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Resumo  

Procura-se uma reflexão crítica sobre a tendência atual de envelhecimento da 

população, e a forma como poderá manifestar-se na prática recente de envelhecimento 

ativo. Pretende-se, por outro lado, apresentar algumas soluções para o envelhecimento 

ativo.  

A alteração do perfil demográfico de envelhecimento da população é bastante 

marcante em diversos países, sobretudo no continente Europeu.  

O envelhecimento populacional tornou-se motivo de debate na sociedade, e ponto de 

partida para os mais diversos estudos nos principais meios académicos.  

Perante a sociedade, o idoso associa-se a uma diversidade de problemáticas, 

saúde, família, habitação, etc.. São bastante fortes, em muitos, os contrangimentos 

sociais, culturais, políticos e sobretudo económicos. 

Esta associação, acarreta em si uma perspetiva negativa bastante acentuada sobre 

o que é ser idoso em Portugal, desconsiderando o valor da experiência e conhecimento 

tácito dos idosos.  

No entanto, deparamo-nos com uma trajetória de mudança, introduzindo 

elementos inovadores no quotidiano do idoso, como é o caso sugestivo da promoção do 

envelhecimento ativo, com os exemplos da Universidade Sénior e prática do Turismo 

Sénior. 
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ABSTRACT  

 

We are looking for a critical reflection on the current trend of an aging 

population, and how itself can manifest in the recent practice of active aging. It is 

intended to present some solutions for active aging.  

The demographic changes of the population aging is quite remarkable in many 

countries, particulary in continental Europe.  

Population aging has become a matter of discussion in society, and the starting 

point for several major studies in academia, for instance in the areas of health, family, 

housing, etc…   

To society, the old-aged is associated with a variety of issues: social, cultural, 

political and especially economic. This association, carries in itself a very sharp 

negative perspective about what being old-aged in Portugal is, disregarding the value of 

tacit knowledge and experience of the old-aged people.  

However, now we are dealing with some changes, introducing innovative 

elements in everyday life of the old-aged, such as suggestive of the practice of active 

aging, with some examples such as the Senior University and the Senior Tourism. 
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Introdução 

 

A pesquisa aqui apresentada procura refletir sobre o envelhecimento 

populacional na atualidade, e considerar o papel fundamental que os mais velhos podem 

ocupar na sociedade.  

Quais as tendências recentes e futuras do fenómeno do envelhecimento da 

população? Qual o perfil dos idosos em Portugal? Que mudanças têm vindo a ocorrer 

que permitam a concretização a de um novo paradigma de envelhecimento marcado 

pela persecução de diversas atividades? Podem ser as Universidades Sénior e o Turismo 

Sénior, bons exemplos promotores de envelhecimento ativo?  

Não só estas questões, mas também a crescente conciliação e divulgação da 

temática do envelhecimento ativo como possível “solução” da melhoria da qualidade de 

vida dos idosos, fez com que despertasse o interesse para prosseguir com esta 

investigação intitulada “Como é promovido o Envelhecimento Ativo em Portugal? O 

papel das Universidades Sénior e do Turismo Sénior.” 

A investigação está subdividida em três pontos de análise: enquadramento 

conceptual, metodologia e casos de estudo.   

 

Numa primeira fase reflete-se sobre a temática através da reflexão e revisão 

bibliográfica, com diversificadas considerações conceptuais no âmbito do 

envelhecimento da população e o papel do envelhecimento ativo. Para a concretização 

das mesmas, foi efetuada uma série de leituras essenciais, recorrendo a autores 

nacionais e internacionais, e a alguns documentos de carácter informativo de diversas 

instituições de investigação sobre a temática, como é o caso da Organização Mundial de 

Saúde, Fundação Manuel Soares dos Santos, entre outros.  

Tal como referido anteriormente, a conscielização da problemática e a 

visibilidade do tema em análise em estudos de teor académico, permitiu que existisse 

um interessante debate sobre as várias perspetivas do envelhecimento ativo entre os 

estudos analisados, recorrendo também a uma série de dados estatísticos atualizados, 

como é o exemplo dos Censos de 2011, do Instituto Nacional de Estatística.  

Orienta-se assim o estado de arte da investigação, com uma análise sobre as 

tendências recentes e futuras sobre as dinâmicas do envelhecimento populacional, 

destacando-se a análise do perfil do idoso em Portugal, nas perspetivas de estrutura 
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etária por regiões, condições de vida do idoso, saúde e envelhecimento ativo, através de 

dados estatísticos devidamente ilustrados e analisados.  

Analisa-se ainda os fatores que podem contrariar a tendência de envelhecimento 

ativo desejada, como é o caso da continua desvalorização da velhice, considerando-se 

mesmo um fator discriminatório em diversas perspetivas apresentadas, e a questão do 

isolamento do grupo etário sénior, fator bastante discutido nas áreas urbanas.  

Nesta perspetiva, é mostrado como o envelhecimento ativo e a solidariedade 

intergeracional são verdadeiros contributos para a velhice ser socializada, encontrando 

um equilíbrio entre os vários grupos etários e nunca dispensando o bem-estar e 

qualidade de vida que se ambiciona para o idoso.  

Este tipo de aprendizagens e acitamentos sociais têm permitido reunir e 

consolidar um novo paradigma de envelhecimento ativo, apelando à autonomia do idoso 

e a uma perspetiva de utilidade na sociedade, nos mais diversos âmbitos.  

Algumas das mudanças, sobretudo estruturais, ocorrentes nas últimas décadas 

conduziram a um aumento das oportunidades e vivências na chamada idade da reforma, 

entre as quais se analisou nesta investigação as componentes da Educação e Lazer, 

como elementos proporcionantes e capacitados para o ambicionado Envelhecimento 

Ativo.  

É concretamente nesta perspetiva de mudança (ligada á autonomia, á inclusão 

social e á resposta a novas necessidades) que o conceito de Inovação Social. Conceito 

este que inicialmente, nos anos 80, era visto numa perspetiva de combate á exclusão 

social, interligado sobretudo às políticas sociais e de educação, aos grupos mais 

desfavorecidos.  

Surge assim um conceito que pode ser definido como o ponto de 

desenvolvimento e implementação de novas ideias, de forma a atender às necessidades 

prioritárias e criar novas relações sociais, o que se traduz por outras palavras,  numa 

nova resposta que promove mudança social.  

Esta mudança social, pode-se manifestar em diversas componentes, dirigidas a 

grupos específicos, de alguma forma fragilizados perante a sociedade atual, como é o 

caso do grupo dos idosos.  

A última parte desta dissertação de tese apresenta uma análise sobre os dois 

exemplos promotores de envelhecimento ativo, as Universidades Sénior e Turismo 

Sénior.  
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As Universidades Sénior na Área Metropolitana de Lisboa analisadas, foram o 

ponto de partida para efetuar uma análise concreta da adesão dos idosos a estes 

estabelecimentos de ensino, e desta forma, verificar até que ponto o aluno idoso 

potencia as suas diversas capacidades e interesses, dando o seu contributo para a 

designada Sociedade do Conhecimento.  

É assim estabelecido como principal objetivo deste estudo caso, conhecer como 

os modelos de aprendizagem sénior têm, de facto, importância no ambicionado 

envelhecimento ativo. Para além de ser uma forma do idoso ocupar o seu tempo livre, 

contribui para adquirir novos conhecimentos num modelo de aprendizagem académico, 

no mesmo formato que as principais instituições de ensino superior.  

Para o efeito foi concretizada uma recolha e análise de dados, recolhidos através 

da modalidade de questionário a 30 estabelecimentos de ensino superior sénior, que 

permitiu analisar o perfil das Universidades Sénior na Área Metropolitana de Lisboa, o 

tipo de atividades propostas pelas entidades, o perfil dos alunos que frequentam estes 

estabelecimentos de ensino e por último, o real contributo das Universidades e 

Academias Sénior para o envelhecimento ativo na Área Metropolitana de Lisboa.  

De forma a completar e exploratória esta pesquisa, considerou também o lazer e 

as viagens como componentes proporcionantes de envelhecimento ativo. Esta análise 

foi concretizada uma análise através da oferta existente, nomeadamente as principais 

agências de viagem e outras entidades no âmbito do Turismo. Procura-se assim explorar 

que tipo de ofertas turísticas existem para os mais velhos, e também, o que realmente 

procura o idoso no sector turístico.  

Destes dois pontos de análise resultam sobretudo, reflexões e interpelações sobre 

o impacto das Universidades Sénior e do Turismo Sénior no percurso do idoso ativo, 

que pretendem assumir uma ocupação diversa na idade de reforma, cumprindo com a 

ideologia do Envelhecimento Ativo.  

Por último, deve-se indicar que este ponto de vista apenas sobre dois pontos de 

análise na temática do Envelhecimento Ativo, Educação e Lazer, torna evidente que a 

investigação aqui apresentada responde ao estudo exequível, deixando por explorar 

outras dimensões e componentes sobre a temática. 
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1.Dinâmicas do Envelhecimento, tendências recentes e futuras.  

 

A maioria das pessoas, reconhece inevitavelmente a importância da demografia 

como elemento crucial para o desenvolvimento das sociedades e das economias.  

O processo demográfico em Portugal, num passado recente, caracteriza-se por 

um aumento do peso dos grupos etários seniores e uma complexa redução do peso da 

população jovem. Deparamo-nos como uma alteração do perfil demográfico da 

população portuguesa, cujo traço mais marcante, é o progressivo envelhecimento da 

população.  

“Estas alterações profundas do perfil etário da população portuguesa deram-se 

fundamentalmente nas décadas mais recentes, pelo que a distância que separa a 

população portuguesa de hoje do que foi há cinco décadas é muito grande” (Rosa, 

2012:27).  

De acordo com a mesma autora, entre o ano de 1960 e a atualidade, o número de 

jovens diminuiu um milhão (representavam 29% da população e atualmente 15%) e o 

número de idosos aumentou 1.3 milhões (representavam 8% da população e atualmente 

já representam 19%).  

Segundo o INE (Instituto Nacional de Estatística), considera-se o 

envelhecimento da população, como um fenómeno que se define pelo aumento relativo 

das pessoas idosas na população local.  

O fenómeno do envelhecimento demográfico, é um problema das sociedades, 

podendo afirmar-se que a maioria da população está a envelhecer, sobretudo tendo 

exemplos como os países da Europa e o Japão. Contrariamente, a China e a India, são 

exemplos de fortes motores económicos, em parte relacionados pela elevada dimensão 

demográfica e com a juventude da sua população.   

 

“Assim, embora o processo de envelhecimento demográfico tenha adquirido 

uma dimensão mundial, manifesta-se de modo particularmente notório na Europa 

(região que, aliás, também é conhecida por “continente grisalho”) apresentando este 

processo um ritmo marcadamente intenso em Portugal, condicionando pela rapidez com 

que baixaram os níveis de mortalidade e de fecundidade” (Rosa 2012). 

Na maioria dos casos, o fenómeno é mencionado como uma realidade com a 

qual nos deparamos a diversas escalas, que tem merecido especial atenção nos meios 
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académicos. O conceito de envelhecimento da população tornou-se um termo inevitável 

no debate da sociedade portuguesa, uma vez que, será praticamente impossível planear 

o futuro sem ter em conta os fenómenos e transformações sociais, que terão implicações 

tanto a curto como a longo prazo. 

  

De facto, “As the coming changes in population age structure are well 

understood, they can be largely anticipated. Ideally, policy responses should be put in 

place ahead of time to ease adaptation to these long-term demographic changes. Even if 

population ageing is inevitable, its consequences depend on the measures developed to 

address the challenges it poses” (Relatórios -World Economic and Social Survey 2007 - 

Development in an Ageing World, do Departamento de Economia e Assuntos Sociais 

das Nações Unidas”).   

 

Foi sobretudo a partir da segunda metade do século XX, que as sociedades 

começaram a sentir alterações profundas nas suas pirâmides etárias, sendo notável 

oscilações tanto na “base” como no “topo”. 

Assiste-se assim, a alterações significativas nas categorias etárias dos jovens (0-

14 anos) e idosos (65 anos ou mais), que correspondem ao aumento da população idosa 

(do topo da pirâmide) e uma redução da base constituída por crianças e jovens.  

“O envelhecimento resulta de uma transição demográfica das sociedades, 

definida como a passagem de um modelo demográfico de fecundidade e de mortalidade 

elevados, para um modelo de níveis baixos dos mesmos e, simultaneamente, um 

aumento generalizado da esperança média de vida das populações. Neste processo, 

observa-se um estreitamento relativo da base da pirâmide de idades (i.e. menor peso de 

efetivos populacionais jovens) e um alargamento do topo (aumento relativo de efetivos 

populacionais idosos) ” (Carneiro 2012:31) 

Tendo em conta este cenário, estamos perante uma Crise Demográfica, 

associada a uma forte redução da mortalidade e da fecundidade.  

A redução da mortalidade é resultado dos significativos progressos científicos 

(medicina e fármacos) e sociais, que deram origem a um aumento da esperança média 

de vida muito significativos nos últimos anos, “Ou seja, desde 1920, e nos 90 anos que 

passaram, desde então, o número médio de anos com vida aumentou 40 anos para os 

homens, isto é, quase um ano de “bónus” em cada dois que passaram. Idêntica evolução 
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se passou com as mulheres, as quais têm beneficiado sempre de uma esperança média 

de vida superior aos homens” (Rosa, 2012:29). 

Outro fator, é sem duvida a redução da fecundidade, resultante de uma 

diminuição do número de nascimentos, associada a uma combinação de fatores como a 

emancipação das mulheres e a sua maior participação no mercado de trabalho, o retardar 

do nascimento do primeiro filho, na maioria por questões profissionais, um crescente 

desenvolvimento da sociedade, a escolarização e ainda, uma evolução cientifica que 

permitiu o controlo de nascimentos e do número de filhos por mulher.  

Nos anos mais recentes, a taxa de fecundidade das mulheres imigrantes que nas 

últimas décadas vieram para Portugal fez com que a taxa global não baixasse tanto, uma 

vez que essas mulheres têm em média, o dobro dos filhos das mulheres portuguesas. 

Contudo, nos últimos 3 ou 4 anos a crise económica tem levado á saída de imigrantes o 

que já se repercute na descida da taxa de fecundidade.  

Segundo Sugahara (2009) deparamo-nos também com outro fator relevante, “ a 

estrutura familiar alterou-se com a passagem do predomínio das famílias múltiplas e 

extensas para as famílias tendencionalmente formadas por um só núcleo, mas com 

formas diversas: pais e filhos de famílias recompostas, famílias monoparentais, 

construídas sobretudo por mulheres sós com filhos, famílias “não convencionais” como 

pessoas do mesmo sexo com filhos, ou pessoas jovens ou adultas a viverem sós.  

Para que a renovação das gerações seja assegurada é necessário que cada mulher 

tenha em média 2.1 filhos, índice que corresponde atualmente, em Portugal a um valor 

inferior de 1.4 filhos por mulher, estando assim muito longe de assegurar a renovação 

de gerações, capacidade esta perdida, segundo a autora Rosa (2012) no ano de 1982, 

passando assim Portugal a pertencer aos países com os níveis de fecundidade mas 

baixos da Europa.  

Os resultados do INE (Instituto Nacional de Estatística) mostram que mesmo 

que haja um aumento significativo do número de nascimentos e que o saldo migratório 

seja positivo futuramente, o fenómeno de envelhecimento da população será inevitável. 

As várias políticas de incentivo à natalidade que têm vindo a ser aplicadas em diversos 

países da Europa, não são suficientemente capacitadas para alterar este quadro de 

envelhecimento populacional. 

Por último, Paul (2005:276) discute que associado a este envelhecimento 

populacional, existe ainda a criação da Gerontologia, como estudo de bases 
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psicológicas, biológicas e sociais da velhice e do envelhecimento, que procura explicar 

os seguintes pontos:  

- Os problemas funcionais dos idosos em termos de incapacidades e dificuldades 

para levar uma vida independente;  

- O envelhecimento como um processo que ocorre ao longo do tempo, como é 

que os indivíduos crescem e envelhecem (aspetos biológicos e sociais da senescência); 

- A idade enquanto padrão de comportamento social.  
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2.Perfis do Envelhecimento   

 

Em todo o Mundo, o número de indivíduos com 65 ou mais anos tem tido um 

crescimento acelerado, comparado com as outras faixas etárias. Entre 1970 e 2025, 

segundo os dados das Nações Unidas, espera-se um crescimento de 22.3% desse grupo 

etário, o que equivale em números absolutos a 694 milhões.  

 

Países % De população com 65 ou mais anos 

Itália 24.5 

Japão 24.3 

Alemanha 24.0 

Grécia 23.9 

Bélgica 22.3 

Espanha 22.1 

Portugal 21.1 

Reino Unido 20.8 

Ucrânia 20.7 

França 20.5 

 

Quadro 1: Países com mais de 10 milhões de habitantes (em 2002) e com maior proporção de 

pessoas acima dos 60 anos.  

Fonte: Nações Unidas, 2001 (Adaptado da publicação Envelhecimento Ativo: uma política de 

saúde, Organização Mundial de Saúde, 2005). 

 

 O envelhecimento da população associa-se na maioria dos casos a países 

desenvolvidos, destacando-se no quadro 1 os casos de Itália (24.5%), Japão (24.3%) e 

Alemanha (24%), e evidenciando-se ainda, que os restantes países em análise fazem 

parte do continente Europeu.  

 O envelhecimento parece assim estreitamente ligado ao desenvolvimento, quer 

pela capacidade de prolongar o tempo de vida, quer pela possibilidade efetiva de 

controlar os nascimentos, aproximando a fecundidade efetiva da desejada.  
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Países % De população com 60 ou mais anos de idade, 

estimada para 2025 

Japão 35.1 

Itália 34.0 

Alemanha 33.2 

Grécia 31.6 

Espanha 31.4 

Bélgica 31.2 

Reino Unido 29.4 

Países Baixos 29.4 

França 28.7 

Canadá 27.9 

 

Quadro 2: Países com mais de 10 milhões de habitantes (em 2025) e com maior proporção de 

pessoas acima dos 60 anos.  

Fonte: Nações Unidas, 2001 (Adaptado da publicação Envelhecimento Ativo: uma política de 

saúde, Organização Mundial de Saúde, 2005). 

 

 

Analisando o Quadro 2, verifica-se que a percentagem de população com 60 ou 

mais vai continuar a aumentar, sendo o Japão os pais com maior percentagem (35.1%).  

Destaca-se ainda neste quadro o Canadá, prevendo-se que no ano de 2025 tenha 

uma percentagem de 27.9%, colocando-se assim numa posição cimeira entre os países 

com maior percentagem de população com 60 ou mais anos.  

Portugal, ao comparar os dois quadros anteriores (1 e 2), surge apenas no ano de 

2002 com uma percentagem de 21.1%. 
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Países 

 
População 2002 

 
População 2025 

 

 
Variação % 

China 134.2 287.5 114.2 

India  81 168.5 108.0 

EUA 46.9 86.1 83.6 

Federação Russa 26.2 32.7 24.8 

Indonésia 17.1 35 104.7 

Brasil  14.1 33.4 136.9 

Paquistão 8.6 18.31 112.9 

México  7.3 17.6 141.1 

Bangladesh 7.2 17.7 145.8 

Nigéria 5.7 11.4 100 

 

Quadro 3: Número Absoluto de pessoas (em milhões) acima dos 60 anos de idade em 

países com população total perto ou acima de 100 milhões (ano de 2002 e 2025), e Variação (%).  

Fonte de Valores: Nações Unidas, 2001 (Adaptado da publicação Envelhecimento Ativo: 

uma política de saúde, Organização Mundial de Saúde, 2005). 

 

 

O quadro 3, representa os países mais populosos do Mundo, onde comparando o 

ano de 2002 e 2025, verifica-se também nestes um aumento significativo da população 

absoluta com 6o ou mais anos de idade, destacando-se a China, India e Estados Unidos 

da América.  

Destaca-se um significativo aumento dos idosos nos dois grandes países da 

América Latina (Brasil e México), onde o crescimento económico e os cuidados de 

saúde têm registado grandes progressos.  

Salienta-se ainda também o Bangladesh, onde a população idosa representa 

atualmente uma parcela muito reduzida, sendo mais provável, por isso, o aumento.  
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Figura 1: Número de pessoas acima dos 60 anos de idade em regiões mais ou menos 

desenvolvidas. 

Fonte: Nações Unidas, 2001 (Adaptado da publicação Envelhecimento Ativo: uma política de 

saúde, Organização Mundial de Saúde, 2005). 

 

“Comparando-se os países desenvolvidos e os em vias de desenvolvimento, este 

não têm acompanhado o ritmo rápido de envelhecimento populacional em termos sócio 

económicos. Por exemplo, enquanto a França levou 115 anos para dobrar as pessoas 

mais velhas de 7 para 14 por cento, a China levará somente 27 anos para atingir o 

mesmo aumento.   

Na maior parte do mundo desenvolvido, o processo de envelhecimento foi 

gradual, em sintonia com um crescimento socioeconómico constante durante muitas 

décadas e gerações. Assim enquanto os países desenvolvidos tornaram-se ricos antes de 

envelhecerem, os países em desenvolvimento estão envelhecendo antes de obterem um 

aumento substancial em sua riqueza” (Kalache e Keller 2000, citado em 

Envelhecimento Ativo: uma política de saúde, Organização Mundial de Saúde, 

2005:12).  
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Figura 2: Distribuição da População Mundial acima dos 60 anos de idade por região, 2002.  

Fonte: Nações Unidas, 2001 (Adaptado da publicação Envelhecimento Ativo: uma política de saúde, 

Organização Mundial de Saúde, 2005). 

 

 

 

 

 

Figura 3: Distribuição da População Mundial acima dos 60 anos de idade por região, 2025.  

Fonte: Nações Unidas, 2001 (Adaptado da publicação Envelhecimento Ativo: uma política de saúde, 

Organização Mundial de Saúde, 2005). 
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Numa perspetiva continental, verifica-se que tanto no ano de 2002 como em 

2025, mais de metade da população idosa vive no continente Asiático, com uma 

oscilação de 6% entre os anos referidos.  

Durante as duas décadas em análise, existe um aumento no continente Asiático, 

bem como na América Latina e Caraíbas. Contrariamente, estima-se que a Europa seja o 

único continente a contrariar a tendência de crescimento. 

 

2.1.Situação de Portugal  

 

Estrutura etária por regiões  

 

Em Portugal, segundo dados dos Censos de 2011, disponibilizados pelo INE 

(Instituto Nacional de Estatística), observa-se uma redução não muito pronunciada do 

peso dos jovens (0-14 anos) de 16% no ano de 2001, para 14.9% em 2011, e um 

aumento mais significativo do peso do sector sénior (65 e mais anos) de 16.4% para 

19.1%, levando a que exista também uma redução da população em idade ativa (15-64 

anos) de 67.6% para 66%.  

 

“O número de idosos com mais de 80 anos passou de 340,0 milhares, em 2000, 

para 484.2 milhares, em 2010. Este aumento refletiu, sobretudo, o crescimento da 

população feminina desta faixa etária que teve um acréscimo de cerca de 80%. A 

proporção da população idosa em Portugal (como mais de 65 anos de idade), que 

representava 8.0% do total da população em 1960 mais do que duplicou, passando para 

19.1% em 2011” (Carneiro 2012:24).  

 

Anos Homens Mulheres 

Á nascença 76.5 82.6 

Aos 65 anos 17.1 20.5 

 

Quadro 4: Esperança Média de Vida 

Fonte: CE, demography report (2011), Quadro 1.3.1 e 1.3.2. Adaptado de Relatório O 

Envelhecimento da População: Dependência, Ativação e Qualidade, Universidade Católica, 2012. 
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O aumento da esperança média de vida em Portugal, tem mostrado grande 

expressividade na segunda metade do século XX. Segundo as Nações Unidas, em 2007, 

Portugal era o décimo pais do mundo com maior percentagem de idosos e o décimo 

quarto com maior índice de envelhecimento.  

 

 

Anos 1940 1960 1981 2001 2011 

Homens 48.6 60.7 69.1 71.2 76.67 

Mulheres  52.8 66.4 76.7 80.5 82.59 

 

Quadro 5: Esperança Média de Vida à Nascença 

Fonte: INE (Instituto Nacional de Estatística) 

 

 

O quadro 5 representa o aumento da esperança média de vida, entre os anos de 

1940 e 2011, onde regista não só o aumento da esperança média de vida, mas também a 

crescente diferença entre homens e mulheres. 

Em todos os anos em análise, é evidente, que as mulheres mantiveram sempre 

uma esperança média de vida mais elevada, ou seja, em dados mais recentes (2011), 

uma média de 82.6 anos de idade.  

Também o quadro 4, mostra como o sexo feminino mantém uma esperança 

média de vida mais elevada a0s 65 ou mais anos de idade, ou seja, uma média de 20.5 

anos nas mulheres, a comparar com os 17.1 anos do sexo masculino. 
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Quadro 6: Percentagem de população com mais 65 anos, por Nuts II, 2011 

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística   

 

A tendência demográfica registada nas últimas décadas (aumento da esperança 

média de vida) implica uma análise detalhada da distribuição do grupo etário dos idosos 

em Portugal, como é o caso do quadro 6.  

De acordo com este quadro, em Portugal, assistimos a um maior peso da 

percentagem de população com mais de 75 ou mais anos de idade, representando esta 

9.4% da população total no pais.  

O grupo etário dos idosos representa na sua totaliza 19.6%, de acordo com os 

dados do ano de 2011, repartindo-se por 5.4% (65 a 69 anos). 4.8% (70 aos 74 anos) e 

9.4% referente à população com 75 ou mais anos de idade.  

A representação da percentagem de população com mais de 65 anos de idade, por 

nuts II permite evidenciar a região Norte de Portugal, onde nos grupos etários em 

análise, ultrapassa sempre os 30% da população idosa, ou seja, 32.3% (65 aos 69 anos), 

31.8% (70 aos 74 anos) e 30.7% (75 ou mais anos de idade). Segue-se a região Centro e 

Lisboa com valores também elevados de percentagem de idosos na região.  

É nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira, e Algarve que se evidenciam os 

valores mais baixos, com particular destaque do grupo etário dos 70 aos 74 anos. 

 

 

Nuts II % de população 
com 65 aos 69 

anos 
 

% de população 
com 70 aos 74 

anos 
 

% de população 
com 75 ou mais 

anos 
 

Portugal  5.4 4.8 9.4 

Norte  32.3 31.8 30.7 

Centro  24.3 25.7 27 

Lisboa  27.5 25.6 24.4 

Alentejo 7.8 9 9.9 

Algarve 4.3 4.3 4.5 

Região Autónoma 
dos Açores  

1.7 1.6 1.6 

Região Autónoma 
da Madeira  

2 2 1.9 
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Quadro 7: Percentagem de população do género masculino com mais 65 anos, por Nuts II, 2011 

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística  

 

 

Quadro 8: Percentagem de população do género feminino com mais 65 anos, por Nuts II, 2011 

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 

 

 

Nuts II % De homens com 
65 aos 69 anos  

% De homens com 
70 aos 74 anos 

 

% De homens com 
75 ou mais anos 

 
Portugal  5.2 4.5 7.6 

Norte  32.3 31.6 30.5 

Centro  24.3 25.9 27.5 

Lisboa  27.6 25.5 23.6 

Alentejo 7.7 9 10.5 

Algarve 4.5 4.6 4.8 

Região Autónoma 
dos Açores  

1.7 1.5 1.5 

Região Autónoma 
da Madeira  

1.8 1.7 1.6 

 

Nuts II 

% De mulheres 
com 65 aos 69 

anos 

% De mulheres 
com 70 aos 74 

anos 

% De mulheres 
com 75 ou mais 

anos 
 

Portugal  5.5 5.1 11 

Norte  32.3 32 30.8 

Centro  24.4 25.4 26.7 

Lisboa  27.4 25.6 24.9 

Alentejo 7.9 9 9.5 

Algarve 4.1 4 4.2 

Região Autónoma 

dos Açores  

1.7 1.6 1.6 

Região Autónoma 

da Madeira  

2.2 2.3 2.1 
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Os quadros 7 e 8, representam a percentagem de população com mais de 65 anos 

de idade, no sexo masculino e feminino.  

No quadro masculino, verifica-se uma percentagem superior de 7.6% nos grupos 

etários de 75 ou mais anos de idade da população total portuguesa, evidenciando-se 

novamente a região Norte, com a maior percentagem de idosos do sexo masculino, com 

32.3% (65 aos 69 anos), 31.6% (70 a0s 74 anos) e 30.5% (75 ou mais anos).  

No caso das mulheres com mais de 65 ou mais anos de idade, representam 

21.6% da população total feminina, onde a região Norte destaca-se claramente das 

outras regiões, como é o caso da Região Autónoma dos Açores, com os valores mais 

baixos, ou seja, 4.9% do total da população feminina, sendo o grupo etário dos 65 aos 

69 anos de idade, onde existe uma percentagem superior de 1.7%.  

Comparando ambos os quadros, verifica-se que o sexo feminino representa uma 

maior percentagem no grupo dos idosos, exceto na percentagem de população com 75 

ou mais anos na região do Alentejo, onde o sexo masculino representa 10.5%, enquanto 

que o sexo feminino tem 9.5%.  

 

 

 

Grupo populacional/ 
Ano 

 
2020 

 
2030 

 
2040 

 
2050 

Pop 0 – 14 anos 13.8 12.5 12.2 12.1 

Pop 15 – 64 anos 65.6 63.3 59.5 56.0 

Pop 65 – 69 anos 14.8 17.3 19.6 21.1 

Pop 80 ou mais anos 5.8 6.9 8.7 10.9 

Pop 65 ou mais anos  20.6 24.2 28.3 32.0 

 

Quadro 9: Projeções Demográficas (%) 

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 2010, Adaptado de Relatório O Envelhecimento da 

População: Dependência, Ativação e Qualidade, Universidade Católica, 2012 

 

De acordo com o quadro 9, a parcela de população jovem terá um decréscimo 

contínuo entre os anos em análise (2020 – 2050), estimando-se uma percentagem de 

13.8% para o ano de 2020, e de 12.1% em 2050. Também na população em idade ativa 

(15-64 anos de idade) prevê-se um decréscimo de 9.6%.  
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É, no entanto, nos grupos de 65-79 anos de idade, e superior a 80 anos de idade, 

que se verifica um aumento expressivo da percentagem de população. 

Regista-se assim, na população de 65-79 anos, entre os anos de 2020 e 2050 uma 

diferença de 6.3% e, para a população com mais de 80 anos uma oscilação de 5.1%. No 

conjunto, a população com mais de 65 anos, registará uma diferença de 11.4%.  

São múltiplos os fatores e os desafios postos perante este cenário de 

envelhecimento de população, onde as projeções futuras revelam uma tendência de 

continuidade.  

É inevitável que a sociedade seja confrontada com dificuldades várias em 

consequência do envelhecimento populacional, nomeadamente, a não renovação de 

gerações, um crescente risco da sustentabilidade financeira da Segurança Social, e uma 

diminuição da produtividade associada ao aumento da idade média da população ativa.  

Villaverde Cabral (2013:16) acrescenta que “perante a necessidade de contornar 

as pressões que se colocam em termos de sustentabilidade só sistema de segurança 

social devido às condicionantes demográficas, os princípios do envelhecimento ativo 

têm sido usados para adiar a entrada na inatividade e, sobretudo, para justificar o 

alargamento das carreiras contributivas”.  

Em termos sociais e culturais, este é também um problema crucial: nas relações 

sociais e familiares, as crianças e os jovens desempenham um papel muito importante 

conferindo energia e vitalidade ao coletivo. Por outro lado, a criatividade e a inovação 

emergem sobretudo nos grupos mais jovens. 
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Quadro 10: Percentagem de população residente por Nuts II, Idade, 2011 

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 

 

 

 

 

Grupos 
Etários 

 
Portugal 

 
Continente 

 
Norte 

 
Centro 

 
Lisboa 

 
Alentejo 

 
Algarve 

Região 
Autónoma 

dos 
Açores 

Região 
Autónoma 

da 
Madeira 

Menos 5 
anos 

4,57 4,54 4,43 4,08 5,12 4,17 4,83 5,42 4,81 

5-9 Anos 4,97 4,93 5,03 4,58 5,18 4,60 4,99 5,89 5,59 

10-14 
Anos 

5,35 5,30 5,65 5,05 5,22 4,80 5,04 6,60 6,04 

Crianças 14,89 14,77 15,10 13,72 15,52 13,57 14,85 17,91 16,44 

15-19 
Anos 

5,35 5,29 5,75 5,07 5,08 4,70 4,99 6,89 6,19 

20-24 
Anos 

5,51 5,45 5,79 5,20 5,38 5,03 5,12 7,18 6,17 

Jovens 10,86 10,74 11,54 10,28 10,46 9,74 10,10 14,07 12,36 

65-69 
Anos 

5,22 5,29 4,83 5,77 5,38 5,69 5,25 3,79 4,21 

70-74 
Anos 

4,70 4,76 4,28 5,47 4,50 5,93 4,71 3,19 3,75 

Idosos A 9,92 10,05 9,11 11,24 9,88 11,62 9,96 6,98 7,96 

75-79 
Anos 

4,07 4,12 3,62 4,85 3,78 5,55 4,16 2,82 3,33 

80-85 
Anos 

2,82 2,86 2,50 3,48 2,55 3,92 2,86 1,88 2,07 

85-89 
Anos 

1,56 1,58 1,34 1,97 1,40 2,16 1,71 1,05 1,09 

Idosos B 8,44 8,56 7,45 10,31 7,73 11,64 8,73 5,74 6,49 

90-95 
Anos 

0,51 0,52 0,43 0,67 0,46 0,70 0,59 0,31 0,34 

95-99 
Anos 

0,14 0,14 0,11 0,18 0,13 0,19 0,16 0,08 0,09 

100 Ou 
mais anos 

0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 

Idosos c 0,66 0,67 0,55 0,87 0,60 0,91 0,77 0,40 0,44 
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Figura 4: Percentagem de população residente, jovens e idosos, homens e mulheres, 2011  

Fonte: Dados INE (Instituto Nacional de Estatística) 

 

 

Para efetuar uma análise estatística detalhada sobre a temática do 

envelhecimento populacional, o quadro 10 e o gráfico da figura 4, permite analisar a 

distribuição dos grupos etários das crianças/jovens e idosos, por nuts II.  

É sobretudo através do grupo etário das crianças e jovens, que se evidencia a 

tendência demográfica registada nas últimas décadas, sobretudo com a queda da 

fecundidade e o adiamento da parentalidade.  

Assiste-se cada vez mais a um padrão de vida doméstica assente em famílias de 

menor dimensão, devido ao menor número de filho, que raramente ultrapassa os dois. 

Este padrão trouxe questões como uma maior valorização da infância. 

Metodologicamente, o quadro 10 agrupou as idades dos diferentes grupos etários 

(crianças/jovens e idosos) em cinco grupos, considerando estes idades entre os 0 e os 14 

anos para as Crianças, os Jovens entre as faixas etárias dos 15 aos 24 anos, e uma 
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subdivisão do grupo dos idosos entre Idosos A (dos 65 aos 74 anos), os Idosos B (75 

aos 89 anos) e Idosos C que engloba os 90 ou mais anos de idade.  

Em Portugal, verifica-se que 14.89% tem uma idade inferior a 14 anos, superior, 

quando comparado com o grupo dos jovens, com uma percentagem de 10.86%. A nível 

regional destaca-se as Regiões Autónomas dos Açores e Madeira, com uma população 

mais jovem, o que acontece no continente na região Norte, com 15.10% para as crianças 

e 11.54% para os jovens.  

Na Região Autónoma dos Açores, com 17.91% de crianças e 14.07% de jovens 

são sobretudo a idade entre os 20 aos 24 anos que se destaca, quanto que na Madeira, 

com 16.44% para as crianças e 12.36% para os jovens, verifica-se os valores superiores 

entre os 15 e 19 anos.  

No grupo etário dos idosos, destaca-se o grupo dos idosos A (65 aos 74 anos) 

com 9.92%, sobretudo entre os 65 aos 69 anos, com 5.22%, tal como acontece a nível 

regional, onde o Centro (11.24%) e o Alentejo (11.62%) têm maior percentagem. No 

caso dos Idosos B, verifica-se que a maior percentagem é 5.5%, na faixa etária dos 75 

aos 79 anos no Alentejo. A faixa etária dos 90 ou mais anos de idade (Idosos C) 

verifica-se que representam 0.66% a nível nacional, destacando-se a nível regional o 

Alentejo com 0.91%.  

Os quadros 11 e 12, permitem comparar a diminuição de idades de acordo com o 

sexo, verificando-se que ao contrário do grupo etário dos idosos, no grupo das crianças 

e jovens é o sexo masculino que apresenta maiores percentagens a nível nacional, com 

15.93% para as crianças do sexo masculino e 11.5% nos jovens.  

No caso dos idosos pelos diferentes subgrupos, é o sexo feminino que se destaca, 

com 10.42% (Idosos A), 9.84% (Idosos B) e 0.91% para os Idosos C.  

De acordo com a análise por Nuts II, no sexo masculino, destaca-se o Centro 

com 10.69% de Idosos A, 8.61% dos Idosos B e 0.52% de Idosos C, tal como na região 

do Alentejo com 10.77% nos Idosos A, 9.94% nos Idosos B e 0.60% nos Idosos C. No 

caso do sexo feminino também são regiões do Centro e Alentejo que se destacam, por 

Nuts II. 

É notável esta evidência do sexo feminino em relação ao grupo etário dos 

idosos, em elementos como na faixa etária dos 100 ou mais anos de idade onde, 

segundo os dados dos Censos de 2011, existem 1526 idosos (0.01%) a nível nacional, 

em que 273 idosos (0.01%) são do sexo masculino e 1253 idosos (0.02%) são do sexo 

feminino.  
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Quadro 11: Percentagem de população residente por Nuts II, género masculino, Idade, 2011 

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos 
Etários 

Portugal Continente Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Região 
Autónoma 

dos 
Açores 

Região 
Autónoma 

da 
Madeira 

Menos 5 
anos 

4,88 4,85 4,72 4,37 5,52 4,41 5,02 5,62 5,23 

5-9 Anos 5,33 5,29 5,35 4,94 5,61 4,88 5,29 6,11 6,08 
10-14 
Anos 

5,72 5,67 6,05 5,39 5,62 5,10 5,26 6,87 6,55 

Crianças 15,93 15,81 16,13 14,70 16,75 14,39 15,57 18,60 17,86 
15-19 
Anos 

5,72 5,66 6,13 5,42 5,49 4,94 5,27 7,16 6,67 

20-24 
Anos 

5,81 5,74 6,08 5,52 5,67 5,38 5,28 7,46 6,62 

Jovens 11,52 11,40 12,20 10,94 11,15 10,32 10,55 14,62 13,29 
65-69 
Anos 

5,01 5,09 4,63 5,53 5,23 5,34 5,25 3,54 3,62 

70-74 
Anos 

4,37 4,45 3,95 5,15 4,22 5,44 4,60 2,76 2,95 

Idosos A 9,38 9,53 8,57 10,69 9,45 10,77 9,84 6,31 6,57 
75-79 
Anos 

3,57 3,63 3,15 4,34 3,29 4,95 3,77 2,26 2,48 

80-85 
Anos 

2,25 2,29 1,96 2,85 1,97 3,31 2,44 1,33 1,37 

85-89 
Anos 

1,10 1,13 0,93 1,43 0,94 1,68 1,31 0,67 0,65 

Idosos B 6,92 7,05 6,05 8,61 6,20 9,94 7,53 4,27 4,51 
90-95 
Anos 

0,31 0,32 0,26 0,42 0,25 0,48 0,40 0,18 0,17 

95-99 
Anos 

0,08 0,08 0,06 0,10 0,07 0,11 0,10 0,04 0,04 

100 Ou 
mais anos 

0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

Idosos c 0,39 0,40 0,32 0,52 0,33 0,60 0,50 0,22 0,21 
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Grupos 
etários 

 
Portugal 

 
Continente 

 
Norte 

 
Centro 

 
Lisboa 

 
Alentejo 

 
Algarve 

Região 
Autónoma 

dos 
Açores 

Região 
Autónoma 

da 
Madeira 

Menos 5 
anos 

4,28 4,26 4,16 3,82 4,76 3,95 4,64 5,23 4,42 

5-9 Anos 4,64 4,61 4,72 4,26 4,80 4,33 4,70 5,68 5,15 

10-14 
Anos 

5,00 4,96 5,28 4,74 4,85 4,52 4,83 6,33 5,59 

Crianças 13,93 13,82 14,16 12,81 14,41 12,80 14,16 17,24 15,16 

15-19 
Anos 

5,02 4,96 5,40 4,76 4,71 4,48 4,71 6,63 5,77 

20-24 
Anos 

5,24 5,19 5,54 4,92 5,11 4,71 4,97 6,91 5,76 

Jovens 10,26 10,14 10,94 9,67 9,83 9,19 9,68 13,54 11,53 

65-69 
Anos 

5,42 5,47 5,02 5,98 5,51 6,02 5,26 4,04 4,74 

70-74 
Anos 

5,00 5,05 4,59 5,76 4,75 6,39 4,82 3,59 4,47 

Idosos A 10,42 10,52 9,61 11,74 10,27 12,41 10,08 7,63 9,21 

75-79 
Anos 

4,52 4,56 4,05 5,32 4,21 6,12 4,53 3,35 4,09 

80-85 
Anos 

3,35 3,39 2,99 4,06 3,07 4,50 3,26 2,40 2,69 

85-89 
Anos 

1,97 2,00 1,71 2,47 1,81 2,61 2,08 1,41 1,48 

Idosos B 9,84 9,95 8,75 11,85 9,10 13,22 9,87 7,17 8,26 

90-95 
Anos 

0,69 0,70 0,58 0,91 0,64 0,90 0,78 0,45 0,49 

95-99 
Anos 

0,20 0,20 0,16 0,25 0,19 0,27 0,22 0,12 0,14 

100 Ou 
mais 
anos 

0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 

Idosos c 0,91 0,93 0,75 1,19 0,85 1,20 1,03 0,58 0,65 

 
 
Quadro 12: Percentagem de população residente por Nuts II, género feminino, Idade, 2011 

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 
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Quadro 13: Sex. Ratio de população residente por Nus II, 2011 

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 

 

 

 

Sex-Ratio 

 
Grupos 
Etários 

 
Portugal 

 
Continente 

 
Norte 

 
Centro 

 
Lisboa 

 
Alentejo 

 
Algarve 

Região 
Autónoma 

dos 
Açores 

Região 
Autónoma 

da 
Madeira 

Total 91,50 91,43 91,83 91,35 89,74 93,90 95,18 97,04 89,22 

Menos 5 
anos 

104,29 104,25 104,31 104,50 104,11 104,70 103,09 104,43 105,57 

5-9 Anos 105,01 105,03 104,07 106,07 104,93 106,00 107,20 104,27 105,28 

10-14 
Anos 

104,60 104,58 105,25 103,96 103,94 105,90 103,70 105,26 104,58 

Crianças 104,64 104,63 104,58 104,82 104,33 105,56 104,66 104,68 105,11 

15-19 
Anos 

104,26 104,28 104,18 104,11 104,44 103,48 106,40 104,85 103,19 

20-24 
Anos 

101,38 101,24 100,80 102,53 99,41 107,27 101,08 104,64 102,47 

Jovens 102,79 102,73 102,47 103,31 101,83 105,42 103,67 104,75 102,83 

65-69 
Anos 

84,70 85,08 84,62 84,56 85,16 83,19 94,98 85,19 68,11 

70-74 
Anos 

79,88 80,48 78,97 81,76 79,68 79,89 90,72 74,67 58,81 

Idosos A 82,39 82,87 81,92 83,18 82,62 81,49 92,94 80,23 63,60 

75-79 
Anos 

72,18 72,73 71,56 74,57 69,96 75,99 79,19 65,48 54,13 

80-85 
Anos 

61,40 61,87 60,13 63,95 57,51 69,03 71,33 53,87 45,37 

85-89 
Anos 

51,17 51,49 50,19 52,70 46,70 60,67 60,07 46,29 39,54 

Idosos B 64,31 64,77 63,48 66,37 61,13 70,60 72,56 57,81 48,67 

90-95 
Anos 

41,08 41,32 41,26 42,19 35,84 50,00 48,20 38,50 30,42 

95-99 
Anos 

35,38 35,63 34,89 36,11 33,39 39,18 42,32 28,76 27,08 

100 Ou 
mais 
anos 

21,79 21,82 19,54 20,60 24,35 21,48 30,91 23,08 20,00 

Idosos c 39,37 39,61 39,42 40,36 35,01 46,77 46,54 36,18 29,38 
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Figura 5: Sex. Ratio (100*H/M) da população residente, jovens e idosos, 2011 

Fonte: Dados INE (Instituto Nacional de Estatística) 
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Condições de Vida  
 

 

 

Conjugalidade 

 

Total 

% De 
população 
com 65 aos 

69 anos 

% De 
população 
com 70 aos 

74 anos 

% De 
população 
com 75 ou 
mais anos 

 
 

Total  

Total  5.2 4.7 9.1 

Vive em União de Facto  1.9 1.3 1.5 

Não Vive em União de Facto  5.5 4.9 0.9 

 

Solteiro  

Total  5.8 5.8 6.8 

Vive em União de Facto  22.9 26.0 27.5 

Não Vive em União de Facto  5.3 5.5 6.6 

 

Casado  

Total  74.5 68.2 46.6 

Vive em União de Facto  7.5 7.2 5.3 

Não Vive em União de Facto  76.3 69.4 46.9 

 

Viúvo  

Total  14.2 22.1 44.4 

Vive em União de Facto  26.9 35.2 47 

Não Vive em União de Facto  13.8 21.8 44.3 

 

Divorciado  

Total  5.6 3.8 2.3 

Vive em União de Facto  42.6 31.5 20.1 

Não Vive em União de Facto  4.6 3.3 2.1 

 
Quadro 14: Conjugalidade da população com 65 ou mais anos, 2011 (%).  

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 

 

Tendo em conta o quadro 14, é possível analisar a conjugalidade da população 

com 65 ou mais anos de idade, através de uma subdivisão entre solteiros, casados, 

viúvos e divorciados.  

No sector dos solteiros, verifica-se que existe uma maior percentagem no grupo 

etário dos 75 ou mais anos de idade, pois representam 6.8% deste grupo etário, onde 

27.5% vive em união de facto.  

É no sector dos casados que existe maior expressividade, 74.5% no grupo dos 65 

aos 69 anos, 68.2% dos 70 a0s 74 anos, e por último, 46.6% no grupo dos 75 ou mais 

anos de idade. Todos os estes grupos etários, não vivem em união de facto. 
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No grupo etário dos 75 ou mais anos, 44.4% é viúvo, onde verifica-se que á 

medida em que existe um aumento da idade, simultaneamente, existe um aumento da 

percentagem da população com 65 ou mais anos, viúva.  

Para concluir a análise da conjugalidade, verifica-se que 5.6%da população entre 

os 60 e os 69 anos é divorciado, em que 42.6% vive em união de facto. Contrariamente, 

no grupo etário dos 75 ou mais anos de idade apenas 2,3% é divorciado, em que 20.1% 

vive em união de facto e 2.1% não vive em união de facto.  

 

Nuts II Tipo de 
família 
clássica 

Total 
 

Proprietário ou 
coproprietário 

 

Proprietário em 
regime de 

propriedade 
coletiva de 

cooperativa de 
habitação 

 

Arrendatário 
ou 

subarrendatári
o 
 

Outra 
situação 

 

 

 

 

 

Portugal 

Total 
 

4033121 2912444 31758 811641 277278 

Uma pessoa do 
sexo 
masculino com 
65 ou mais 
anos 

 
93022 

 
65861 

 
456 

 
19427 

 
7278 

Uma pessoa do 
sexo feminino 
com 65 ou 
mais anos 

 
312734 

 
213583 

 
1402 

 
74121 

 
23628 

Duas pessoas, 
ambas ou pelo 
menos uma 
com 65 ou 
mais anos 

 
607698 

 
479225 

 
3602 

 
100317 

 
24554 

 

 

 

 

Norte 

Total 1328268 
 

946086 11454 271683 99045 

Uma pessoa do 
sexo 
masculino com 
65 ou mais 
anos 

 
24515 

 
17425 

 
119 

 
5142 

 
1829 

Uma pessoa do 
sexo feminino 
com 65 ou 
mais anos 

85068 56537 389 21222 6920 

Duas pessoas, 
ambas ou pelo 
menos uma 
com 65 ou 
mais anos 

 
181275 

 
140749 

 
1000 

 
31833 

 
7693 

 

 

 

 

Centro 

Total 
 

902643 727583 5144 114293 55623 

Uma pessoa do 
sexo 
masculino com 
65 ou mais 
anos 

 
24627 

 
20352 

 
88 

 
2460 

 
1727 

Uma pessoa do 
sexo feminino 
com 65 ou 
mais anos 

 
81573 

 
66083 

 
268 

 
9356 

 
5866 

Duas pessoas, 
ambas ou pelo 
menos uma 
com 65 ou 
mais anos 

 
159309 

 
141697 

 
699 

 
11866 

 
5047 

 

 

 

 

Total 
 

1144466 
 

751045 8983 317114 67324 

Uma pessoa do 
sexo 
masculino com 
65 ou mais 
anos 

 
25603 

 
14332 

 
180 

 
9382 

 
1709 
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Quadro 15: Alojamentos Familiares com base na estrutura etária, regime de ocupação e tipo de família, 
por Nut II, 2011. 
Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 

 

 

Lisboa 
Uma pessoa do 
sexo feminino 
com 65 ou 
mais anos 

 
91854 

 
49871 

 
528 

 
35454 

 
6001 

Duas pessoas, 
ambas ou pelo 
menos uma 
com 65 ou 
mais anos 

 
164496 

 
111056 

 
1304 

 
45636 

 
6500 

 

 

 

 

 

 

Alentejo 

Total 301790 
 

228053 1923 45317 26497 

Uma pessoa do 
sexo 
masculino com 
65ou mais 
anos 

 
10160 

 
7556 

 
30 

 
1380 

 
1194 

Uma pessoa do 
sexo feminino 
com 65 ou 
mais anos 

 
30499 

 
22753 

 
89 

 
4792 

 
2865 

Duas pessoas, 
ambas ou pelo 
menos uma 
com 65 ou 
mais anos 

 
56149 

 
46649 

 
258 

 
6040 

 
3202 

 

 

 

 

 

Algarve 

Total 
 

181837 125381 1917 37917 16622 

Uma pessoa do 
sexo 
masculino com 
65 ou mais 
anos 

 
5317 

 
3996 

 
23 

 
715 

 
583 

Uma pessoa do 
sexo feminino 
com 65 ou 
mais anos 

 
13213 

 
9818 

 
58 

 
2163 

 
1174 

Duas pessoas, 
ambas ou pelo 
menos uma 
com 65 ou 
mais anos 

 
27824 

 
23029 

 
206 

 
3226 

 
1363 

 

 

 

Região 

Autónoma 

dos 

Açores 

Total 
 

81453 63618 928 10812 6095 

Uma pessoa do 
sexo 
masculino com 
65 ou mais 
anos 

 
1294 

 
1069 

 
5 

 
100 

 
120 

Uma pessoa do 
sexo feminino 
com 65 ou 
mais anos 

 
4310 

 
3752 

 
18 

 
261 

 
279 

Duas pessoas, 
ambas ou pelo 
menos uma 
com 65 ou 
mais anos 

 
8573 

 
7766 

 
57 

 
432 

 
318 

 

 

Região 

Autónoma 

da 

Madeira 

Total 92664 
 

70678 1409 14505 6072 

Uma pessoa do 
sexo 
masculino com 
65 ou mais 
anos 

 
1506 

 
1131 

 
11 

 
248 

 
116 

Uma pessoa do 
sexo feminino 
com 65 ou 
mais anos 

 
6217 

 
4769 

 
52 

 
873 

 
523 

Duas pessoas, 
ambas ou pelo 
menos uma 
com 65 ou 
mais anos 

 
10072 

 
8279 

 
78 

 
1284 

 
431 
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O quadro 15, analisa o tipo de família e o regime de ocupação dos alojamentos, 

onde verifica-se que a maioria da população com 65 ou mais anos, é proprietária ou 

coproprietária da sua habitação, o que representa em Portugal um total de 2912444 

alojamentos, ao contrário dos proprietários em regime de propriedade coletiva de 

cooperativa de habitação, que existem apenas 31758 alojamentos.  

Em Portugal, predomina como tipo de família clássica no grupo etários dos 

idosos, “duas pessoas, ambas ou pelo menos uma com 65 ou mais anos de idade”. 

Analisando o quadro de acordo com as famílias unipessoais por sexo, verifica-se que o 

sexo feminino predomina com uma totalidade de 312734 alojamentos, em que também, 

na sua maioria é proprietário ou coproprietário da sua residência (65861 alojamentos). 

No caso masculino, existe uma totalidade de 93022 alojamentos com população com 65 

ou mais anos de idade.  

Ao analisar o tipo de alojamento familiar com base na estrutura etária, por nuts 

II, verifica-se uma predominância da região Norte, com uma totalidade de 1328268 

alojamentos, o que permite evidenciar a existência de uma população maioritariamente 

envelhecida na região. Na sua maioria, esta população é proprietária ou coproprietária 

do alojamento, existindo, no entanto, valores menores para o regime de ocupação 

“proprietário em regime de propriedade coletiva de cooperativa de habitação”.  

 

São nas Regiões Autónomas que se verificam os valores mais baixos, nos 

Açores (81453 alojamentos) e na Madeira (92664 alojamentos), onde o regime de 

ocupação é superior nos proprietários ou coproprietários do alojamento, ao contrário do 

regime de ocupação coletiva de cooperativa de habitação e regime de arrendamento, que 

apresentam números inferiores.  

Em todas em regiões em análise, existe o predomínio do tipo de família clássica 

composta por dois elementos, no entanto, na análise do tipo de família unipessoal, 

claramente o sexo feminino predomina em todos os diferentes regimes de ocupação dos 

alojamentos.  
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Figura 6: Famílias Unipessoais por grupo etário e por sexo, 2011.  

Fonte: Famílias nos Censos 2011: Diversidade e Mudança, Destaque informação á comunicação social, 

publicações INE (Instituto Nacional de Estatística, 2013). 

 
 

 

A distribuição das famílias de estrutura unipessoal em Portugal, é variável, tendo 

em conta o sexo, mas também a estrutura etária. De acordo com a figura 6, verifica-se 

que perto de metade das famílias unipessoais estão no grupo etário de 65 ou mais anos 

de idade, com 46.9%, repartindo-se por 10.8% no sexo masculino e 36.1% no sexo 

feminino.  

Verifica-se ainda que, a tendência de família unipessoal intensifica-se com o 

aumento da idade, com particular destaque para o sexo feminino, indossiável ao facto de 

a esperança média de vida ser superior no caso das mulheres.  

Encontramo-nos assim num período da história, onde o padrão de vida familiar 

está assente, generalizadamente, em famílias de menor dimensão, devido ao menor 

número de filhos, ao decréscimo das famílias alargadas, e ao aumento das famílias 

unipessoais.  
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Figura 7: Famílias unipessoais, censos 2001 e 2011 

Fonte: Famílias nos Censos 2011: Diversidade e Mudança, Destaque informação á comunicação social, 

publicações INE (Instituto Nacional de Estatística, 2013). 

 

 

 

 

 

 

2001 2011 
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Figura 8: Proporção de famílias unipessoais com 65 ou mais anos de idade, por freguesia, 2011 

Fonte: Famílias nos Censos 2011: Diversidade e Mudança, Destaque informação á comunicação social, 

publicações INE (Instituto Nacional de Estatística, 2013) 

 

A figura 7 representa a distribuição das famílias unipessoais, no ano de 2001 e 

2011, onde se verifica a intensificação deste padrão familiar durante os 10 anos em 

análise, destacando-se a região interior do país, com valores superiores.  

A proporção de famílias unipessoais com 65 ou mais anos de idade, de acordo 

com a figura 8, permite demonstrar a prevalência deste padrão familiar mais 

intensamente, na região interior Norte e Centro dos pais, e algumas evidências nas 

freguesias a Sul no interior do Algarve. Este padrão reflete um envelhecimento 

populacional mais acentuado nas regiões em causa, propicio a uma possibilidade de 

isolamento dos idosos.  
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Quadro 16:Percentagem de população a viver em Instituições, por Nuts II, 2011. 

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 

 

 

Quadro 17:Percentagem de população a viver em Instituições, por Nuts II, por género, 2011. 

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 

 

Nuts II % De população 
com 65 aos 69 

anos  

% De população 
com 70 aos 74 

anos 

% De população 
com 75 ou mais 

anos 
 

Portugal  0.8 1.4  4.9 

Norte  0.7 1.3 3.9 

Centro  0.9 1.7 6.4 

Lisboa  0.7 1.1 4.1 

Alentejo 1.1 1.8 7.0 

Algarve 0.5 1.0 4.2 

Região Autónoma 
dos Açores  

1.7 2.2 5.4 

Região Autónoma 
da Madeira  

1.5 1.9 5.1 

 
Nuts II 

% De população 
com 65 aos 69 

anos 

% De população 
com 70 aos 74 

anos 

% De população 
com 75 ou mais 

anos 
 

H M H M H M 

Portugal  0.8 0.9 1.2 1.6 3.4 5.9 

Norte  0.6 0.8 1.1 1.5 2.8 4.6 

Centro  0.9 1.1 1.4 2.0 4.4 7.7 

Lisboa  0.7 0.7 0.9 1.3 2.6 4.9 

Alentejo 1.1 0.9 1.7 1.9 5.1 8.3 

Algarve 0.7 0.4 1.0 1.0 3.0 5.1 

Região Autónoma 
dos Açores  

1.7 1.6 1.8 2.5 3.3 6.5 

Região Autónoma 
da Madeira  

1.3 1.6 1.8 2.1 3.0 6.1 
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Muitos são os motivos que levam o idoso a recorrer a Instituições de apoio, mas 

destaca-se sobretudo a perda de capacidades cognitivas e o aumento das dificuldades em 

concretizar as tarefas básicas do quotidiano. 

A conquista de um aumento da esperança média de vida, fez com que exista uma 

necessidade de corresponder às necessidades dos idosos, sendo assim criados centros de 

apoio ao domicílio a idosos, lares e centros do dia.  

Também é importante mencionar que as transformações de modos de vida, 

alteração da estrutura familiar e crescente emancipação da mulher no mercado de 

trabalho, foram também fatores cruciais para o aumento da procura de Instituições de 

apoio a idosos, uma vez que existe cada vez mais a falta de disponibilidade dos 

elementos da família para um acompanhamento diário com o idoso, de forma a 

corresponder a todas as suas necessidades.  

O quadro 16, representa a percentagem de população com 65 ou mais anos de 

idade a residir em Instituições de apoio a idosos, onde notavelmente a maior 

percentagem está associada em Portugal ao grupo dos 75 ou mais anos de idade, 

representando 4.9% do total de população desta faixa etária.  

Verifica-se ainda que, á medida em que aumenta a idade, existe um aumento da 

procura deste tipo de Instituições, tanto a nível nacional como a nível regional.  

A maior procura destas Instituições são nas regiões do Alentejo (7%, no grupo 

etário dos 75 ou mais anos), no Centro (6.4%, no grupo etário dos 75 ou mais anos), e 

nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira (com 5.4% e 5.1%, no grupo etário dos 

75 ou mais anos), o que comparando com os quadros anteriores da população total dos 

idosos, não corresponde às regiões com um maior número de idosos.  

Contrariamente, a região Norte, sendo a região de Portugal com maior número 

de população com 65 ou mais anos de idade, é no entanto, a região com percentagens 

mais baixas com os valores de 0.7% (65 aos 69 anos), 1.3% (70 aos 74 ano s) e 

3.9% (75 ou mais anos de idade).  

A região do Algarve destaca-se por ter as percentagens mais baixas de 

população a viver em Instituições, entre os grupos etários em análise de 65 aos 69 anos 

(0.5%) e 70 aos 74 anos (1%).  

O quadro 17, permite ainda, confirmar este padrão regional de população a viver 

em Instituições, subdividindo por sexo. Na maioria das regiões, nos diferentes grupos 

etários em análise, o sexo feminino tem percentagens mais elevadas, exceto o grupo 

etários dos 65 aos 69 anos, nas regiões do Alentejo (com 0.9% para o sexo feminino e 
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1.1% no sexo masculino), a região do Algarve (com 0.4% para o sexo feminino e 0.7% 

no sexo masculino) e a Região Autónoma dos Açores (com 1.6% para o sexo feminino 

e 1.7% no sexo masculino).  

 

Meios de 

Subsistência 

% De população 

com 65 aos 69 

anos 

% De população 

com 70 aos 74 

anos 

% De população 
com 75 ou mais 

anos 

Trabalho 7.2 2.1 0.6 

Reforma/ Pensão  86.1 93.1 95.7 

Subsídio de 

Desemprego 

0.03 0 0 

Subsidio por 

acidente de 

trabalho ou doença 

profissional  

 

0.06 

 

0.02 

 

0.01 

Rendimentos social 

de inserção 

0.2 0.1 0.06 

Outro subsídio 

temporário 

(doença, 

maternidade, etc.) 

 

0.1 

 

0.02 

 

0.01 

Rendimento da 

propriedade ou 

empresa  

 

0.6 

 

0.5 

 

0.6 

Apoio Social 0.2 0.2 0.2 

O cargo da família 4.4 3.1 2 

Outro  1.2 0.8 0.7 

 

Quadro 18: Meios de subsistência da população com 65 ou mais anos de idade, 2011 

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 
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A análise do quadro 18, permite verificar os principais meios de subsistência da 

população com mais de 65 ou mais anos de idade, onde os valores mais elevados estão 

notavelmente na Reforma/ Pensão, com a percentagem de 86.1% (65 aos 69 anos), 

93.1% (70 aos 74 anos), 95.7% (75 ou mais anos de idade).  

Para além da Reforma, embora com valores significativamente mais baixos, 

destaca-se a categoria do Trabalho, onde os idosos subsiste com o seu salário, e também 

a cargo familiar.  

Notavelmente, as percentagens mais baixas estão associadas ao subsídio de 

desemprego, sendo o mesmo inexistente, nos grupos etários dos 70 aos 74 anos e 75 ou 

mais anos de idade.  

 

Saúde  

 

 
Faixas 
Etárias 

Percentagem de população com dificuldades, com 65 ou mais anos (%) 
 

Uma 
dificuldade 

 

Duas 
dificuldades 

Três 
dificuldades 

Quatro 
Dificuldades 

Cinco 
dificuldades 

Seis 
dificuldades 

65 Aos 69 anos 48.8 25.4 12.7 7.1 3.3 2.6 

70 Aos 74 anos 42.1 25.7 14.4 8.9 4.8 4.2 

75 Aos 79 anos 34.3 25.2 15.7 11.2 6.7 6.8 

80 Aos 84 anos 26.1 23.4 17 13.3 9.1 11.1 

85 Aos 89 anos 18.6 20.6 16.9 15.4 11.7 18.9 

90 Ou mais 

anos 

11.7 16.1 15.4 16.4 14.1 26.3 

 

Quadro 19: Percentagem de população com dificuldades, com 65 ou mais anos (%), 2011 

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 

 

Como já mencionado anteriormente a perda de capacidades cognitivas dos 

idosos, faz com que exista um aumento das dificuldades em concretizar 

tarefas/necessidades, por vezes básicas, do quotidiano do idoso.  

Neste sentido, no âmbito do parâmetro da saúde, analisa-se a quantidade de 

dificuldade que o individuo com 65 ou mais anos de idade, sentem no seu dia-a-dia, mas 

também o tipo de dificuldades mais constante.  
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De acordo com o quadro 19, verifica-se que á medida em que aumenta a idade, 

existe também um aumento do número de dificuldades sentidas pelo idoso, como é o 

caso de aos 90 ou mais anos de idade, 26.3% sente pelo menos 6 tipos de dificuldades.  

 

 
Dificuldades  

65 Aos 
69 anos 

70 Aos 
74 anos 

75 Aos 
79 anos 

80 Aos 
84 anos 

85 Aos 
89 anos 

90 Ou 
mais 
anos 

Ver  49.9 49 49.3 51.2 54.4 61 

Ouvir  27.7 31.3 35.9 42.6 50.9 61.9 

Andar e subir degraus  58 65.1 70.9 76.1 79.8 83.8 

Memória e concentração 30.3 33.5 38.4 43.3 49.5 56.4 

Tomar banho e vestir-se 

sozinho  

17.4 24 33.2 45.9 58.8 72.7 

Compreender os outros ou 
fazer-se compreender 

15.2 18.4 23.6 30.3 38.1 48.2 

 
Quadro 20: Percentagem de população com dificuldades (tipo de dificuldade), com 65 ou mais anos (%), 

2011 

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 

 

O quadro 20, permite subdividir as dificuldades da população com 65 ou mais 

anos de idade, pelas seguintes categorias: ver, ouvir, andar e subir degraus, memória e 

concentração, tomar banho e vestir-se sozinho, compreender os outros ou fazer-se 

compreender. 

Verifica-se que é no grupo etário dos 90 ou mais anos de idade, que existe 

maiores dificuldades, em todos os parâmetros de análise, mas sobretudo em andar e 

subir degraus (83.8%) e tomar banho e vestir-se sozinho (72.7%).  

A dificuldade mais sentida em todos os grupos etários é, andar e subir degraus, 

sempre com percentagens superiores a 50%, até no grupo etário dos 65 aos 69 anos de 

idade, com uma percentagem 58%. Pelo contrário, a dificuldade de tomar banho e 

vestir-se sozinho, apresenta percentagens mais baixas, apenas bastante significativa no 

grupo dos 90 ou mais anos.  
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Faixas Etárias (%) Entrada acessível a 
cadeira de rodas 

Entrada não acessível a 
cadeira de rodas 

65 Aos 69 anos 10.4 18.6 

70 Aos 74 anos  9.5 17.2 

75 Aos 79 anos  9.5 16.4 

80 Aos 84 anos  10.1 15.8 

85 Aos 89 anos  10.9 15.2 

90 Ou mais anos  11.7   14.3 

 
Quadro 21: Dificuldades de mobilidade da população com 65 ou mais anos, 2011.  

 Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 

 

Faixas Etárias (%) 
 

Com acesso a elevador  Sem acesso a elevador 

65 Aos 69 anos 10.9 18.1 

70 Aos 74 anos  9.5 17.2 

75 Aos 79 anos  9.5 16.4 

80 Aos 84 anos  10 15.9 

85 Aos 89 anos 10.8 15.3 

90 Ou mais anos  11.7 14.3 

 

Quadro 22: Dificuldades de mobilidade da população com 65 ou mais anos, 2011.  

 Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 

 
 
 

Existem outros fatores que podem condicionar a mobilidade dos idosos, 

proporcionando dificuldades, por vezes na sua própria área de residência, como é o caso 

de entradas acessíveis a cadeiras de rodas ou o acesso a elevador.  

O quadro 21, demonstra que nos diferentes grupos etários em análise, a entrada 

das áreas de residência não é acessível a cadeira de rodas, o que condiciona bastante a 

circulação dos idosos que utilização cadeiras de rodas, colocando em causa a sua 

independência, em concretizar as suas tarefas sozinho, ou pelo menos, com uma menor 

dependência possível de terceiros.  

Ainda na questão da mobilidade, o quadro 22 reforça as dificuldades vividas 

pelos idosos na questão da mobilidade nas suas residências, verificando-se que a sua 
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maioria reside alojamentos sem acesso a elevador, chegando a atingir as percentagens 

18.1% no grupo etário dos 65 aos 69 anos de idade.  

 
 
 
 
 
 

Motivo para 
tomar a 

medicação 
 

 
Total 

 
65 – 74 Anos 

 
75 – 84 Anos 

 
85 Ou mais 

anos 

Para a 
ansiedade e 
nervosismo  
 

15.5 12.7 9.3 12.2 

Abióticos 
 

4.8 5.2 7.2 6.9 

Asma 
 

4.3 3.8 5.3 3.8 

Bronquite 
crónica ou 
enfisema 
 

5.5 6.8 8.1 3.1 

Comprimidos 
para dormir  
 

23.8 27.2 26.2 15.6 

Depressão  
 

9.4 5.4 6.4 9.4 

Diabetes 
 

15.6 16.4 7.7 8.5 

Dor de cabeça 
ou enxaqueca 
 

13.2 15.2 11.4 13.8 

Dor de 
articulações 
 

32.5 40.4 36.6 18.8 

Para outra dor 
 

13.9 14.2 10 13.4 

Hormonas 
(menopausa ou 
osteoporose) 
 

4.4 4.4 2.5 3.8 

Problemas de 
estomago  
 

14.8 11.9 12.7 8.8 

Redução do 
nível de 
colesterol  
 

33.8 26.3 16.2 17.8 

Sintomas 
alérgicos 
 

3.3 2.9 1.8 5 
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Tensão arterial  
 

56.6 57.4 52.7 29.5 

Doenças 
cardiovasculares 

23.8 33.6 47.1 12.3 

Outro 
medicamento  

28.5 31.4 35.7 29.9 

 

Quadro 23: Proporção da população residente que tomam medicamentos nas duas semanas anteriores á 
entrevista, 2011 (%) 
Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística  
 

 

A temática da saúde no caso dos idosos, reporta para o quadro 23, que analisa a 

Proporção da população residente que tomam medicamentos nas duas semanas 

anteriores á entrevista, com 65 ou mais anos de idade, permitindo analisar quais são as 

patologias mais frequentes neste grupo etário.  

Ao analisar o quadro, em valores totais e por grupos etários, verifica-se que a 

principal patologia medicada ao grupo etário dos 65 ou mais anos de idade, é a tensão 

arterial com uma percentagem de 56.6%, seguindo-se da redução do nível de colesterol 

(33.8%), dores nas articulações (32.5%) e comprimidos para dormir (23.8%).  

Destaca-se no entanto as percentagens elevadas e medicação para doenças 

cardiovasculares entre o grupo dos 65 aos 74 anos (33.6%) e 75 aos 84 anos (35.7%), 

reduzindo significativamente esta percentagem para 12.3% no grupo dos 85 ou mais 

anos de idade. 
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Envelhecimento Ativo 

 

Faixas Etárias População Ativa com mais de 65 anos 
em 2001 

65 Aos 69 anos 57484 

70 Aos 74 anos 20249 

75 Aos 79 anos 8854 

80 Aos 84 anos 2753 

85 Aos 89 anos 641 

90 Aos 94 anos 189 

95 Aos 99 anos 22 

100 Ou mais anos 0 

 

Quadro 24: População Ativa com 65 ou mais anos, 2001 

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 

 

 

Faixas Etárias População Ativa com mais de 65 anos 
em 2011 

65 Aos 69 anos 45305 

70 Aos 74 anos 15171 

75 Ou mais anos 9696 

 

 
Quadro 25: População Ativa com 65 ou mais anos, 2011 

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 

 

Os quadros 24 e 25, analisam a população ativa com 65 ou mais anos de idade, 

entre os anos de 2001 e 2011, permitindo verificar que o atingir da “idade da reforma” 

não significa totalmente que o idoso fique inativo da sua participação no mercado de 

trabalho.  

Comparando os dois anos de análise, verifica-se que existiam no ano de 2001 

um número superior de população ativa com 65 ou mais anos a exercer as suas 

profissões, em todos os grupos etários, como é o caso do número de 57484, entre os 65 

a 69 anos de idade em 2001, comparando com os 45305, contabilizados nos censos do 
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ano 2011. O mesmo acontece no grupo etário dos 70 aos 74 anos, com 20249 para o ano 

de 2001, e 15171 trabalhadores no ano de 2011.  

Esta população ativa, é sobretudo uma população com habilitações literárias no 

Ensino Básico e Ensino Superior.  

No ensino básico, verifica-se de acordo com o quadro 26, que existem um 

número superior de população empregada, no grupo etário dos 65 aos 69 anos, com o 

valor de 32830, tal como acontece no caso do ensino superior, com o valor de 7361 nos 

65 a 69 anos, 2773 para 70 ou 74 anos, e por último, 1942 com 75 ou mais anos de 

idade.  

É inevitável, não analisar a ausência de nível de escolaridade, nos diferentes 

grupos etários em análise, com valores também bastante significativos, reportando a um 

total de 3066 empregados analfabetos, com 65 ou mais anos de idade.  

 

 

 

Nível de 

Escolaridade 

65 Aos 69 anos 70 Aos 74 anos 75 Ou mais anos 

Nenhum nível de 

escolaridade  

1390 945 731 

Ensino Básico 32830 10368 6311 

Ensino Secundário  3441 1085 712 

Ensino Pós 

Secundário  

0 0 0 

Ensino Superior  7361 2773 1942 

 

Quadro 26: População empregada com 65 ou mais anos, por nível de escolaridade, 2011 

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatísti 
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Condições 
perante o 
trabalho  

65 Aos 69 
anos 

70 Aos 
74 anos 

75 Aos 
79 anos 

80 Aos 
84 anos 

85 Aos 
89 anos 

90 Ou 
mais anos 

População 

Ativa  

 
7948 

 
3105 

 
1701 

 
821 

 
288 

 
92 

Empregados 7864 3105 1701 821 288 92 

Desempregados 84 0 0 0 0 0 

Estudantes 47 35 35 0 0 0 

Domésticos 9029 7487 6455 3880 1758 449 

Reformados, 

Aposentados 

ou na Reserva 

 
149395 

 
192416 

 
218865 

 
192819 

 
124425 

 
58537 

Incapacitados 

permanentes 

para o trabalho 

 
2638 

 
481 

 
463 

 
413 

 
306 

 
203 

Outros Casos  3322 2489 2335 1483 954 539 

 

Quadro 27: População empregada com 65 ou mais anos, condições perante o trabalho, 2011 

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 

 

 

 

 

O quadro 27, analisa as condições perante o trabalho da população com 65 ou 

mais anos de idade, onde verificamos números bastante superiores dos reformados, 

aposentados ou na reserva, seguindo-se da população ativa/ empregada e outros casos.  

Contrariamente, são o grupo dos estudantes e desempregados que têm valores, 

pouco significativos.  

Analisando a situação da população ativa verifica-se valores 7948 trabalhadores, 

no grupo etário dos 65 aos 69 anos, tendo uma tendência de decréscimo á medida em 

que aumenta a idade da população, no entanto, é notável que, existem de acordo com os 

censos do ano de 2011, 92 indivíduos empregados com 90 ou mais anos de idade.  

Esta análise remete, para o tipo de profissão que maioritariamente, é praticada 

pelos diferentes grupos etários. De acordo com o quadro 28, as principais profissões 
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exercidas pelo grupo etário dos 65 aos 69 anos de idade é os Representantes do poder 

legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores, e gestores executivo (8313 

empregados), Especialistas das atividades intelectuais e científicas (5303 empregados), 

Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança, e vendedores (9276 

empregados) e Trabalhadores não qualificados (6436 empregados), tal como acontece 

nos diferentes grupos etários.  

É nas profissões das Forças Armadas, que se verificam um número mais baixo 

de população empregada, com valores de 28 empregados, no grupo de 65 aos 69 anos, e 

de 9 empregados tanto para 70 aos 74 anos, e 75 ou mais anos de idade.  

 

 

 

Profissões 65 Aos 69 anos 70 Aos 74 

anos 

75 Ou mais 

anos 

Profissões nas Forças 

Armadas  

 
28 

 
9 

 
9 

Representantes do poder 

legislativo e de órgãos 

executivos, dirigentes, 

diretores, e gestores 

executivos 

 
 
 

8313 

 
 
 

3576 

 
 
 

2362 

Especialistas das atividades 

intelectuais e científicas  

 
 

5303 

 
 

2092 

 
 

1535 
Técnicos e profissões de nível 

intermédio  

 
3866 

 
1387 

 
894 

Pessoal Administrativo   
2040 

 
465 

 
244 

Trabalhadores dos serviços 

pessoais, de proteção e 

segurança, e vendedores 

 
 
 

9276 

 
 
 

3304 

 
 
 

2253 
Agricultores e trabalhadores 

qualificados na agricultura, 

pesca e florestas  

 
 
 

2561 

 
 
 

1254 

 
 
 

972 
Trabalhadores qualificados 

da indústria, construção e 

 
 

4730 

 
 

1312 

 
 

650 
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artífices 

Operadores de instalações e 

máquinas e trabalhadores de 

montagem  

 
 
 

2469 

 
 
 

693 

 
 
 

284 
Trabalhadores não 

qualificados  

 
6436 

 
1079 

 
493 

 

Quadro 28: População empregada com 65 ou mais anos, por profissão, 2011 

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 

 

 

 

 

 
Atividade Económica 

 

 
65 – 69 
Anos 

 
70 – 74 
Anos 

 
75 Ou 
mais 
anos 

Total 45022 15171 9696 
Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços 
relacionados 

3301 1621 1233 

Silvicultura e exploração florestal 82 37 17 
Pesca e aquicultura 202 55 25 
Extração de hulha e lenhite 2 1 0 
Extração de petróleo bruto e gás natural 3 1 0 
Extração e preparação de minérios metálicos 9 3 3 
Outras indústrias extrativas 74 32 11 
Atividades dos serviços relacionados com as indústrias extrativas 0 0 0 
Indústrias alimentares 597 192 102 
Indústria das bebidas 100 43 30 
Indústria do tabaco 2 1 0 
Fabricação de têxteis 121 61 56 
Indústria do vestuário 495 214 133 
Indústria do couro e dos produtos do couro 155 79 46 
Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário; 
Fabricação de obras de cestaria e de espartaria 

404 118 86 

Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos 84 24 21 
Impressão e reprodução de suportes gravados 252 105 57 
Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de 
combustíveis 

27 11 5 

Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, 
exceto produtos farmacêuticos 

137 47 23 

Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações 
farmacêuticas 

45 13 11 

Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 143 54 27 
Fabrico de outros produtos minerais não metálicos 306 100 72 
Indústrias metalúrgicas de base 96 23 16 
Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos 855 294 134 
Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para 
comunicações e produtos eletrónicos e óticos 

59 14 10 

Fabricação de equipamento elétrico 92 31 15 
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Fabricação de máquinas e de equipamentos, i.e. 173 54 27 
Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e 
componentes para veículos automóveis 

88 32 17 

Fabricação de outro equipamento de transporte 74 20 15 
Fabrico de mobiliário e de colchões 242 75 27 
Outras indústrias transformadoras 116 51 39 
Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos 151 26 19 
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 152 36 15 
Captação, tratamento e distribuição de água 73 13 3 
Recolha, drenagem e tratamento de águas residuais 16 1 2 
Recolha, tratamento e eliminação de resíduos; valorização de materiais 89 22 14 
Descontaminação e atividades similares 0 0 0 
Promoção imobiliária (desenvolvimento de projetos de edifícios); 
construção de edifícios 

1898 500 248 

Engenharia civil 149 30 19 
Atividades especializadas de construção 428 114 27 
Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos 1154 376 176 
Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos automóveis e 
motociclos 

1532 561 331 

Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos 7774 3368 2514 
Transportes terrestres e transportes por oleodutos ou gasodutos 1546 513 215 
Transportes por água 51 14 8 
Transportes aéreos 93 10 4 
Armazenagem e atividades auxiliares dos transportes (inclui 
manuseamento) 

198 62 46 

Atividades postais e de courier 58 11 6 
Alojamento 774 255 127 
Restauração e similares 2810 918 462 
Atividades de edição 60 26 19 
Atividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de 
televisão, de gravação de som e de edição de música 

35 11 7 

Atividades de rádio e de televisão 38 16 6 
Telecomunicações 73 22 13 
Consultoria e programação informática e atividades relacionadas 76 10 7 
Atividades dos serviços de informação 5 2 0 
Atividades de serviços financeiros, exceto seguros e fundos de pensões 249 78 50 
Seguros, resseguros e fundos de pensões, exceto segurança social 
obrigatória 

242 86 83 

Atividades auxiliares de serviços financeiros e dos seguros 160 49 37 
Atividades imobiliárias 540 222 174 
Atividades jurídicas e de contabilidade 1544 751 458 
Atividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão 25 10 4 
Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins; atividades de 
ensaios e de análises técnicas 

471 152 99 

Atividades de investigação científica e de desenvolvimento 47 10 10 
Publicidade, estudos de mercado e sondagens de opinião 81 29 7 
Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 149 38 35 
Atividades veterinárias 26 4 5 
Atividades de aluguer 43 12 7 
Atividades de emprego 42 14 6 
Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e 
atividades relacionadas 

98 40 20 

Atividades de investigação e segurança 262 61 22 
Atividades relacionadas com edifícios, plantação e manutenção de jardins 1292 229 108 
Atividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas 162 58 31 
Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória 2079 217 110 
Educação 2724 514 277 
Atividades de saúde humana 2245 727 538 
Atividades de apoio social com alojamento 748 190 93 
Atividades de apoio social sem alojamento 467 124 72 
Atividades de teatro, de música, de dança e outras atividades artísticas e 
literárias 

174 74 56 

Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais 65 14 7 
Lotarias e outros jogos de aposta 43 16 6 
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Quadro 29: População empregada com 65 ou mais anos, por sector de atividade, 2011 
Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 

 

De acordo com o quadro 29, destaca-se os principais sectores de atividade 

exercidos pela população com mais de 65 ou mais anos de idade, onde se destaca, com 

valores superiores de população empregada Agricultura, produção animal, caça e 

atividades dos serviços relacionados; Promoção imobiliária (desenvolvimento de 

projetos de edifícios) construção de edifícios; e todo o sector do comércio (Comércio, 

manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos, Comércio por grosso 

(inclui agentes), exceto de veículos automóveis e motociclos e Comércio a retalho, 

exceto de veículos automóveis e motociclos).  

Pelo contrário, é em atividades de Extração (hulha e lenhite, petróleo bruto e gás 

natural e minérios metálicos); Recolha, drenagem e tratamento de águas residuais; 

Atividades de produção de bens e serviços pelas famílias para uso próprio; e Atividades 

dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais, são as atividades 

que apresentam valores mais baixos. 

 

 

Período de 
Referência 

 

Proporção de indivíduos que 
utilizam o multibanco com 65 – 

74 anos de idade 

Proporção de indivíduos que 
utilizam o telemóvel com 65 – 74 

anos de idade 
2013 52,8 78,3 
2012 47,5 75,1 
2011 46,4 71,1 
2010 44,8 67,6 
2009 35 60,2 
2008 31,3 51,3 
2007 30,4 47 
 
Quadro 30: Proporção de indivíduos com 65 aos 74 anos de idade, que utilizam tecnologias (multibanco 

e telemóvel), entre o ano de 2007 e 2013 (%). 

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estatística 

Atividades desportivas, de diversão e recreativas 175 57 30 
Atividades das organizações associativas 467 338 283 
Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico 245 81 68 
Outras atividades de serviços pessoais 761 311 225 
Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico 1811 340 227 
Atividades de produção de bens e serviços pelas famílias para uso próprio 
 

0 0 0 

Atividades dos organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais 
 

16 2 2 
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De forma a analisar a participação do idoso, nas novas tecnologias de 

informação e comunicação, o quadro 30 demonstra a proporção de indivíduos com 65 

aos 74 anos de idade, que utilizam tecnologias, como é o caso do sistema de multibanco 

e telemóvel, em diferentes anos (2007 a 2013).  

Á medida em que passam os anos, intensifica-se o uso de ambas as tecnologias 

em análise, verificando-se assim a necessidade do idoso de se integrar no neste “novo 

mundo tecnológico”, não dispensando o acesso é informação e às principais ferramentas 

de acesso a esta.  

Destaca-se que no caso do uso do multibanco, no ano de 2007, 30.7% do grupo 

etário em análise, usava multibanco, uma percentagem muito abaixo dos valores mais 

atualizados (2013), com uma percentagem de 52.8%. Por último, o uso do telemóvel, 

remete para um aumento superior comparativamente ao multibanco, ou seja, de 47% em 

2007, para 78.3% no ano de 2013. 
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3. As várias etapas da vida  

 

Aplicar o conceito de envelhecimento nos mais diversos âmbitos, fez com que o 

termo se tornasse habitual e mesmo banal, no quotidiano. 

Contudo, a noção envelhecimento comporta conceitos diferentes: o 

envelhecimento individual, associado sobretudo ao envelhecimento cronológico, e o 

envelhecimento coletivo.  

Mª João Rosa (2012), discute o envelhecimento coletivo através de duas noções, 

o envelhecimento demográfico (ou da população) e o envelhecimento societal (ou da 

sociedade).  

O envelhecimento demográfico é o conceito que classifica indistintamente um 

individuo em categorias fixas, através da idade, usualmente referidas estatisticamente 

como idade jovem, idade ativa e idosa.  

Embora tenha uma ligação com o envelhecimento demográfico o 

envelhecimento socie tal, distingue-se da seguinte forma, “de facto, uma população 

pode estar a envelhecer mas a sociedade não, o que significa que esta pode reagir á 

alteração dos factos, encontrando uma forma adequada de os enfrentar. A marca visível 

do envelhecimento societal é de uma sociedade deprimida, que se sente “ameaçada” 

com a sua própria evolução etária e com as mudanças que em si acontecem”. 

Todavia, a reação da sociedade ao envelhecimento pode ser afetada pela forte 

conotação negativa atribuída à idade, o que sem dúvida constitui um dos grandes 

desafios da sociedade atual: superar o conceito de “velhismo”, como observou Fonseca 

(2005). 

Walsh (1989, citado em Soeiro 2010), discute a forma como a aproximação da 

velhice é sentida pela maioria dos indivíduos, “a velhice é temida quase tanto como se 

teme não viver o suficiente para a atingir”.  

Villaverde Cabral (2013:12) salienta ainda que não se trata apenas de uma 

superação do conceito de “velho” pois, “em suma, o envelhecimento acentua riscos, 

correlativos da idade e da vulnerabilidade do estado de saúde; do isolamento social e da 

solidão propriamente dita; dependência não só física e mental, como também 

económica, em muitos casos; e finalmente, da estigmatização, seja a discriminação 

excludente ou o preconceito paternalista, condescende e monitorizante em relação aos 

chamados “velhos”.  
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a terceira idade tem início 

entre os 60 e 65 anos, sendo um marco de “velhice”. No entanto, é importante 

mencionar que a idade cronológica difere de pessoa para pessoa, dependendo das 

capacidades cognitivas e psicológicas, comportamentos de atitudes, do individuo.  

Torna-se cada vez mais difícil definir um limite de idade para se considerar a 

velhice, tendo em conta o exemplo das várias alterações de idade de reforma dos 

últimos anos (atualmente aos 66 anos).  

Considera-se assim que nem sempre o fator idade biológica pode ser 

considerado como um elemento concreto para padronizar o que definimos como idoso. 

Determinantes podem ser fatores como as relações familiares e sociais, a atividade 

intelectual e física, os interesses, os comportamentos e expectativas, que podem 

condicionar não só quando se envelhece, como também a forma como se vive a 

“velhice”.  

De acordo com Oliveira (1999, citado em Soeiro 2010), o mais importante na 

definição do idoso não tem a ver com a idade cronológica mas sim com o estado de 

saúde, mesmo assim, o autor divide o grupo etário dos idosos em três partes: os jovens 

idosos, entre os 65 e os 75 ou 80 anos de idade, idosos velhos, a partir dos 75 anos até 

aos 80 ou 90 anos, e por último, os idosos muitos velhos que se enquadram na faixa 

etária acima dos 90 anos de idade.  

 

Segundo H. Orimo e N. Kamiva (Relatório O Envelhecimento da População: 

Dependência, Ativação e Qualidade, Universidade Católica, 2012), no Japão o termo de 

idoso tem sido definido como uma idade cronológica de 65 anos ou mais. No entanto, 

no Japão moderno, onde a esperança média de vida é de cerca de 80 anos, muitas vezes 

considera-se os 65 anos como uma idade não adequada para se ser considerado idoso. 

Face a esta situação, Orimo e Kamiva propõem-se apresentar uma definição mais 

flexível do idoso, tendo como base múltiplos aspetos das ciências sociais, culturais e 

médicas. Tal definição pode ser um ponto de partida muito importante para a 

concretização de uma estratégia para uma sociedade com envelhecimento bem-

sucedido.  

Verifica-se assim que a cultura é um especto fundamental para definir o conceito 

de idoso e particularmente o seu papel na sociedade. Pode-se exemplificar com a cultura 

Indiana, onde o idoso ocupa claramente um lugar de destaque nas famílias, sendo a sua 
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decisão solicitada e respeitada pelos mais jovens, a sua sabedoria e experiência 

partilhada e valorizada para concretizar os valores da família e a sua coesão. 

Fonseca (2005) refere que “constatando que já são muito poucas as culturas que 

valorizam devidamente a experiência e o saber acumulados dos seus membros mais 

velhos, (…) questiona qual será o futuro das sociedades que, estando a envelhecer sob o 

ponto de vista demográfico, desvalorizam sistematicamente as capacidades e o potencial 

de realização que permanecem intactos na maioria dos indivíduos idosos”.  

 Debert (1993) concretiza a ideia de como as diversas transformações vêm 

determinar a condição do individuo na sociedade, destacando uma nova noção e 

valorização de infância. “Debert (1993) afirma que falar de periodização da vida e das 

relações entre gerações é também demonstrar como o objeto biológico é investido 

culturalmente e elaborado simbolicamente, com rituais que demarcam fronteiras entre 

idades” (Citado em Sugahara, 2009).  

O estudo de Ariés (1975), demonstra como a categoria de infância começou a 

desenvolver-se a partir do século XIII, tendo um desenvolvimento gradual ao longo dos 

séculos.  

Segundo o mesmo autor, na França Medieval, as crianças comportavam-se como 

adultos responsáveis, não sendo separadas do “mundo dos adultos”, sendo que a partir 

do momento em que a sua capacidade física permitisse, a criança era integrada no 

mundo do trabalho, e participava ativamente na vida social.  

Atualmente, “roupas e maneiras adequadas, jogos, brincadeiras e outras 

atividades passaram a distinguir a criança do adulto. Instituições específicas, como as 

escolas, foram criadas e encarregadas de atender e preparar a população infantil para a 

idade adulta” Debert (1999 :10). 

Pelo exposto, mostra-se como nas sociedades “pré-modernas” embora a idade 

estivesse socialmente presente, não apresentava a mesma relevância que no mundo 

moderno, onde se constitui uma complexa institucionalização dos (per) cursos de vida, 

tal como uma definição especifica de grupos etários. 
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4. A Desvalorização da Velhice 

 

A definição da velhice na sociedade acarreta grandes dificuldades, sobretudo 

pelas distintas visões sobre a temática. Podemos descrever o idoso como um problema 

das sociedades atuais, e numa outra perspetiva, valorizar o potencial, e ver até que ponto 

o seu contributo pode ser essencial na sociedade.  

De acordo com Almeida (2003, citado em Relatório O Envelhecimento da 

População: Dependência, Ativação e Qualidade, Universidade Católica, 2012) um dos 

grandes paradigmas ligados ao envelhecimento da sociedade, está associado sobretudo à 

lógica que preside às sociedades ocidentais contemporâneas, onde o valor do individuo 

é dado pela sua produtividade (efetiva ou potencial, no caso dos jovens).   

Por outras palavras, o termo de “velho” transporta em si uma carga negativa 

muito acentuada, ocupando um lugar pouco ou nada confortável na sociedade e na vida 

pessoal. O termo de “envelhecimento” passou a ser uma componente negativa na 

avaliação de questões sociais, politicas, económicas, ou até mesmo culturais.   

Para Gorman (2000:7) “o processo de envelhecimento é, naturalmente, realidade 

biológica que tem a sua dinâmica própria, em grande parte fora do controle humano. No 

entanto, ele também está sujeito às construções pelas quais cada sociedade faz sentido à 

velhice. No mundo desenvolvido, o tempo cronológico desemprenha um papel essencial 

em que a idade de 60 ou 65 anos, está legislada ser a idade de reforma e ser assim o 

início da velhice. Mas em muitas regiões do mundo em desenvolvimento, o tempo 

cronológico tem pouca ou nenhuma importância no sentido da velhice” (Citado 

Relatório O Envelhecimento da População: Dependência, Ativação e Qualidade, 

Universidade Católica, 2012:10).  

No entanto, tal como bem evidenciado no estudo de Mª João Rosa, “O 

Envelhecimento da Sociedade Portuguesa” (2012), o verdadeiro problema das 

sociedades envelhecidas não está tanto no envelhecimento da população, mas no que as 

sociedades não mudaram desde que começaram a envelhecer.  

Sobre esta questão, Debert (1999) afirma que o curso de vida moderno é reflexo 

da lógica fordista, tendo como resultado o apagamento das fronteiras que separam as 

várias etapas da vida e das normas que indicavam o comportamento apropriado aos 

grupos de idade. A autora, discute ainda diversas transformações que ao longo dos 



57 

 

tempos vêm “alocando” os indivíduos na sociedade, sendo estes parâmetros instáveis e 

heterogéneos.  

Sem dúvida, o bloqueio numa sociedade dita envelhecida parte do significado 

atribuído à idade, ou seja, atribui-se ao individuo o seu papel social através da idade, 

independente da sua capacidade, tornando assim os grupos etários seniores menos 

interessantes.  

Debert (1999) refere que “devemos ainda destacar que, mesmo sendo a idade 

elemento fundamental para a organização social dos indivíduos, poucos trabalhos 

buscam efetivamente compreender a heterogeneidade de experiências presentes em 

diversos grupos.”  

Ignorando as verdadeiras vivências e experiências dos idosos no campo 

produtivo (no âmbito de cuidar das crianças, netos e bisnetos, ou apoiar as tarefas 

domésticas dos jovens casais), o papel do idoso passa a ser encarado sobre uma 

perspetiva problemática no domínio da economia, despesas e custos, sendo apontado 

como um entrave à sustentabilidade do sistema de segurança social.  

Esta visão leva inevitavelmente a atitudes discriminatórias como as que são 

referidas a seguir.  

 

 “ (…) As respostas ao Eurobarómetro dedicado ao envelhecimento ativo 

(nº378), publicado em 2012, apresentam uma situação com alguma discriminação: 

especificamente, as respostas à questão QB24 “A discriminação etária pode afetar 

pessoas de todas as idades. Contudo, para esta questão, gostaria que pensasse apenas 

naquelas situações em que as pessoas foram discriminadas por serem vistas como 

demasiado velhas. Nos últimos dois anos, foi vítima deste tipo de discriminação devido 

à sua idade ou assistiu a discriminação etária em alguma das seguintes áreas?” (Carneiro 

2012: 37). As respostas obtidas são apresentadas no quadro seguinte.  
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(%) 

Portugal 
 

UE 27 

 

Assistiu 

Discriminação 

 

Discriminado 

Pessoalmente 

 

Assistiu 

Discriminação 

 

Discriminado 

Pessoalmente 

No local de trabalho 

ou quando 

procurava emprego  

 

10 

 

 

5 

 

15 

 

6 

Nos cuidados de 

saúde 

 

10 4 11 4 

No acesso a 

produtos e serviços 

financeiros  

 

8 

 

3 

 

10 

 

5 

No acesso é 

educação e a 

formação  

 

5 

 

2 

 

8 

 

3 

Em lazer (turismo, 

desporto, etc.) 

 

4 

 

1 

 

6 

 

2 

 

Quadro 31: Discriminação devido à idade, UE e Portugal 2012 

Fonte: Eurobarómetro – Intergeracional Solidarity (nº 269) Adaptado de O Envelhecimento da 

População: Dependência, Ativação e Qualidade, Universidade Católica, 2012. 

 

Neste quadro, os dados do Eurobarómetro mostram Portugal com uma 

percentagem de discriminação menor, em comparação com a média Europeia.  

O local de trabalho ou a procura de emprego, e o acesso aos cuidados de saúde, 

são as áreas onde se verifica uma maior percentagem de discriminação, tanto em 

Portugal como na Europa. Na Europa 15% assistiu a uma discriminação no local de 

trabalho ou na procura de emprego, e ainda 6% sentiu pessoalmente essa discriminação, 

enquanto em Portugal 10% assistiu á discriminação no mercado de trabalho, e 5% viveu 

pessoalmente esta situação.  

Uma das percentagens também significativas no quadro 31, no acesso a produtos 

e serviços financeiros, na União Europeia, com uma percentagem de 10% que assistiu a 

discriminação. Um exemplo disto pode ser a dificuldade de acesso ao crédito ao 

consumo.  
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Os sectores onde se verifica uma menor percentagem de discriminação devido à 

idade dizem respeito a questões como o acesso á educação e formação, e ainda no 

acesso ao lazer (turismo, desporto, etc.). 

É importante mencionar que tanto o acesso à formação e novas aprendizagens, 

como o lazer e o desporto são atividades onde ser permite ou incentiva cada vez mais a 

participação dos idosos, numa ótica de envelhecimento ativo, e consequentemente de 

uma melhor qualidade de vida. 

 

Embora com exceções que se vão tornando cada vez mais frequentes, a 

discriminação dos idosos é uma realidade.  

“Very often the real contribution of the older persons to society is obscured by 

negative stereotypes focusing on the potential problems of population ageing through 

the projection of images of older people portraying them as a liability to society and a 

drain on government and family resources. Negative images of older persons may 

trigger episodes of discrimination and abuse. A more balanced view of ageing – on that 

gives attention to the authority, wisdom, dignity and restraint that comes with a lifetime 

of experience – is needed both to increase the self – esteem of older persons and to 

improve their contribution to development”. (UN, 2007) 

 

O progresso tecnológico e de acesso à informação, tornou-se num elemento 

crucial no processo de inovação e produtividade nos mercados. No entanto, limitou 

consideravelmente a participação dos idosos no mercado de trabalho.  

A dependência do Mundo face às tecnologias de informação e comunicação 

levou a que a exclusão digital se tornasse o analfabetismo do século XXI.  

Cada vez mais o conhecimento tecnológico é “elemento obrigatório” no acesso 

ao mercado de trabalho, apontando pois o “fosso tecnológico” tornou-se é um problema, 

uma vez que a tecnologia, principalmente o computador e a internet, está a tornar-se 

omnipresente, e em plena participação na sociedade torna-se mais difícil para quem não 

tem acesso.   

Neste sentido, assiste-se a um acesso muito limitado da população sénior a essas 

novas tecnologias. Muitos idosos não têm motivação para se inserir no mundo 

informatizado, muitas vezes de encontrarem inúmeros obstáculos, outras por 

“ignorarem” a importância desta literacia digital. Estas barreiras parecem existir mesmo 

entre os idosos mais qualificados.  
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Debert (1999), mostra que as mudanças ocorridas na produção – principalmente 

aquelas relacionadas com a informatização, a velocidade da implementação de novas 

tecnologias e a rapidez na obsolescência das técnicas produtivas e administrativas – 

fazem com que a relação entre as idades e a carreira sejam obliteradas, à medida que os 

conhecimentos anteriormente adquiridos frequentemente tornam-se obstáculos para a 

abertura e adaptação às inovações.   

Considera-se, no entanto que, mesmo aceitando que a produtividade diminui 

com o avanço da idade, não faz sentido desvalorizar o contributo do idoso, por ter 

ultrapassado a barreira etária da “idade de reforma”.   

Villaverde Cabral (2013:44), discute ainda que “o prolongamento da idade ativa, 

seja em consequência direta do aumento da idade da reforma, seja por eventual 

generalização de alguns princípios e práticas defendidos pelos teóricos de 

envelhecimento ativo, cuja evidência é ainda muito técnica, pelo menos em Portugal 

representa evidentemente problemas e desafios”.  

São sobretudo as experiências e as vivências, fatores importantes para 

compreender o comportamento humano, e a forma como o individuo faz o seu percurso 

de envelhecimento que podem valorizar a velhice. 

 

 

5. O Papel da Família, Conjugalidade e Vida a Sós  

 

Conhecidas as diversas transformações da estrutura familiar nas últimas décadas, os 

cuidados prestados pelas famílias aos idosos, continua a desempenhar um papel de 

extrema importância para o bem-estar dos mais velhos. Mesmo no enquadramento de 

nas sociedades desenvolvidas atuais, continua a ser a família a assumir uma grande 

parte das tarefas de apoio.  

A alteração da estrutura no agregado familiar, decorre também ao longo do processo 

de envelhecimento, “ (…) o curso de vida conhece mudanças profundas. Na maior parte 

destas situações, passa-se de uma vida familiar para uma vida a dois e, após a viuvez, a 

uma vida a sós, uma tendência que tem vindo a acentuar-se desde há uma ou duas 

gerações” (Aboim 2003, citado em Villaverde Cabral 2013:25).  

No caso dos idosos, o viver só é rapidamente associado à solidão, dada uma maior 

vulnerabilidade de pessoas a viverem sozinhas e por conseguinte implica uma 
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diminuição do número de elementos na família, no entanto, esta situação não significa 

que os idosos vivam sozinhos, mas apenas que os que vivem sós tendem a aumentar em 

função da idade.  

Aliás a solidão não é um sentimento que esteja exclusivamente reservado aos 

idosos, “tudo depende dos sentimentos e expectativas associados a esta vivência” 

(Villaverde Cabral 2013:36).  

O estudo do envelhecimento da população, realizado pela Universidade Católica 

(2012), mostra como a problemática do isolamento social tem sido motivo de discussão 

entre diversas entidades governamentais e não-governamentais, tendo sido elaborada 

uma resolução em Assembleia da Republica nº61/2012 aprovada em 5 de Abril de 2012, 

em que se recomenda ao governo que realize o seguinte:  

 

“Artg nº3 – Incentive do voluntariado de vizinhança, (…) com fim de identificar 

pessoas idosas em situações de isolamento, abandono ou violência (…). 

Artg nº 4 – Valorize o envelhecimento ativo, nomeadamente o voluntariado sénior, 

potenciando o relacionamento intergeracional através da troca de experiências, da 

passagem de testemunho cultural e assegurando um combate efetivo ao isolamento da 

pessoa idosa e favorecendo a sua saúde física e mental. 

Artg nº 5 – Generalize a utilização da tecnologia, com especial relevo para a 

telemática, garantindo a segurança, vigilância, monitorização eletrónica e alarme das 

pessoas idosas”:  

 

Sem dúvida, “promover o envelhecimento ativo significa criar melhores 

oportunidades para que as mulheres e homens mais velhos desempenham o seu papel no 

mercado de trabalho, combater a pobreza, sobretudo das mulheres, e a exclusão social, 

encorajar o voluntariado e a participação ativa na vida familiar e na sociedade e 

incentivar o envelhecimento com dignidade.” (Decisão nº 940/2011 EU do Parlamento 

Europeu e do Concelho, de 14 de Setembro, citado em Programa de Acão do AEEASG 

2012 Governo de Portugal).  
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6. Solidariedade Intergeracional e Envelhecimento Ativo 

 

Tratar de solidariedade intergeracional é descrever como a velhice pode ser 

socializada, encontrando um equilíbrio entre os diversos grupos etários. 

A interação entre gerações, visa criar sociedades mais coesas e sustentáveis, 

onde os contactos permitem desenvolver o potencial de cada individuo e partilhar 

experiências nos diversos estádios de vida.  

A conquista de um aumento de esperança média de vida fez com que aumentasse 

a preocupação de responder às necessidades dos idosos, sendo criada uma série de 

serviços de apoio aos idosos, como lares e centros de dia. Rosa (2012:24), considera 

estes serviços como “ (…) paliativos momentâneos, para as necessidades que vão 

surgindo, é procurar formas que permitem potenciar os seus benefícios ou, pelo menos, 

evitar quaisquer ruturas sociais ou geracionais com elas relacionadas”.  

É necessário que aquilo que é hoje interpretado como um enorme desafio 

demográfico, se torne futuramente uma oportunidade, “O tempo do velho neste século 

deve ser reinventado. A longevidade humana é um novo desafio” (Medeiros, 2008).  

O processo de convivência entre gerações traz vantagens, entre elas, explorar e 

desenvolver o potencial social e cultural dos idosos, podendo colaborar inclusive em 

questões como o desemprego jovem e o abandono escolar. A experiência vivida e o 

saber acumulado, não inibe os mais velhos de adquirirem também novos 

conhecimentos, tornando-se uma oportunidade de desenvolvimento pessoal.   

“ Transformar os problemas da velhice em responsabilidade individual e apontar 

a inviabilidade do sistema de financiamento  Dos custos de vida avançada é 

recusar a solidariedade entre gerações, impondo aos que vão ficar velhos um novo 

programa de preparação, capaz de redirecionar as realidades antecipadas” (Debert, 

1999). 

 

Tendo em conta as várias consequências e desafios que o aumento da esperança 

média de vida acarreta, a Organização Mundial de Saúde, no final dos anos 90, adotou 

um conceito de Envelhecimento Ativo, baseado em oportunidade e participação do 

sector envelhecido na sociedade, e sobretudo uma contínua qualidade de vida e conforto 

durante o envelhecimento.  
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Tal como mencionado anteriormente, a forma como se vive o envelhecimento 

depende de pessoa para pessoa, no entanto esta noção de envelhecimento adotada pela 

Organização Mundial de Saúde, pode contribuir para se sair de uma visão centrada em 

necessidades básicas do idoso, na maioria inativo e dependente de terceiros.  

Neste sentido, e atendendo às diversas políticas da União Europeia e á visibilidade 

que se pretende conferir com determinados temas, 2012 foi o ano Europeu do 

envelhecimento ativo e da solidariedade entre gerações, destacando-se o enorme 

contributo que a população pode oferecer depois dos 60 anos de idade e tentando, 

valorizar a contribuição dos idosos na sociedade. 

Os vários estados membros adotaram rapidamente esta prioridade, como foi o caso 

de Portugal.  

 

“O envelhecimento ativo exige uma abordagem multidimensional e constitui um 

desafio para toda a sociedade, implicando a responsabilização e participação de todos e 

todas, no combate à exclusão social e à discriminação, e na promoção da igualdade 

entre homens e mulheres e da solidariedade entre gerações” (Programa de Acão 

AEEASG 2012:18).  

 

“A abordagem do envelhecimento ativo baseia-se no reconhecimento dos direitos 

humanos das pessoas mais velhas e nos princípios de independência, participação, 

dignidade, assistência e autorrealização estabelecidas pela Organização das Nações 

Unidas. Assim o planeamento estratégico deixa de ter um enfoque baseado nas 

necessidades (que considera as pessoas mais velhas como alvos passivos) e passa a ter 

uma abordagem baseada em direitos, o que permite o reconhecimento dos direitos dos 

mais velhos á igualdade de oportunidades e tratamento em todos os aspetos da vida á 

medida em que envelhecem. Essa abordagem apoia a responsabilidade dos mais velhos 

no exercício da sua participação nos processos políticos e em outros aspetos da vida em 

comunidade.” (Envelhecimento Ativo: uma política de saúde, 2005:14, 1º edição 

traduzida em português, Organização Mundial de Saúde).   

 

O envelhecimento da população tornou-se um processo particularmente acelerado, 

na Europa e as preocupações parecem aumentar, uma vez que se observa cada vez mais, 

um número significativo de pessoas idosas em situação de pobreza e exclusão social, e 

por outro lado, uma parcela significativa que mantendo as suas capacidades físicas e 
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intelectuais, se vê impedido de uma participação social ativa. Tanto num caso como 

noutro, há isolamento e exclusão.  

As iniciativas que promovem o envelhecimento ativo, devem responder 

prioritariamente às situações de maior vulnerabilidade e combate ao isolamento social.  

 

Proporcionar um envelhecimento ativo aos mais idosos, requer sem dúvida, uma 

participação social, que os autores Groenov e Deeg (2010); Kohli, Hank e Kunemund 

(2009), distinguem da seguinte forma, “a participação social formal refere-se á 

participação em atividades que pressupõem uma organização com âmbitos e objetivos 

específicos e definidos, sejam eles políticos, religiosos ou cívicos; quanto á participação 

social informal, refere-se às atividades desenvolvidas em resultado de um envolvimento 

não organizacional ou mais irregular” (citado em Villaverde Cabral, 2013, página 148). 

Esta participação social, pressupõe a importância do papel da família, amigos e 

vizinhos nos resultados do envelhecimento. Estes elementos constituem uma rede de 

apoio informal prestado aos mais velhos, que segundo Paul (2005:277) refere-se 

sobretudo a três medidas essenciais: 

- Integração social, ou seja, a frequência dos contactos com outros; 

- O apoio recebido, correspondente á quantidade de ajuda efetivamente fornecida 

por elementos da rede;  

- E o apoio percebido, “o apoio percebido corresponde á crença de que os outros 

significativos podem ajudar em caso de necessidade, sendo que a experiência passada 

nesse sentido, reforça, ou não essa crença” (Kranse, 2001, citado em Paul (2005:277)).  

 

A Organização Mundial de Saúde, no ano de 2005, emite a 1º edição traduzida em 

Português da publicação Envelhecimento Ativo: uma política de saúde, que enuncia uma 

série de fatores determinantes para o envelhecimento ativo, entre eles:  

 

1) Fatores determinantes e transversais: cultura e género.  

A cultura é um fator determinante transversal para compreender o envelhecimento 

ativo, responsável pela modelação da forma de envelhecer, pois influencia outros 

fatores vitais do envelhecimento ativo.  

Como mencionado anteriormente, os valores culturais influenciam o comportamento 

da sociedade para com o processo de envelhecimento, o que condiciona não só o acesso 
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aos serviços de prevenção e apoio aos idosos, como também a convivência entre 

gerações.  

As políticas e programas precisam de respeitar culturas e tradições e, ao mesmo 

tempo, desmistificar estereótipos ultrapassados e informações erróneas. Além disto, há 

valores universais essenciais que transcendem a cultura, tais como a ética e os direitos 

humanos.  

Relativamente ao género, relata-se que um muitas sociedades, as mulheres jovens e 

adultas têm um status social inferior e acesso mais restrito a sectores como a Educação. 

Villaverde Cabral (2013:147) salienta também que “estudos empíricos revelam que 

os homens tem em participar mais do que as mulheres, principalmente os mais 

escolarizados. As mulheres destacam-se na realização das atividades instrumentais 

(tarefas domésticas, artesanato e reparação caseira) ”.  

 

2) Fatores relacionados com os sistemas de saúde e serviços sociais  

Para promover o envelhecimento ativo, os sistemas de saúde precisam de ser 

integrados, numa perspetiva em que visa a promoção da saúde e prevenção de doenças, 

devidamente coordenados e eficazes em termos de custos.  

Não pode haver discriminação de idade na prestação de serviços e os provedores 

destes devem tratar as pessoas de todas as idades com dignidade e respeito. 

 

 

3) Fatores comportamentais determinantes 

A adoção de estilos de vida saudáveis e a participação ativa no cuidado da própria 

saúde são importantes em todos os estágios de vida.  

Um dos mitos do envelhecimento é que é tarde demais para se adotar esses estilos, 

nos últimos anos de vida. Pelo contrário, o envolvimento em atividades físicas 

adequadas, alimentação saudável, a abstinência do fumo e do álcool, e o uso adequado 

de medicamentos, podem prevenir doenças e declínio funcional, e aumentar a 

longevidade e a qualidade de vida do individuo.  
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4) Fatores determinantes relacionados a aspetos pessoais 

Entre os fatores determinantes do envelhecimento ativo encontram-se os fatores 

psicológicos, que têm uma grande influência no modo com as pessoas envelhecem.  

A família desempenha um papel de extrema importância para o bem-estar e da 

forma como o mesmo envelhece, não nas maiorias das tarefas de apoio mas também em 

aspetos psicológicos, com o desenvolvimento da confiança e autoestima necessária.  

Deve-se ainda mencionar muitas das atividades exercidas pelos idosos após atingir a 

“idade da reforma” estão no seio familiar, como é o caso de acompanhar o crescimento 

dos netos nos primeiros anos de vida.  

 

 

 

5) Fatores relacionados com o ambiente social 

O apoio social, as oportunidades de educação e aprendizagem permanente, a 

proteção contra a violência e maus tratos são fatores essenciais do ambiente social que 

estimulam a saúde, participação e segurança, à medida que as pessoas envelhecem.  

Solidão, isolamento social, analfabetismo e défice educativo, maus tratos e 

exposição de situações de conflito aumentam muito o risco de deficiências, doenças e 

morte precoce.  

 

6) Fatores económicos  

Três aspetos do ambiente económico têm um efeito particularmente relevante sobre 

o envelhecimento ativo:  

- O Rendimento - as políticas de envelhecimento ativo, devem cruzar-se com 

projetos mais amplos para reduzir a pobreza em todas as idades.  

- A Proteção Social - á medida em 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 deem proteção social a 

idosos, incapazes de ganhar a vida, sozinhos e vulneráveis. 

- Trabalho - em todas as partes do Mundo, há um aumento do reconhecimento da 

necessidade de se apoiar a contribuição ativa e produtiva (necessariamente facultativa) 

dos idosos para o trabalho formal, informal, nas atividades não remuneradas em casa ou 

em trabalho voluntário. 
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7. Educação e Lazer, elementos promotores de Envelhecimento Ativo 

 

Testemunhas dos progressos realizados pela humanidade em termos económicos 

sociais e biomédicos, o envelhecimento é assim interpretado como um fenómeno 

positivo, no entanto, a velhice associa-se a diferentes juízos de valor, positivos, 

negativos ou até neutros. De modo geral, são formulados pela sociedade como um 

fenómeno negativo e discriminatório, acentuando a ideia de “velhismo”. 

Fonseca (2004) considera que um dos grandes desafios da sociedade portuguesa 

está na superação do “velhismo” e a mudança da perceção do papel do idoso pela 

sociedade.  

No entanto, Rosa (2012), refere que, a população pode estar a envelhecer mas a 

sociedade não, o que significa que pode estar a reagir á alteração dos cursos de factos, 

encontrando uma forma adequada de os enfrentar. 

“A marca visível do envelhecimento societal é a de uma sociedade deprimida, 

que se sente “ameaçada” com a sua própria evolução etária e fim das mudanças que em 

si acontecem.” (Rosa 2012:24) 

Durante as várias etapas da vida humana, apesar de sermos sempre a mesma 

pessoa, a sociedade aguarda de nós uma participação social assídua e diversa, consoante 

somos “classificados” como jovens, ativos ou idosos.  

Existe, desta forma, um reconhecimento do valor da participação social de cada 

indivíduo que é independente das suas reais capacidades, estipulando que os mais 

velhos são, em determinadas circunstâncias, menos interessantes do que os mais novos. 

No entanto, este princípio é particularmente contraditório quando se discute sociedades 

como as atuais, assentes na valorização generalizada do conhecimento.  

É neste sentido que surgem os princípios do envelhecimento ativo, que não se 

restringe apenas ao âmbito dos comportamentos e hábitos de saúde dos idosos, mas 

também a fatores sociais e pessoais, como é o caso da família, a comunidade e a 

sociedade, que exercem um papel crucial na forma como se envelhece.  

“A vantagem de se manter ativo consiste em integrar-se de forma mais ampla na 

sociedade, evitando ou, pelo menos adiando a diminuição dos contactos sociais e 

institucionais que resulta, habitualmente, na passagem á reforma. Na ótica do 

envelhecimento ativo, é desejável que a inatividade surja o mais tarde possível. Este 

adiamento não passa necessariamente, por um aumento da idade da reforma, antes 
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implica a criação de condições para que o individuo se sinta estimulado a continuar 

ativo” (Villaverde Cabral, 2013: 16).  

O mesmo autor, Villaverde Cabral (2013:16) refere que “a atividade profissional 

pode começar a diminuir a partir dos últimos anos da carreira e prolongar-se para além 

da idade da reforma, dependendo das condições de saúde e da vontade da pessoa em 

querer continuar a sua vida profissional. Como sublinha a definição da OCDE, os 

indivíduos adquirem a possibilidade de escolher a melhor forma de repartir “o tempo de 

vida entre as atividades de aprendizagem, de trabalho e de lazer e de cuidados aos 

outros”. 

Neste sentido, o incentivo ao idoso para se manter ativo, passa sobretudo pelas 

áreas do lazer, educação e aprendizagem, devidamente descritas neste capitulo com os 

exemplos das Universidades Séniores, e uma nova forma da prática do Turismo 

direcionada para os mais velhos, ou seja, o Turismo Sénior.  

Para além de proporcionar uma qualidade de vida e bem-estar ao idoso, o lazer 

tornou-se num aspeto crucial para combater a solidão e estimular a interação social, 

permitir a que todos os idosos possam usufruir de períodos de lazer e turismo, mesmo 

os que têm mais dificuldades financeiras, mas também, dinamizar as atividades 

económicas e culturais, com programas específicos à faixa etária dos 65 ou mais anos.  

A Educação, através das Universidades Sénior e outros meios de divulgação, 

promove os fatores sabedoria e experiência, que os idosos vão adquirindo com o passar 

do tempo, o que pode representar uma mais-valia para o sucesso dos mais jovens. 

Nestes casos, os mais velhos podem construir um potencial humano decisivo.  

“Os recursos humanos peças centrais desse jogo, tornam-se cada vez mais 

importantes pelo modo como, de facto, influenciam para alcançar objetivos 

organizacionais, quer sejam empresas, das regiões ou dos países.  

A qualificação desses recursos é sem dúvida o alicerce que potencia o seu 

melhor e mais diferenciado desempenho, mas para essa qualificação não contribuem só 

as qualificações académicas e formais, são cada vez mais reconhecidas as qualificações 

tácitas e as obtidas de um modo não formal ou mesmo informal” (Silva, citado em 

Sugahara 2009) 

Neste sentido, discute-se cada vez mais os diversos tipos de conhecimento, 

distinguindo-se essencialmente o conhecimento tácito do conhecimento codificado.  

Conhecimento Tácito “ (…) corresponde a um tipo de conhecimento que se 

produz e acumula de forma implícita como consequência natural dos contactos, das 
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práticas e dos saberes desenvolvidos pelos indivíduos nas suas rotinas diárias de 

trabalho e lazer” (João Ferrão 2002).  

Na maioria das leituras da temática do conhecimento, sublinha-se 

especificamente a importância do conhecimento tácito como fonte de inovação e 

competitividade, bem como o papel das interações locais na produção e difusão desse 

mesmo conhecimento.  

A principal vantagem destas interações locais reporta-se à partilha de ideias e 

experiências, sobretudo através das Redes de Conhecimento (Universidades, empresas, 

e outras instituições), o que gera um elevado fluxo de ideias. 

Esta partilha é responsável por uma transformação no espaço, proporcionando 

um ambiente mais rico e atraindo, também, um conjunto de serviços direcionados para 

uma determinada população. 

Contrariamente, o conhecimento codificado, destina-se maioritariamente ao 

campo científico-tecnológico, não “exigindo” proximidade regional, tendo uma “ (…) 

natureza tendencialmente generalizável e o seu potencial de comercializações, permite 

distingui-lo do conhecimento tácito, de caracter espontâneo, mais específico e 

localmente mais enraizado”. (Ferrão 2002:17 a 26).  

No entanto, o conhecimento, independentemente de tácito ou codificado, pode 

ainda ser classificado como interno ou externo, distinguível pela forma como é 

produzido, pelo agente em que está inserido. O cruzamento destas oposições, tácito e 

codificado, tendo como base a classificação de interno e externo, pode dar origem a 

novos tipos e fontes de conhecimentos, tal como verificado na figura 9.  

Ferrão (2002:17 a 26), na obra Inovar para Desenvolver: o conceito de gestão 

de trajetórias territoriais de inovação, demostra que a inovação está associada a um 

ciclo, subdividido em três fases, produção, difusão e adaptação de novos 

conhecimentos, demostrando como o conhecimento pode ser fundamental para a fase de 

conceção da inovação.  
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Figura 9: Tipos e Fontes de Novos Conhecimentos.  

Fonte: Ferrão, João (2002),Inovar para Desenvolver: o conceito de gestão de trajetórias territoriais 

de inovação. Revista Internacional de Desenvolvimento Local, Vol. 3 n4, pág. 17-26, Março 2002, 

Lisboa.   

 

O primeiro caso de estudo desta pesquisa diz respeito às Universidades Séniores 

que apostem precisamente da atualização e promoção dos conhecimentos dos mais 

idosos. Veremos em seguida este tipo de conhecimentos mais desenvolvidos. 
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8. As Universidades Seniores 

 

As primeiras Universidades de Terceira Idade surgiram em território francês, em 

1973, na Universidade de Toulouse, com o objectivo de proporcionar aos idosos a 

possibilidade de aprenderem ou ensinarem, promovendo o convívio entre gerações, de 

forma a combater a exclusão ou isolamento social.  

Estas Universidades, na sua maioria nem certificam, nem avaliam, pois esse não 

é o seu objectivo principal, nem com certeza, o que leva o idoso a regressar aos estudos.  

As Universidades de Terceira Idade, para além de um projecto de foro 

educativo, são um projecto social que visa contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida do idoso, fazendo com que participem activamente na Sociedade, sobretudo em 

áreas como a informática, as artes, as linguas estrangeiras, entre outras.   

Salientam-se três fases nos tipos de programas oferecidos por estas instituições, 

desde a sua implementação. Num primeiro período, a ocupação de tempos livres, virado 

para o lazer e convívio e para o convivio social.  

Posteriormente, na segunda fase, as Universidades Séniores, tinham como 

principal objectivo contribuir para a melhoria da saúde mental do idoso através da 

promoção de actividades intelectuais e culturais.  

Por último, na terceira fase, que é a actualidade estas instituições de ensino 

foram-se aproximando das Universidades Tradicionais desenvolvendo o ensino, a 

investigação e o serviço á comunidade.  

Em Portugal um objetivo é relevante promover o associativismo entre as 

Universidades Séniores, o que permite a troca de experiências e informações nos 

programas educativos.  

São oferecidos, na sua maioria, cursos na área das humanidades, da sociologia, 

das línguas, das artes plásticas, e da ainda informática, um dos âmbitos mais procurados 

ultimamente, tendo em conta a necessidade de alfabetização digital, pois existe, cada 

vez mais, a consciencialização da sua necessidade no quotidiano.  

As instituições têm como principal objetivo incentivar a participação e 

integração do idoso em atividades culturais, de cidadania, ensino, lazer, ou seja poder 

aceder, através de vários meios inclusive digital, à informação e divulgação de serviços, 

direitos e deveres dos idosos.  
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Por último, têm também como objetivo, a promoção e valorização pessoal, 

promovendo ao idoso um novo sentimento de utilidade e vitalidade. 

 

 

9. Turismo Sénior  

 

O Turismo é um dos sectores com maior crescimento económico nas mais 

diversas áreas, nomeadamente o turismo sénior, cultural e criativo, que se têm 

desenvolvido como alternativas face às ofertas turísticas típicas. 

Este sector está a transformar a perceção cultural do Mundo, podendo ser 

considerado como uma alavanca estratégica. Além de ser uma atividade económica 

importante, o turismo é um catalisador dos negócios locais, do desenvolvimento do 

sector de serviços e do aumento da procura cultural.  

A propensão para viajar tem vindo a crescer nos últimos anos em todas as 

idades. Na análise comparativa entre as diversas faixas etárias relativamente aos 

comportamentos turísticos (Eurostat, 2006), destacam-se os indivíduos com 25 a 44 

anos que representam a maioria turística, comparativamente à população com mais de 

65 anos que representa apenas 15% do total dos turistas europeus.  

Sendo um valor relativamente baixo, representa um segmento cada vez mais 

importante.  

A população sénior procura essencialmente sair da rotina quotidiana, descansar, 

procurar novas aprendizagens, motivos sociais (exemplo da família), motivos culturais 

(visitar museus e monumentos e conhecer outras culturas) e a prática de atividades 

físicas (principalmente ao ar livre).  

Portugal, apresenta características bastantes favoráveis para proporcionar um 

turismo sénior de qualidade, sobretudo em serviços como o termalismo, roteiros 

culturais, roteiros ao ar livre, turismo de experiências, entre outros. 

 

Podemos ter assim um “novo turista” que procura, cada vez mais, experiencias 

autênticas, que possam proporcionar novas vivências e desenvolvimento pessoal e de 

aprendizagem, aspetos essenciais e propícios a um envelhecimento ativo.  
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O turismo cultural e o turismo criativo surgem assim como aliados para 

proporcionar ao idoso a interação entre a cultura, aprendizagem e experiência, no sector 

turístico.  

 

Richard e Wilson (2005, citado em Gonçalves, A. “As Comunidades Criativas, o 

Turismo e a Cultura”), identificam três formas de reconversão do turismo cultural tendo 

em vista a promoção da criatividade: 

 

1. A promoção de espetáculos criativos - atividades criativas que servem 

de base a experiências relativamente passivas. 

2. O desenvolvimento de espaços criativos - espaços demarcados 

povoados por indivíduos que se dedicam a atividades criativas, que 

num primeiro momento informalmente conseguem atrair visitantes. 

Estes espaços tornam-se atrativos e sedutores quer emocionalmente 

quer visualmente e, regra geral, atraem quer turistas culturais, quer 

turistas de fim-de-semana. 

3. A participação dos turistas em atividades criativas interativas - 

quando os turistas eles próprios participam nas atividades criativas, 

envolvendo-se em experiencias turísticas criativas. Pode resultar da 

convergência entre os espetáculos e os espaços criativos. 

 

Esta modalidade turística é especialmente importante para promover o 

envelhecimento ativo. 

No curso desta abordagem desenvolveu-se o conceito de Turismo Criativo 

(Creative Tourism), constituindo-se como um tipo de turismo que oferece aos visitantes 

a oportunidade de desenvolver o seu potencial criativo através da participação ativa em 

experiências de aprendizagem, que são características do destino onde são levadas a 

cabo. 

Por outras palavras, o elemento-chave deste tipo de turismo diz respeito a 

participação ativa do turista naquilo que se pode designar por experiência turística, e o 

abandono da “tradição turística” que mantinha o turista numa realidade artificial a parte, 

distante da comunidade recetora. 
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10. Inovação Social no Envelhecimento Ativo  

  

Tanto o caso da Universidade Sénior como o Turismo Sénior configuram 

situações interessantes de inovação social.  

Numa economia globalizada, o conceito de inovação tem sido sobretudo 

associado ao âmbito tecnológico e empresarial, exigindo de algumas empresas uma 

atualização continuada dos seus métodos produtivos.  

A partir dos anos 80, surgem as primeiras referências ao conceito de inovação 

social, ligado às políticas sociais e á educação/formação, sobretudo numa perspetiva de 

combate à exclusão social.  

“As perspetivas mais recentes afastam definitivamente a inovação social da 

tecnológica, atribuindo-lhe uma natureza não mercantil, um carácter coletivo e uma 

intenção que não só gera, mas também visa, transformações das relações sociais” 

(André, Abreu, 2006). É sobretudo no campo da transformação das relações e da 

inclusão que se estabelece a ponte mais forte entre a inovação social e envelhecimento 

ativo.  

 

A inovação social pode ser definida como o desenvolvimento e implementação 

de novas ideias (ex. serviços), para atender a necessidades não satisfeitas e novas criar 

relações sociais, por outras palavras, surge como uma nova resposta que suscita uma 

mudança social.  

Esta mudança social, associa-se, segundo os autores André e Abreu (2006), três 

atributos:  

• Satisfação de necessidades humanas, não satisfeitas por via do mercado;  

• Promoção da Inclusão Social;  

• Capacitação de agentes ou atores sujeitos, potencialmente ou 

efetivamente, a processos de exclusão/ marginalização social, 

desencadeando, por essa via, uma mudança, mais ou menos intensa, das 

relações do poder.  

 

Neste sentido, a inovação social pode manifestar-se em diversos âmbitos, 

dirigidos a grupos específicos que, de alguma forma são marginalizados socialmente, 

como é claramente o caso da população idosa. 
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Estimular a inovação, o empreendorismo e a sociedade do conhecimento, é a 

base da Estratégia Europa 2020, fazendo que a BEPA (Bureau de Conselheiros de 

Politica Europeia) delimite três abordagens fundamentais para a inovação social:  

• Inovações de procura social, que respondam às necessidades dos grupos 

de sociedade vulneráveis, ou seja, uma possível resposta aos problemas 

que afetam jovens, emigrantes, idosos excluídos socialmente, etc.;  

• A perspetiva do desafio social concentrada em inovações para a 

sociedade como um todo, através da integração social, económica e 

ambiental;  

• Processo de organização e desenvolvimento das relações entre as 

instituições e as partes interessadas, considerando-se mesmo a mais 

ambiciosa das abordagens para a inovação social.  

 

“It is aimed at improving human well-being. Social innovations are innovations 

that are social in both their ends and their means. They are innovations that are not only 

good for society but also enhance individuals capacity to act. 

They rely on the inventiveness of citizens, civil society organizations, local 

communities, businesses and public servants and services. They are an opportunity both 

for the public sector and for the markets, so that the products and services better satisfy 

individual but also collective aspirations.” (Europeia Comission, Guide to Social 

Innovation, February 2013).  

 

Em resposta aos mais vulneráveis, importa às instituições que se produza 

inovação em diferentes contextos, que criem oportunidades para a criação de novos 

métodos e incentivos, que promovam não só a superação das desigualdades, mas 

também a valorização dos conhecimentos dos indivíduos, designadamente dos mais 

idosos e em particular no campo do conhecimento tácito.  

Este carácter social da inovação precisa de ser colocado em prática, para que 

sejam não só avaliadas as capacidades individuais, mas também as suas potencialidades 

de transformação da sociedade.  

Neste sentido, surge não só um forte compromisso cívico com as transformações 

pretendidas na sociedade, mas também a valorização do conhecimento como uma 
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alavanca estratégica, e ainda a valorização da identidade e multiculturalidade dos 

indivíduos.  

Para além das instituições desempenharem um papel produtor de inovação 

social, surgem cada vez mais organizações sem fins lucrativos, apenas envolvidos em 

projetos de responsabilidade social.  

 

 

10.1 Inovação Social no contexto de Envelhecimento da População  

  

Quando pesquisado o envelhecimento populacional associada á inovação social, 

inevitavelmente surgem conceitos como o envelhecimento ativo e os novos modelos de 

cuidados de idosos e os seus principais desafios.  

O envelhecimento ativo, como mencionado em capítulos anteriores, surge como 

uma forma de orientação para a resposta dos desafios sociais do envelhecimento, 

implicando a responsabilização e participação de todos, no combate à exclusão social e 

à discriminação, e na promoção da integração, respondendo prioritariamente às 

situações de maior vulnerabilidade. 

No entanto, é sobretudo nos modelos de cuidados dos idosos que se têm 

concentrado a maioria dos projetos das Organizações e Instituições, e novas parcerias.  

Em consequência do aumento da percentagem da população idosa, e 

consequente aumento do índice de dependência da população idosa, cresceram nos 

últimos anos os programas de cuidados a idosos fora das redes familiares. 

Este facto deve-se sobretudo a uma série de fatores de natureza demográfica, 

social, tecnológico, epidemiológica, e politica que influenciam quer a procura quer a 

oferta dos serviços de cuidados domiciliários, tal como se pode verificar na figura 10.   
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Figura 10: Influências sobre a oferta e a procura dos cuidados domiciliários.  

Fonte: Walqing Social Partnerships Series. Adaptado de Relatório O Envelhecimento da População: 

Dependência, Ativação e Qualidade, Universidade Católica, 2012. 

 

 

Ao analisar a figura 10, as Influências sobre a oferta e a procura dos cuidados 

domiciliários, verifica-se como as implicações políticas da alterações demográficas não 

se resumem apenas a uma questão de números absolutos nos cenários estatísticos, 

existem exemplos de outros fatores como, o aumento da participação das mulheres na 

força de trabalho, que afeta a capacidade/disponibilidade da família prestar assistência 

aos idosos.   

Constata-se assim, que a prestação de serviços de cuidados a idosos estão a 

mudar, existindo uma procura crescente de cuidados ao domicílio praticados por 

serviços públicos e organizações com ou sem fins lucrativos, o que se tornou um desafio 

ao modelo tradicional de lares institucionais.  
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Segundo o relatório O Envelhecimento da População: Dependência, Ativação e 

Qualidade da Universidade Católica, 2012, adaptar um modelo inovador nos cuidados 

de idosos, requer uma intervenção de agentes de inovação, adaptando novas estruturas e 

formas de gestão, adaptadas a novas realidades sociais e de saúde, “tal poderá exigir 

uma diferente e maior qualificação dos trabalhadores dos sectores sociais, uma 

aproximação mais amigável das tecnologias e uma preparação orientada da população à 

sua situação futura de idoso”.  
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11. Estudo Caso 

11.1 Universidades Sénior na Área Metropolitana de Lisboa 

 

Se pretendermos que o envelhecimento seja uma experiência positiva, uma vida 

longa deve ser acompanhada de oportunidades contínuas de participação, aprendizagem 

e troca de experiências.  

Como já mencionado anteriormente, esta perspetiva de envelhecimento ativo, 

permite que o individuo perceba o seu potencial e que sobretudo participe na sociedade 

conforme as suas necessidades e suas capacidades de caracter psicológico e cognitivo. 

Esta perspetiva permite ainda, ao idoso manter a autonomia e participação durante o 

processo de envelhecimento, que é uma meta fundamental.  

As Universidades de Terceira Idade surgem, a partir do ano de 1976, assim 

como resposta social e educativa para indivíduos na sua maioria de 50 ou mais anos de 

idade, que visa dinamizar atividades educacionais, culturais e de convívio, permitindo 

incentivar a investigação académica e científica na área do envelhecimento e cidadania, 

e sobretudo fomentar a educação e ensino, a formação profissional e a aprendizagem ao 

longo da vida. Importa referir que o conhecimento reforça o empowerment dos idosos 

no seio da familia e da comunidade, quanto mais conhecimento tem o idoso, mais 

respeito terá dos outros.  

Este modelo de formação sénior enquadra-se no conceito de formação ao longo 

da vida de “lifelong learning”, assim como os princípios da gerontagogia e gerontologia 

educativa, “tem a ver com a conceção e desenvolvimento de modelos e programas de 

animação, estimulação, enriquecimento pessoal, formação e instrução dirigidos aos 

idosos, ou seja á sua área de atuação, são todas as atividades educativas em que 

participem idosos” (Mowy e O´connor, 1986, por Martin 2007, citado em Jacob, 2012, 

pág 16).  

Existem diversos modelos de funcionamento das Universidades Sénior, dos 

quais destaca-se o Modelo Francês ou Continental ou o Modelo Inglês ou Britânico.  

Em Portugal, na sua maioria é aplicado o modelo inglês, caracterízado por ser 

livre e independente, com maior abertura a participação destes alunos e interação na 

relação professor aluno, “ (…) os professores ou líderes de grupo oferecem 

voluntariamente os seus préstimos e qualificações. As aulas são informais, dadas 
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frequentemente pelos próprios membros, gratuitamente e a nível local” (Thompson 

1995, citado em Jacob 2012, pág. 25).  

Deve-se mencionar ainda que neste modelo, são os alunos a principal fonte de 

receita no financiamento e, como na sua maioria formadores e professores voluntários, 

as despesas são diminutas, o que permite uma maior participação dos idosos, inclusive 

os que têm maiores dificuldades económicas. 

As primeiras Universidades Sénior foram fundadas em Portugal a partir do ano 

de 1976, bastante concentradas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto. Só no ano 

de 2000 se deu um verdadeiro impulso na criação de Universidades para a terceira idade 

que atingiram um número de 192 no ano de 2011, frequentadas por cerca de 30.000 

alunos, segundo os dados da Associação Rede de Universidades de Terceira Idade, 

mencionada a partir daqui como RUTIS.  

Este crescimento deve-se sobretudo á crescente conciliação da sociedade sobre o 

papel dos idosos, os frequentes estudos associados ao fenómeno do envelhecimento da 

população e exposição nos media.  

O aumento das Universidades Sénior em Portugal e a necessidade de promover o 

ensino sénior em todas as suas vertentes, fez com que fosse criada a RUTIS. A entidade 

visa promover a interação a nível social e da aprendizagem entre os núcleos 

universitários nacionais e internacionais, os quais deixaram de ter uma distribuição mais 

acentuada nas áreas metropolitanas, e foram-se difundido pelos diversos distritos, 

conforme verificado no quadro 31.  

 

RUTIS 2012 Número de Universidades Sénior 

Santarém, Coimbra, Leiria e Castelo Branco 39 

Lisboa 32 

Beja, Évora, Setúbal e Portalegre 26 

Aveiro, Viseu, e Guarda 25 

Porto 17 

Viana do Castelo, Braga, Vila Real e 
Bragança 

16 

Faro, Ilhas e Estrangeiro 14 

 

Quadro 31: Distribuição das Universidades Sénior por distritos.  

Fonte: Jacob 2012 
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Metodologia de Estudo CasoMetodologia de Estudo CasoMetodologia de Estudo CasoMetodologia de Estudo Caso 

  

Um dos principais objetivos deste estudo é saber se o modelo de 

aprendizagem e ensino dirigido aos idosos (Universidades Sénior), têm de facto 

impato no envelhecimento ativo dos seniores.  

A crescente relevância que a Comunidade Europeia têm atribuído á 

formação e partilha de conhecimentos, e sobretudo á crescente consciência da 

necessidade de um envelhecimento ativo para o bem-estar do idoso, demonstra a 

iminência do presente estudo.  

 

Sendo um fenómeno maioritariamente urbano, o estudo que se segue tem 

como espaço de incidência a Área Metropolitana de Lisboa, onde através de uma 

análise exploratória foram identificadas 30 Universidades/Academias Sénior para 

análise (quadro 32), das quais 26 estão integradas no programa RUTIS.  

 

Universidades Sénior 
Área Metropolitana de Lisboa 

Universidade Sénior de Mafra 
Universidade Sénior de Vila Franca de Xira 

Academia dos Saberes de Loures 
Universidade Sénior de Sintra 

Academia dos Saberes de Loures (Sacavém) 
Universidade de Terceira Idade do Lumiar 

Academia Sénior de Carnide 
Academia Sénior dos Olivais 

Universidade do Tempo Livre da Amadora 
Universidade Sénior de Odivelas 

Universidade Lusófona – Escola Sénior 
Universidade Sénior de Arte e Cultura 

Universidade Sénior de Benfica 
Universidade S. João de Deus 

Universidade Sénior dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de 
Lisboa 

Academia de S. Sebastião da Pedreira 

Portela dos Sábios, Associação de Moradores da Portela 

Clube Sénior ANJAF 
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Universidade Sénior Unisaber 

Universidade Sénior da Lapa 

Universidade Sénior Alcântara 

Universidade Sénior da Maturidade de Belém 

Universidade Sénior de Oeiras 

Universidade Sénior Almada 

Universidade Sénior Seixal 

Universidade Sénior Barreiro 

Universidade Setubalense da Terceira Idade 

Universidade Internacional para a terceira idade 

Universidade Sénior de Arroios 

 
Quadro 32: Universidades Sénior da Área Metropolitana de Lisboa selecionadas para inquirir.  

 

Às Universidades/Academias Sénior foram encaminhados inquéritos 

através da plataforma SURVEY MONKEY, com um período de resposta de 15 dias. 

O inquérito em causa, é composto por 13 questões maioritariamente de resposta 

fechada, verificando-se apenas 2 questões de resposta aberta e de opinião.  

 As questões foram colocadas de forma a analisar o perfil das 

Universidades/Academias Sénior da Área Metropolitana de Lisboa, o perfil das 

atividades propostas aos alunos, o perfil dos idosos que procuram estes 

estabelecimentos de ensino, e sobretudo, verificar de que forma estes modelos de 

formação sénior é importante para o envelhecimento ativo.  

Dos 30 questionários enviados, foram respondidos por estes estas 

Instituições Sénior 8 questionários, tendo desta forma como casos de estudo as 

Universidades/ Academias representadas no quadro 33.  
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Quadro 33: Universidades Sénior da Área Metropolitana de Lisboa em análise.  

 

    

� Perfil das Universidades Sénior da Área Metropolitana de 
Lisboa  

 

Com recurso ao inquérito e á informação recolhida através da internet podem 

retirar-se algumas ideias interessantes.  

Reunidas as 30 Universidades/ Academias Sénior para análise, foi analisada a sua 

distribuição geográfica na Área Metropolitana de Lisboa. Notavelmente, através da 

figura 10 Verifica-se uma concentração superior na cidade de Lisboa, onde a maioria 

das Freguesias e Uniões de Freguesia dispõem de diversos serviços de apoio sénior, 

inclusive de uma Universidade/Academia Sénior.  

Na sua maioria, as instalações destes estabelecimentos de ensino sénior está 

sediada nas instalações da própria de Junta de Freguesia ou edifícios de propriedade da 

Autarquia.   

Para além de um número superior de Universidades/Academias na cidade de 

Lisboa, tanto de âmbito público como privado, identifica-se no entanto que existem 

vários estabelecimento nos restantes concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, como 

é o caso de Mafra, Vila Franca de Xira, Loures, Sintra, Odivelas, Oeiras, Almada, 

Seixal, Barreiro e Setúbal.  

Universidades Sénior em análise  

Academia Sénior de S. Sebastião da Pedreira 

Universidade Sénior Barreiro 

Academia Sénior de Carnide 

Universidade Sénior da Ajuda 

Universidade Sénior do Seixal 

Universidade Sénior de Arroios 

Academia Sénior de Lisboa 

Academia dos Saberes de Loures 



84 

 

Figura 10: Distribuição geográfica das Universidades Sénior da Área Metropolitana de Lisboa.   

 

 

 Respondendo á primeira questão do inquérito enviado, sobre o ano de 

criação do estabelecimento de ensino em causa, permite identificar a notoriedade da 

criação das Universidades de Terceira Idade a partir do ano 2000, como referido 

anteriormente pelos dados da entidade RUTIS.  

Através do quadro 34 Confirma-se o impulso de criação das 

Universidade/Academias a partir do ano 2000, sobretudo a partir do ano de 2002 como 

é evidente nos casos em estudo, com as instituições Universidade Sénior Barreiro e 

Academia dos Saberes de Loures. T0das as outras instituições em análise foram criadas 

entre o ano de 2003 e 2009, tendo a particularidade de maioritariamente se localizarem 

na cidade de Lisboa.  
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Universidade/Academia Sénior 
 

Ano de Criação 

Academia Sénior de S. Sebastião da Pedreira 2004 
Universidade Sénior Barreiro 2002 
Academia Sénior de Carnide 2007 

Universidade Sénior da Ajuda 2007 
Universidade Sénior do Seixal 2003 

Universidade Sénior de Arroios 2009 
Academia Sénior de Lisboa 2003 

Academia dos Saberes de Loures 2002 

 

Quadro 34: Ano de Criação, Universidades Sénior da Área Metropolitana de Lisboa em análise. 
Fonte de Dados: Resultados de Questionário.  

 

 

Verifica-se assim que a criação de estabelecimentos de ensino destinados á 

aprendizagem e troca experiências dos mais velhos, é um fenómeno de carácter recente, 

com maior notoriedade na última década, graças á conciliação e visibilidade do 

fenómeno recente de envelhecimento da população.  

Este sinal de mudança da posição do idoso na sociedade, para além de ser uma 

consequência do sucessivo interesse pela temática do envelhecimento, ficou sobretudo a 

cargo das entidades de carácter público, que assegurem a criação e orientação de 

espaços destinados á educação/ensino dos mais velhos.  

Imperativamente deve-se mencionar que, embora os valores de propina sejam 

adaptados á realidade económica dos idosos, o pagamento de propinas com valores 

elevados poderá ser um entrave ao acesso de idosos com maiores dificuldades 

económicas às instituições que promovem o envelhecimento ativo, como é o exemplo 

das Universidades de Terceira Idade.  

 

 

 

Universidade/Academia Sénior 

 

Estatuto da Entidade 

Academia Sénior de S. Sebastião da Pedreira Entidade Pública 
Universidade Sénior Barreiro Entidade Pública 

Academia Sénior de Carnide Entidade Pública 
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Universidade Sénior da Ajuda Entidade Pública 

Universidade Sénior do Seixal Entidade Pública 

Universidade Sénior de Arroios Entidade Pública 

Academia Sénior de Lisboa Entidade do 3º Sector (associação, 
cooperativa, fundação, etc.) 

Academia dos Saberes de Loures Entidade Privada  

 
Quadro 35: Estatuto da Entidade, Universidades Sénior da Área Metropolitana de Lisboa em análise. 
Fonte de Dados: Resultados de Questionário. 
 

 
Outra das questões que permite analisar o perfil das Universidades/Academias 

em análise, é verificar se existem protocolos ou parcerias com outras entidades de 

carácter público ou privado, que possam proporcionar não só uma maior variedade de 

atividades a estes alunos, mas também, verificar se existe uma interligação entre outros 

estabelecimentos de ensino, que permita uma partilha de conhecimentos e experiências.  

A ligação destas Universidade/Academias Sénior a outros estabelecimentos de 

ensino, pode vir a proporcionar não só um enriquecimento a nível educacional, mas 

também promover as relações intergeracionais. 

 

 
 

Universidade/Academia 
Sénior 

 

Parcerias e 
Protocolos  

Entidades Parceiras 

 
 

Academia Sénior de S. Sebastião da 
Pedreira 

Sim 

• Câmara Municipal de Lisboa;  
• Rutis; 
• Museu do Azulejo, Museu do 

Teatro, Museu de Artes 
Decorativas, Museu da Presidência. 

 

 
Universidade Sénior Barreiro 

 
 
 
 

Sim 

• Agrupamentos de Escolas, 
Associações e Coletividades 

• Rutis. 
 

 
Academia Sénior de Carnide 

 
 
 

Sim 

• Agrupamentos de Escolas, 
Coletividades e Associações 

• Rutis. 
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Universidade Sénior da Ajuda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sim 

• Associação de Atividades Sociais 
do Bairro 2 de Maio; 

• Universidade Técnica de Lisboa; 
• Escola Secundária Marquês de 

Pombal; 
• Clube Desportivo Império do 

Cruzeiro. 
• Rutis. 

 

 
Universidade Sénior do Seixal 

 
 
 
 

Sim 

• Juntas de Freguesia do Concelho do 
Seixal; 

• Câmara Municipal do Seixal. 
• Rutis. 

 

Universidade Sénior de Arroios  
Sim 

• Rutis. 

Academia Sénior de Lisboa 

Sim 

• Rutis; 
•  Junta da Freguesia do Campo 

Grande. 
Academia dos Saberes de Loures  

Sim  
• Rutis. 

 
Quadro 36: Parcerias e Protocolos, Universidades Sénior da Área Metropolitana de Lisboa em análise. 
Fonte de Dados: Resultados de Questionário. 

 

 

Através dos resultados do questionário demonstrados no quadro 36 verifica-se que 

todas as instituições dispõem de parcerias ou protocolos, sobretudo através da entidade 

RUTIS, o que faz com que as 8 Universidades/Academias se interliguem entre si com 

objetivos comuns de promover a aprendizagem ao longo da vida, e partilha de 

conhecimentos entre entre Universidades e Academias.   

Assiste-se ainda a parcerias do sector público, sobretudo através das Câmaras 

Municipais e Juntas de Freguesia, nos casos da Universidade Sénior do Seixal, 

Academia Sénior de Lisboa e Academia Sénior de S. Sebastião da Pedreira, e um 

particular destaque para a visibilidade da área da cultura com protocolos com Museus 

no caso da Academia Sénior de S. Sebastião da Pedreira.  

É nos casos da Universidade Sénior Barreiro, da Academia Sénior de Carnide e da 

Universidade Sénior da Ajuda, que se verifica um maior incentivo á promoção da 

solidariedade e convivência intergeracional graças a parcerias e protocolos com os 

agrupamentos escolares locais. 

 Destaca-se ainda, a parceria entre a Universidade Sénior da Ajuda com a 

Universidade Técnica de Lisboa que se harmoniza com a nova perspetiva de economia 

do conhecimento, que tem sido responsável por diversas dinâmicas económicas e 



88 

 

intelectuais, convertendo o fator conhecimento e partilha dos diversos tipos de 

conhecimento, como um dos mais importantes recursos de progresso económico.  

Esta perspetiva, faz com que conhecimento e aprendizagem eficaz entre os alunos 

de diversas idades, se torne um ponto forte de resposta de instituições de ensino superior 

nas mais diversas áreas de investigação.  

 

As questões 4 e 5 representadas no quadro 37 permitiram identificar o números de 

professores a lecionar nas instituições em análise e identificar se os mesmos são 

remunerados pelas instituições em causa, ou se são voluntários.  

No entanto, tal como se verifica pelo quadro 37, existe uma grande restrição de 

resposta á questão do número de professores nas instituições. Esta situação, é justificada 

pelo facto da maioria dos professores lecionar voluntariamente, não existindo um 

número exato de docentes associados, podendo este número de voluntários oscilar 

durante o período letivo.  

 

 

 

 

 

 

Universidade/Academia Sénior 
 

Nº de Professores Associados  

Academia Sénior de S. Sebastião da Pedreira Sem Dados  
Universidade Sénior Barreiro 40 

Academia Sénior de Carnide 30 

Universidade Sénior da Ajuda Sem Dados 

Universidade Sénior do Seixal Sem Dados 

Universidade Sénior de Arroios 21 

Academia Sénior de Lisboa Sem Dados  
Academia dos Saberes de Loures Sem Dados 

 

Quadro 37: Parcerias e Protocolos, Universidades Sénior da Área Metropolitana de Lisboa em análise.  
Fonte de Dados: Resultados de Questionário. 
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Esta ausência de docentes e pessoal não docente contratado pelas próprias 

Universidades e Academias Sénior é resultado da insuficiência de financiamento 

público destinado ao ensino público sénior. 

 

� Atividades propostas pelas Universidades Sénior  

 

Um dos pontos cruciais para a promoção do envelhecimento ativo são as diversas 

atividades propostas pelas Universidades e Academias Sénior. Estas são responsáveis 

pelo desenvolvimento intelectual e físico do idoso, tal como, fomentar aprendizagens 

nas mais diversas áreas de estudo, como é o caso da história, línguas, novas tecnologias, 

artes, ciências humanas e axatas e também outras culturas e tradições locais,  incentivar 

a investigação e atuar na prevenção e promoção de saúde do idoso. Não se trata assim 

de apenas entreter o idoso.  

Estas atividades representam sem dúvida um incentivo para cumprir com um dos 

objetivos destas instituições de ensino sénior, ou seja, incentivar a organização e 

participação dos séniores em atividades de âmbito cultural, social, cidadania e lazer, 

divulgando o ensino das mais diversas disciplinas. 

 

Tendo em conta a variedade de disciplinas propostas pelas diversas 

Universidades/Academias Sénior, para obter resultados mais concretos foram agrupadas 

pelas principais áreas de estudo, ou seja:  

� Informática;  

� Artes Visuais (pintura, desenho, escultura, fotografia, vídeo, etc.);  

� Artes Performativas (dança, música, teatro, etc.); 

� Desporto;  

� Línguas;  

� Humanidades (história, literatura, arqueologia, etc.);  

� Economia e/ou Direito;  

� Ciências;  

� Outras.  

 

Pelos dados obtidos, as atividades mais procuradas pelos alunos e também as com 

maior relevância nestes estabelecimentos de ensino são Artes Visuais (pintura, desenho, 
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escultura, fotografia, vídeo, etc.), Artes Performativas (dança, música, teatro, etc.), 

Informática e em alguns casos o Desporto.  

As artes são sem dúvida um dos elementos mais procurados pelos idosos, pois são 

atividades muito estimulantes e geradoras de auto-estima sendo também as áreas onde 

podem aplicar e desenvolver os seus saberes tradicionais e informais, muitas vezes 

passados de gerações para gerações através da família.   

Pelo contrário, a Informático representa um novo ciclo e outra perspetiva de 

aprendizagem,  integrando os idosos nas novas tecnologias, tornando-se assim uma das 

áreas mais procuradas de estudo. Existe uma conscencionalização da necessidade de 

alfabetização digital, de forma a poder aceder através de todos os meios, á infomação 

cada vez mais globalizada, e sobretudo o acesso dos serviços, direitos e deveres dos 

cidadãos e em particular dos idosos.  

Por último, a prática do desporto tornou-se numa importante opção de disciplinas 

para os alunos séniores. A prática propociona beneficios em relação ás capacidades 

motoras que apoiam a realização de actividades da vida quotidiana do idoso, 

melhorando a sua capacidade física e combatendo o declínio do estado de saúde 

funcional.  

Estes aspectos vão influênciar a melhoria de qualidade de vida e bem-estar do 

idoso, e poderão atenuar os efeitos da diminuição do nível de aptidão física e aquisição 

de um maior grau de independência, bem como um controlo de patologias já existentes, 

como é o exemplo das doenças cardiovasculares.  

 

 

 

� Perfil dos Alunos das Universidades Sénior na Área Metropolitana 

de Lisboa 

 

Conhecido o perfil dos estabelecimentos de ensino sénior, e o tipo de atividades 

que podem proporcionar aos idosos, é importante conhecer os alunos que frequentam 

estas Universidades/Academias Sénior, nas mais diversas vertentes. Analisa-se assim, o 

número de alunos a frequentar o ensino sénior, sexo e grupos etário com maior 

participação e grau de instrução dos alunos. 
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Universidade/Academia Sénior 
 

Número de Alunos  

Academia Sénior de S. Sebastião da Pedreira 149 
Universidade Sénior Barreiro 

846 
Academia Sénior de Carnide 

210 
Universidade Sénior da Ajuda 

190 
Universidade Sénior do Seixal 

602 
Universidade Sénior de Arroios 

93 
Academia Sénior de Lisboa 

135 
Academia dos Saberes de Loures 

400 
 
Quadro 38: Número de Alunos por Universidade Sénior. 
Fonte de Dados: Resultados de Questionário. 

 

O quadro 38, demonstra a notoriedade das Universidades/Academias Sénior, as 

quais são frequentadas por um número considerável de alunos, ou seja, nas 8 

instituições em análise existem na sua totalidade 2625 alunos, sobretudo nos grupos 

etários de 50 a 59 anos e de 60 a 69 anos de idade.  

Analisando a informação, verifica-se que os números mais elevados de alunos são 

em Universidades/Academias Sénior fora da cidade de Lisboa, como é o caso da 

Universidade Sénior Barreiro com 846 alunos, Universidade Sénior do Seixal com 602 

alunos e Academia dos Saberes de Loures com 400 alunos. Esta situação é justificável 

pelo número reduzido de instituições de ensino sénior nestes concelhos, 

comparativamente á cidade de Lisboa, que permite uma maior distribuição dos alunos 

pelas suas freguesias de residência. 

Assim, verifica-se um número relativamente reduzido de alunos nas 

Universidades Sénior de Arroios com 93 alunos e na Academia Sénior de Lisboa com 

135 alunos.  

 

É notável que os valores indicados pelas instituições são bastante variáveis, 

existindo em alguns casos a possibilidade de inscrição ao longo do ano letivo, tal como 

a ocorrência de desistências, por vezes por questões de dessinteresse e de saúde. 

Para além disso, existe indicação por parte da entidade Academia dos Saberes de 

Loures que dada a conjuntura atual de crise no país, e o aumento significativo do 

número de desempregados, muitos destes têm procurado a Academia para uma maior 

ocupação e produção do tempo livre, ocupando muitas das vezes o papel de voluntário e 
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por vezes de aluno. É referido ainda, que a procura está dirigida em muitos casos para 

disciplinas ligadas às novas tecnologias como é o caso da informática, e também para 

formação na área de línguas, duas áreas que podem vir a valorizar o aluno 

profissionalmente.  

Todo este processo de integração de terceiros nestes estabelecimentos de ensino, 

representa não só uma mais-valia para as entidades para a angariação de fundos, mas 

também, para atingir um objetivo crucial para esta prática de envelhecimento ativo, que 

é a troca de experiências.  

 

 

 

Universidade/Academia Sénior 
 

Número de Alunos por Sexo 
 

Sexo Masculino Sexo Feminino 
Academia Sénior de S. Sebastião da 

Pedreira 39 110 
Universidade Sénior Barreiro 

257 591 
Academia Sénior de Carnide 

70 140 
Universidade Sénior da Ajuda 

90 100 
Universidade Sénior do Seixal 

Sem Dados  Sem Dados 
Universidade Sénior de Arroios 

33 60 
Academia Sénior de Lisboa 

Sem Dados Sem Dados 
Academia dos Saberes de Loures  

Sem Dados Sem Dados 
 
Quadro 39: Número de Alunos por Sexo  
Fonte de Dados: Resultados de Questionário. 

 

 

De acordo com o quadro 39 a procura de Universidades/ Academias Sénior ocorre 

sobretudo nos idosos do sexo feminino, o que não supreende visto que a população nas 

faixas etárias mais idosas é sobretudo constituida por mulheres que têm uma esperança 

de vida significativamente maior.  

Verifica-se no entanto, uma grande disparidade de valores, mas sempre no mesmo 

sentido de sobre representação das mulheres, na Academia Sénior de S. Sebastião da 

Pedreira, dos 149 alunos, 110 alunos são do sexo feminino e apenas 39 são do sexo 
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masculino, também na Universidade Sénior do Barreiro, com 257 alunos do sexo 

masculino e 591 alunos do sexo feminino.  

 

Figura 11: Número de Alunos a frequentar Universidade Sénior, por sexo.   

Fonte de Dados: Resultados de Questionário. 
 

 

 

Embora exista uma grande ausência de dados sobre o grau de instrução dos alunos 

a frequentar estas instituições, verifica-se que na sua maioria os alunos têm a 

escolaridade básica, como é o caso da Academia Sénior de Carnide com 130 alunos, 

Universidade Sénior da Ajuda com 75 alunos e Universidade Sénior de Arroios com 42 

alunos.  

O mesmo não acontece na Academia Sénior de S. Sebastião da Pedreira, que na 

sua maioria os alunos dispõem do ensino secundário, ou seja, 70 alunos com ensino 

secundário, comparativamente a 17 com ensino básico, 53 com ensino profissional e 54 

com ensino superior. É claramente uma instituição dirigida aos grupos mais 

favorecidos.  

Conhecidos os elevados números de analfetismo da população idosa em Portugal 

comparativamente aos restantes países da União Europeia, verifica-se nestes casos que o 

número de analfabetos é reduzido, ocorrendo apenas na Academia Sénior de Carnide 

com 30 alunos.  
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Quadro 39: Grau de Instrução dos Alunos.  
Fonte de Dados: Resultados de Questionário. 

 

Conhecidos os elevados números de analfetização de Portugal comparativamente 

aos restantes países da União Europeia, verifica-se nestes casos que os números e 

analfabetos são reduzidos, verificando-se apenas a Academia Sénior de Carnide com 30 

alunos.  

Destaca-se ainda os números consideráveis de idosos que frequentaram o ensino 

superior, sobretudo na Academia Sénior de S. Sebastião da Pedreira com 54 alunos, 

Universidade Sénior da Ajuda com 15 alunos, Academia Sénior de Carnide com 5 

alunos e Universidade Sénior de Arroios com 3 alunos.  

Esta diversidade não deixa também de constituir uma troca de experiências, 

nomeadamente de saberes vindos da experiência e conhecimentos tácitos.  

 

 

 

 

 

 

Universidade/Academia 
Sénior 

 

Grau de Instrução dos Alunos  

Sem 

grau 

 

Escolaridade 

básica 

 

Ensino 

secundário 

 

Ensino 

profissional 

 

Ensino 

Superior 

 

Academia Sénior de S. 

Sebastião da Pedreira 0 17 70 53 54 
Universidade Sénior 

Barreiro 
Sem 

Dados 
Sem  

Dados Sem Dados 
Sem  

Dados 
Sem 

Dados 
Academia Sénior de 

Carnide 30 130 30 15 5 
Universidade Sénior da 

Ajuda 1 75 75 24 15 
Universidade Sénior do 

Seixal 
Sem 

Dados 
Sem  

Dados Sem Dados 
Sem  

Dados 
Sem 

Dados 
Universidade Sénior de 

Arroios 8 42 10 0 3 
Academia Sénior de Lisboa  

Sem 
Dados 

Sem  
Dados Sem Dados 

Sem 
 Dados 

Sem 
Dados 

 

Academia dos Saberes de 

Loures 

 
Sem 

Dados 

 
Sem 

 Dados 

 
Sem Dados 

 
Sem  

Dados 

 
Sem 

Dados 
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� O contributo das Universidades e Academias Sénior para o 

Envelhecimento Ativo, na Área Metropolitana de Lisboa.  

 

De forma a perceber o contributo das Universidades/Academias Sénior para a 

promoção do envelhecimento ativo, foram criadas duas questões de resposta aberta e de 

opinião, ou seja, as questões 12 e 13.  

Estas questões procuram conhecer os principais motivos de procura destes 

estabelecimentos de ensino, e se na opinião dos inquiridos existe uma contribuição das 

mesmas para o envelhecimento ativo.   

 

Tendo em conta as respostas facultadas, verifica-se que as principais causas de 

procura destes estabelecimentos de ensino são:  

� Partilha de saberes e culturas tradicionais locais e aquisição de novos 

conhecimentos nas mais diversas áreas de estudo;  

� A promoção de um envelhecimento ativo, desenvolvendo capacidades 

intelectuais e físicas;  

� A partilha de conhecimentos assente numa lógica de voluntariado, sendo na sua 

maioria atividades gratuitas, disponíveis a todos os idosos;  

� O combate ao isolamento e solidão dos idosos, um elemento bastante 

preocupante dentro da maioria das famílias;  

� Fomentar a capacidade de aprendizagem ao longo da vida.  

 

O principal objetivo deste estudo caso na Área Metropolitana de Lisboa, é 

reconhecer se as Universidades e Academias Sénior são efetivamente elementos 

propícios ao desenvolvimento de um envelhecimento ativo. Isto deve-se sobretudo á 

crescente conscencialização da promoção de um envelhecimento ativo para o bem-estar 

do idoso, nas mais diversas vertentes.  

 

Desta forma, questiona-se às entidades se “Na sua opinião, como é que a entidade 

contribui para o envelhecimento ativo?”. Dentro da diversidade de justificações do 

contributo de cada entidade para o envelhecimento ativo, todas as respostas foram 

positivas.  
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Argumenta-se as mais diversas justificações para demonstrar o contributo de cada 

instituição para o envelhecimento ativo.  Os principais argumentos são os seguintes:  

 

� A integração dos séniores nestas novas práticas de ensino superior sénior, 

estimulam as suas capacidades intelectuais e físicas; 

� O interesse e o gosto pelo saber são incentivados, através de atividades 

diversas e de aulas onde os conhecimentos dos idosos possam ser 

divulgados, valorizados, desenvolvidos e atualizados; 

� Desenvolvem-se atividades para e pelos alunos, de carácter social, 

cultural, educacional e de convívio; 

� Promove-se a criação de instituições difusoras e práticas nos campo 

artístico, artesanal e de cultura geral, englobados em atividades de 

aperfeiçoamento e atualização cultural e científica; 

� São criados espaços de encontro entre os alunos, divulgando e preservando 

a história e a cultura local;  

� Desenvolvem-se programas quer permitam aos seniores combater o 

isolamento social, combatendo a monotonia através de incentivos às 

práticas de atividades nas mais diversas áreas; 

� São promovidas práticas propícias a uma melhoria da qualidade de vida, 

não só através do desenvolvimento intelectual nas instituições de ensino, 

como também através de programas específicos que permitam a prática de 

exercício físico, a pensar na saúde e bem-estar dos mais velhos; 

� Incentiva-se a convivência intergeracional e de terceiros que pretendam 

integrar estas instituições de ensino não só como alunos, mas também na 

prática de voluntariado, como são os exemplos de professores reformados 

e desempregados, que partilham os seus conhecimentos com os alunos 

séniores.  
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11.2 A Procura do Turismo Sénior pelos Idosos.  

 

Com o objetivo de melhor conhecer o lazer como elemento promotor de 

envelhecimento ativo, foi concretizada uma análise de tipo exploratória no campo do 

turismo sénior, conhecendo assim a veracidade da sua importância no grande sector 

económico que é o turismo em Portugal, que tipo de ofertas são feitas aos mais velhos, e 

sobretudo, o que realmente procura o idoso no sector do turismo?  

Como principal fonte de pesquisa, foi utilizado o motor de pesquisa da Internet, 

consultando em agências de viagens e outros pontos e entidades turísticas para 

responder aos principais objetivos, através da palavra-chave “Turismo Sénior”.  

 

Uma melhoria na qualidade de vidada população acrescida com um aumento da 

esperança média de vida nos países desenvolvidos, são assim apresentados como os 

principais pilares do Turismo Sénior.  

A conscencialização da necessidade de promover qualidade de vida ao crescente 

número de idosos, fez com que o turismo se tornasse um fator que contribuir para um 

ciclo virtuoso entre o bem-estar dos idosos e o desenvolvimento de um novo sector na 

área de lazer. 

“As taxas de crescimento anual do mercado internacional dos séniores, o melhor 

documentado, são claramente superiores ás do turismo internacional no seu todo, 

representando na viragem do século cerca de 20 por cento das chegadas turísticas 

internacionais, e 30 por cento nos países da União Europeia, quando os séniores de 55 e 

+ anos representavam apenas 27.3 por cento na sua população”. (Cavaco 2009: 61).  

 

Enquanto os primeiros anos de vida são dedicados á formação de uma vida ativa, 

a chamada “idade de reforma”, contribuir para uma redução diária do tempo dedicado 

ao trabalho e um sucessivo aumento do tempo livre. Este tempo livre tem sido dedicado 

sobretudo à família, no entanto, cada vez mais existem casos de dispersão familiar 

dentro e fora dos países.  

O sector turístico “alia-se” então a esta nova conscencialização do papel 

relevante dos idosos e encontra aqui um seguemento a explorar.  
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“Os séniores pesam cada vez mais nos fluxos turísticos domésticos e 

internacionais, muito embora se constate que as taxas de partidas para férias tendem em 

diminuir com a idade e penalizam os mais velhos.  

Valoriza-se o turismo como um fator de desenvolvimento integral do homem, 

reconhece-se o direito ao lazer e ao turismo, o turismo como elemento de integração 

social, de acesso á cultura e á comunicação com os outros, o turismo para todos, a 

democratização do turismo.” Cavaco (2009:36).  

Figura 12: Ano de Criação, Universidades Sénior da Área Metropolitana de Lisboa em análise. 
Fonte: Pestana e Gageiro (2004), “Turismo e Envelhecimento Demográfico: Uma Realidade de Futuro”.  
 
 
 

É interesante conhecer o perfil dos idosos que procuram o sector do turismo, 

tendo em conta o grupo etário em que estão inseridos. Distingue-se a população entre os 

55 a 64 anos de idade, ainda na sua maioria ativos no mercado de trabalho, que em 

termos turísticos são mais experientes e informados, o que faz com que se tornem mais 

exigentes nos serviços que procuram.  

“Na Europa este segmento e os empty nesters (famílias dos 45 – 64 anos) 

representam um conjunto de 11% dos turistas consumidores em 2000 e representarão 

13% em 2025” Cavaco (2009: 38). 

Os turistas com 65 ou mais anos de idade, dispõem de mais tempo livre e tem 

tendência a procurar férias mais longas e mais distantes, com atividades 
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maioritariamente de perfil sedentário. Assiste-se assim a uma maior abertura a 

consumismo em prazer e a novas experiências, aliada ao descanso e qualidade de vida 

tanto desejada.  

“Na Europa este segmento representava 15% dos turistas consumidores em 2000 

e representará 22% em 2025” Cavaco (2009) 

Á diversidade de procura turística existente em Portugal e nos restantes países da 

Europa, assiste-se a uma maior motivação de procura turística dos séniores associada a 

destinos com climas amenos, perto do mar ou lagos, termas, montanhas, as cidades 

patrimoniais e parques naturais protegidos.  

Segundo Carminda Cavaco (2009) a oferta de turismo sénior apresenta-se 

diversa, abrangendo três grandes pontos:  

• Turismo apenas doméstico ou também internacional; 

• Programas de âmbito nacional ou apenas regional e local;  

• Programas de iniciativa pública ou social.  

 

No caso português a promoção do turismo sénior muito tem estado associado a 

entidades públicas como é o caso da INATEL (Instituto Nacional para o 

Aproveitamento do Tempo Livre dos Trabalhadores), responsável pela maioria da 

organização de eventos e pr0moção turística para os idosos.  

Verificou-se que a maioria dos pacotes turísticos, destinados aos grupos etários 

seniores, está a cargo da INATEL, associada a uma oferta privada reduzida ou mesmo 

inexistente em diversas agências de viagem nacionais. 

 Um dos sectores mais desenvolvidos pela entidade INATEL tem sido o turismo 

sénior na vertente de termalismo e saúde, proporcionou a uma maior qualidade de vida e 

bem-estar aliado aos conhecidos benefícios do termalismo para a saúde do idoso, e 

sobretudo, tendo em conta a qualidade recente do sector de termalismo em Portugal. 

Como já referido anteriormente existem diversos fatores que podem condicionar 

a participação dos idosos nas diversas atividades turisticas, entre elas o fator económico. 

Com a atual crise, é de esperar que este segmento turístico se reduza, nomeadamente a 

redução dos turistas mais desvaforecidos.  

No entanto, os programas da INATEL são sobretudo pensados para os idosos de 

vários grupos sociais, para que todos possam participar. Para tal nos programas 

apresentados para o turismo sénior, os preços variam com os rendimentos dos 

participantes, comprovados através de elementos como é o caso do IRS dos turistas, e 
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para o caso dos idosos que sejam isentos de IRS, é solicitado de acordo com site de 

inscrições de viagens da INATEL, torna-se necessária a apresentação de documentos 

que comprovem os rendimentos que auferem.  

Nestes programas turísticos garante-se sobretudo a viagem e estadia dos 

participantes, acompanhados na maioria das vezes por um animador sócio cultural, 

podendo estar previstas a participação em atividades de carácter cultural e recreativo, 

refeição de promoção gastronómica da região selecionada, animação regional ou noite 

de gala.  

 

Sem dúvida que o sector turístico tem-se progressivamente destacado como uma 

aposta económica favorável, com uma ampla progressão sensivelmente a partir de 1950, 

o que “em termos de turismo interno, o elevado crescimento das férias 1989 e 1999, 

ficou a dever-se essencialmente aos séniores, com uma TMCA de 14.9% no escalão 55 

a 64 anos e de 9.6% nos séniores idosos”, citado em Pestana e Gageiro (2004:8). 

Para além de uma maior adesão ao consumo no lazer, também o aumento de 

período de férias dos diversos grupos etários ativos tem proporcionado este interesse, 

como podemos verificar com quadro 40.  

 

 
Quadro 40:  % De gozo de férias anuais, com população com mais de 15 anos.  
Fonte: Pestana e Gageiro (2004), “Turismo e Envelhecimento Demográfico: Uma Realidade de Futuro”, 
Adaptado das Férias dos Portugueses em 1989, 1994 e 1999 da DGT  

 

Baseando apenas a análise nos grupos etários dos idosos, verifica-se de acordo 

com quadro 40 Uma progressão da percentagem de gozo de férias, entre os anos de 

1989 e 1999. Durante uma década assiste-se a uma variação de 6%, no grupo etário dos 

 1989 1990 1998 1999 VAR TMCA 
Fora da 
Residência  

20 22 42 49 29 9.4 

Na residência 12 9 21 22 10 6.2 

Total  32 31 63 71 39 8.3 

Até 34 anos 16 17 32 34 18 7.8 

35-44 Anos 7 6 11 14 7 7.2 

45-54 Anos  5 4 9 10 5 7.2 

55-64 Anos 2 3 7 8 6 14.9 

>64 Anos  2 1 4 5 3 9.6 
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55-64 anos de idade e de 3% no grupo dos> 64 anos. Embora inferior aos outros grupos 

etários, não deixa de ser significativa.  

Constatada uma maior adesão ao lazer e turismo nos portugueses, é importante 

verificar qual a adesão dos turistas séniores estrangeiros ao nosso pais, tal é ilustrado no 

quadro 41 Que analisa a percentagem de Turistas Estrangeiros em Portugal, entre os 

anos de 1979 e 1999.  

São sobretudo os turistas de países como o Brasil, EUA e sobretudo o Reino 

Unido que surge como os principais visitantes entre os anos em análise, verificando-se 

uma variação significativa no Reino Unido (16.6%), Alemanha (10.3%) e Brasil 

(14.7%). Pelo contrário analisa-se uma percentagem de variação negativa em países 

como EUA (-2.8%), Áustria (-1.8%) e Japão (-3.8).  

 
 
 

Países de origem dos 
turistas estrangeiros, em 

Portugal 

Anos 
79-85 86-92 93-99 VAR TMCA 

Média  13.7 18.7 19.0 5.3 1.6 

EUA 29.4 39.9 26.6 -2.8 -0.5 
França  16.2 29.9 20.4 4.2 1.2 

Reino Unido  16.0 15.8 32.6 16.6 3.6 
Áustria 15.9 23.7 14.1 -1.8 -0.6 
Suécia  15.8 18.0 19.4 3.6 1.0 

Noruega 15.1 18.1 21.6 6.5 1.8 
Holanda 14.7 15.8 18.8 4.1 1.2 
Bélgica  14.2 24.3 18.1 3.9 1.2 

Dinamarca  14.1 10.0 22.9 8.8 2.5 
Canadá 14.0 34.2 22.6 8.6 2.4 

Finlândia  11.8 7.6 21.7 9.9 3.1 
Alemanha 11.3 12.5 21.6 10.3 3.3 
Suíça 10.8 18.0 10.8 0.0 0.0 

Itália  10.5 16.7 14.0 3.5 1.4 
Brasil 10.1 9.4 24.8 14.7 4.6 

Japão  9.5 23.6 5.7 -3.8 -2.5 
Espanha  8.8 10.6 12.2 3.4 1.6 
Irlanda  8.4 10.0 13.5 5.1 2.4 

 

Quadro 41: % De Turistas Estrangeiros em Portugal, entre os anos de 1979 a 1999 
Fonte: Pestana e Gageiro (2004), “Turismo e Envelhecimento Demográfico: Uma Realidade de Futuro”, 
baseado nos Inquéritos de Fronteira da DGT de 1992 a 1999.  
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Sintese de pesquisa e considerações finais  

 

Nas considerações finais desta Dissertação, procura-se destacar algumas 

reflexões desenvolvidas ao longo da pesquisa. Apresenta-se assim, o contributo deste 

estudo na resposta ás questões e problemática, refletindo e analisando o processo de 

envelhecimento populacional na sociedade portuguesa, e mostrando como é essencial o 

envelhecimento ativo para o bem-estar e qualidade de vida dos mais velhos.  

Lembramos aqui a(s) questão(ões) de pesquisa que conduziram este estudo:  

 

- Quais as tendências do fenómeno de envelhecimento da população? 

- Qual o perfil dos idosos em Portugal? 

- Que mudanças têm vindo a ocorrer que permitam a concretização de um novo 

paradigma de envelhecimento (ativo) marcado pela persecução de diversas atividades? 

- Podem ser as Universidades Sénior e o Turismo Sénior bons exemplos de 

promoção do envelhecimento ativo? 

 

A partir desta análise, evedenciam-se dois pontos essenciais de reflexão:  

- Uma reflexão sobre o percurso de vida do idoso, focando o caso português, 

conhecendo o seu perfil de caracter social e económico, os interesses e oportunidades 

deste grupo etário, as vivências e o verdadeiro papel do idoso para a sociedade atual;  

- A incorporação da ideia de envelhecimento ativo em Portugal, na forma como 

esta fase de ausência do mercado de trabalho é usada pelo idoso, e sobretudo conhecer o 

papel das Universidades e Academias Sénior e o Turismo Sénior, e do desejado 

envelhecimento ativo.  

 

Nos primeiros pontos em análise, verifica-se como Portugal apresenta alterações 

demográficas de ampla dimensão e com repercussões sociais, económicas e culturais 

consideráveis. Num passado recente, estas mutações demográficas são caraterizadas por 

um gradual aumento dos sectores etários séniores e uma redução significativa do peso 

da população jovem, derivado de uma forte redução da taxa de mortalidade e da 

fecundidade.   

A alteração do perfil demográfico de envelhecimento da população é bastante 

marcante em diversos países, sobretudo no continente Europeu.  
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O envelhecimento populacional tornou-se motivo de debate na sociedade e 

ponto de partida para os mais diversos estudos nos principais meios académicos, 

tornando-se um fenómeno de análise multidisciplinar.  

O estudo apresentado permitiu diferenciar as tendências de análise sobre o 

envelhecimento, sobretudo entre duas fases essenciais.  

Inicialmente, a primeira observação refere-se á associação do idoso a um 

coletivo de questões e constrangimentos sociais, culturais, políticos e sobretudo 

económicos. Esta associação, acarreta em si uma perspetiva negativa bastante acentuada 

sobre o que é ser idoso em Portugal, na medida em que a idade é interpretada enquanto 

padrão de comportamento social. O idoso é muitas vezes excluido da comunidade (por 

razões de rendimento isuficiente para fazer face ás necessidades básicas, de saúde, de 

isolamento, etc.) e visto como um “fardo” para a familia.  

No entanto, numa perspetiva recente, a visão do papel do individuo idoso 

perante a sociedade sofreu alterações consideráveis, pois o desempenho e integração em 

determinadas atividades na chamada “idade de reforma”, é tanto mais expectável quanto 

maior tiver sido o desempenho das mesma no percurso de vida do idoso.  

Estas atividades procuram sobretudo valorizar os gostos, interesses, valores e 

experiências adquiridas pelo idoso no passado, que tem vindo a enriquecer até á 

atualidade. Deparamo-nos assim com uma trajetória de mudança, introduzindo 

elementos inovadores no quotidiano do idoso, como é o caso do sugestivo exemplo do 

reingresso dos idosos nos estabelecimentos de ensino.  

 

Mas quem são os idosos em Portugal? Não contrariando a tendência de 

envelhecimento da população, destaca-se o grupo etário dos 65 ou mais anos de idade 

em Portugal, como um grupo de peso na pirâmide etária (19% da população total), 

sobretudo bastante significativa no caso do sexo feminino, situação esta que reflete dos 

valores da esperança média de vida deste grupo etário.  

Através de dados dos Censos de 2011 do INE (Instituto Nacional de Estatística), 

verifica-se que a esperança média de vida tem vindo aumentar sucessivamente nas 

últimas décadas, mas também reforça um grande diferencial de valores entre o sexo 

feminino e masculino. Dados atuais (2011) demonstram que a esperança média de vida 

nas mulheres é de 82.59, enquanto no caso dos homens o valor é de 76.67.  

Embora com evidência em todas as regiões do pais, uma análise por Nut II em 

Portugal, permite evidenciar o maior peso (mais de 20%) dos grupos etários séniores na 
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região Centro (22.4%), Alentejo (24.2%) enquanto que nas Regiões Autónomas dos 

Açores e Madeira, a população idosa não chega aos 15%.  

Analisando as condições da vida do idoso em Portugal, confrontamo-nos com 

dados onde se evidência que na sua maioria os idosos vivem numa residência própria, 

com o predomínio do tipo de família clássica, composto ou dois ou mais elementos de 

agregado familiar. Isto porque o maior grupo de idosos se situa nos 65 e 74 anos. Se se 

considerarem aqueles que têm mais 74 anos, já parecem muitas mulheres sós e a parcela 

de arrendamentos maior.  

 

Os idosos têm como principal meio de subsistência a reforma/pensão, 

analisando-se como alternativas de subsistência familiar a remuneração do salário 

mensal, para o grupo etário que continua a exercer as suas funções no mercado de 

trabalho, e também a cargo familiar, na sua maioria familiares mais próximos.  

Numa perspetiva estatística do envelhecimento ativo, demostra-se na análise dos 

valores dos censos de 2011 do INE (Instituto Nacional de Estatística), uma inserção no 

mercado de trabalho com valores pouco significativos do grupo etários dos 65 ou mais 

anos de idade, comparativamente aos valores relativos a 2001.  

Destaca-se no entanto que, as profissões com maior número de indivíduos com 

65 ou mais de idade a exercer as suas profissões, são sobretudo profissionais muito 

qualificados, mas também trabalhadores de serviços pessoais, proteção e segurança, e 

também trabalhadores pouco qualificados.  

São múltiplos os fatores e os desafios colocados perante este quadro de 

envelhecimento da população para a sociedade, sobretudo tendo em conta que as 

previsões relevam uma tendência de continuidade.  

Neste sentido, é inevitável que a sociedade seja confrontada com algumas 

consequências do envelhecimento populacional, como é o caso da não renovação das 

gerações, um crescente risco de sustentabilidade financeira da segurança social, e uma 

diminuição da produtividade associada a uma redução da população ativa.  

A discussão sobre este tipo de consequências sociais e económicas, faz com que 

muitas das vezes a reação da sociedade ao envelhecimento possa ser afetada pela 

conotação negativa atribuída á idade. A superação do fator idade como um entrave, 

constitui sem dúvida um dos grandes desafios da sociedade atual, para uma melhor 

integração do objetivo do envelhecimento ativo junto dos idosos.  
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A desvalorização da velhice, faz com que exista um “bloqueio” numa sociedade 

envelhecida independentemente da verdadeira capacidade do idoso, tornando assim o 

grupo etário sénior menos interessante, desvalorizando experiências e conhecimentos 

(conhecimento tácito).  

Esta visão leva inevitavelmente a atitudes discriminatórias nas mais diversas 

perspetivas.  

No entanto esta tendência, poderá ser contornada com a oportunidade de 

integração do idoso no envelhecimento ativo, tal como é o caso das iniciativas de 

solidariedade intergeracional, que permite criar sociedades mais coesas e sustentáveis, 

através dos contatos entre gerações que permitem desenvolver o potencial de cada 

individuo e partilhar as experiências nos diversos estádios da vida.  

Este novo panorama social parece oferecer outras oportunidades de viver o 

periodo pós reforma, cada vez mais longo, com mais ocupação e normalmente com 

mais participação cívica.  

Perspetivo após a investigação e efetuada a dissertação, o envelhecimento ativo 

como um aposta conquistada de forma assevertiva pela sociedade, para que o idoso 

possa demonstrar e desenvolver capacidades, valorizando o seu papel na sociedade atual 

nos mais diversos âmbitos.  

Capaz de promover a qualidade de vida e bem-estar do idoso, o envelhecimento 

ativo exige uma abordagem multidimensional, implicando a participação de todos, 

proporcionando aos mais velhos os princípios de independência, participação e 

autorrealização.  

Espera-se que os mais velhos sejam capazes de permanecer ativos durante mais 

tempo, tanto no mercado de trabalho como em outras atividades nos pós reforma, para 

que continuem ativos intelectualmente e atualizem os seus conhecimentos, que 

exercitem o seu corpo contornando dificuldades cognitivas, e que sobretudo cultivem 

diversos interesses e atividades.  

A ampla difusão dos serviços e ofertas culturais, desportivas, educativas e os 

apelos crescentes a que os mais velhos permaneçam ativos, física e intelectualmente, 

aparentam uma crescente facilidade e popularidade no acesso a este modo de 

envelhecer, contornando fatores limitantes do acesso ao envelhecimento ativo como é o 

caso das dificuldades económicas da maioria dos idosos, da saúde e do isolamento. Esta 

difusão e abertura das atividades aos idosos, estão, na sua maioria, a cargo dos 
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municípios e freguesias, que através de programas particulares de carácter social 

promovem a prática do envelhecimento ativo.   

A transformação das relações sociais (nestes casos geracionais), introduz o 

conceito de inovação social, que surge como uma nova resposta que suscita mudança 

social, através do desenvolvimento e implementação de novas ideias. Permite a 

promoção da inclusão social e satisfação das necessidades humanas, sobretudo nos 

grupos sociais mais fragilizados, aos quais se associa o grupo dos idosos.  

É neste quadro conceptual que surgem os princípios do envelhecimento ativo, 

que não se restringe apenas ao âmbito dos comportamentos e hábitos de saúde do idoso, 

mas também a fatores de caracter ambiental e pessoal, como é o caso da família, da 

comunidade e da sociedade em que estão inseridos, elementos cruciais na forma como 

se envelhece. Desta forma, são estudados dois exemplos de boas práticas de 

envelhecimento ativo em Portugal, a Educação através das Universidades e Academias 

Sénior e o Lazer com o Turismo Sénior.  

 

As Universidades Sénior e outros meios de divulgação têm promovido os 

componentes de conhecimento e experiência que os idosos adquirem no seu percurso de 

vida, e mutuamente desenvolvem novas aprendizagens de âmbito multidisciplinar, o 

que representa uma mais-valia para o sucesso do idoso nas práticas de envelhecimento 

ativo. Perspetiva-se desta forma, que os mais velhos podem ocupar um papel de 

destaque, posicionando-se como um potencial humano decisivo para a sociedade.  

A qualificação do idoso é sem dúvida o ponto de partida para o seu melhor 

desempenho nas práticas de envelhecimento ativo, mas para este tipo de qualificações 

não contribuem apenas as qualificações académicas e formais, destacam-se cada vez 

mais os conhecimentos tácitos, obtidos de uma forma não formal, promovendo ao idoso 

um novo sentimento de utilidade e vitalidade. 

Através da análise das Universidades Sénior na Área Metropolitana de Lisboa, 

confirma-se que o modelo de aprendizagem dirigido aos mais velhos, tem de facto 

preponderância nas boas práticas de envelhecimento ativo.  

Destaca-se sobretudo o elevado nível de adesão destes alunos aos cursos 

disponiblisados, onde se confirmaram nas 8 Universidades e Academias Sénior um 

número de 2625 alunos a frequentar as aulas, todos eles pertencentes ao grupo etários 

dos 65 ou mais anos de idade.  
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Com particular destaque para a cidade de Lisboa, com um número considerável 

de alunos e estabelecimentos de ensino sénior, também são destacáveis as cidades do 

Barreiro, Seixal e Loures, quando comparadas com as outras cidades em análise.  

São oferecidos na sua maioria, cursos na área das humanidades, da sociologia, 

das línguas, das artes plásticas, também da informática, um dos cursos mais procurados 

ultimamente, tendo em conta a necessidade de alfabetização digital, sendo que existe 

cada vez mais a conscienlização da sua necessidade no quotidiano.  

Mostra-se ainda com este estudo de caso, que a maioria destes estabelecimentos 

são de iniciativa pública, sobretudo das autarquias locais onde sendo relativamente 

baixas as receitas pagas pelos alunos. 

No entanto, embora os valores de propina apresentados sejam administrados 

tendo em conta a realidade economica dos idosos, este é sem dúvida um fator limitante 

de acesso para alguns idosos.  

As instituições têm como principal objetivo incentivar a participação e 

integração dos idosos em atividades culturais, de cidadania, ensino, lazer, ou seja poder 

aceder, através de vários meios inclusive digital, à informação e divulgação de serviços, 

direitos e deveres dos idosos.  

Apresentam-se as mais diversificadas razões para mostrar o contributo positivo 

das Universidades Sénior na Área Metropolitana de Lisboa, mas sobretudo destaca-se as 

boas práticas para estimular as capacidades intelectuais e fisicas, o incentivo ao gosto 

pelo saber, a criação de espaços de encontro entre estes alunos, o combate ao isolamento 

social e a promoção da convivência intergeracional nestas cidades.  

Também o lazer ocupa um papel de destaque nas práticas do envelhecimento 

ativo. A população sénior procura o turismo como prática de lazer, essencialmente para 

sair da rotina quotidiana, descansar, procurar novas aprendizagens, motivos culturais 

(visitar novas culturas) e a prática de atividades físicas (principalmente ao ar livre).  

O caso português revela, características favoráveis para proporcionar um turismo 

sénior de qualidade, sobretudo em serviços como o termalismo, roteiros culturais, 

roteiros ao ar livre, turismo de experiências, entre outros. 

Temos assim um “novo turista” que procura, cada vez mais, experiências 

autênticas, que possam proporcionar novas vivências e desenvolvimento pessoal e de 

novas aprendizagens, aspetos essenciais e propícios a um envelhecimento ativo. 

Os “novos turistas” são sobretudo população entre os 55 e 64 anos de idade, na 

sua maioria ainda ativos no mercado de trabalho, que procuarm experiências turísticas 
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exigentes, graças á sua experiência e fácil acesso á informação. No entanto, são os 

idosos de 65 ou mais anos de idade que procuram férias mais prolongadas, graças á sua 

disponibilidade, percursos com roteiros mais distantes e com atividades de perfil mais 

sedentário. É notável uma maior abertura ao consumismo neste setor, aliado ao 

descanso e qualidade de vida procurada.  

Em Portugal, é sobretudo o INATEL que promove o turismo aliado para os mais 

velhos, tendo desenvolvido sobretudo o turismo sénior na vertente do termalismo e 

saúde, pensados para todos os idosos de diversos grupos sociais, para que todos possam 

participar.  

Por último, é de referir que esta análise deixa em aberto a possibilidade de se 

apostar em novas experiências e práticas de envelhecimento ativo, para além dos casos 

das Universidades e Academias Sénior e o Turismo Sénior. Esperemos que o 

desenvolvimento destas práticas nos conduza para outra perspetiva dos valores sociais 

ao longo do percurso de vida e, em particular para a relação com os idosos, como 

acontece noutras sociedades.    
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