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PORTUGAL, 

UM PAÍS A ENVELHECER 

https://fronteirasxxi.pt/wp-content/uploads/2017/10/INFOGRAFIA-

ENVELHECIMENTO.pdf
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https://fronteirasxxi.pt/wp-content/uploads/2017/10/INFOGRAFIA-

ENVELHECIMENTO.pdf

ENVELHECIMENTO ATIVO

As pessoas continuam a participar no mercado de trabalho 

formal, assim como em outras atividades produtivas não pagas e 

a viver vidas saudáveis, independentes e seguras à medida que 

envelhecem 

https://statswiki.unece.org/display/AAI/II.+Ranking
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• Exercício Físico

• Acesso a serviços de 

saúde

• Vida independente

• Segurança financeira

• Segurança física

• Aprendizagem ao 

longo da vida

• Expectativa de vida 

aos 55

• Expectativa de vida 

saudável aos 55

• Bem estar mental

• Uso de tecnologia

• Conexões sociais

• Realização educativa

• Voluntariado

• Cuidados a filhos e 

netos

• Cuidados a adultos 

mais velhos

• Participação política

ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO ATIVO | 4 DOMÍNIOS

Índice emprego - Anos 

• 55-59

• 60-64

• 65-69

• 70-74 

ÍNDICE DE 

ENVELHECIMENTO 

ATIVO  

CLASSIFICAÇÃO

27 países UE

https://statswiki.unece.org/display/AAI/II.+Ranking
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• Cuidadores

• Eleitores

• Voluntários

• Empreendedores

• Em tempos de crise, as pensões podem constituir a fonte principal do rendimento familiar 

e frequentemente permitem aos jovens e às suas famílias lidar com a perda do emprego

• Economia geracional: padrões de consumo em função da idade. 

Em 2010, o consumo dos mais velhos ultrapassava o dos mais novos em 23 países

CONTRIBUTOS DAS PESSOAS MAIS VELHAS

2012, Nações Unidas “Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge”

2012, Nações Unidas “Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge”

• Segurança financeira

• Oportunidades de emprego fléxivel

• Cuidados de saúde a preços acessíveis

• Casas e transportes “age-friendly” – ambientes facilitadores que promovam o “ageing in place”

• Eliminação da discriminação, da violência e do abuso em relação às pessoas mais velhas

• Continuar ativos e membros respeitados da sociedade

NECESSIDADES DAS PESSOAS MAIS VELHAS
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PESSOAS COM 60 E MAIS ANOS QUE VIVEM SOZINHOS 

OU SÓ COM O CÔNJUGE

https://www.natgeo.pt/ciencia/2018/04/envelhecer-em-portugal-o-

estado-do-pais

Em Portugal, quase um milhão de idosos está em situação de 

solidão ou isolamento

“Um estudo da Organização Mundial de Saúde que envolveu 53 

países coloca Portugal no grupo dos cinco piores no tratamento 

aos mais velhos, com 39% dos idosos vítimas de violência.”

https://www.dn.pt/portugal/interior/portugal-esta-nos-cinco-paises-da-europa-que-pior-trata-os-idosos-estudo-9139937.html

VIOLÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS PESSOAS MAIS VELHAS
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Aumento da Longevidade

Mais Envelhecimento Ativo e 

Saudável

Aumento das doenças crónicas

A prevalência da incapacidade 

aumenta com a idade

As mulheres vivem mais tempo que 

os homens mas apresentam níveis 

mais elevados de incapacidade

COMO É QUE VAMOS ENVELHECER NO SÉCULO XXI ?

CELEBRAÇÃO ! DESAFIOS...


