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Resumo 

O presente trabalho consiste num estudo exploratório que pretende analisar a relação 

entre as Preocupações de Carreira, na fase do Declínio segundo o modelo de 

desenvolvimento da carreira de Donald Super, e a Satisfação com a Vida, enquanto 

componente do Bem-estar Subjetivo (Diener, 2000), no momento da reforma.  

Na recolha de dados foram utilizados três instrumentos, o Questionário de Preocupações 

de Carreira para a Reforma, construído para o estudo em questão através do Inventário 

de Preocupações de Carreira (Duarte, 1993), seguido do Questionário de Planeamento e 

Transição para a Reforma (Fraga, 2007) e a Escala de Satisfação com a Vida (Simões, 

1992). 

Os resultados da relação entre as Preocupações com a Carreira para a Reforma e a 

Satisfação com a Vida demonstraram correlações estatisticamente significativas. No 

seguimento desta análise, foi efetuada uma regressão linear para verificar quais os 

fatores que apresentavam uma maior influência na variação da Satisfação com a Vida e 

constatou-se que o Desacelerar, Planear a Reforma e Reforma em conjunto 

(constituintes do Declínio) exerciam uma influência significativa, sendo que Planear a 

Reforma é o melhor preditor para a variância da Satisfação com a Vida. 

Na discussão propõe-se um modelo relativo à influência das organizações na formação 

de atitudes para com a reforma relacionado com a Satisfação com a Vida dos 

indivíduos. 

Palavras-chave: Atitudes, Bem-estar Subjetivo, Envelhecimento, Preocupações de 

Carreira, Reforma, Satisfação com a Vida. 

Abstract 

The present work is an exploratory study that aims to examine the relationship between 

career concerns, according to the model of career development by Donald Super, and 

Satisfaction with Life, as a component of Subjective Well-being (Diener, 2000) in 

retirement. 

Three instruments were applied, the Questionnaire of Career Concerns to Retirement 

constructed for this study through the Inventory of Career Concerns (Duarte, 1993), the 

Questionnaire of Planning and Retirement Transition (Fraga, 2007) and the Satisfaction 

with Life Scale (Simões, 1992). 

The results of the relation between Career Concerns about retirement and Satisfaction 

with Life showed statistically significant correlations. 

Following this analysis, a linear regression determined which factors had a greater 

influence on variation regarding Satisfaction with Life. It was found that the 

Deceleration, Retirement Planning and Retirement (sub phases of Decline), as a whole, 

carry out a significant influence, however Retirement Planning is the best predictor for 

the variation of Satisfaction with Life. 

In the discussion, a model is proposed on the influence of organizations in shaping 

attitudes towards retirement, related to individual Satisfaction with Life. 

 

Keywords: Ageing, Attitudes, Career Concerns, Retirement, Satisfaction with Life, 

Subjective Well-being. 
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Introdução 

“Só damos pelo envelhecimento dos outros”  André Malraux (1901-1976) 

O envelhecimento é um processo que toca a todos, tal como a reforma tocará a 

todos aqueles que tenham uma atividade profissional. É difícil não ser sensível a um 

assunto que inevitavelmente irá fazer parte do nosso percurso enquanto pessoa ou 

enquanto profissional. E por isto, alguns valores e normas devem ser instituídos de 

forma a remover alguns preconceitos em relação a esta fase de vida (Motta & Aguiar, 

2007).  

A reforma parece ser uma das questões mais importantes com que os países 

europeus se confrontam (Fouquereau, Fernandez, Fonseca, Paúl & Uotinen, 2005) e nos 

últimos anos alguns esforços têm sido feitos nesse sentido, principalmente ao nível de 

atividades para as pessoas desenvolverem assim que terminem a sua vida profissional 

tal como é referido no trabalho realizado pelo Centro de Estudos e Desenvolvimento 

Regional e Urbano (CEDRU, 2008) contudo é necessário também investir esforços na 

passagem que decorre entre um momento e outro. 

O problema de investigação da presente dissertação consiste em conhecer a 

relação entre as Preocupações de Carreira no momento do planeamento da reforma, isto 

é, no período anterior à saída da vida profissional, e a Satisfação com a Vida da pessoa 

enquanto reformada. O modelo de desenvolvimento da carreira de Super (1990) é o 

suporte teórico das preocupações de carreira. A Satisfação com a Vida surge enquanto 

um dos componentes do bem-estar subjetivo definidos por Diener (2000). Pretendendo-

se analisar as implicações para os Recursos Humanos que possam advir da relação entre 

os conceitos mencionados e dos resultados obtidos. 

A riqueza da Psicologia permite-nos contextualizar diferentes áreas de estudo 

numa investigação só, o que possibilita a formulação de modelos comportamentais mais 

ricos e que ajudem a responder às necessidades da carreira e alcançar as idiossincrasias 

humanas. 

A dissertação encontra-se dividida em duas grandes partes. A primeira parte é 

constituída pelo Enquadramento teórico com algumas considerações do processo de 

reforma, uma breve caracterização do envelhecimento em Portugal e alguns dos 

contributos teóricos de Erikson sobre o mesmo. Neste ponto é também efetuada a 

descrição dos modelos contemplados na investigação ao nível da carreira e do bem-

estar, tal como expostas algumas implicações para os recursos humanos desta temática. 
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Esta primeira parte da dissertação termina com os objetivos e questões de investigação 

em estudo.  

Na segunda parte, é apresentado um estudo exploratório realizado para analisar a 

problemática atrás mencionada e tentar trazer algo de novo que contribua para esta área. 

Este ponto é constituído pela apresentação da metodologia, participantes, instrumentos e 

procedimentos, sendo seguido dos resultados e sua discussão. Por fim, são referidas as 

principais conclusões do estudo, limitações e sugestões para investigação futura. 

1. Enquadramento teórico 

1.1 Reforma e Envelhecimento  

1.1.1 Processo de Reforma 

A reforma representa diferentes coisas para diferentes pessoas (Super, 1957), 

contudo, legalmente, as condições são iguais para todos, isto significa que, segundo a 

Caixa Geral de Aposentações (2013) a reforma consiste na cessação do exercício de 

funções, com a consequente atribuição de uma prestação mensal vitalícia, designada por 

pensão. O processo de reforma pode acontecer devido a iniciativa da própria pessoa, 

desde que reúna os requisitos (contar com pelo menos 65 anos de idade e 15 anos de 

serviço), por incapacidade ou aplicação da legislação específica. O estado de 

aposentação pode ser requerido pelo próprio – aposentação voluntária - ou pode resultar 

diretamente da lei (limite de idade), de iniciativa ou decisão da entidade em que o 

subscritor exerça funções – aposentação obrigatória (Caixa Geral de Aposentações, 

2013).  

Donald Super (1957), autor de um modelo desenvolvimentista da carreira, 

considerou que a reforma pode significar tanto uma inatividade não desejada, como a 

liberdade para fazer tudo o que não se tinha tempo para fazer antes. As exigências da 

reforma alteram os hábitos e a rotina da vida diária, mudam o autoconceito, definido por 

Super (1963) como o retrato que o indivíduo tem de si próprio que é relativamente 

estável ao longo dos anos e é também a mudança de um papel que foi vivido ao longo 

de tanto tempo, neste caso, o papel de trabalhador.  

Por isso, ao longo dos anos, a preocupação com o planeamento da reforma tem 

sido um tema que tem despertado o interesse de diferentes autores em diversas áreas de 

estudo, ao nível financeiro (Elder & Rudolph, 1999), ao nível organizacional (Ford & 

Orel, 2005) e ao nível psicológico (Noone, Stephens & Alpass, 2009).  
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Ao nível do papel das organizações na preparação para a reforma, uma das 

questões centrais que se coloca é o confronto das expectativas entre as aspirações do 

trabalhador mais velho e os objetivos que a organização tem para o mesmo. Sendo que 

o ideal seria que as organizações desenvolvessem programas de preparação para a 

reforma de modo a conseguir lidar com as necessidades e expectativas dos 

colaboradores com idade próxima da prevista para cessar funções, de forma a gerir 

níveis de ansiedade, que podem ter impacto ao nível da motivação, satisfação e 

produtividade. É ainda importante referir, que é essencial para as organizações o bem-

estar e a satisfação dos trabalhadores com mais experiência e maiores conhecimentos 

(Fraga, 2007). O planeamento e preparação da reforma colocará os sujeitos numa 

melhor posição para mudar os seus papéis e alterar os caminhos da sua vida no 

momento em que o necessitarem de fazer (Super, 1963). 

Estando algumas considerações sobre o processo de reforma expostas, o 

importante a salientar neste estudo é realmente a preparação e o planeamento da 

reforma, a qual segundo Super deverá ser iniciada no momento em que o indivíduo 

comece a sentir algumas mudanças que advêm do envelhecimento natural (Super, 1963) 

e esta preparação deverá passar não só pelo indivíduo, mas também pelas organizações 

enquanto contextos de vida dos indivíduos no papel de trabalhadores. 

1.1.2 Envelhecimento – Dados demográficos e o Contributo de Erikson  

O envelhecimento da população é um dos fenómenos demográficos mais 

preocupantes da nossa sociedade. Este fenómeno tomou outra dimensão por ter deixado 

de ser apenas um acontecimento localizado no interior do país e por se ter generalizado 

a todo o continente e ilhas. Dados dos Censos 2011, demonstram que o índice de 

envelhecimento agravou-se de 102 (no ano de 2001) para 128, o que significa que por 

cada 100 jovens há 128 idosos (INE, 2011). 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a esperança de vida à nascença em 

Portugal é em média de 79 anos, sendo 76 anos para os homens e 82 anos para as 

mulheres, estes valores têm vindo a aumentar ao longo dos anos. A esperança de vida 

aos 65 anos é no ano de 2012 de mais 18 anos, relacionando com o ponto anterior, 

significa que à data da idade legal para a reforma em Portugal, a média é de mais 18 

anos de vida (INE, 2013).  

Considerando estes factos, é importante conhecer o índice de rejuvenescimento 

da população ativa, que em 2011 era cerca de 94, o que significa que por cada 100 
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pessoas que saem do mercado de trabalho, apenas entram 94. Em 2001, o índice de 

rejuvenescimento era um pouco superior (143) o que demonstra a forma como na última 

década as condições de sustentabilidade e rejuvenescimento da população ativa se 

agravaram. Por fim, outro índice importante é o índice de sustentabilidade potencial, 

que dá o número de indivíduos em idade ativa por cada indivíduo idoso, que é de 3,5 em 

2011 comparado com o 4,1 do ano de 2001 (INE, 2011). 

Embora a associação entre a reforma e início do envelhecimento já não seja tão 

evidente como no passado, a aposentação continua a ser uma condição conotada com a 

idade sénior (Fonseca, 2012). É assim necessário contextualizar o envelhecimento 

enquanto processo semiparalelo à reforma. 

Erikson (1982) foi um dos primeiros autores em Psicologia que concebeu um 

modelo para todo o ciclo de vida humano e o primeiro a olhar para a psicologia do 

desenvolvimento (Baltes, 1987) este facto foi a razão pela qual foi escolhido o seu 

contributo para descrever o envelhecimento, uma vez que não se limitou pela idade 

adulta, mas dando-lhe a importância de uma fase de desenvolvimento. O autor descreve 

o ciclo de vida como uma sequência de fases (oito conflitos característicos do 

desenvolvimento humano, cada um constituído por uma crise psicossocial) 

reconhecendo que a identidade de cada um está em constante construção e reelaboração 

ao longo da vida. Contextualiza esta teoria dos oitos estágios de desenvolvimento como 

uma teoria que transcende o tempo e a geografia e pode ser expandida a qualquer 

cultura.  

O envelhecimento é visto por Erikson (1982) como o culminar dos sete conflitos 

anteriores, e considerou de forma arbitrária como o período compreendido entre os 60 

anos e o fim da vida. É a fase caracterizada pelo conflito da integridade versus 

desespero, no qual a pessoa reflete sobre a sua vida. Erikson (1982) considera a 

sabedoria como a força básica da velhice e define o conceito como “uma preocupação 

inteligente e desapegada com a própria vida face à morte” (p.67). Esta preocupação 

desapegada significa que o interesse e a preocupação são ativos, mas racionais, e que 

com a sabedoria, os indivíduos mantêm a sua integridade apesar do declínio das suas 

capacidades físicas e mentais. 

O sentido de “integridade do eu” é objetivo prioritário do envelhecimento, 

alcançado na medida em que a pessoa se revele capaz de aceitar e integrar as realizações 

e os fracassos, assumindo a responsabilidade dos mesmos, pelo que se foi e pelo que se 

é. Com a aceitação da vida passada, o indivíduo não irá recear a morte, pressupondo um 



 

5 
 

equilíbrio e uma boa adaptação às sete fase anteriores, o que levará a um balanço 

positivo e a um sentimento de satisfação perante a vida (Erikson, 1982). 

Para Donald Super (1957), o envelhecimento e o Declínio são caracterizados 

pela diminuição dos processos físicos e mentais e pela quebra de resistência e de 

reservas de energia. A debilitação da memória é também uma manifestação deste 

estado, particularmente as falhas de memória para recentes acontecimentos e pessoas.  

1.2 Modelo de Desenvolvimento da Carreira de Donald Super  

A opção pelo modelo de desenvolvimento da carreira de Donald Super deveu-se 

ao facto de esta referência abarcar a carreira como um processo que decorre ao longo de 

todo o ciclo de vida e dar enfâse à última fase de vida - Declínio. Super (1990), ao 

considerar a fase do Declínio, é um dos primeiros a reconhecer tarefas e preocupações 

específicas da carreira dos indivíduos, que estes vivem na situação de preparação e 

transição para a reforma, sendo este o foco principal da investigação. 

Ao operacionalizar o conceito carreira como uma sequência de fases, 

simultaneamente, também se está a revelar todo um conjunto de papéis em que as 

pessoas se envolvem, bem como os contextos onde estes papéis se desenrolam (Rafael 

2001; Super 1980, 1990). Assim a reforma será o fim do papel de trabalhador, o que não 

invalida o início e a continuação de outros papéis ou até mesmo a retoma de papel de 

trabalhador noutro contexto. 

Super considera que a carreira se constrói ao longo do ciclo de vida do indivíduo 

(life-span) e em vários contextos sociais (life-space), que passa por uma sequência de 

fases que levantam determinadas preocupações de carreira (interesses, envolvimento e 

expectativas face a acontecimentos relacionados com a mesma) e durante as quais é 

confrontado com tarefas de desenvolvimento. Desta forma surge o modelo 

desenvolvimentista da Carreira de Super composto por cinco fases constituídas por 

tarefas e preocupações que os indivíduos sentem ao longo do ciclo de vida (Super,1980, 

1990).   

Fazem parte do modelo de desenvolvimento da carreira, algumas preposições 

fundamentais (catorze) que estão na base da conceção da teoria. Estas preposições 

integram segundo Super (1969, citado em Rafael, 2001, p. 53) aspetos da psicologia 

diferencial, do desenvolvimento, social, da personalidade e da psicologia 

fenomenológica. Desse conjunto de preposições de Super, tal como citado em Rafael 
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(2001), consideram-se particularmente pertinentes para a presente dissertação as 

seguintes: 

-As aptidões, os traços de personalidade, as necessidades, os valores, os 

interesses, e os autoconceitos variam de pessoa para pessoa; 

-As preferências vocacionais e as competências, as situações nas quais os 

indivíduos vivem e trabalham, e os seus autoconceitos, modificam-se em função do 

tempo e da experiência (…); 

-O processo de desenvolvimento da carreira caracteriza-se através de fases que 

vão ocorrendo ao longo da vida. Este processo pode ser resumido em séries de fases de 

vida (…) – maxi-ciclos, e ocorrem os mini-ciclos nos processos de transições entre as 

fases (…). Sempre que o mini-ciclo se desenvolve, o sujeito faz reciclagens; 

-O sucesso que se alcança em lidar com as exigências do ambiente depende da 

prontidão com que o indivíduo responde a essas exigências, ou seja, da 

maturidade/adaptabilidade da carreira (…); 

-O desenvolvimento através das fases de vida pode ser orientado, facilitando 

parcialmente o amadurecimento das capacidades e dos interesses, e parcialmente o 

desenvolvimento dos autoconceitos (…); 

-O processo de síntese ou de compromisso entre o indivíduo e os fatores sociais, 

entre os autoconceitos e a realidade é a aprendizagem retroativa dos vários papéis que se 

vão desempenhando (…); 

-As satisfações que se alcançam no trabalho e na vida dependem de se encontrar 

uma situação profissional e um modo de vida que estejam em sintonia com as 

características pessoais, as necessidades, os valores, os interesses e os autoconceitos e 

com os papéis que se consideram adequados; 

-O grau de satisfação que se alcança no trabalho é proporcional ao grau em que 

se consegue implementar os autoconceitos. 

Este modelo de desenvolvimento é formulado em fases e subfases – maxi-ciclo – 

sendo importante ressalvar que estas se podem sobrepor e não são claramente definíveis 

por limites de idades, contudo as idades que marcam as transições são flexíveis, o que 

significa que em cada transição se pode dar uma reciclagem através das fases – um 

mini-ciclo (Rafael, 2001).  

Uma vez que os estádios do desenvolvimento se desenrolam de forma cíclica ao 

longo da vida, em cada transição pode ocorrer uma reciclagem, isto é um mini-ciclo 

(Super, Savickas & Super, 1996), durante a qual os indivíduos podem lidar com tarefas 
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de diferentes fases. Apesar de ser possível identificar um maxi-ciclo através do qual 

muitas pessoas progridem, existem casos em que os indivíduos nunca param de explorar 

ou podem mesmo sofrer retrocessos (Rafael, 2001).   

1.2.1 Fases de Desenvolvimento 

O modelo de desenvolvimento da carreira é visto como um processo que se 

desenvolve ao longo do tempo tendo em conta as características do próprio 

desenvolvimento humano. Neste são identificadas cinco fases diferentes, sendo cada 

uma delas constituída por três subfases descritas mais adiante: Crescimento (até aos 14 

anos); Exploração (entre os 15 e os 24 anos); Estabelecimento (entre os 25 e os 45 

anos); Manutenção (entre os 45 e os 64 anos) e Declínio (a partir dos 65 anos) (Fraga, 

2007; Martins, 2010; Rafael, 2001; Super, Savickas e Super, 1996; Super, 1990).  

É possível caracterizar o Crescimento como um estádio que inclui tarefas de 

desenvolvimento associadas com o futuro e como sendo o primeiro momento em que se 

adquirem competências relacionadas com o trabalho. A Exploração é o momento de 

procurar vários papéis e definir o autoconceito através dos papéis que se está a explorar 

e que permitem especificar e implementar uma profissão, esta fase é constituída pelas 

subfases Cristalizar (tarefas de avaliação para tomada de decisão a nível profissional), 

Especificar (decisão e escolha) e Implementar (concretização de planos e projetos). No 

Estabelecimento, a fase que decorre no inicio da atividade profissional e na qual o 

autoconceito se torna mais consistente, temos as seguintes subfases Estabilizar 

(colocação numa determinada atividade profissional), Consolidar (preocupações com 

diferentes níveis de estabilidade como por exemplo a nível familiar) e Promover 

(progressão na carreira). A Manutenção é o momento em que decorre o maior 

envolvimento com a profissão ou então o momento de transição para uma outra, é 

constituída pelas subfases Manter (preocupações ao nível da manutenção do 

desempenho), Atualizar (renovação de conhecimentos) e Inovar (exploração de novos 

métodos de trabalho) (Fraga, 2007; Martins, 2010; Rafael, 2001; Super, Savickas e 

Super, 1996; Super, 1990). 

Por fim, a fase em destaque nesta investigação, o Declínio é considerado o 

momento da preparação do abandono da vida profissional e está subdividida em 

Desacelerar, Planear a Reforma e Reforma. Esta última fase do modelo 

desenvolvimentista será melhor caracterizada adiante.  
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As diferentes fases caracterizam-se pela realização de determinadas tarefas 

específicas em cada uma delas e o contexto em que decorrem. Estas idades de transição 

variam de indivíduo para indivíduo, pois só o cumprimento das tarefas de 

desenvolvimento de uma determinada fase permitem a passagem para a seguinte (Super, 

1990).  

1.2.2 Declínio 

O estádio de Declínio caracteriza-se por uma progressiva preparação para o 

abandono da atividade profissional, pela preparação da reforma e pela reforma em si. O 

papel do trabalhador perde importância e aumenta a saliência de outros papéis, como 

por exemplo, os de tempos livres, voluntariado e familiar (Super, 1990).  

As subfases deste estádio, já mencionadas anteriormente, consistem em 

Desacelerar, Planear a Reforma e Reforma. A subfase Desacelerar trata-se do momento 

em que os indivíduos sentem a necessidade de reduzir a sua atividade profissional, de 

forma a diminuir o seu papel de trabalhador à medida que envelhecem, começando por 

delegar tarefas e selecionar apenas as atividades que querem desempenhar. Na subfase 

Planear a Reforma é evidente a concretização de atividades de antecipação da reforma e 

de organização dos meios necessários à concretização da última subfase, onde é clara a 

intenção de saída. Por fim, a subfase Reforma é caracterizada pelo momento em que o 

trabalho deixa de ocupar parte substancial do tempo (Martins, 2010; Rafael, 2001; 

Super, Thompson & Lindeman, 1988). 

A fase do Declínio é visível, como já foi referido, a partir dos 65 anos e 

caracterizada essencialmente por tarefas de preparação da reforma, ainda assim, a 

vivência da transição em si, está mais associada às subfases Desacelerar e Planear a 

Reforma. Fraga (2007) considera ainda que a vivência está também muito dependente 

de cada um e da forma como cada pessoa vive a transição.  

1.3 Bem-estar e Bem-estar Subjetivo  

O estudo financiado pela Fundação Aga Khan em Portugal, verificou que o bem-

estar da população sénior é resultado dos recursos materiais, ou seja rendimentos, 

poupanças, títulos de pensão e a própria perspectiva de estabilidade económica, e do 

estado físico de saúde. Este último tem melhorado nos países mais ricos, nos quais se 

tem dado uma transição epidemiológica devido ao aumento da esperança média de vida 
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resultado de melhorias ao nível dos padrões de vida, da alimentação e da higiene 

pessoal, tal como de mais e melhores cuidados de saúde (CEDRU, 2008).  

A nível demográfico é possível verificar que a prevalência de depressões, 

ansiedade e outros distúrbios emocionais não tem seguido tendências consistentes ao 

longo dos tempos, embora a prevalência de distúrbios cognitivos em idade avançada 

tenha aumentado, segundo dados do relatório do CEDRU (2008), associado a danos 

irreversíveis do sistema nervoso, sintoma de várias demências. 

O campo do Bem-estar Subjetivo compreende a análise científica do modo como 

os indivíduos avaliam as suas vidas, quer no próprio momento quer por longos períodos 

da sua vida (Diener, 2000). O conceito surge em 1960 foco de interesse e de estudo da 

Psicologia Positiva (Diener, Suh, Lucas & Simth, 1999). Torna-se essencial na 

avaliação da qualidade de vida de um indivíduo ou de um grupo, pois os indicadores 

sociais por si só não seriam capazes de o definir, uma vez que as pessoas reagem 

diferentemente a circunstâncias semelhantes (Diener & Suh, 1997).  

O Bem-estar Subjetivo apresenta três características fundamentais que o 

distinguem de outros conceitos: subjetividade, ou seja, não devem ser consideradas 

condições externas objetivas (saúde, conforto, riqueza, entre outros), medidas positivas 

(predominância de fatores positivos) e uma avaliação global (que inclua diversos 

aspetos da vida de uma pessoa) (Diener, 1984). 

A Satisfação com a Vida, afeto positivo e baixo nível de afeto negativo, são três 

componentes primários distintos que se relacionam entre si e constituem o Bem-estar 

Subjetivo (Diener, 1984). A Satisfação com a Vida é o componente cognitivo do Bem-

estar Subjetivo enquanto o afeto positivo e o baixo nível de afeto negativo são os 

componentes afetivos (Diener, 2000). O Bem-estar Subjetivo está estruturado de modo 

a que estes três formem um factor global ou variáveis interrelacionadas. A Satisfação 

com a Vida pode ser dividida em satisfação com os vários domínios da vida e estes 

podem ser divididas em várias facetas. O afeto pode ser dividido em emoções tais como 

alegria, afeição e orgulho e o afeto negativo pode ser dividido em emoções negativas 

como vergonha, culpa e tristeza (Diener, Suh & Oishi, 1997; Galinha & Ribeiro, 2005). 

Dado que os traços de personalidade podem, em muito, influenciar o nível de 

Bem-estar Subjetivo ao longo do tempo e da sua estabilidade, pode assim dizer-se que a 

personalidade é responsável pela quantidade de emoções positivas e negativas que os 

indivíduos experienciam, e pela forma como os indivíduos reagem e retomam ao Bem-

estar Subjetivo depois de experienciar acontecimentos importantes (Diener et. al, 1997). 
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O Bem-estar Subjetivo não é apenas resultado de fatores situacionais, é também 

caracterizado por um elevado grau de estabilidade, mesmo durante períodos de vários 

anos (Diener, 2000). 

Um factor importante para o Bem-estar Subjetivo é a definição de objetivos, por 

parte dos indivíduos, e recursos para os alcançar. A flexibilidade de objetivos será a 

chave para o Bem-estar Subjetivo em circunstâncias adversas (Diener, 2000). A procura 

e definição de objetivos, pode ser encarada como uma estratégia de controlo pessoal 

sobre o desenvolvimento, isto porque, o conjunto de atividades planificadas através das 

quais o individuo fixa objetivos e a adaptação psicológica permite assegurar um balanço 

favorável entre ganhos e perdas desenvolvimentistas, esta ideia vai ao encontro do 

conceito de envelhecimento bem-sucedido (Fonseca, 2005). 

1.3.1 Satisfação com a Vida 

A Satisfação com a Vida refere-se ao julgamento global e subjetivo que os 

indivíduos fazem sobre a sua qualidade de vida através do próprio padrão e critérios por 

si definidos (Magarreiro, 2008). A satisfação com vida deverá reportar aos aspetos 

positivos desta e não apenas à ausência de fatores negativos (Diener, 2000). 

Diener e Suh (1997) tendo como foco a velhice, referem que os mecanismos de 

comparação social são por vezes melhores preditores do Bem-estar Subjetivo nos 

idosos, do que através de recursos objetivos que se podem, provavelmente, encontrar 

em Declínio.  

A Satisfação com a Vida pode ser dividida pelos vários domínios da vida dos 

indivíduos, como por exemplo, no amor, amizade, família (Diener et. al, 1997), contudo 

nesta investigação a intenção não é avaliar nenhum domínio em concreto, mas sim 

avaliar a satisfação a nível global da vida do indivíduo. 

1.4 Implicações para a Psicologia dos Recursos Humanos  

No âmbito da II Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento em Madrid, foi 

realizado um trabalho que mencionava a necessidade de adaptar a reforma ao 

prolongamento de vida dos trabalhadores mais velhos ou considerados séniores. Este 

estudo apontava para a adaptação dos postos de trabalho, criação de formas de trabalho 

mais flexíveis que incluam a passagem gradual para a reforma, maximização das 

potencialidades dos idosos, transformação dos ambientes de trabalho para tornar uma 
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vida ativa mais longa e tentar eliminar atitudes e práticas de discriminação de idosos 

(INE, 2002). 

A ideia de maximizar as capacidades dos trabalhadores com mais idade vai ao 

encontro de alguns esforços feitos pela investigação sobre o tema, existindo já alguns 

estudos publicados sobre uma nova força de trabalho (Inder & Bryson, 2007; Ford & 

Orel, 2005; Tikkanen, 2008). Em Portugal (INE, 2011), os números demonstram 

claramente um desequilíbrio na população e que o índice de rejuvenescimento da 

população ativa é bastante desajustado, o que vai ao encontro da possibilidade de se 

poder começar a pensar nesta secção da população como uma nova força de trabalho e 

como um dos aspectos onde as organizações devem também prestar algum cuidado, 

pela força que representam. 

Elder e Rudolph (1999) referem que embora existam estudos psicológicos e 

sociológicos sobre os fatores que afetam a satisfação na reforma, continua sem existir 

nenhuma estrutura teórica para essas relações.  

Será assim importante, de acordo com os resultados e a teoria disponível, pensar 

numa possível estrutura teórica que ajude os recursos humanos a formar atitudes dos 

colaboradores sobre a reforma.  

Ajzen descreve atitude como “uma predisposição para responder de forma 

favorável ou desfavorável a um objeto, pessoas, instituição ou acontecimento” (como 

citado em Lima & Correia, 2013 p.203), através desta definição é possível indicar que 

as atitudes não são diretamente observáveis, isto é, são variáveis latentes que explicam a 

relação entre a situação em que a pessoa está e o seu comportamento, sendo assim uma 

inferência sobre os processos psicológicos internos de um sujeito, feito através da 

observação de comportamentos (verbais e outros) (Lima & Correia, 2013). 

Fazio (1995) caracteriza as atitudes pelo seu julgamento avaliativo, ou seja, 

através da direção, favorável ou desfavorável, da sua intensidade, que poderá ser 

extrema ou fraca, e através da sua acessibilidade, isto é, a probabilidade de ela ser 

ativada automaticamente na memória quando um indivíduo se encontra com o objeto da 

atitude.  

As formas de expressão das atitudes estão teorizadas em três dimensões 

separadas, denominado modelo tripartido, sendo elas cognitivas (ideias, opiniões e 

crenças que ligam o objeto da atitude aos seus atributos e consequências, expressando 

uma avaliação mais ou menos favorável), afetivas (emoções e sentimentos provocados 

pelo objeto da atitude) e comportamentais (comportamentos ou intenções 
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comportamentais em que as atitudes se podem manifestar) (Katz & Stotland, 1959; 

Rosenberg & Hovland, 1960 citados em Lima e Correia 2013). De acordo com Eagly e 

Chaiken (1998), as componentes (afetiva, cognitiva e comportamental) das atitudes 

juntas exercem sinergias entre si que a reforçam. 

Tal como as definições indicam, as atitudes referem-se quase sempre a objetos 

específicos. Assim considerando a reforma como o objeto de índole organizacional, será 

interessante pensar numa modelo ou prática de recursos humanos que consista na 

formação de atitudes para com a reforma, através do planeamento e preparação da 

mesma, considerando esta uma variável com influência no nível da satisfação de vida no 

futuro de um indivíduo enquanto reformado. 

1.5 Objetivos e Questões de Investigação 

 Ao definir esta investigação como um estudo exploratório e considerando toda a 

revisão de literatura efetuada, o problema de investigação que se coloca é o de conhecer 

a relação entre as Preocupações de Carreira no momento do planeamento da reforma, 

isto é, no período anterior à saída da vida profissional, e a Satisfação com a Vida da 

pessoa enquanto reformada. Pretende-se ainda analisar as atividades de tempos livres 

desenvolvidas antes e depois do fim da vida profissional e iniciativas pessoais e da 

organização relativas à preparação e planeamento para a reforma. 

 Adicionalmente pretendem-se extrair implicações que possam constituir 

contributos para as organizações e para os indivíduos. Mais especificamente e na 

sequência da problematização efetuada estabeleceram-se os seguintes objetivos: 

1) Determinar o nível de Preocupações de Carreira para a Reforma 

2) Determinar o nível de Satisfação com a Vida 

3) Analisar a relação entre as Preocupações de Carreira para a Reforma (subfases e 

total) com a Satisfação com a Vida 

4) Verificar quais as subfases do Declínio que predizem a Satisfação com a Vida na 

reforma  

5) Análise do nível do planeamento e transição para reforma 

6) Encontrar as diferenças de atividades e tempos livres desenvolvidos antes e 

depois da transição para a reforma 

 Espera-se que com a análise seja também possível responder questões de 

investigação como: 

1) Qual o nível de Preocupações de Carreira para a Reforma? 
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2) Como se caracteriza a Satisfação com a Vida dos reformados? 

3) Será que existe relação entre as Preocupações de Carreira para a Reforma e a 

Satisfação com a Vida? 

4) Quais as subfases das Preocupações de Carreira no Declínio que melhor 

predizem a Satisfação com a Vida na reforma? 

5) O que é que os indivíduos e as organizações fizeram para preparar e planear a 

reforma? 

6) Existirão diferenças ao nível das atividades desenvolvidas antes e depois da 

transição do fim da vida profissional? 

 

2.Método 

2.1 Participantes 

A amostra é constituída por 45 sujeitos reformados, sendo 19 (42,2%) do sexo 

masculino e 26 (57,8%) do sexo feminino. As idades variam entre os 52 e os 73 anos, e 

a idade com que se reformaram varia entre os 42 e os 65 anos.  

Em relação ao estado civil, verifica-se que 68,9% dos participantes são casados e 

os restantes 31,1% distribuem-se pelos demais estados civis. Em relação às habilitações 

académicas 44,4% possui o 4º ano de escolaridade, 11,1% estava entre o 5º e o 8ºano de 

escolaridade, 17,8% completou o 9º ano de escolaridade, sendo que remanescente 

26,7% variam entre o ensino secundário e o ensino superior.  

Quanto ao estado de saúde foi pedido aos sujeitos que fizessem a avaliação 

numa escala que variava entre fraco, suficiente, bom, muito bom e excelente. Regista-se 

que 20,0% dos participantes considera o seu estado de saúde como fraco, 44,4% como 

suficiente, 31,1% bom, 4,4% muito bom e deve assinalar-se que nenhum sujeito o 

colocou como excelente. 

2.2 Instrumentos 

A metodologia utilizada nesta investigação é de natureza quantitativa e foram 

utilizados três instrumentos. O Questionário de Preocupações de Carreira para a 

Reforma foi construído a partir da adaptação portuguesa de Duarte (1993) do Adult 

Career Concerns Inventory de Super, Thompson e Lindeman (1988). O Questionário 

Planeamento e Transição para a Reforma foi adaptado através do questionário de Fraga 

(2007). O último instrumento utilizado foi a Escala de Satisfação com a Vida, cujo 
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nome original é Satisfaction With Life Scale (SWLS), elaborado por Diener, Emmons, 

Larsen e Griffin em 1985 e adaptada à população portuguesa por Simões (1992). 

2.2.1 Questionário de Preocupações de Carreira para a Reforma 

No seguimento desta investigação foi necessário elaborar um questionário para 

conhecer as Preocupações de Carreira para a Reforma nos últimos anos da vida 

profissional de um indivíduo.  

Este questionário foi construído tendo como base o Inventário de Preocupações 

de Carreira, o qual é um instrumento que avalia as preocupações dos indivíduos 

relativamente às tarefas que constituem cada fase e subfase do modelo de 

desenvolvimento de Super (1990). O Inventário de Preocupações de Carreira foi 

traduzido e adaptado para a população portuguesa (Duarte, 1993). A adaptação consistiu 

na tradução e reconstrução dos itens do Inventário de Preocupações de Carreira, feita da 

forma mais fiel possível à original, tentando reduzir ao máximo as alterações de 

conteúdo.  

O Inventário de Preocupações de Carreira é constituído por 61 itens, sendo que 

os primeiros 60 apresentam o formato de resposta numa escala de Likert de 5 pontos, 

variando entre (1) Não preocupa, (2) Preocupa um pouco, (3) Preocupa, (4) Preocupa 

bastante, (5) Preocupa muito, que traduz o nível de preocupações dos indivíduos. O 

último item (61) consiste em 5 afirmações sobre mudanças de carreira na qual o 

indivíduo deve escolher aquela com que mais se identifica (Duarte,1993).    

A estrutura do Inventário corresponde a quatro fases do modelo de 

desenvolvimento da carreira de Donald Super (Exploração, Estabelecimento, 

Manutenção e Declínio) com 15 itens cada, não sendo considerada a primeira fase 

Crescimento, e cada uma das fases é composta por três subgrupos com cinco itens. É 

possível obter valores totais para cada fase e subfase da carreira, fazendo o somatório 

das respostas aos itens (Duarte 1993, 1998; Fraga, 2007). 

2.2.1.1 Construção do Questionário Preocupações de Carreira para a Reforma 

Este é composto por 15 itens correspondentes à fase de Declínio, e cada subfase 

é constituída por 5 itens, sendo elas Desacelerar, Planear a Reforma e Reforma. Este 

questionário tinha como destinatários indivíduos já reformados, o que requereria uma 

análise retrospectiva das preocupações de carreira, tendo sido alterado o tempo verbal 

dos itens tal como da escala de Likert.  
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2.2.1.2 Estudo Piloto 

Esta versão foi sujeita a um ensaio piloto, cuja amostra era composta por 18 

sujeitos reformados. Para a análise da consistência interna procedeu-se ao cálculo dos 

coeficientes alfa de Cronbach e dos Coeficientes alfa se excluídos os itens para análise 

da precisão da medida.  

O alfa de Cronbach de .86 a nível global representa um nível de consistência 

interna muito satisfatório, e nas subfases os valores foram entre .68 e .79, considerados 

satisfatórios. Na análise dos coeficientes de alfa se excluídos os itens, verificou-se que 

todos os itens contribuem para a precisão do instrumento e como tal todos se 

mantiveram. 

2.2.2 Questionário Planeamento e Transição para a Reforma 

Este questionário foi construído por Fraga (2007), visa a recolha de dados 

relativos ao planeamento, preparação e transição para a reforma. Foi necessário adaptar 

este questionário ao estudo, pelo que a sua reestruturação consistiu na eliminação dos 

itens cujos conteúdos não foram considerados relevantes para a investigação e na adição 

de itens ao nível dos dados demográficos, tais como estado de saúde e idade com que se 

reformou. 

Através da versão original (Fraga, 2007), foram considerados os pontos sobre 

dados demográficos, processo de reforma, atividades e tempos livres, preparação e 

preocupações para a Reforma.  

Os dados demográficos considerados foram: sexo, idade, idade com que se 

reformou, estado civil, estado de saúde e habilitações escolares.  

No processo de reforma mantiveram-se os itens sobre os aspetos que possam ter 

levado os sujeitos a adiar ou antecipar a reforma, os quais foram classificados numa 

escala de pouca a muita importância. Para efeitos da análise de resultados estes itens 

não foram considerados devido à elevada quantidade de omissões observadas e também 

por este ponto apenas poder ser considerado para indivíduos que tivessem adiado ou 

antecipado a reforma. 

O ponto sobre atividades e tempos livres consiste em duas listas, com as mesmas 

atividades, nas quais as pessoas deveriam indicar as que desenvolviam antes da reforma 

e as que desenvolviam atualmente.  
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O último ponto sobre preparação e preocupações para a reforma é composto por 

itens que pretendem recolher informação sobre se o indivíduo participou em algum 

programa de pré-reforma, o que fez para preparar a transição para a reforma, o que a 

instituição onde trabalhou fez para os auxiliar. 

2.2.3 Escala de Satisfação com a Vida 

A avaliação da satisfação com vida efetuou-se através da Escala de Satisfação 

com a Vida (SWLS – Satisfaction With Life Scale) elaborada por Diener et. al (1985), 

adaptada à população portuguesa por Simões em 1992. O objetivo da escala é 

demonstrar o juízo subjetivo que os indivíduos fazem sobre a qualidade das próprias 

vidas.  

O questionário é constituído por 5 itens que, aquando da adaptação para a 

população portuguesa, foram aperfeiçoados para facilitar a compreensão do conteúdo a 

todas as pessoas, tal como também foi adaptada a amplitude da escala, que passou de 7 

para 5 pontos, Discordo muito (1), Discordo um pouco (2), Não concordo, nem discordo 

(3), Concordo um pouco (4) e Concordo muito (5). Assim, os resultados possíveis de 

obter com a escala, oscilam entre o mínimo de 5 e o máximo de 25. A Satisfação com a 

Vida será maior, quanto mais elevado for o valor, sendo o ponto médio de 15 (Nunes, 

2007).  

A decisão em utilizar a Escala de Satisfação com a Vida deveu-se 

essencialmente ao facto de ser um instrumento breve e de fácil compreensão, aplicação 

e cotação sendo também passível de ser utilizado com adultos de todos os níveis etários, 

de diversas culturas e essencialmente por avaliar a dimensão do bem-estar subjetivo que 

se pretendia estudar. 

2.3 Procedimento 

As aplicações foram realizadas numa Academia Sénior no distrito de Lisboa, 

inicialmente em grupos com mais de 10 indivíduos, contudo ao longo das aplicações 

verificou-se a necessidade de fazer um maior acompanhamento devido ao número de 

omissões nos itens do questionário ‘Planeamento e Transição para a Reforma’ e por 

conseguinte o número de pessoas a responder em simultâneo foi sendo reduzido 

gradualmente com a escolha de turmas com um número inferior a 10 pessoas.  
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No início era explicado aos participantes o âmbito do estudo, as instruções para 

preenchimento dos instrumentos, salientado o anonimato e confidencialidade dos dados, 

a importância da participação e o carácter voluntário do mesmo. Foi referido que não 

existiam respostas certas ou erradas, que deveriam responder com sinceridade e fazer 

um esforço para discernir melhor possível o que aconteceu. No Questionário de 

Preocupações de Carreira para a Reforma pediu-se um especial cuidado em tentar 

recordar as Preocupações de Carreira para a Reforma tidas no final da vida profissional. 

Antes do início do preenchimento dos questionários era entregue um documento com 

estas mesmas informações, agradecimentos pela participação e contactos para futuro 

acesso aos resultados. A duração da participação era de 20 a 35 minutos e a participação 

dos sujeitos só foi requerida uma única vez. 

Para realizar a análise estatística dos dados, recolhidos através dos três 

instrumentos, foi utilizado o programa estatístico da IBM, SPSS ESTATISTICS 20. 

3. Resultados 

Nesta secção irão ser apresentados primeiramente os resultados de natureza 

psicométrica sobre o Questionário de Preocupações de Carreira para a Reforma e da 

Escala de Satisfação com a Vida, com a apresentação dos alfas de Cronbach de ambos 

os instrumentos e posteriormente a apresentação do estudo da normalidade das variáveis 

Satisfação com a Vida, Declínio, Desacelerar, Planear a Reforma e Reforma. 

Numa segunda parte teremos os resultados relativos aos objetivos da 

investigação sobre os níveis de preocupações de carreira para com a reforma e a 

Satisfação com a Vida, correlações e regressão linear para conhecer quais as variáveis 

que melhor predizem a Satisfação com a Vida e por fim a análise aos itens do 

Questionário de Planeamento e Transição para a Reforma sobre a preparação individual 

e organizacional e as atividades de tempos livres desenvolvidas antes e depois da 

reforma. 

3.1 Resultados de Natureza Psicométrica 

 A partir do quadro 1 é possível verificar os índices de consistência interna da 

fase do Declínio e das suas subfases. Na fase do Declínio (.90) demonstra um índice 

muito satisfatório, nas subfases o alfa varia entre .77 e .78 e são considerados índices 

satisfatórios. O coeficiente de precisão obtido para a escala de Satisfação com a Vida 
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(.78) é considerado satisfatório. Estes valores foram analisados segundo o patamar 

mínimo sugerido por Nunnally (1994) de .70.  

A análise do alfa se o item for excluído, para o Questionário de Preocupações de 

Carreira para a Reforma, permitiu constatar que todos os itens contribuem de forma 

similar para o alfa total, pelo que se decidiu, tal como no teste piloto, manter todos os 

itens. 

 

Quadro 1. Alfa de Cronbach, Médias e Desvios Padrão do Questionário sobre as 

Preocupações de Carreira para a Reforma e da Escala de Satisfação com a Vida 

 

 Variáveis α** Amostra Total (N=45) 

  M DP 

Declínio  ,90 45,38 11,11 

     Desacelerar ,77 13,42 4,10 

     Planear a Reforma ,78 15,22 4,38 

     Reforma ,77 16,73 4,14 

Satisfação com a Vida ,78 16 4,21 

α** = alfa de Cronbach 

 

No quadro 2 é possível observar a distribuição das variáveis, isto porque, para 

efetuar correlações é necessário que as variáveis cumpram alguns pressupostos, como 

tal foi necessário realizar a análise da normalidade das variáveis em estudo, e devido ao 

tamanho da amostra (n <50) realizou-se o teste de Shapiro-Wilk (Marôco, 2003). 

Verifica-se que o nível de significância para todas as variáveis que é sempre superior a 

.05, o que significa que as variáveis seguem uma distribuição normal. 

 

 

3.2 Resultados relativos aos Objetivos da Investigação 

Em relação à estatística descritiva é possível verificar que as médias das 

preocupações de carreira (quadro 1) são, para o Declínio (M=45,38), e para as subfases: 

Quadro 2. Análise da Distribuição da Normalidade das Variáveis 

Variáveis Shapiro-Wilk Sig. 

Satisfação com a Vida ,981 ,656 

Declínio ,987 ,886 

Desacelerar ,977 ,492 

Planear a Reforma ,982 ,718 

Reforma ,974 ,399 
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Desacelerar (M=13,42), Planear a Reforma (M=15,22) e Reforma (M=16,73). Na escala 

com a Satisfação com a Vida (M=16,00), variando num mínimo de 5 e máximo de 25. 

Como as variáveis (Declínio, Desacelerar, Planear a Reforma, Reforma e 

Satisfação com a Vida) seguem uma distribuição normal realizaram-se as correlações de 

Pearson. No quadro 3 é possível verificar os resultados da correlação entre a Satisfação 

com a Vida e o Declínio, e as subfases do mesmo. Pela análise do quadro constata-se 

um valor moderadamente elevado e significativo (p<0.01) entre a Satisfação com a Vida 

e o Declínio (.49). As subfases do Declínio possuem uma correlação estatisticamente 

significativa com a satisfação, sendo a mais relevante Planear a Reforma com um valor 

moderadamente elevado (.52). 

 

Quadro 3. Correlações de Pearson entre as Preocupações de Carreira para a Reforma e a 

Satisfação com a Vida 

Fase e Subfases Satisfação com a Vida  

Desacelerar ,37* 

Planear a Reforma ,52** 

Reforma ,39** 

Declínio ,49** 

**. p<0,01 

*. p<0,05 

 

Foi realizado um modelo de regressão linear hierárquica múltipla, possível de 

observar no quadro 4, em que se verificou que o conjunto das subfases do Declínio 

(variáveis independentes), constituintes do Questionário de Preocupações de Carreira 

com a Reforma, explica 28,3% (R²=.283) da variância da Satisfação com a Vida 

(variável dependente), tendo em conta a significância do modelo ajustado (F=5,392, 

p<.05), ou seja, as preocupações das subfases Desacelerar, Planear a Reforma e 

Reforma podem explicar até 28,3 % da variância da Satisfação com a Vida. 

 

Quadro 4. Modelo de regressão linear hierárquica múltipla 

Modelo R R² F p 

A ,524
a
 ,275 16,313 ,000 

B ,531
b
 ,282 8,266 ,001 

C ,532
c
 ,283 5,392 ,003 

          

a. Predictors: (Constant), Planear a Reforma 

b. Predictors: (Constant), Desacelerar, Planear a Reforma 

c. Predictors: (Constant), Reforma, Desacelerar, Planear a Reforma 
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A partir do quadro 5 é possível observar que a variável Planear a Reforma é a 

que tem um efeito mais significativo na Satisfação com a Vida (t=3,315, p=.002). 

Através deste modelo é possível descrever a Satisfação com a Vida de acordo com a 

seguinte equação: 

Satisfação com a Vida= 7,909 + .124 Desacelerar + .461 Planear a Reforma - .036 Reforma. 

 

Partindo deste modelo verifica-se que a média da Satisfação com a Vida 

aumentará .124 cada vez que o nível de preocupações da subfase Desacelerar aumentar 

uma unidade, mantendo as restantes variáveis constantes. Da mesma forma, a variável 

dependente irá aumentar .461 com o aumento unitário da subfase Planear a Reforma e 

diminuir .036 em função do aumento do nível de preocupações da subfase Reforma em 

uma unidade. Através desta equação é assim possível conhecer o valor da variância da 

Satisfação com a Vida de acordo com o aumento e/ou diminuição das preocupações em 

cada subfase. 

 

Quadro 5. Coeficiente de regressão e parciais do modelo de regressão linear hierárquica 

múltipla 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

A (Constant) 8,315 1,978   4,203 ,000 

Planear a Reforma ,505 ,125 ,524 4,039 ,000 

B (Constant) 7,756 2,165   3,583 ,001 

Desacelerar ,109 ,165 ,106 ,659 ,514 

Planear a Reforma ,446 ,154 ,463 2,886 ,006 

C (Constant) 7,909 2,386   3,315 ,002 

Desacelerar ,124 ,193 ,121 ,644 ,523 

Planear a Reforma ,461 ,183 ,479 2,517 ,016 

Reforma -,036 ,221 -,035 -,162 ,872 

a. Dependent Variable: Satisfação com a Vida 

 

No Questionário Planeamento e Transição para a Reforma, existiam dois níveis 

de itens que inquiriam sobre o nível da preparação para a reforma - individual e 

organizacional. De todos os itens que foram pedidos para assinalar sobre o que o 

indivíduo fez para preparar a transição para a reforma, o item “eu efetuei descontos para 

a segurança social”, tal como se verifica no quadro 6, teve 76% da amostra a assinalar 

afirmativamente, os itens menos assinalados foram “fazer um plano de saúde” com 27% 

e “desenvolver interesses em atividades extratrabalho” com 20%. Foi também pedido, 
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neste questionário, aos sujeitos que colocassem se participaram ou não em algum 

programa de pré-reforma, todos os indivíduos assinalaram que não. 

 

Quadro 6. Atividades individuais de preparação para a reforma: percentagens de 

respostas 

Atividades de preparação do indivíduo para a reforma 
% Amostra total 

(n=45) 

Efetuei descontos para a segurança social 76% 

Fazer um plano poupança reforma/ 

Poupanças pessoais/Outros investimentos 
40% 

Pensar na forma como vou então ocupar esse tempo 36% 

Obter informação sobre legislação para a reforma 31% 

Fazer um plano de saúde 27% 

Desenvolver interesses em atividades extratrabalho 20% 

Outros 2% 

Envolvimento num programa de pré-reforma 0% 

 

Ao nível do que a organização fez para auxiliar na transição para a reforma 

(quadro 7), foi pedido aos sujeitos que avaliassem o nível de preparação da organização 

em três alternativas de resposta, não me preparou nada (71%), preparou-me (27%) e 

preparou-me muito (2%). 

 

Quadro 7. Nível de preparação proporcionado pela organização para a reforma 

  

Não me preparou 

nada 
Preparou-me 

Preparou-me 

muito 

Nível de preparação da 

organização 
71% 27% 2% 

        

Na secção onde se pedia ao indivíduo para indicar, sobre o que a organização fez 

por ele (quadro 8), a percentagem consideravelmente mais elevada foi a do item 

“Organização efetuou descontos para a segurança social” (84%) e o aspeto com a 

percentagem mais baixa foi “planeou a minha atividade profissional” (20%). 

Quadro 8. Atividades da organização para a preparação para a reforma: percentagens de 

respostas 

Atividades de preparação por parte da organização para a reforma 
% Amostra 

total (n=45) 

Organização efetuou descontos para segurança social 84% 

Deu informação sobre legislação para a reforma 24% 

Esclareceu as minhas dúvidas 22% 

Planeou a minha atividade profissional 20% 

Outros  0% 
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Relativamente aos itens sobre as atividades e tempos livres desenvolvidos no 

passado, ou seja antes da entrada na reforma (quadro 9), os itens com a percentagem 

mais elevada são “estar com a família” (84%) e “conviver com os amigos” (60%), 

enquanto as percentagens mais baixas são “atividades artísticas” (9%) e as “atividades 

na comunidade/voluntariado” (7%).  

Em relação às atividades desenvolvidas no presente, ou seja desenvolvidas pelos 

indivíduos enquanto reformados (quadro 9), as percentagens mais elevadas mantêm-se 

as mesmas para os mesmos itens, “estar com a família” (84%) e “conviver com os 

amigos” (82%). É de realçar que em todos os outros itens a frequência de pessoas a 

desenvolver a atividade aumentou. Os aumentos mais salientes das atividades e tempos 

livres do passado para o presente são a atividade física, as atividades artísticas e as 

atividades na comunidade/voluntariado, o que contrasta com as atividades menos 

desenvolvidas no passado.  

 

Quadro 9. Percentagens de atividades e tempos livres desenvolvidos antes e depois da 

Reforma 

Atividades Desenvolvidas Passado Presente 

Atividade Física 24% 56% 

Conviver com os amigos 60% 82% 

Estar com a família 84% 84% 

Ler 36% 49% 

Atividades Artísticas (ex. desenho, pintura, 

escrita) 
9% 31% 

Ver televisão/ir ao cinema/ouvir música 42% 51% 

Passear/Viajar 38% 64% 

Estudar 20% 38% 

Atividades na Comunidade/Voluntariado 7% 29% 

Outros 0% 7% 

4. Discussão 

 Na secção dos Resultados foram apresentados os objetivos da investigação que 

permitirão agora responder às questões de investigação formuladas para este estudo 

exploratório. 

Relativamente à primeira questão de investigação “Qual o nível de 

preocupações de carreira com a reforma?” os valores para o Declínio e para as suas 

subfases são ligeiramente superiores ao valor médio, o que podemos tomar como um 
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indicador de que os sujeitos se preocuparam. Uma análise mais específica permite 

observar que as preocupações na subfase Desacelerar são inferiores à média e que a 

subfase Reforma é aquela em que o nível de preocupações é superior. Estes dados 

corroboram a teoria de Super (1990) ao demonstrar que o nível de preocupações nesta 

fase é relativamente alto tal como a idade dos indivíduos desta amostra pressupunha. A 

diferença nos valores das subfases do Declínio pode dever-se ao facto de o questionário 

estar no passado, ou seja, remetia os sujeitos a uma retrospetiva e no caso do 

Desacelerar, a subfase que aconteceu à mais tempo, os valores terem sido afetados por 

um menor número de recordações.  

“Como se caracteriza a Satisfação com a Vida dos reformados?”, sobre a 

segunda questão verificamos que, de acordo com os resultados, o nível de Satisfação 

com a Vida é ligeiramente superior ao valor médio. Este resultado permite caracterizar 

os indivíduos desta amostra como satisfeitos, o que pode estar relacionado com o fato 

da amostra ser retirada de uma Universidade Sénior, que proporciona aos sujeitos uma 

vida social mais ativa e com um maior número de relações interpessoais importantes 

para a manutenção do equilíbrio e do bem-estar ao longo do envelhecimento (CEDRU, 

2008).   

 Respondendo à questão de investigação 3) “Será que existe relação entre as 

Preocupações de Carreira para a Reforma e a Satisfação com a Vida?”, os resultados 

permitem afirmar que o Declínio e as suas três subfases estão correlacionados com a 

Satisfação com a Vida. Este dado foi o impulsionador para a realização da regressão 

linear. 

 A questão de investigação 4) “Quais as subfases das preocupações de carreira 

no Declínio que melhor predizem a Satisfação com a Vida?” é respondida através da 

constatação do modelo que melhor explica a variância da Satisfação com a Vida ser 

aquele que contêm as três subfases (Desacelerar, Planear a Reforma e Reforma), por 

comparação com os outros modelos que se apresenta no quadro 7. No entanto a variável 

Planear a Reforma é aquela que se considera mais associada à Satisfação com a Vida de 

acordo com o quadro 7.   

“O que é que os indivíduos e as organizações fizeram para preparar e planear a 

reforma?”, a resposta à quinta questão será feita em duas partes. A primeira parte é 

sobre o que o indivíduo fez para preparar a transição para a reforma e constatou-se 

ninguém esteve envolvido num programa de pré-reforma. As percentagens demonstram 

que os sujeitos se prepararam mais a nível financeiro (através de descontos para a 
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Segurança Social e planos poupança) contudo, existe também uma percentagem elevada 

que demonstrou pensar sobre o que iria fazer no tempo livre dispensado pela reforma. 

A segunda parte da resposta à questão de investigação 5) é em relação à 

preparação por parte da organização. A maioria das pessoas (71%) considera que as 

organizações não as preparam nada, embora uma pequena percentagem considerou que 

foi preparada pela organização (27%), o que pode estar relacionado com o aspeto mais 

representativo que os sujeitos sentiram que a organização fez por eles - efetuar 

descontos para a segurança social, mencionado afirmativamente por 84% da amostra.  

A análise à resposta da questão de investigação 5) vai ao encontro de estudos já 

realizados sobre o planeamento financeiro para a reforma que demonstram que este tipo 

de preocupação é um bom preditor para o bem-estar no final da vida. Um melhor 

planeamento financeiro está associado a melhores padrões de vida pela probabilidade da 

reforma ser melhor do que a esperada (Elder & Rudolph, 1999; Noone, Stephens & 

Alpass, 2009). Outros autores referiram a necessidade de se considerar variáveis 

constituintes da preparação para a reforma além das financeiras e de saúde (Hanisch & 

Hulin, 1990). 

Quanto à questão de investigação 6), “Existirão diferenças ao nível das 

atividades desenvolvidas antes e depois da transição do fim da vida profissional?”, é 

particularmente relevante a análise das percentagens das atividades e tempos livres, uma 

vez que demonstra uma diferença significativa ao nível do que é desenvolvido e 

praticado, antes e depois da reforma. Esta diferença pode constatar-se devido a toda a 

amostra pertencer a uma Academia Sénior, o que incrementa o envolvimento desta 

população das atividades e tempos livres (atividade física, atividades artísticas e 

voluntariado) o que vai ao encontro do crescente investimento público e privado em 

atividades e serviços que se destinam a proporcionar à população sénior uma ocupação 

diversificada dos tempos livres (CEDRU, 2008).  

É também possível fazer a comparação com o estudo realizado sobre a avaliação 

das necessidades dos seniores (CEDRU, 2008), que demonstrou que 70,1% da 

população que considera ter um bom estado de saúde mostrou-se igualmente satisfeita 

com a ocupação do seu tempo livre. No presente estudo, a amostra é caracterizada por 

indivíduos que consideram o seu estado de saúde suficiente e bom (cerca de 75% da 

amostra), a frequência de atividades e tempos livres praticada por esta amostra é 

também bastante elevada e o nível de satisfação, tal como demonstrado pelo objetivo 2), 

é ligeiramente superior ao valor médio. Este facto poderá ser um incentivo às 
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organizações para estimularem os colaboradores a participar neste género de atividades 

e/ou ser um estímulo que os sujeitos possam considerar a nível individual, que poderá 

ter repercussões na sua Satisfação com a Vida na reforma e ao nível de um 

envelhecimento ativo. 

 Considerando a discussão dos resultados anteriores, essencialmente ao nível das 

questões de investigação 3) e 4) e da revisão de literatura efetuada, permitimo-nos 

propor um modelo relativo à influência das organizações na formação de atitudes com a 

reforma ou do próprio individuo para com este objeto. 

 Este modelo consistiria na simplificação da equação proposta pela regressão 

linear: 

 

                        DECLÍNIO 

  Satisfação com a Vida =  Desacelerar   Planear a Reforma    Reforma  

Fig.1. Equação simplificada 

 

 

 Partindo do pressuposto que o objeto da atitude será a reforma, o meio para 

auxiliar a formação de atitudes será a organização ou o próprio indivíduo. O modelo 

proposto, de acordo com o resultado da regressão linear, objetiva que o nível de 

preocupações do Declínio, ou seja, o nível de preocupações das três subfases é aquele 

que melhor explica a variação da Satisfação com a Vida, embora a subfase Planear a 

Reforma (a negrito na Fig.1) seja aquela que tem um efeito mais significativo na 

Satisfação com a Vida. 

O modelo poderá ser considerado no seu todo (constituído pelas subfases do 

Declínio) ou focar-se essencialmente, na subfase Desacelerar e Planear a Reforma, por 

estas constituírem as preocupações que maior impacto têm na variância.  

Em relação á subfase Desacelerar existem estudos que comprovam que uma 

transição gradual da condição de trabalhador para a de reformado é preferível a uma 

mudança abrupta, pois a transição gradual permite a incorporação do tempo disponível 

na rotina do quotidiano, o que ajuda a pessoa em mudança a preservar a sua identidade e 

os objetivos de vida, mantendo-se ativa e implicada socialmente (Fonseca, 2012). 

O modelo proposto deverá ser considerado pelas organizações por dois motivos 

essenciais, primeiro porque grande parte dos autores nesta área refere que as atitudes 

são apreendidas e portanto alteráveis (Lima & Correia, 2013) e segundo porque as 
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atitudes são caracterizadas pela acessibilidade em relação ao objeto (Fazio, 1995). Desta 

forma o investimento da organização na formação de atitudes para com a reforma 

servirá como ativação na memória sobre este assunto, e desta forma as organizações 

demonstram preocupação e suporte aos seus colaboradores para o planeamento e para 

esta transição. 

Conclusões 

Sendo o envelhecimento da população uma realidade atual e a reforma um 

acontecimento da vida profissional, a Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e 

das Organizações deverá, em relação a este assunto, prender-se com a transição que 

decorre nessa fase. 

Savickas (1997) define o conceito de adaptabilidade como a qualidade de ser 

capaz de mudar, sem grande dificuldade, para novas ou reformuladas circunstâncias. O 

modelo apresentado na fig. 1 surge como um suporte à adaptabilidade de carreira 

oferecendo um recurso ao individuo sobre como lidar com a transição de um momento 

para o outro, porque a carreira não termina com o fim da vida profissional. No futuro 

será interessante analisar as características de adaptabilidade do indivíduo em relação a 

este momento e seguindo o modelo proposto. 

A valorização da pessoa ainda se encontra muito focada na atividade profissional 

e persiste uma ausência de consciencialização deste período que decorre entre o final da 

vida profissional e o início da reforma. O senior poderá desempenhar um papel mais 

abrangente e ativo na família e na sociedade em geral, associado à maior 

disponibilidade de tempo livre (CEDRU,2008) e isso deve ser algo que o indivíduo 

deverá valorizar sobre o seu autoconceito aquando do planeamento da reforma, com ou 

sem auxílio de um suporte organizacional. 

As conclusões deste estudo devem ser analisadas de acordo com o pensamento 

diferencialista daquilo que distingue as pessoas, as suas necessidades e, neste caso 

específico, as diferenças na forma como lidam com o processo e a transição para a 

reforma. Referindo de novo que o modelo proposto deverá ser considerado pela 

organização mas também pelo próprio individuo, uma vez que o desenvolvimento de 

carreira é atualmente da responsabilidade do individuo, não dependendo das 

organizações devido à instabilidade do mundo do trabalho (Savickas et. al, 2009). 

Existem algumas limitações tais como a reduzida amostra e o facto de esta 

provir do mesmo local. Outra limitação é a necessidade de acompanhamento individual 
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na resposta aos instrumentos neste tipo de população. Por fim, um apontamento que foi 

considerado no momento da análise de dados refere-se à memória, que nesta fase de 

vida pode apresentar lapsos e que segundo Gratzinger, Friedman, Sheikh e Yesavage 

(1990, citado por Marchand, 2001, p. 63) decorrem em maior quantidade em sujeitos 

mais velhos do que em sujeitos mais novos. 

Espera-se que os resultados sirvam de impulso para aprofundar o modelo de 

formação de atitudes para a reforma ficando a sugestão de construção de um 

questionário para avaliar as atitudes dos indivíduos sobre a reforma. Com esta 

investigação ficará disponível um questionário construído com o objetivo de analisar as 

Preocupações de Carreira para a Reforma a ser aplicado em indivíduos que já tenham 

cessado as suas funções profissionais 

Por parte dos Recursos Humanos, o aconselhamento e planeamento sobre a 

reforma, deverá considerar individualmente cada caso, cada tipo de papel, posição e 

nível de trabalho (Hanisch & Hulin, 1990). O sujeito deverá concentrar-se 

essencialmente na sua adaptabilidade, recursos e estratégias (Savickas, 1997), para este 

momento a transição para a reforma. 

Por fim, este estudo pretende estimular uma contínua evolução da investigação 

nesta área, com a constatação da relação entre as preocupações de carreira para com a 

reforma e a Satisfação com a Vida, e com a consciencialização das implicações que 

pode decorrer da causalidade de um conceito para o outro. Compreendendo as 

necessidades que decorrem do processo semiparalelo à reforma, o envelhecimento, 

processo este que demonstra a individualidade de cada pessoa. 
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