideias que elas se tornam grandes. Não será admiração ver 

que a velhice irá ter muito a dizer no próximo presente, já que o futuro poderá 

ser curto, mas não se deseja encurtado234.”  

 

 

1. ESTEREÓTIPOS RELACIONADOS COM OS IDOSOS 

 

     Estereótipo é um termo derivado do vocabulário tipográfico: designa uma 

placa metálica de caracteres fixos, destinada à impressão em série235.  

 

                                                 
234 CARVALHO, op. cit. p. 190. 
235 SIMÕES, António, “Estereótipos Relacionados com os Idosos”, in Revista Portuguesa de 
Pedagogia, 19, 1985, p. 207. 
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     Para Simões, psicossociológicamente, o estereótipo é também uma matriz 

de opiniões, sentimentos, atitudes e reacções dos membros de um grupo, 

com características da rigidez e da homogeneidade.  

 

     De acordo com um vasto número de autores, os estereótipos são 

generalizações236:  

 

a) Abusivas, isto é, aplicadas, de maneira uniforme, a todos os membros 

de um grupo, admitindo poucas excepções; 

 

b) Extremas, ou seja, atribuídas, de forma superlativa e muito indolente; 

 

c) Mais frequentemente negativas do que positivas       

 

     Oliveira relata algumas características que frequentemente se imputam 

aos idosos237:  

 

     - Crise de identidade provocada pelo idoso e pela sociedade; 

 

     - Diminuição da auto-estima;  

 

     - Dificuldade de adaptação a novos papeis e lugares bem como a      

       mudanças profundas e rápidas; 

                                                 
236 McArthur, Reuchlin, Mucchielli, cit. por SIMÕES, António, ibidem. 
237 OLIVEIRA, op. cit. pp. 27-32.   
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     - Falta de motivação para planear o futuro;  

 

     - Atitudes infantis ou infantilizadas, como processo de mendigar 

carinhos;  

 

     - Complexos diversos dada, por exemplo, a diminuição da libido e do 

exercício da sexualidade;  

 

     - Tendência à depressão, à hipocondria ou somatização e mesmo 

        tentações de suicídio; 

     - Surgimento de novos medos (como o de incomodar, de ser um   estorvo, 

de sobrecarregar os familiares, medo da solidão, de doenças e da morte);  

 

     - Diminuição das faculdades mentais, sobretudo da memória;  

 

     - Problemas a nível cognitivo (da memória, linguagem, solução de 

problemas), conativo e motivacional, afectivo e personológico. 

 

     No entanto, o autor refere que estas características atribuídas aos idosos 

podem ser preconceitos ou estereótipos sociais. 
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     Segundo o mesmo autor, os estereótipos a respeito do envelhecimento e 

do idoso estão mais presentes nas sociedades ocidentais e desenvolvidas do 

que na sociedade oriental e africana. 

 

     Berger enumerou sete estereótipos a cerca dos idosos: o idoso visto como 

uma pessoa doente, infeliz, conservadora, improdutiva, necessitada de 

ajuda, igual a todos os outros idosos, sofrendo de solidão e isolamento238.  

 

    Também Richard e Mateev-Dirkx239 apontam alguns estereótipos como: 

equivalência entre velhice e doença, confusão entre o fisiológico e o 

psicológico, confusão entre o normal e o anormal, incapacidade de mudança 

do idoso, etc.  

 

     Contudo, há estudos que não detectam tais concepções distorcidas sobre 

os idosos. Molina, ao trabalhar uma amostra de adolescentes e de adultos 

que deviam escolher os adjectivos que mais diziam respeito aos idosos, 

concluiu que os dois grupos etários tinham uma visão positiva dos idosos e, 

que, essa atitude tende a crescer com a idade, ou seja, os jovens têm 

percepções menos positivas em relação aos idosos do que os adultos. Bales, 

Eklund e Siffin, provaram que as crianças modificam para melhor o seu 

conceito depois de terem sido sujeitas a um programa intergeracional onde 

participavam também idosos240. 

 

                                                 
238 Berger, cit. por OLIVEIRA, op. cit. pp. 27-32. 
239 Richard e Mateev-Dirkx, cit por, OLIVEIRA, op. cit. p. 33. 
240 Molina, Bales, Eklund e Siffin, cit por, OLIVEIRA, pp. 30 e 31. 
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     Segundo Oliveira, uma das representações que se tem dos idosos é que 

eles gastam e não produzem. A este respeito o autor argumenta que muitas 

vezes não é assim e, se não produzem mais, é porque não se lhes dá 

oportunidade. 

 

     O mesmo autor refere a necessidade de se aproveitar mais os reformados 

convidando-os para tarefas onde se sentem competentes e onde poderiam 

ser muito úteis, como por exemplo, animar as crianças nos jardins infantis, 

tomar conta delas em casas particulares, os idosos mais novos animar os 

mais velhos do que eles nos lares de terceira idade, visitar os doentes, e 

muitas mais tarefas voluntárias ou remuneradas. É também necessário 

investir mais na formação cultural e cientifica dos idosos, através de 

universidades da 3ª idade, onde os idosos seriam não apenas discentes mas 

também docentes. 

 

     “É necessário que, quer os idosos, quer a sociedade envolvente, os ajude a 

envelhecer criativamente, não apenas desmistificando os diversos mitos ou 

estereótipos (de improdutividade, de incapacidade, de degenerescência, de 

amargura, etc.), mas promovendo de todos os modos as suas capacidades e 

criando uma cultura de respeito pela ancianidade, ao mesmo tempo que 

cuidam mais da sua saúde física e psíquica241”.  

                                                 
241 OLIVEIRA, op. cit. p.31. 
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    Simões sublinha que “a superação dos estereótipos e a participação estão 

entre si numa relação dialéctica: a modificação do estereótipo influência a 

participação e a modificação desta influencia aquele242”. 

    Desta forma, a superação dos estereótipos em redor do idoso e do 

envelhecimento contribuirá para que a sociedade aproveite cada vez mais o 

potencial dos idosos e consequentemente aumenta a participação destes na 

sociedade, por outro lado, a participação cada vez mais activa dos idosos 

facilitará a superação dos estereótipos. 

 

     O mesmo autor chama à atenção para a conveniência da aprendizagem 

em comum das gerações – de jovens e idosos. Para o autor essa 

aprendizagem é mais fácil do que parece pois, em certos casos, é menor a 

distância entre gerações não adjacentes (ao contrário do que se pensa). Esta 

aprendizagem comum poderá trazer vantagens recíprocas243. 

 

     De acordo com vários autores, nos países desenvolvidos (onde o número 

de idosos é cada vez mais elevado) põe-se seriamente o problema do 

aproveitamento da população idosa.    

 

     “ Parece que, se os países menos desenvolvidos algo têm a imitar, será a 

gestão mais racional dos recursos e, em particular, do considerável potencial 

lamentavelmente ignorado – os idosos244”.  

 

                                                 
242 SIMÕES, António, op. cit. p. 229. 
243 Idem, ibidem. 
244 SIMÕES, António, op. cit. pp. 229 e 230. 
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     Isto poderia ajudar a realizar aquela transformação de uma sociedade, 

“em que os idosos eram tidos cada vez em menor estima e caracterizados por 

uma multiplicidade de estereótipos negativos, numa outra, em que os papeis e 

os estilos de vida dos idosos serão vistos como positivos e contributivos para a 

qualidade de vida deles mesmos, da sua comunidade e de toda a 

sociedade245”. 

 

     É do conhecimento geral que o número de iletrados aumenta, à medida 

que se sobe para o vértice da pirâmide das idades. Simões afirma que, uma 

das várias possíveis explicações para esse facto são os estereótipos 

relacionados com a idade, que desaprovam a aprendizagem dos idosos.  

 

     Simões faz referência a um estudo no qual um dos objectivos era 

conhecer estereótipos relacionados com os idosos. A amostra, em que se 

baseou o estudo era composta por 100 educandos dos CEBAs (Centros de 

Educação Básica de Adultos) do concelho de Coimbra.    

     A imagem estereotipada do idoso, que emergiu do referido estudo, é a do 

indivíduo de convivência agradável e com grande experiência de vida; de 

ideias muito diferentes dos jovens (mas sem que possa dizer-se que há 

dificuldade por parte dos idosos em entender os jovens); prudente e com 

orientação temporal no sentido do passado; individuo religioso (mas não é 

visto por uma percentagem igualmente considerável de sujeitos como sendo 

                                                 
245 Tibbitts, cit. por Kimmel, cit. por SIMÕES, op. cit. p. 230.  
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cumpridor da “Lei de Deus e da Igreja”); está menos apto para exercer uma 

profissão; é desagradável a sua condição. 

     Os indivíduos do sexo masculino, jovens e solteiros tendiam a apresentar 

menos estereótipos que os sujeitos do sexo feminino, mais velhos e casados, 

viúvos e divorciados246. 

 

     Kaufman demonstrou que um indivíduo é considerado “velho” pelos 

amigos e pela família quando deixa de desenvolver actividades produtivas 

(estas estão a maioria das vezes associadas exclusivamente às actividades 

remuneradas)247. 

 

     Contudo, um estudo americano conduzido pelo Americans Changing Lives 

contradiz este estereótipo. Através deste estudo foi possível concluir que 

muitas actividades informais (auxílio escolar, acções humanitárias, 

actividade política, entre outras) asseguradas por indivíduos reformados 

contribuem para a economia do país. Entre as pessoas com mais de 60 anos 

interrogadas, 39% declararam exercer uma actividade anual de pelo menos 

1500 horas, 40% entre 500 e 1499, e 18% entre 0 e 499 horas248.  

 

 

 

 

 

                                                 
246 SIMÕES, op. cit. pp. 209-231. 
247 Kaufman, cit. por FONTAINE, op. cit. pp. 154 e 155. 
248 Idem, ibidem. 
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2. O NOVO PERFIL SOCIOLÓGICO DOS IDOSOS 

 

     O perfil sociológico do idoso em Portugal, marcado pelo isolamento, baixo 

consumo cultural e baixo nível de rendimento, tenderá a sofrer uma 

evolução positiva ao longo do século XXI. Os idosos do século XXI terão 

maior rendimento, mais saúde, mais instrução, melhores condições 

habitacionais, serão mais activos (profissionalmente e civicamente), mais 

conscientes dos direitos e mais disponíveis para usufruir da cultura e do 

lazer.249 

 

     O sociólogo Paulo Machado relata que, o lugar do idoso na sociedade será 

(re) inventado e a identidade do “mais velho” socialmente recategorizada. 

 

     Segundo o sociólogo, é cada vez maior o número de pessoas que 

ultrapassam a idade de sessenta anos e que atingem essa idade em boas 

condições físicas e mentais.  

 

     O autor refere que, actualmente o perfil sociológico do idoso em Portugal 

ainda é marcado por um desfavorecimento social agravado pela idade, em 

que sobressaem baixos níveis de rendimento, elevada iliteracia, precariedade 

das condições habitacionais, elevada taxa de incidência da deficiência e de 

prevalência de doenças crónicas, isolamento social, diminuta actividade 

profissional, reduzido consumo cultural e de actividades de lazer fora de 

                                                 
249 MACHADO, Paulo, O Lugar dos Idosos em Portugal e no Mundo, Janus. V., 2003. 
Consultado em: http://www.janusonline.pt 
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casa. No entanto, o autor acredita que esse perfil irá, ao longo do século XXI 

sofrer mudanças significativas e de sinal positivo.  

     Nos últimos anos, tem ocorrido um aumento significativo do número e da 

variedade de iniciativas voltadas para as pessoas idosas. Aumentam as 

discussões em torno das características e direitos dos idosos, em especial 

relacionadas à reforma e à qualidade de vida deste grupo etário. A velhice 

tem-se tornado, de forma particular, uma questão de ordem pública, não 

mais restrita à esfera privada e da família.250    

 

     Para Lima, o idoso tornou-se actor na cena política e social, redefinindo 

imagens estereotipadas, nas quais a velhice aparece associada à solidão, 

doença, viuvez, morte, etc. e que enfatizam essa fase da vida como uma 

condição desfavorável, muitas vezes indesejada. No entanto, e segundo o 

autor, existe um número cada vez maior de pessoas idosas que de alguma 

forma estão a agir como “não-velhos”. São pessoas de idade avançada que 

praticam desporto, ginástica, dança e que se divertem, em actividades que 

demonstram uma vitalidade e uma alegria normalmente identificadas 

apenas com a juventude251. 

     O autor relata que, o aumento da participação social dos idosos e o 

surgimento de novas representações sobre a velhice e envelhecimento não 

podem ser explicados unicamente pelo envelhecimento da população, pois 

são o reflexo de mudanças que implicam redefinições das formas de 

                                                 
250 LIMA, Alves, Marcelo, A Gestão da Experiência de Envelhecer em um Programa para a 
Terceira Idade: A UNATI/UERJ, vol.2, n.º2, in Textos sobre Envelhecimento, Rio de Janeiro, 

1999. Consultado em: http://www.unati.uerj.br/tse/scielo.php  
251 Idem, pp. 2-4. 
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periodização da vida, das categorias etárias e implicam ainda a revisão das 

formas tradicionais de gerir a experiência de envelhecimento252. 

     Lima refere que, uma das características deste século seria, segundo 

alguns autores, a presença de um processo extremamente veloz de 

redefinições e reestruturação das fases da vida, bem como dos conteúdos 

específicos atribuídos a cada fase. Novas fases são criadas, como a meia-

idade, a “terceira idade”, a “adultescência” num processo que Featherstone 

chamou de colonização do curso da vida. De acordo com Featherstone, a 

modernidade criou uma periodização com fases bem definidas, enquanto 

que, na pós-modernidade, as distinções entre as fases estão a dissolverem-

se. Desta forma, assiste-se a um enfraquecimento das fases do curso da 

vida, ao mesmo tempo em que, de forma contraditória, novas fases 

continuam a ser propostas253. 

     Para Lima, a noção de “terceira idade” expressa uma sensibilidade em 

relação à velhice que se vem transformando, como reflexo das formas de 

sociabilidade que se desenvolvem contemporaneamente nos grandes centros 

urbanos. 

     O autor define a “terceira idade” como “um código de comportamento, de 

expressões corporais e, sobretudo, de expressões de subjectividade, através 

do qual as experiências individuais de envelhecimento podem ser partilhadas 

e negociadas num contexto marcado pelo surgimento de um discurso 

científico sobre a velhice e envelhecimento e por mudanças na forma como 

                                                 
252 Idem, ibidem. 
253 Featherstone, cit por Lima, op. cit. pp. 2 e 3. 
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os indivíduos, ao envelhecer, negociam com imagens estereotipadas da 

velhice. 

     Para o mesmo autor, a visão de que a idade cronológica é fundamental, 

ou de que a velhice seria apenas uma restrição imposta pelo envelhecimento 

biológico, é relativizada pela noção de “terceira Idade” que, ao mesmo tempo, 

reforça a ideia de que é possível, com esforço individual, avançar na idade 

sem ficar velho.              

 

     Paúl referiu-se a alguns dados científicos sobre tendências relativas ao 

desenvolvimento futuro do ser idoso, com intenções políticas e expectativas 

individuais, mais ou menos optimistas.254  

 

     Tendo o conceito de envelhecimento activo como pano de fundo, a autora 

abordou a questão dos idosos no futuro, numa perspectiva de saúde e numa 

perspectiva psicossocial, enquanto áreas chave do processo de 

envelhecimento. 

 

     Segundo a autora, na área da saúde, o debate coloca-se actualmente 

entre duas hipóteses opostas sobre a evolução da saúde e da incapacidade 

ao longo do processo de envelhecimento: 

 

                                                 
254 PAÚL, Constança, Os Idosos no Futuro, in Revista Pretextos nº 20, Edição do Instituto da 

Segurança social, I.P, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, 2005. Consultado 
em: http//www.advita.pt/index.php 
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     - a primeira refere que o aumento de pessoas idosas será acompanhado 

por uma compressão da morbilidade, em que a doença e a incapacidade 

serão adiadas para idades cada vez mais tardias; 

 

     - a segunda hipótese considera que, as pessoas viverão mais anos, mas 

com maior sobrecarga de doenças e incapacidade; 

 

     Segundo a autora os dados científicos não mostram ainda uma tendência 

clara.  

 

     Kirkwood refere o seguinte255: 

 

     - ainda que mais saudáveis, as pessoas parecem ter expectativas cada vez 

maiores sobre a sua condição de saúde e esperam uma intervenção médico-

farmacológica mais eficaz;  

 

     - no futuro, se a prevenção impuser mudanças no estilo de vida 

(desleixado e sedentário de hoje), os idosos serão mais saudáveis; 

 

     - continuarão as investigações na área do aporte calórico e sua relação 

com a longevidade e as doenças (“comer menos para viver mais”); 

                                                 
255 Kirkwood, cit. por PAÚL, op. cit. p.2.  
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     - haverá avanço na terapia e engenharia genética, para contrariar as 

mutações do ADN, ou “desligar” o mecanismo de apoptosis (em que a célula 

activamente se suicida); 

 

     - haverá avanço farmacológico, por exemplo, na área da doença de 

Alzheimer. 

 

     Na perspectiva psicossocial, Paul, relata que, num futuro próximo, a 

falência dos sistemas de segurança social e os condicionalismos 

desenvolvimentistas dos países, continuem a forçar o trabalho sénior para 

idades cada vez mais avançadas, sobretudo se formos capazes de comprimir 

a morbilidade256. 

     A este respeito, Paul, imagina dois possíveis cenários, por um lado, a 

hipótese de que as pessoas se mantêm mais saudáveis e integradas, 

esconjurando a solidão e o estigma do ser velho, para fases muito tardias e 

próximas da morte, por outro lado, a autora coloca a hipótese das pessoas se 

arrastarem penosamente nos seus trabalhos, porque isso é essencial à sua 

sobrevivência económica. 

 

     Para a mesma autora, ainda que a tendência seja, no seu entender, 

globalmente positiva, o baixo estatuto sócio-económico das pessoas, torna 

sombrias as expectativas sobre os resultados do envelhecimento no futuro. 

Paúl, destaca ainda que houve um aumento e uma melhoria notável na 

                                                 
256 PAÚL, op. cit. p. 2. 
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quantidade e na qualidade de serviços sociais e de saúde para a população 

idosa, sendo que cada vez há menos pessoas autónomas a residir em lares, 

no entanto, refere o aumento de grandes dependentes, muitos dos quais sem 

respostas específicas e diferenciadas, como é o caso das pessoas com 

demência257. 

 

     Em síntese, a autora considera que, as tendências de uma evolução 

positiva nas características dos idosos e nas respostas sociais é evidente, 

dando o exemplo do apoio domiciliário, que na década de 80 era ainda uma 

“novidade” e que agora se alarga a cada vez maior número de utentes. Na 

opinião da autora, no futuro, os idosos serão mais educados e exigentes, 

constituindo um desafio aos profissionais que trabalham nesta área e que 

têm que planear serviços para pessoas que não dispensarão as tecnologias 

para o seu bem-estar. Os idosos tolerarão cada vez menos respostas 

massificadas às suas necessidades e exigirão recursos especializados, 

sofisticados e humanizados de apoio, fazendo apelo a boas práticas 

profissionais. 

 

     Assim, tal como refere Carvalho: “Entre avanços e retrocessos, o velho 

aspira a um mundo cada vez melhor, não se libertando mais da maior 

invenção do homem: a máquina. O velho aceita tudo o que o seu século lhe 

quer dar na desejada qualidade de vida”.258 

 

                                                 
257 Idem, p. 3 e 4. 
258 CARVALHO, op. cit. p. 209. 



115 

 

     Fernandes refere que, é importante que as instâncias produtoras de 

políticas sociais se preparem para as transformações que começam a ter 

lugar. Os apoios de tipo social, como os centros de dia e os apoios 

domiciliários, poderão deixar de ser a orientação essencial das políticas nas 

gerações futuras de idosos. Para Fernandes, os idosos dependentes vão ser o 

grande desafio do milénio. No entanto, as próximas gerações virão mais bem 

preparadas para responder às dificuldades materiais e culturais, com maior 

sentido de autonomia e uma poderosa consciência de cidadania, promotora de 

maior capacidade de resolução dos problemas individuais e mesmo 

colectivos.259 

 

 

     

 

 

 

                                                 
259 FERNANDES, Ana Alexandre, “Velhice, Solidariedades Familiares e Política Social”, in 
Sociologia Problemas e Práticas, n.º 36, 2001, p. 50.  
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 A metodologia de um trabalho de investigação é de extrema importância, 

uma vez que tem “por objectivo a condução e análise do trabalho 

empírico”260, segundo o qual se procede à técnica de recolha de dados, à 

observação e posterior análise. 

 

     As técnicas e ferramentas de recolha e registo de dados, e os sistemas de 

investigação constituem os diversos aspectos técnicos da metodologia 

qualitativa que vamos estudar. 

 

     O objectivo do meu estudo foi, em primeiro lugar, proceder ao 

levantamento bibliográfico, de forma a melhor conhecer e compreender os 

factores que determinam o envelhecimento activo e, em segundo lugar, 

identificar exemplos de envelhecimento activo entre a população utente da 

Instituição (Envolver).  

 

     O conceito de envelhecimento activo261, de acordo como a Organização 

Mundial de Saúde, comporta três dimensões: Saúde; Participação; 

Segurança. Podemos apontar três principais indicadores da dimensão 

Saúde: baixo risco de doenças, ou incapacidades relacionadas com a doença; 

boa condição física; bem-estar mental. A dimensão Participação inclui dois 

indicadores principais: manutenção das relações sociais e a prática de 

actividades produtivas. Na dimensão Segurança, os principais indicadores 

                                                 
260 MOREIRA, Carlos Diogo, Planeamento e estratégias da investigação social, Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa, 1994. 
261 Veja-se Introdução p. 5.  
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relacionam-se com o ambiente físico262, o ambiente social263 e com os 

sistemas de saúde e serviço social264.   

 

     As técnicas e recolha de dados são conjuntos de procedimentos 

destinados a produzir certos resultados na recolha e tratamento da 

informação requerida pela actividade de pesquisa. Dividem-se em: 

documentais e não documentais. 

 

     Ao nível das técnicas de recolha de dados documentais, procedeu-se a 

uma pesquisa documental sobre a temática em estudo (o envelhecimento 

activo). As fontes documentais são de três tipos: primárias, “constituídas por 

livros e outros documentos que foram produzidos pelas pessoas que estão a 

ser estudadas durante o próprio período e pesquisa”265; secundárias, 

“constituídas por livros e documentos escritos depois dos acontecimentos 

terem ocorrido ou por alguém que não testemunhou pessoalmente os factos 

descritos”266; e terciárias, “índices, resumos e bibliografias que possibilitam o 

apoio desejável”267.  

 

     Para a pesquisa documental recorri essencialmente à Biblioteca do 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e à Biblioteca da Faculdade 

de Motricidade Humana. Foram utilizadas nesta etapa portanto, fontes 

                                                 
262 Veja-se p. 39. 
263 Veja-se p. 40. 
264 Veja-se p. 34. 
265 MOREIRA, op. cit. p. 29. 
266 Idem, p. 30. 
267 Idem, p.32. 
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secundárias como, livros, revistas, artigos científicos, sites da internet, 

dicionários, estatísticas demográficas, entre outras bases. Utilizei também 

fontes terciárias, nomeadamente na consulta de índices e bibliografias de 

outros relatórios, teses de mestrado e livros. 

 

     Ao nível das técnicas de recolha de dados não documentais, recorreu-se à 

observação directa participante e à observação directa não participante com 

o objectivo de identificar exemplos de envelhecimento activo entre a 

população utente da Instituição, sobre os quais se efectuou o estudo de 

casos. 

 

     Na observação directa participante fez-se a recolha de dados através de 

um contacto directo, frequente e prolongado com os idosos. Esta técnica 

facilitou-me a percepção dos factos, conferindo-me uma maior possibilidade 

de observação, mais real e concreta. Desta forma pude compreender o 

mundo daqueles idosos no seu interior. 

      

     Na observação directa não participante fez-se a recolha de dados através 

de conversas informais, com informadores qualificados: os idosos e seus 

familiares; assistentes sociais e outros técnicos qualificados. 

 

     Durante esta fase de observação directa (participante e não participante) 

fiz notas de campo com o objectivo de recolher informação para o estudo de 

casos. Existem três tipos de notas, as notas de memória (caracterização geral 
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dos factos e acontecimentos), as notas de resumo e as notas completas. As 

notas de memória devem ser rapidamente transformadas em notas de 

resumo, que incluam frases e citações. As notas completas devem ser 

elaboradas no terreno mas fora da acção propriamente dita. 

 

     O estudo de casos é uma técnica de investigação qualitativa, que visa 

conhecer em profundidade o objecto de estudo, relatando com pormenor, a 

sua situação. Assim, resolveu-se utilizar este método de investigação para a 

temática em estudo, no sentido de dar a conhecer, três casos de 

envelhecimento activo. 

 

    Os casos apresentados têm em comum a manutenção das relações 

sociais, a prática de actividades produtivas e uma boa condição física e 

mental. Desta forma, são exemplos de envelhecimento activo, são idosos que 

continuam a contribuir activamente para os seus familiares e/ou 

comunidade. Os nomes atribuídos aos casos são fictícios no sentido de 

preservar o anonimato das pessoas em estudo.  

     

     No acesso à informação não obtive obstáculos, uma vez que a população 

com a qual estive a trabalhar e na qual incidi o meu estudo, sempre se 

dispôs a falar abertamente sobre a sua história e condição actual de vida. 

 

     Pude comprovar na prática que a observação participante é a mais valia a 

todos os níveis, desde a nível do estudo de casos, a nível da escolha dos 
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assuntos que abordo no meu trabalho, e principalmente, a nível de 

enriquecimento pessoal.         
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O ESTÁGIO 
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CAPÍTULO 1 

ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

 

1. Caracterização Sócio-Demográfica da Freguesia de 

Camarate268 

 

     A Freguesia de Camarate situa-se na zona oriental do Concelho de 

Loures, fazendo fronteira com freguesias do Concelho como Sacavém (a este), 

Frielas e Unhos (a noroeste), e Apelação (a norte); com o Concelho de Lisboa 

(a sul/sudoeste), e com o Concelho de Odivelas (a oeste). 

 

     A Freguesia de Camarate é claramente uma Freguesia desordenada 

urbanisticamente onde faltam infra-estruturas de construção, (face à 

existência de uma vasta área de construção ilegal) começando pelo sistema 

de drenagem natural, afectado pela construção indiscriminada e que 

acentua o risco de acidentes de deslizamento de terras. A desordenação 

territorial é visível também pela mistura entre áreas de habitação e áreas de 

pequena industria, armazéns e oficinas. “Contribuindo para a coabitação, 

por vezes problemática, no que diz respeito à poluição e ao tráfego 

                                                 
268 TERESA, Rapouso, Rede Social no concelho de Loures: Diagnóstico Social das Freguesias 
de Camarate, Prior Velho e Sacavém, Comissão Social Inter-freguesias de Camarate, Prior 
velho e Sacavém, 2005.    
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automóvel, especialmente uma grande saturação de veículos de grande 

porte”.  

 

     Outro factor determinante para a vida dos habitantes de Camarate é a 

proximidade do Aeroporto da Portela, nomeadamente o facto de uma das 

rotas de descolagem e algumas de aterragem coincidirem com zonas 

densamente habitadas da Freguesia. Esta coabitação causa problemas de 

poluição sonora e preocupações de segurança. 

 

     Da zona Centro de Camarate ocorrem aos serviços da Segurança Social 

uma população predominantemente envelhecida, que vive de reformas 

baixas, sem qualquer apoio familiar, e vivendo em habitações degradadas, 

condições face às quais as instituições de apoio ao idoso mostram-se 

insuficientes. Segundo as técnicas “os idosos são muitos e sem resposta”.       

 

Tabela 1: População Residente nas Freguesias de Camarate com mais de 65 

anos, em 2001. 

 

 TOTAL HOMENS MULHERES 

+ 65 65-

74 

+75 +65 65-74 +75 +65 65-

74 

+75 

Camarate 2.154 1.379 775 910 634 276 1244 745 499 

 

Fonte: Pré-Diagonóstico Social de Loures, 2004  
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Tabela 2: Índice de envelhecimento em 1991 e em 2001  

 

 

 

Fonte: Pré-Diagonóstico Social de Loures, 2004  

 

     O índice de envelhecimento permite perceber que a população está 

claramente a envelhecer. Na Freguesia de Camarate o número de idosos 

subiu bastante numa década.  

     

     Na Freguesia de Camarate o número de idosos que estão a viver sozinhos 

é elevado. O número de mulheres com mais de 65 anos a viverem isoladas é 

mais elevado do que a mesma situação relativa aos homens. 

 

Tabela 3: Composição das famílias dos residentes com pessoas com mais de 

65 anos, em 2001. 

Freguesia Famílias com 1 

pessoa, com 

mais de 65 

anos (H) 

Famílias com 1 

pessoa, com 

mais de 65 

anos (M) 

Famílias com 2 

pessoas, ambas 

ou uma delas 

com mais de 

65 anos 

Camarate 85 286 653 

 

Fonte: Pré-Diagonóstico Social de Loures, 2004  

Freguesias Índice em 1991  Índice em 2001  

Camarate 33,48 74,05 
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1.1. Equipamentos e Serviços existentes 

 

     De acordo com o Diagnóstico Social realizado pela Câmara de Loures em 

2004, as instituições de apoio à população idosa existentes na Freguesia de 

Camarate não conseguem dar resposta às grandes necessidades da 

Freguesia. 

 

     Os dados apresentados são relativos às seguintes instituições: 

Camarate:  

 Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de 

Camarate; 

 Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal; 

 Associação Vida Cristã Filadélfia. 

 

     A situação face aos idosos apresenta enormes carências. Em 2001, as 

instituições da Freguesia de Camarate ofereciam cinco valências aos idosos, 

servindo 165 idosos, ou seja, 7,6% do total de população com mais de 65 

anos da freguesia (população com mais de 65 anos em Camarate – 2.154 em 

2001). 
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Tabela 4: Valências das instituições de apoio ao idoso da Freguesia de 

Camarate  

 

Valências Nºde 

equipamentos 

com a valência 

Nº de utentes Nº de 

utentes 

sem 

acordo 

Nº de utentes 

com acordo 

Lista de 

espera 

Centro de Dia 2 31  31  

Apoio 

Domiciliário 

2 65 5 60  

Lar 2 69 2 67 61 

Totais 6 165 7 158 61 

 

 Fonte: Pré-Diagonóstico Social de Loures, 2004  

 

Principais serviços prestados nestas valências: 

 

 Alimentação; 

 Actividades recreativas e de convívio;  

 Transporte; 

 Serviços de higiene pessoal; 

 Serviços de higiene do lar; 

 Serviços de limpeza de roupa. 
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Outros serviços prestados aos utentes: 

     A Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Camarate 

tem um Centro de Convívio com 1240 sócios (população idosa e não idosa). 

      

 

Necessidades e Potencialidades das Instituições da Freguesia:  

 

Necessidades/Problemas Potencialidades 

Necessidade de estabelecer novos 

acordos com a Segurança Social para 

aumentar as capacidades dos 

serviços prestados.  

Capacidade para empreender novos 

serviços que têm vindo a responder 

às necessidades da população. 

Necessidade de aumentar ou 

construir mais instalações. 

Instalações que permitem um 

alargamento dos serviços prestados, 

faltando apenas apoio institucional 

para o fazer. 

Necessidade de mais recursos físicos 

para além das instalações, 

principalmente viaturas. 

Recursos humanos motivados e 

capacitados para as actividades que 

necessitam de desenvolver. 

Dificuldade no recrutamento de 

pessoal com formação e sensibilidade 

para trabalhar com população idosa. 

Capacidade para prestar um serviço 7 

dias por semana. 

Necessidade de alargar o serviço de 

apoio domiciliário, quer em 

capacidade quer em durabilidade para 

dar resposta às necessidades da 

população.   

Pessoal qualificado 

Necessidade de formalizar a 

instituição para poder receber apoios 

institucionais. 
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     “A racionalização e a potencialização dos serviços e equipamentos 

existentes e o trabalho em rede que já está a ser realizado podem vir a ser a 

chave para o caminho do melhor serviço a idosos. 

Este continua a ser o grande desafio que se levanta a esta parceria, o de 

aprender a estar em parceria – num espaço de verdadeira partilha e 

participação, de forma a criar, entre os parceiros, uma intervenção 

estratégica e articulada269.”   

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO – ENVOLVER 

 

     A Envolver – Serviço de Apoio à Comunidade, CRL, é uma Cooperativa de 

Solidariedade Social sem fins lucrativos, que iniciou a sua actividade em 

04/02/2005. 

     O Objectivo Social da sua actividade é o apoio à população idosa e à 

comunidade em geral. 

     A sua origem deu-se devido à grande vontade de uma Assistente Social e 

uma Ajudante Familiar, que já trabalhavam com idosos há dezenas de anos, 

em desenvolverem um serviço mais completo (24 horas por dia) e 

personalizado no Concelho de Loures, visto que a população idosa deste 

concelho tem grandes carências neste apoio em casa, principalmente de 

noite e aos fins-de-semana. 

                                                 
269 Idem, ibidem. 
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     A Cooperativa tem a sua sede social em Rua Cidade Lisboa, ARMJ Bº de 

Angola 2685 Camarate. 

     Em Junho de 2006 deu-se o reconhecimento pela Direcção Geral de 

Segurança Social, da família e da criança em como A Envolver é IPSS, com 

efeito a partir de 2005/09/29. 

 

 

2.1. Valências  

2.1.1. Apoio Domiciliário Integrado  

 

a) Objectivos 

. Prestar cuidados básicos de higiene e alimentação todos os dias 12 horas 

por dia; 

. Promover e contribuir para a melhoria da qualidade de vida do idoso, 

contribuindo para restabelecer o seu bem-estar físico, social e afectivo 

mantendo-o no seu quadro de vida habitual; 

 

. Reter ou evitar o internamento, mantendo o indivíduo no maior espaço de 

tempo possível, no seu meio familiar e comunitário; 

 

. Evitar o agravamento da doença, dependência ou outra situação que 

prejudique a vivência quotidiana; 

 

. Promover a solidariedade Inter e Intra – familiar; 
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. Assegurar o reforço da confiança e autonomia, de forma a estimular a sua 

participação na resolução dos seus próprios problemas e na sua vida social e 

cultural da comunidade.  

 

b) Serviços 

. Prestação de Refeições; 

. Higiene Pessoal; 

. Higiene de Habitação ou Doméstica; 

. Tratamento de Roupas; 

. Acompanhamento e/ou Diligências Externas. 

 

c) Capacidade 

- 20 Utentes no Apoio Domiciliário Integrado. 

 

d) Pessoal afecto 

Os postos de trabalho afectos a este serviço são: 

- 1 Directora Técnica 

- 2 Ajudantes de Acção Directa 

- 1 Cozinheira 

- 1 Ajudante de Cozinha 

 

2.1.2. Centro de Dia 

 

a) Objectivos 
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. Promover e contribuir para a melhoria da qualidade de vida do idoso 

contribuindo para manter ou restabelecer o seu bem-estar físico, social e 

afectivo mantendo-o no seu quadro de vida habitual; 

 

. Assegurar o reforço da confiança e autonomia, de forma a estimular a sua 

participação na resolução dos seus próprios problemas, nas actividades 

desenvolvidas pela instituição e na vida social e cultural da comunidade; 

 

. Proporcionar o desenvolvimento das capacidades de trabalho em grupo e de 

convívio entre todos. 

 

b) Serviços 

. Prestação de refeições; 

. Higiene Pessoal no estabelecimento; 

. Transporte; 

. Actividades de animação sócio – cultural: 

          . Convívios temáticos 

          . Comemoração de aniversários 

          . Colónias de férias e passeios 

. Massagens/Terapia; 

. Tratamento de Roupa; 

. Apoio na administração de medicamentos; 

. Acompanhamento e/ou Diligências Externas. 

c) Capacidade 
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- 20 Utentes no Centro de Dia 

 

d) Pessoal afecto 

       - 1 Directora Técnica 

       - 3 Ajudantes de Acção Directa 

       - 1 Cozinheira 

       - 1 Ajudante de cozinha 

 

2.1.3. Centro de Convívio  

 

a) Objectivos 

- Promover o convívio familiar e comunitário dos idosos; 

- Contribuir para maior autonomia do idoso; 

- Promover um envelhecimento activo e saudável; 

- Prevenir o isolamento social. 

 

b) Público-alvo 

Idosos, familiares e comunidade local 

 

c) Capacidade 

- 40 Utentes 

 

d) Organização  
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     O Centro de Convívio funciona com a coordenação da Directora Técnica, 

com a colaboração dos funcionários e com a planificação e intervenção dos 

estagiários de Serviço Social e de Política Social tendo a seguinte planificação 

semanal:   

 

2ª Feira (das 13h às 16h): 

- Jogos Diversos  

3ª Feira (das 13h às 16h): 

- Música; Jogos Diversos; Caminhada/passeio pela rua 

4ª Feira (das 13h às 16h): 

-Trabalhos manuais; Pintura; Música 

5ª Feira (das 11h às 15h): 

- Jardinagem; Jogos Diversos 

6ª Feira (das 13h às 16h): 

- Citação de Poemas com Acompanhamento Musical 

 

2.1.4. Residência para Idosos 

 

a) Objectivos 

- Assegurar que o idoso continue a ter o acompanhamento integral da 

família; 

 

- Privilegiar a interacção com a família e com a comunidade, no sentido da 

respectiva integração social; 
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- Promover o reforço da auto-estima e da autonomia pessoal e social; 

 

- Assegurar condições de estabilidade aos destinatários, reforçando a sua 

capacidade autonómica para a organização das actividades da vida diária.  

      

    b) Capacidade 

- 6 Utentes 

 

3. Actividades/Acções Desenvolvidas no âmbito do 

Estágio 

 

     Durante o estágio que realizei tive a oportunidade de participar e 

desenvolver várias actividades e acções que me permitiram conhecer o 

universo de estudo e os objectivos, estratégias e mecanismos de um trabalho 

de solidariedade social que pretende acima de tudo promover o bem-estar 

dos idosos e comunidade em geral.   

 

As actividades e acções realizadas foram as seguintes: 

  

 Observação Directa (participante e não participante) do universo de 

estudo e de todo o funcionamento da instituição bem como do papel 

desempenhado pela Assistente social; 

 

 Anotações de Campo; 
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 Conversas informais (individuais e em grupo) com os idosos (sócios e 

utentes) que frequentam o Centro de Dia e Convívio da Instituição. O 

objectivo foi criar uma relação de confiança e proximidade, escutando 

activamente e procurando obter informações sobre a sua realidade 

social e familiar, a sua história e percurso de vida; 

 

 Conversas informais com os familiares, no sentido de melhor conhecer 

o estilo de vida e o relacionamento familiar destes idosos 

(especialmente daqueles que abordo no meu estudo); 

 

 Conversas informais com a assistente social/directora da instituição e 

com outros funcionários da instituição, também com o objectivo de 

melhor conhecer a realidade daqueles idosos; 

 

 Realização de actividades lúdicas, como (desenho, pintura, jogos de 

dinâmica de grupo, “dominó” e “baralho”); 

 

 Visitas Domiciliárias, tendo como objectivo conhecer de perto a 

situação económica, habitacional e familiar do idoso; 

 

 Visitas à Residência para Idosos da Instituição; 

 

 Acompanhamento de idosos a Serviços de Saúde (hospital e centro de 

saúde); 
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 Participação em Reuniões com a directora da instituição e familiares 

dos utentes;   

 

 Participação em Reuniões de Parceiros Sociais (assistentes sociais e 

directores de instituições de solidariedade social) realizadas na Junta 

de Freguesia de Camarate;   

 

 Acompanhamento de funcionários da instituição a Acções de 

Formação/Sensibilização, realizadas pelos Bombeiros Voluntários de 

Camarate e PSP de Sacavém;  

 

 Festa de Natal: elaboração de cartazes para divulgar a festa; 

realização das inscrições; participação na decoração do espaço 

(Centro de Dia e Convívio); elaboração de um cabaz de natal; 

colaboração nos preparativos da festa e participação na festa; 

 

 Colaboração em Festas de Aniversário, realizadas a idosos do Centro 

de Dia e Convívio; 

 

 Publicitação da Instituição: participação na elaboração e distribuição 

de panfletos que têm por objectivo divulgar a instituição e os serviços 

de apoio social que esta presta à comunidade, em especial aos idosos. 

A distribuição dos panfletos foi realizada em diversos locais da 
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Freguesia, em conjunto com um colega de estágio e com a directora 

da instituição; 

 

 Colaboração na realização da lista de compras semanal e da ementa 

semanal dos almoços do Centro de Dia; 

 

 Organização e actualização das fichas de identificação dos utentes e 

sócios da instituição; 

 

 Festa da Páscoa: elaboração de cartazes para divulgar a festa; 

realização das inscrições; participação na decoração do espaço 

(Centro de Dia e Convívio); elaboração de um cabaz de Páscoa; 

colaboração nos preparativos da festa e participação na festa; 

 

 Passeios/Visitas Culturais: planeamento de passeios e visitas 

culturais; contactos telefónicos e por fax com a Câmara Municipal de 

Loures para a cedência de autocarros; elaboração de cartazes e 

contactos telefónicos, no sentido de divulgar aos utentes e sócios a 

realização de tais iniciativas; realização das inscrições; 

 

 Ida ao Parque Municipal de Cabeço de Montachique; 

 

 Exposição de fotografias do passeio ao Parque Municipal de Cabeço 

de Montachique; 



139 

 

 Participação na angariação de Fundos para a Instituição, 

nomeadamente através da venda, no Centro de Dia e Convívio, de 

brinquedos e outros objectos; 

 

 Colaboração na organização de Acções de Sensibilização, realizadas 

no Centro de Dia e Convívio, sobre hábitos alimentares e estilo de 

vida saudável;  

  

 Participação na elaboração do Plano de Acção da Instituição 

2007/2008.  
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CAPÍTULO 2 

CASOS DE ENVELHECIMENTO ACTIVO270 

 

     Os casos que se seguem, são alguns daqueles que considero mais 

relevantes para o estudo em questão. Sendo também os que acompanhei 

mais de perto e com maior entusiasmo. 

 

     Os nomes como se pode verificar são claramente fictícios no sentido de 

preservar o anonimato das pessoas em estudo. 

 

     Os casos apresentados têm em comum a participação contínua nas 

questões sociais, económicas, culturais e civis. São idosos que continuam a 

contribuir activamente para os seus familiares e comunidade.     

 

                                                 
270 Veja-se Metodologia, pp. 91-94. 
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“O jardineiro”… 

 

     Com 71 anos de idade, este senhor, é o jardineiro voluntário da instituição, 

sempre empenhado em manter o jardim, o mais bem arranjado possível. 

Realiza o seu trabalho com muito gosto e empenho. 

 

     A sua actividade de jardinagem inicia-se pelas 9:30 e termina por volta das 

11:30. 

 

     Antes de começar a sua “lida” de jardineiro, a primeira coisa que faz 

quando chega à instituição é perguntar à cozinheira se é preciso ir comprar 

alguma coisa que falte para o almoço. 

 

     É ele que além de cuidar do jardim se presta, com prazer, todas as 

manhãs, a ir comprar o pão para os almoços. 

 

     Depois do pão estar comprado e entregue, segue-se então o trabalho no 

jardim. Quando este termina, por volta das 11:30, é hora de ajudar a por as 

mesas para os almoços. Assim, este idoso, é mais do que um simples 

jardineiro voluntário, ele voluntaria-se a fazer tudo aquilo que seja necessário. 

Desde fazer recados na mercearia, até ajudar a pôr as mesas para os 

almoços, ajudar a serviço-los à mesa e, tudo o que mais lhe for solicitado. 
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     Gosta de se sentir útil e ao ser voluntário da instituição é, segundo as suas 

próprias palavras, um favor que presta à comunidade mas principalmente a si 

próprio. 

 

     Para ele, os funcionários e os utentes são a sua família. Não tem filhos e é 

viúvo há cerca de 15 anos. Apenas lhe resta um irmão que vive no interior do 

país e com o qual costuma ir passar a época natalícia. 

 

     No passado, foi mestre-de-obras e, foi esta a sua profissão até aos 50 anos 

de idade. Segundo me contou, ainda podia ter trabalhado na sua profissão 

mais alguns anos, no entanto, desentendimentos com colegas da profissão 

precipitaram a sua entrada precoce na reforma. Apesar disso, não deixou de, 

certa forma, estar ligado à sua profissão pois conta que até hoje vai fazendo 

algumas remodelações nas casas de quem vai solicitando os seus serviços. 

 

     Sempre me disse convictamente: “parar é morrer”; “preciso de me sentir 

útil”. 

 

     Trata-me por “jovem” e considera-se também ele, um jovem. 

 

     Desde que, a sua esposa faleceu, não mais voltou a ter um relacionamento 

“sério”, segundo as suas palavras, no entanto, conta que já teve algumas 

namoradas e que gostava de encontrar uma senhora, com quem pudesse 

partilhar o resto da sua vida. 
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     Aos 71 anos de idade considera-se um jovem, no corpo e na alma. 

 

     Este voluntario da Instituição, de 71 anos de idade, está assim envolvido, 

de forma estruturada e continuada, numa actividade significativa e 

satisfatória que tem um impacto positivo na sua vida. 

 

     Há assim por parte deste idoso uma produção de bens e serviços 

voluntária que por um lado, permite aos utentes da instituição desfrutarem 

de um jardim bem cuidado e, por outro lado, permite aos dirigentes da 

instituição economizarem recursos financeiros que de outra forma não 

poderiam economizar se tivessem de contratar um jardineiro profissional. 

 

     Desta forma, ao se voluntariar para a execução de tarefas de jardinagem 

e outras que lhe seja solicitado, este idoso, está a contribuir de forma 

importante para o bem-estar da comunidade que frequenta a instituição.  

 

     Ao ser voluntário mantém uma vida activa e produtiva o que têm 

consequências positivas para a sua vida em termos de bem-estar e qualidade 

de vida, ao mesmo tempo contradiz os estereótipos de fragilidade, 

incapacidade e improdutividade que com frequência se atribuem aos idosos. 
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     A integração numa estrutura de voluntariado formal permite-lhe a 

manutenção de relações interpessoais, diminuindo o isolamento e o impacto 

negativo que este tem na saúde. 

     O estabelecimento de novas relações e a aquisição de novos papéis tem 

um impacto positivo na sua saúde e bem-estar, prevenindo a perda de 

identidade e a doença mental. 

 

     Em síntese, pude constatar que as tarefas que este idoso desempenha na 

instituição são para ele uma fonte de auto – realização e satisfação e 

permite-lhe a manutenção do sentimento de utilidade social.   
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“A Alfaiata”… 

 

     Esta senhora, conhecida na instituição como “a alfaiata”, tem 92 anos de 

idade e uma alegria de viver contagiante. 

 

     Sempre com um grande sorriso no rosto e sempre disposta a conversar com 

qualquer pessoa que se mostre interessada em ouvi-la. 

 

     O gosto pelo convívio, pelo diálogo e pela interacção com os outros, são os 

motivos que a levam a ser presença assídua na instituição. 

 

     Desloca-se à instituição de 2ª a 6ª feira, por volta do meio-dia. Quando 

entra, dirige-se até à cozinheira e, pergunta o que é o almoço. Seguidamente 

cumprimenta, com um beijo no rosto, todos os presentes, preocupando-se em 

saber, com algum detalhe, como é que eles estão. 

 

     A sua casa é próxima da instituição. O percurso é realizado, a pé, sem 

grande esforço físico da sua parte, pois apesar da idade avançada e, segundo 

ela mesmo refere, ainda se movimenta melhor que muitas pessoas de 40 anos. 

 

     A hora do seu almoço é partilhada, especialmente, com a sua vizinha de 

longa data, com quem divide a mesa da refeição. 
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     Quando o almoço termina, depois de já ter saboreado a sua sobremesa 

preferida (gelatina de morango) e de ter bebido o seu indispensável cafezinho, 

a mesa da refeição “transforma-se” na mesa da “jogatina”, como ela própria a 

apelida.    

 

     É então colocado em cima da mesa o tão desejado baralho de cartas, o seu 

jogo preferido e aquele que mais vez joga é a chamada “Bisca”. 

 

     O tempo que dedica ao jogo de cartas, pode ser longo, ou seja, quase a 

tarde toda, como pode ser curto. Isto porque, não tem muita paciência para 

parceiros de jogo “lentos” e exige que os seus “companheiros das cartas” 

estejam concentrados e empenhados no jogo. 

 

     Por volta das 16 horas é altura de se dirigir à mercearia, para aí comprar 

alguma coisa que falte para o jantar. 

 

     Depois de feitas as compras ainda regressa à instituição para tomar o seu 

lanche e normalmente fica até à hora de fechar. 

 

     Os seus serões são passados a assistir a novela brasileira. Não gosta das 

novelas portuguesas pois, de acordo com as suas palavras, as brasileiras são 

mais animadas e dinâmicas. 
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     O filho de quase 70 anos, que vive com ela, ajuda nas tarefas domésticas, 

no entanto, ainda é ela que realiza a maioria das tarefas, nomeadamente a 

preparação do jantar. 

 

     Este filho é o único que lhe resta, os outros três já faleceram. O seu 

“jorginho”, como carinhosamente lhe chama, é segundo ela, um bom filho, que 

apesar da sua dependência pelo álcool, demonstra ser um filho carinhoso e 

preocupado com o bem-estar da mãe. 

 

     Viúva à mais de 40 anos viveu sozinha durante mais de 10 anos e refere 

que nunca sentiu o peso da solidão, isto porque, tal como conta, manteve 

sempre um bom relacionamento com a vizinhança e sempre se empenhou em 

estar rodeada de amigos. 

 

     Até aos 70 e muitos anos desenvolveu, a profissão que desde muito nova 

aprendera com o pai, que era alfaiate e, daí ser conhecida como “a alfaiata”. 

 

     Segundo me contou, esta profissão permitiu-lhe conhecer muitas pessoas 

que solicitavam os seus serviços. Como ela refere, nunca lhe faltou trabalho 

porque nunca rejeitava trabalho, nem que tivesse toda a noite a costurar, as 

roupas dos seus clientes, estavam sempre prontas a horas. 
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     E assim foi até aos 70 e muitos anos, apesar das noites perdidas a 

costurar, com fraca iluminação, a sua visão ainda está em perfeitas condições. 

Aos 92 anos de idade, ainda não foi preciso recorrer ao oftalmologista. 

 

     Conta que só deixou de trabalhar porque aos poucos os seus clientes mais 

antigos e fiéis foram falecendo e as pessoas novas começaram a usar mais as 

roupas adquiridas em lojas.      

 

     Com 92 anos de idade, também esta senhora contradiz muitos dos 

estereótipos relacionados com os idosos. 

 

     Com uma vida activa fisicamente e socialmente, esta geronta coloca em 

prática um conjunto de estratégias potencialmente favorecedoras de um 

envelhecimento bem sucedido e activo, nomeadamente: uma visão optimista 

da vida, como forma de compensar as perdas que vão sucedendo, 

acentuando positivamente o que ainda subsiste; escolhe ambientes para a 

implementação de estilos de vida apropriados à idade (por exemplo, 

frequentando o centro de convívio da instituição); realiza actividades 

enriquecedoras do ponto de vista cognitivo e social, de forma a compensar as 

perdas/declínios que ocorrem nesses domínios. 

 

     Manteve a sua profissão até bastante tarde, sendo que, os valores e as 

atitudes desta senhora, bem como a sua motivação e satisfação em trabalhar 

foram factores determinantes para que tal acontecesse. 
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     Uma das representações sociais que frequentemente recai sobre os 

trabalhadores mais velhos é a ideia de que, à medida que o trabalhador 

envelhece, a sua capacidade de trabalho se reduz, quer porque as funções 

cognitivas estão deterioradas, quer porque é menos saudável ou esta 

fisicamente mais limitado. No entanto, estamos perante um bom exemplo de 

que tal representação social nem sempre se constata. Até aos 70 e muitos 

anos de idade esta senhora desempenhou a sua profissão com entusiasmo e 

mesmo com essa idade não foi a sua condição física e mental que a fez 

deixar de trabalhar remuneradamente. 

 

     Ainda hoje, com 92 anos, dispõe, tal como pude constatar, de uma boa 

condição física e as suas funções cognitivas, com por exemplo, a memória 

apresentam-se em bom estado.     
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 “A Energética”… 

 

     Com 82 anos de idade e uma maravilhosa presença de espírito é também 

ela, uma das presenças mais assíduas na instituição. 

 

     Todos os dias de 2ª a 6ª feira, por volta do meio-dia, dirige-se à instituição 

para almoçar e conviver. 

 

     Sempre bem disposta e sorridente, esta senhora, pequena no tamanho mas 

com um grande coração, apresenta sempre um brilho no olhar que reflecte a 

sua alegria de viver.      

  

     Muito comunicativa e extremamente positiva, tem sempre uma palavra de 

incentivo e animo para dar àqueles, que por algum motivo, de saúde ou 

emocional, se encontram menos bem.  

 

     Desde que ficou viúva, do segundo casamento, vive com o filho mais novo, 

a nora e a neta. 

     Natural de Sobral de Monte Agraço, é residente na freguesia de Camarate 

há mais de 50 anos.  

 

     A sua casa fica a de 30 minutos a pé da instituição. Todos os dias úteis da 

semana desloca-se a pé, de casa para a instituição e da instituição para casa. 
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O que significa que, em média, por dia, faz uma caminhada de 1 hora, fora a 

caminhada que realiza de manhã, enquanto passeia o seu caniche. 

 

     Conta que sempre foi muito activa,”até aos 70 e muitos anos de idade fiz 

muitos passeios, conheci muitas cidades, vilas e aldeias do nosso país”. 

Refere com um sorriso e em tom de brincadeira que:”em nova ninguém me 

parava e agora que sou velha ainda menos”. 

 

     O seu filho mais velho, fruto do seu primeiro casamento, vive no Sobral de 

Monte Agraço, e com este filho costuma ir passar férias durante o verão e 

natal. 

 

     Conta que durante toda a vida foi doméstica, criou dois filhos e 

actualmente ajuda a criar a neta de 12 anos de idade.  

 

     Mantém uma boa relação com a neta, acompanha-a várias vezes à escola e 

frequentemente leva-a a almoçar consigo na instituição.    

 

     Pude verificar que esta senhora de 82 anos de idade contradiz muitos dos 

estereótipos que se imputam aos idosos, desde a diminuição da auto-estima, 

tendência à depressão, diminuição das faculdades mentais, infelicidade, 

conservadorismo, até ao sofrer de solidão e isolamento. 
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     Dispondo de boa saúde física e mental, esta idosa, preserva uma 

considerável independência e autonomia, na medida em que, executa 

funções relacionadas à vida diária e mantém a habilidade de controlar, lidar 

e tomar decisões pessoais de acordo com as sua s próprias regras e 

preferências. 

 

     Ao cuidar da neta, de 12 anos, realiza uma produção de bens e serviços 

voluntária, mesmo que de modo indirecto, pois ao cuidar da neta, está a 

permitir ao seu filho e nora o aumento do tempo dedicado à carreira. 

 

     Devido ao facto de envelhecer com saúde, autonomia e independência, 

esta idosa pode contribuir de forma significativa para a educação da sua 

neta, ao mesmo tempo que permite ao seu filho e nora economizarem 

recursos financeiros em “actividades de tempos livres” para a filha. 

 

     Em síntese, estamos perante casos de idosos saudáveis, autónomos e 

independentes, o que lhes permite a manutenção de uma vida activa. Estes 

idosos, além de produzirem bens e serviços de forma voluntária, permitem às 

suas famílias e ao Estado economizarem recursos financeiros em serviços de 

apoio social, como por exemplo, lares para a 3ª idade. 

 

     Assim, envelhecer com saúde, autonomia e independência, o mais tempo 

possível, constitui hoje, um desafio à responsabilidade individual e colectiva, 

com positivas consequências no desenvolvimento económico do país. 
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CONCLUSÃO 

 

     Os factores que determinam o envelhecimento activo relacionam-se com: 

a cultura e género; os sistemas de saúde e de serviço social; 

comportamentos e estilos de vida; aspectos pessoais; ambiente físico; 

ambiente social e factores económicos. 

 

     A Organização Mundial de Saúde define o envelhecimento activo como “o 

processo de optimização das oportunidades de saúde, participação e 

segurança, com o objectivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as 

pessoas ficam mais velhas”. Desta forma cabe aos responsáveis políticos e 

sociais adoptarem medidas de defesa e promoção dos idosos. É fundamental 

implementar, a respeito desta classe etária, o princípio da dignidade (os 

cidadãos mais velhos devem gozar de todos os direitos); o princípio da 

autonomia; o princípio do desenvolvimento pessoal (dar-lhes condições para 

o pleno desenvolvimento); o princípio do acesso aos cuidados de saúde; o 

princípio da participação (na politica e noutras actividades).    

 

     É urgente uma mudança de mentalidade da sociedade em geral, capaz de 

olhar para os idosos com olhos mais carinhosos e de lhes proporcionar 

condições de bem-estar a nível pessoal e grupal, além de se saber aproveitar 

as suas qualidades e potencial. 
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     O século XXI será o século dos idosos. O envelhecimento da população é 

um fenómeno observado na maioria dos países, principalmente no ocidente. 

 

     O envelhecimento da população interessa a todos. Interessa aos idosos de 

hoje e a todos os que vêm atrás, incluindo as crianças que serão os velhos de 

amanhã. 

     Em Portugal e no estrangeiro, diversos autores fazem uma abordagem 

positiva do envelhecimento e defendem a urgente promoção do 

envelhecimento activo. 

 

     Numa sociedade cada vez mais envelhecida como é a Portuguesa a 

superação dos estereótipos em redor do idoso e do envelhecimento é de 

extrema importância para que a sociedade aproveite cada vez mais o 

potencial dos idosos e consequentemente aumente a participação destes na 

sociedade. 

 

     Nos últimos anos, tem-se constatado que a participação social dos idosos 

têm vindo a aumentar. Também novas representações (positivas) sobre a 

velhice e envelhecimento têm surgido, o que se explica não só pelo 

envelhecimento da população mas também pelas redefinições das categorias 

etárias e pela revisão das formas tradicionais de gerir a experiencia de 

envelhecimento. 
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     Num futuro próximo os idosos serão mais educados (níveis mais elevados 

de escolaridade), mais exigentes, mais bem preparados para responder às 

dificuldades materiais e culturais, terão maior sentido de autonomia e uma 

poderosa consciência de cidadania. 

 

     O número crescente de idosos, com boas capacidades físicas e 

intelectuais, com maior formação e interesse em permanecerem activos é 

uma mais-valia, no domínio social, cultural, e económico, desde que 

devidamente valorizado e direccionado. 

 

     Relacionado com o envelhecimento activo, encontramos um conceito que 

nas últimas duas décadas, tem sido referido por diversos autores, é o 

conceito de envelhecimento bem sucedido. Este conceito pode ser definido 

com base em três componentes: baixo risco de doenças ou incapacidades 

relacionadas com a doença; elevado funcionamento físico e mental; 

empenhamento activo na vida. 

 

     As premissas essenciais da teoria do envelhecimento bem sucedido são a 

heterogeneidade do processo de envelhecimento e a existência de 

capacidades de reserva, que podem ser utilizadas perante o declínio de 

certas competências. Sendo que, o ritmo a que sucede este declínio pode ser 

evitado ou minimizado se os contextos sociais e culturais compensarem a 

perda de recursos biológicos. 
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     De acordo com o modelo do envelhecimento bem sucedido, o 

envelhecimento pode ser compreendido através do modelo de selecção, 

optimização e compensação, ou seja, mecanismos de adaptação interactivos 

que procuram sempre a maximização dos ganhos e a minimização das 

perdas. 

 

     Durante o processo de envelhecimento é inegável o aparecimento de 

alguns défices na condição biológica, no entanto, estes défices podem fazer 

emergir mudanças positivas na capacidade adaptativa do indivíduo. Este 

pode recorrer à cultura, por exemplo, a novas aprendizagens e apoios 

tecnológicos para compensar esses défices. 

 

     A respeito do envelhecimento e trabalho ganham especial relevo as 

condições de trabalho e a formação. Alguns declínios cognitivos provocados 

pelo avançar da idade podem ser combatidos com condições de trabalho 

apropriadas e formação adequada. 

 

     É urgente, por um lado, eliminar os factores que sejam susceptíveis de 

constituir um risco para a saúde e para a segurança dos trabalhadores e, 

por outro lado, promover os factores que permitam a valorização da 

experiencia e do conhecimento. 

 

     Na generalidade dos casos, as capacidades dos trabalhadores situam-se 

muito acima dos requisitos do posto de trabalho e o evento da reforma 
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sucede quase sempre antes do momento em que essas capacidades se 

tornam insuficientes para a realização das tarefas profissionais.  

 

     É fundamental que os governos aumentem a realização de medidas de 

promoção do envelhecimento activo, no sentido de darem cada vez mais 

relevância ao papel dos idosos e ao aproveitamento do seu potencial, 

nomeadamente no mercado de trabalho. 

 

     Se é verdade que ao pensarmos em envelhecimento encontramos 

frequentemente percepções negativas sobre ele, também é verdade que 

encontramos cada vez mais referências teóricas e empíricas onde o processo 

de envelhecimento surge rodeado de descrições positivas. É normal e 

esperado que durante o processo de envelhecimento os indivíduos se 

deparem com perdas mas também se deparam com ganhos e se o declínio 

pode suceder em algumas áreas noutras pode-se registar crescimento. 

 

     O envelhecimento activo implica a participação socioeconómica dos mais 

velhos, envolve a preparação destes para assumirem novos papéis activos 

desafiando estereótipos que os definem negativamente. A 

educação/formação assume um papel relevante no modelo de 

envelhecimento activo, como condição para permitir ao idoso viver e 

acompanhar as constantes evoluções da sociedade, adaptando-se e 

participando activamente neste ritmo acelerado de mudanças. 
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     Para finalizar, gostaria de referir que este estágio me proporcionou uma 

experiência enriquecedora a vários níveis, principalmente a nível pessoal. 

Permitiu-me adquirir uma visão bastante diversificada da nossa actuação 

enquanto Técnicas de Politica Social e perceber que as instâncias produtoras 

de politicas sociais têm de se preparar para as transformações que começam 

a ter lugar num cenário de envelhecimento presente e futuro. Os apoios de 

tipo social como os centros de dia e os apoios domiciliários deixarão de ser a 

orientação essencial das politicas nas futuras gerações de idosos. Os idosos 

no futuro serão mais saudáveis, mais activos e produtivos, terão níveis 

elevados de escolaridade e exigirão ter uma participação socioeconómica 

elevada a diversos níveis. A velhice activa será o grande desafio do milénio. 
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