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1. INTRODUÇÃO 

 
Face aos dados apresentados, quer pelas entidades portuguesas, 
quer pelas entidades europeias e internacionais, sobre a evolução 
demográfica em Portugal, em que é patente o progressivo 
envelhecimento da população, é generalizadamente aceite que, se 
não forem tomadas medidas adequadas, esse fenómeno irá acarretar 
um vasto conjunto de consequências nos planos financeiro, económico 
e social no nosso país. 

 
O Conselho Económico e Social (CES), com a consciência de que o 
aumento de esperança de vida representa uma evolução muito 
positiva da sociedade portuguesa, entendeu promover uma análise 
sobre essas possíveis consequências, na perspetiva de eventuais 
alterações nas políticas públicas mais diretamente ligadas a esta 
anunciada evolução, bem como sobre a forma como a sociedade e o 
Estado se devem articular e organizar, no sentido de serem encontradas 
respostas mais eficazes aos problemas e desafios existentes e aos que 
forem ocorrendo, muitos deles até aqui desconhecidos e outros que, 
embora conhecidos, irão surgir com níveis de dimensão cada vez 
mais crescente. 

 
Para isso, foi encomendado um estudo ao Centro de Estudos dos Povos 
e Culturas de Expressão Portuguesa da Universidade Católica 
Portuguesa acerca do “Envelhecimento da população: dependência, 

ativação e qualidade de vida - Desafios e oportunidades”, que vai 
anexado a este Parecer. 

 
Com base nesse estudo e no debate realizado no seio do CES, foi 
elaborado o presente Parecer que, não pretendendo ser exaustivo 
sobre todas as consequências da evolução do peso da população 
idosa no conjunto da população do país, evidencia a necessidade de, 
desde já, se introduzirem alterações nomeadamente nas políticas 
públicas da área social e da saúde tendo em especial atenção o grupo 
de idosos mais vulneráveis e com maior grau de dependência”. 

 
O CES entende que as modificações nessas políticas exigem uma visão 
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de médio e longo prazo, que não se coaduna com o horizonte 
normalmente adotado para as medidas de política pública, que é 
frequentemente determinado por um conjunto de circunstâncias, em 
que a busca de soluções para o imediato ou para o curto prazo são as 
determinantes e que por esta razão nem sempre são as mais 
adequadas para os fins últimos a que são propostos 
 
 
2. ENQUADRAMENTO GERAL DO ENVELHECIMENTO 

 
O aumento das populações seniores face à diminuição da população 
ativa, associado à diminuição das taxas de mortalidade e de 
natalidade ao longo das últimas décadas, tem vindo a acentuar o 
envelhecimento da sociedade portuguesa e do resto da Europa. 

 
A União Europeia passará, nas próximas décadas, de uma situação 
em que tinha 4 pessoas em idade ativa, por cada pessoa com 65 ou 
mais anos, para um rácio de apenas 2 pessoas em idade ativa, para 
cada pessoa com 65 ou mais anos. 

 

Em Portugal e de acordo com os Censos 20111, o índice de 
envelhecimento da população2 era de 128 o que significa que, por 
cada 100 jovens, existiam 128 idosos.  

 
Para se ter uma ideia da evolução daquele índice no nosso país, 
será importante referir que, entre 1960 e 2011, o valor quase 
quintuplicou, passando de 27,3 para os já referidos 128. Em 1970, o 
índice de envelhecimento situava-se nos 34,0; em 1981, esta relação 
era de 44,9; em 1991, o valor era de 68,1 e, em 2001, a proporção de 
idosos em relação ao número de jovens situava-se nos 102,2.  

 
Segundo a mesma fonte, Portugal apresentava no ano de 2001, como 
população residente, 1.693.493 indivíduos com 65 ou mais anos, tendo 
passado, em 2011, para 2.010.064 indivíduos no mesmo escalão etário.  

                                                           

1
 Dados definitivos, INE. 

2
 Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre 

o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 

0 e os 14 anos, INE. 
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O estudo3 que serve de fundamentação técnica a este Parecer refere 
que as projeções realizadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), 
indicam que o peso da população idosa (65 e mais anos) no total da 
população aumentará de 19,2% em 2011 para 32,3% em 2060.  
  
Por volta de 2030, a população com mais de 50 anos poderá 
representar metade da população (atualmente representa 38%) e uma 
em cada quatro pessoas terá 65 e mais anos. Dito de outro modo, 
em 2030 o número de pessoas com 65 e mais anos, será o dobro dos 
jovens até aos 15 anos e quase o triplo, em 2050. Para ilustrar melhor a 
evolução havida neste campo, basta lembrar que, em 1981, as crianças 
e jovens até aos 15 anos eram o dobro dos que tinham mais de 65 anos. 
 
Quanto ao índice de longevidade da população4, constata-se que 
este tem vindo a aumentar nas últimas décadas, tendo sido de 39 em 
1991, 41 em 2001 e 48 em 2011. Estamos, pois, perante um aumento da 
longevidade da população.  
 
Para além da frieza dos números, importará ainda referir as mudanças 
ocorridas na estrutura social, nomeadamente na estrutura familiar e nas 
consequências da presença das mulheres no mundo do trabalho, a par 
do êxodo rural e da constituição do tecido urbano, tudo 
acompanhado por um generalizado distanciamento das políticas 
públicas que condicionam e influenciam o fenómeno do 
envelhecimento. 
 

Segundo o Eurobarómetro sobre o envelhecimento, publicado em 
janeiro de 2012, 27% dos portugueses gostariam de continuar a 
trabalhar depois de atingirem a idade da reforma. No entanto, existem 
trabalhadores que entram em reforma antecipada na sequência de 
acordos ou despedimentos aos quais se seguiu desemprego de longa 
duração. 
 

                                                           

3
 O Envelhecimento da população: dependência, ativação e qualidade de vida - Desafios e 

oportunidades, Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa, Universidade Católica 

Portuguesa, 2012. 

4
 Relação entre a população mais idosa e a população idosa, definida habitualmente como o quociente 

entre o número de pessoas com 75 ou mais anos e o número de pessoas com 65 ou mais anos, INE. 
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O CES considera no entanto importante realçar que o aumento da 
esperança média de vida e o envelhecimento das pessoas, não 
podem deixar de ser vistos como fatores muito positivos, que resultam 
de inquestionáveis progressos da nossa sociedade, em áreas como a 
saúde, a educação, a nutrição, as condições de trabalho e de vida, 
não podendo portanto ser reduzido aos impactos e desafios numa 
óptica de custos. 

 

Por outro lado, entende ainda o CES que é importante desconstruir 
uma imagem não real que as pessoas com 65 ou mais anos passam a 
necessitar de e a receber serviços - em vez de serem parte ativa na 
sociedade e na produção da riqueza - e criar condições para 
promover uma verdadeira participação deste grupo no domínio social, 
económico, cultural e político, combatendo as discriminações 
baseadas na idade. 

 

 
3. IMPACTO DO ENVELHECIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO IDOSA 

 
Ao estudar a população idosa convém ter presente que, atingir os 65 
anos, no atual quadro de desenvolvimento humano, em si mesmo, não 
importa uma imediata transformação dos indivíduos, em idosos, no 
sentido mais corrente do termo. Neste plano, olhar para os idosos implica 
necessariamente, observar duas realidades diferentes: os idosos ativos 
independentes, na plena posse das suas faculdades intelectuais e os 
idosos dependentes, com evidentes e quase sempre progressivas 
vulnerabilidades.  
 
A verdade é que o envelhecimento é um processo que atinge 
diversamente os cidadãos em sede de progressiva vulnerabilidade que, 
aliás, é ela própria de natureza diferenciada. Embora, felizmente, uma 
maioria significativa dos cidadãos que alcançam os 65 anos estejam na 
plena posse das suas faculdades, inexoravelmente o quadro das 
dependências agrava-se com o devir e esse agravar coloca problemas 
específicos que obrigam sempre a esse duplo olhar sobre os idosos. 
 
Sem prejuízo, analisado o envelhecimento à luz do atual paradigma, 
identificam-se como fatores de risco para os idosos a ausência ou 
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diminuição de rendimentos, sobretudo em face do aumento do custo 
de vida, a solidão e a inatividade. Após 2008, verificou-se uma 
diminuição brusca da participação na atividade económica da 
população idosa, mesmo após terem atingido a idade da reforma e a 
efetivarem. 
 
Esta realidade acentua o empobrecimento desta população. Fontes 
comunitárias indicam que, no ano 2011, a população com 65 e mais 
anos em risco de pobreza ou de exclusão social em Portugal era de 
24,5%5 e considerando a presente crise, essa percentagem terá 
aumentado muito significativamente. De acordo com um estudo de 
Asghar Zaidi6, Portugal é o país da União Europeia que deverá registar 
um risco de pobreza entre a população idosa mais elevado no futuro 
(2046) devido à redução do “rácio de benefício” que mede a 
evolução da despesa em pensões por pensionista comparativamente 
ao salário por trabalhador. 

 
De facto, em Portugal a população idosa tem sido tradicionalmente um 
dos grupos mais desfavorecidos em termos económicos, sendo que o 
seu nível de vida depende sobretudo das pensões. Em 2011, o principal 
meio de vida desta camada populacional era assegurada em quase 
90% pelas pensões e, segundo fontes comunitárias cerca de 1,5 milhões 
de aposentados e reformados têm reformas e pensões abaixo dos 500 
Euros. 

 
Segundo os Censos 2011, residiam em Portugal Continental 10.562.178 
pessoas, das quais 866.827 residiam sozinhas, sendo que 406.942 (cerca 
de 47%) eram idosas. Mais, neste conjunto de idosos que vivem sós, 59% 
(241.452 indivíduos) têm 75 ou mais anos.   
 
Mas se esta percentagem de isolamento residencial dos idosos é muito 
significativa, já relativamente a outras formas de sociabilidade, como a 
amizade e as relações de vizinhança, face à realidade europeia, 
Portugal encontra-se numa situação aparentemente considerada 
confortável, uma vez que, apenas cerca de 2% da população de 65 e 

                                                           

5
 “At risk of poverty or social exclusion by age group, 2011”, Eurostat, 2013. 

6
 “Population aging and financial and social sustainability challenges of pension systems in Europe: A 

cross-national perspective”, Asghar Zaidi, 2010. 
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mais anos, não tem contacto com amigos, encontrando-se pois entre os 
cinco países com maior proporção de pessoas com 65 ou mais anos 
que mantêm relações de amizade. 

 
Apesar de, em Portugal se verificar uma tendência acentuada para 
que cada vez mais idosos residam sozinhos – aumento de 29% do 
número de idosos nesta situação na última década, o que indica que 
uma em cada cinco pessoas com 65 ou mais anos de idade estejam a 
viver isolados7 – pode-se comprovar que, independentemente do seu 
isolamento, aquela mantém relações sociais com a comunidade, 
embora muitas vezes e crescentemente, cada vez mais ténues. 
Considera-se que esta realidade em Portugal não é homogénea em 
todo o seu território, apresentando diferenças significativas consoante 
se trate de grandes centros urbanos ou de regiões rurais. Mesmo dentro 
dos grandes centros urbanos, verificam-se realidades diferentes nos 

bairros antigos e tradicionais e nas novas zonas urbanas. 

 
Importa ainda referir que, com a esperança média de vida a crescer, 
também o número de casos de doenças associadas ao 
envelhecimento aumenta. Assim, nos últimos anos, os casos de 
demência diagnosticados são cada vez mais, visto ser uma doença que 
afeta essencialmente a terceira idade. Para uma melhor perceção, em 
2009, a nível mundial, existiam 35.000.000 de casos de demências 
diagnosticados na Europa, 7.300.000 e, em Portugal, 153.000. 
 

 

4. PERCEÇÃO DO PAPEL DO IDOSO NA SOCIEDADE 

 
Em Portugal, e pese embora todos os esforços no sentido oposto, a 
sociedade ainda é dominada por um pensamento baseado em mitos e 
estereótipos, em relação ao idoso (assumindo-se a designação de 
idadismo), pelo que permanece a ideia, embora pouco assumida, de 
que as pessoas idosas, mesmo não estando doentes, são incapazes de 
se desenvolverem como indivíduos e de exercer a sua cidadania. 
 
 

                                                           

7
 Fonte: INE; Censos 2011. 
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A verdade é que os idosos desenvolvem hoje em Portugal um 
importantíssimo papel de apoio e suporte às suas famílias, sendo em 
muitos casos determinantes no auxílio que prestam em sede de 
prestação de cuidados aos filhos e netos.    

 
Curiosamente, em Portugal, a percentagem de portugueses que 
assumem já terem sido discriminados devido à idade é uma das mais 
baixas da Europa. Mas também, contrariamente à tendência europeia, 
algumas práticas de discriminação tendem a aumentar com a idade, 
sendo os idosos o grupo etário onde a gravidade dessas 
discriminações é mais evidente. 

 
Existe alguma contradição numa sociedade que discrimina as pessoas 
mais idosas, nomeadamente no que concerne à sua participação no 
mercado de trabalho, quando a população se encontra a 
envelhecer. A saída precoce e não desejada do mercado de trabalho 
acelera o envelhecimento pessoal, pode favorecer o aparecimento 
de certas doenças e está, muitas vezes, associada a uma desproteção 
destas pessoas.  

 
A referida contradição radica em vários fatores que passam pelo baixo 
nível de escolaridade e de competências tecnológicas, pela não 
validação e certificação das competências profissionais adquiridas ao 
longo de uma vida de trabalho, pela falta de uma gestão 
organizacional que incorpore a dimensão idade bem como por um 
contexto de crescente desemprego no país, tendo a taxa de 
desemprego jovem, até 25 anos, atingido os 40% no último trimestre de 
2012, enquanto no caso dos jovens até 35 anos a taxa de desemprego 
subiu para 46%. Os idosos deparam-se assim com dificuldades 
específicas na manutenção e no acesso ao emprego. 
 

 
5. ESTRUTURAS E MEDIDAS EXISTENTES DE APOIO À POPULAÇÃO IDOSA 

 
O Estado Português, como primeiro responsável pelo apoio à 
população idosa mais vulnerável, tem promovido, pela via da 
cooperação, o investimento no desenvolvimento de uma rede de 
serviços e de equipamentos sociais, de modo a poder dar resposta às 
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necessidades da população idosa e mais carenciada. 
 
É neste contexto que as IPSS8, as Misericórdias, as Fundações e outras 
entidades de solidariedade social assumem a sua importância, 
nomeadamente através de protocolos estabelecidos entre as suas 
Uniões e o Estado. 

 
Em 2010, segundo o Relatório da Carta Social9, identificaram-se mais de 
6.000 entidades proprietárias de equipamentos sociais, das quais 68,1% 
pertencem a entidades não lucrativas e 31,9% a entidades com fins 
lucrativos. A questão é que a esmagadora maioria das respostas 
lucrativas é dirigida apenas à primeira infância e no que diz respeito  ao 
número de entidades proprietárias de equipamentos sociais, por  
exemplo, as Misericórdias têm em média 4 a 6 valências, ao passo 
que as IPSS têm 1 a 2 e as entidades com fins lucrativos têm 1.  

 
Outro aspeto curioso é que, de acordo com o mesmo Relatório, a 
distribuição percentual das novas respostas sociais é de 73% para 
entidades não lucrativas e apenas 27% para entidades lucrativas, o que 
permite a leitura de que, em tempo de contração económica, é o 
sector social que continua a investir. 
 

Ainda de acordo com o mesmo documento, desde 1998, as respostas 
sociais direcionadas a pessoas idosas apresentaram um crescimento de 
67%, nomeadamente os Centros de Dia (47,1%), os Lares de idosos 
(56,6%) e o Serviço de Apoio Domiciliário (92,9%). Apesar deste 
crescimento, verificaram-se dificuldades em garantir o apoio aos idosos 
através do serviço de apoio domiciliário, de uma forma atempada e 
consistente em termos de quantidade e qualidade. Por isso, mantem-se 
como alternativa, a procura de acolhimento em lares de idosos.  

 
Nos últimos 30 anos e como consequência do aumento do número de 
idosos e da esperança média de vida, tem-se registado uma 
significativa mudança no perfil das doenças e na consequente 
repercussão na despesa pública no sector da saúde. A despesa com os 

                                                           

8
 Instituições Particulares de Solidariedade Social. 

9
 Carta Social, Rede de Serviços e Equipamentos Sociais, Gabinete de Estratégia e Planeamento, 

Ministério da Solidariedade e da Segurança Social. 
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doentes crónicos - na sua maioria idosos - em Portugal que, no princípio 
dos anos 90 do século passado, se cifrava em cerca de 20% do total de 
despesa do Ministério da Saúde - os seus principais drivers são o maior 
consumo de medicamentos e de meios auxiliares de diagnóstico, mais 
unidades de saúde, mais médicos e mais horas de atendimento - neste 
momento estima-se que essas despesas possam estar acima dos 70%.  
 
Constata-se também, paralelamente, um aumento generalizado dos 
custos da saúde que, visto o parágrafo anterior, penalizam sobretudo os 
idosos.  
 
No domínio da saúde, a resposta social que mais se encontra 
direcionada para os idosos são as Unidades de Cuidados Continuados. 
Em 2006, o Estado criou a Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados (RNCCI) recorrendo, para a implementar, por razões de 
celeridade e de custos, ao setor social, com quem celebrou acordos de 
prestação de serviços. Este setor representava assim, em 2011, cerca de 
67% da RNCCI, num total de 5.981 camas, sendo necessário o reforço 

da prestação pública desses cuidados. 

 
Neste momento, verifica-se ainda uma reduzida cobertura dos 
cuidados continuados a idosos, bem como um conjunto de 
constrangimentos nas admissões dos mesmos nas diferentes tipologias, 
devido à dificuldade de articulação entre as diversas entidades 
intervenientes no processo de admissão. Acresce, como se referiu 
acima, a explosão do número de doentes com demências, 
nomeadamente a Doença de Alzheimer, para as quais estas unidades 
não estão preparadas. A este respeito importa ter presente que 
Portugal se encontra perante uma situação dramática, uma vez que, 
segundo os números disponíveis, as demências atingem em Portugal 2% 
da população com 65 ou mais anos, 30% da população com 80 ou 
mais anos e 45% da população com 90 ou mais anos. As demências 
são, pois, já consideradas uma epidemia com uma incidência 
crescente, como se vê sobretudo na população idosa, sendo urgente a 
intervenção do Estado junto das famílias e das diversas respostas sociais 
que prestam apoio e cuidados a estes doentes. Verifica-se, ainda que 
os utentes vítimas de demência integrados em Lares, apesar da sua 
elevada dependência, não têm acesso facilitado ao Serviço Nacional 
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de Saúde o que provoca uma sobrecarga dos reduzidos recursos 
atualmente disponíveis. 

 
Importa referir que os utentes das várias respostas sociais, 
principalmente os que residem em Lar, se caracterizam por terem idade 
bastante avançada, serem na sua maioria mulheres, terem pensões 
baixas e poucas habilitações literárias. Como maiores necessidades em 
contexto de apoio domiciliário e lar, destacam-se as dificuldades na 
realização da higiene pessoal e da alimentação. 

 
Os principais problemas com que as Misericórdias e as IPSS se têm 
deparado advêm do modelo de financiamento em vigor, que dificulta 
uma gestão sustentável das instituições. 
 

Ao nível das despesas, verifica-se que algumas das instituições têm 
conseguido diminuir os custos, por via de projetos dirigidos à gestão 
sustentada, com o objetivo de promover modelos de gestão mais 
eficazes e eficientes. Cabe salientar ainda que se constata um número 
significativo de instituições com dificuldades em promover a sua 
sustentabilidade, uma vez que a atividade exige um peso considerável 
de mão-de-obra intensiva e qualificada e, face às dificuldades já 
referidas da RNCCI, existe um número cada vez mais significativo de 
utentes acamados. 
 
O triângulo “qualidade de serviço, modelo de gestão, custos” deverá 
ter uma aproximação e abordagem integradas, designadamente no 
que se refere à tipologia de soluções e área geográfica, devendo 
atender devidamente aos interesses dos idosos e das famílias. Assim, 
dever-se-á procurar otimizar o binómio qualidade/custo mediante 
articulação eficiente de soluções diferenciadas ou alternativas – apoio 
a domicílio, centros de dia ou de noite, famílias de acolhimento, lares-
residências assistidas -, procurando uma adequada dimensão regional 
(potenciadora de qualidade e de minimização de gastos) e fazendo 
apelo a outras soluções municipais ou intermunicipais prestadas no 

âmbito do apoio social. 

Identifica-se como problema na área da proteção social a acentuada 
ausência de recursos humanos qualificados e a falta de oportunidades 
para o desenvolvimento de competências nos serviços sociais de apoio 
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a idosos. Também na área da saúde, verifica-se a falta de 
competências específicas, nomeadamente de geriatria, gerontologia, 
demências e cuidados paliativos, entre outras. Estas e outras carências 
implicam que o Estado reconheça que se trata de áreas privilegiadas 
de intervenção, tanto mais que podem criar um número considerável 
de novos postos de trabalho de qualidade, com formação e condições 
adequadas 
 
Tendo em conta esta análise e o nível dramático da evolução da taxa 
de desemprego, especialmente da população jovem, faz todo o 
sentido que se aposte na formação de profissionais das várias áreas 
envolvidas para uma qualificação orientada e necessária.  

 
6. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DAS INSTITUIÇÕES DE ECONOMIA SOCIAL 

 
De acordo com os resultados preliminares obtidos no âmbito da Conta 
Satélite da Economia Social, em 2010, a economia social representava 
2,8% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) nacional, 4,6% das 
remunerações, 5,5% do emprego remunerado e 4,7% do emprego total 
(em ambos os casos, medido em unidades de trabalho equivalentes a 
tempo completo – ETC). A remuneração por ETC nas entidades da 
economia social era 83,4% da média nacional. 
 

O setor da economia social caracteriza-se por forte heterogeneidade, 
estando presente em múltiplas áreas de atividade. Em 2010, os serviços 
de ação e solidariedade social eram a principal atividade económica, 
gerando 41,4% do VAB deste sector. 
 
Das cerca de 55 mil unidades consideradas no âmbito da economia 
social, as associações e outras organizações representavam 94,0%, 
sendo responsáveis por 54,0% do VAB, 64,9% do emprego (ETC 
remunerado) e 62,7% das remunerações. As cooperativas constituíam o 
segundo grupo de entidades com maior peso relativo, em termos do 
número de unidades, VAB e remunerações. 
  
A generalidade das entidades do terceiro sector (Misericórdias e IPSS) 
caracteriza- se por se encontrar numa situação difícil, nomeadamente: 
 

• na relação entre a sustentabilidade e oferta de serviços de 
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qualidade; 
• nas dificuldades económicas das famílias que, cada vez têm 

menor capacidade de efetuar as comparticipações das respetivas 
respostas sociais; 

• nos cortes recentes das pensões cujo nível médio já era baixo e 
que obrigatoriamente têm impacto sobre o pagamento das 
mensalidades; 

• no aumento da despesa de exploração resultante, por exemplo, 
do aumento do preço dos serviços de água e eletricidade; 

• na redução do número de pessoas a procurar os Lares, por 
dificuldades económicas; 

• na comparticipação reduzida por parte da Segurança Social. 
 
A este propósito convém ter presente que a despesa associada à 
permanência com um idoso em Lar é estimada em cerca de 1.100 
Euros por mês, de acordo com estudos desenvolvidos pela CNIS10 e 
pela UMP11. Embora este valor varie de região para região, a verdade é 
que o Estado comparticipa apenas nesse custo com 351,83 Euros, isto é, 
menos de 34 % (valores de 2012). O restante obtém-se somando 85% 
da reforma do utente (em média cerca de 250 Euros), a 
comparticipação das famílias (cerca de 375 Euros) e em certos casos, 
cada vez mais, os recursos das próprias instituições. Por outro lado, a 
estes valores, deve ser acrescentado o custo com medicamentos, 
fraldas e outras despesas de saúde, que os familiares não 
comparticipam por falta de recursos e que, em muito, excedem os 
15% do valor da reforma que o idoso retém. Ora, tendo presente que as 
comparticipações das famílias estão a decrescer em média 25 a 30% 
com tendência para um evidente agravamento, constata-se uma 
situação de preocupação extrema. 
 
Parece igualmente importante de referir que a atual crise económico-
financeira tem atingido fortemente os idosos portugueses visto serem 
uma população generalizadamente atingida pelos baixos rendimentos, 
o que os torna dependentes, nomeadamente em sede de custos com 
a saúde e da comparticipação das famílias em sede de apoios sociais. 
 
                                                           

10
 Confederação das Instituições Particulares de Solidariedade Social. 

11
 União das Misericórdias Portuguesas. 
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Visto o papel de verdadeira "almofada social" exercido por estas 
instituições, o CES considera muito importante que seja dado o devido 
acompanhamento por parte do Estado no sentido de evitar qualquer 
quebra do apoio que prestam aos idosos. 

 
7. MODELOS FUTUROS DE RESPOSTAS SOCIAIS NUMA PERSPETIVA DE INOVAÇÃO SOCIAL 

 
Nos últimos anos, em todos os países da UE, verificou-se que cresceram 
os programas de cuidados de longa duração para idosos fora dos 
esquemas mais tradicionais, defrontando um conjunto de fatores de 
natureza demográfica, social, tecnológica, epidemiológica e política 
que influenciam, quer a procura, quer a oferta de cuidados 
domiciliários12. Verifica-se a nível europeu, um aumento da procura de 
cuidados ao domicílio, mais individualizados e personalizados, o que se 
traduz numa inovação, contrariando a procura habitual de lares 
institucionais. 
 
De facto parece evidente para todos que a oferta de cuidados 
domiciliários é a que mais agrada aos cidadãos idosos e que privilegia 
as famílias. No entanto, vista a própria natureza do envelhecimento 
como um processo evolutivo de fragilização das pessoas, a prestação 
de cuidados domiciliários deve ser olhada não como a “única” resposta 

mas como “uma” das principais respostas.  

 
A este respeito vale a pena salientar que o desenvolvimento das 
tecnologias de informação e comunicação, tem levado ao progresso 
de sistemas de teleassistência para apoio à distância, numa lógica de 
permanência no domicílio, assim como o software que se dedica à 
segurança e acompanhamento dos utentes em contexto institucional. E 
naturalmente, ter presente, a evidência de uma mudança progressiva 
do perfil cultural dos futuros idosos que, claramente estarão ainda mais 
disponíveis para a sociedade da comunicação do que os atuais idosos. 
 
                                                           

12
 O Envelhecimento da população: dependência, ativação e qualidade de vida - Desafios e 

oportunidades, Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa, Universidade 

Católica Portuguesa, 2012. 
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Verifica-se a procura de soluções que importa acompanhar como é o 
caso das parcerias entre o setor público e o setor solidário e a 
necessidade de articulação entre as áreas e serviços do setor social e 
do setor da saúde, muitas vezes com a participação das autarquias. 
 
 
8. CONCLUSÕES GERAIS E RECOMENDAÇÕES 

 
• No caso específico de Portugal, para além das consequências 
sociais, económicas e culturais que esta evolução demográfica 
implica - diminuição do crescimento económico potencial e aumento 
das despesas relativas aos sistemas de pensões, saúde e cuidados a 
longo prazo - importa ter em conta a conjuntura atual que decorre da 
aplicação do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF), 
bem como os respetivos efeitos nos rendimentos das famílias, no 
emprego, na capacidade financeira e recursos do Estado e 
consequentemente no terceiro setor. Assim, 
 
• O CES regista que, perante a realidade europeia e mais 
concretamente de Portugal, a população idosa é um dos grupos mais 
desfavorecidos em termos económicos, sendo que, de acordo com 

fontes comunitárias, 1,5 milhões de aposentados e reformados têm 

reformas e pensões abaixo dos 500 Euros. Neste contexto, o CES mostra-

se ainda apreensivo com as previsões da Comissão Europeia que dão 
nota de que Portugal é o país onde a taxa de substituição13 mais 
decrescerá entre 2008 e 2048, em grande parte devido à aplicação do 
factor de sustentabilidade.14 
 
• O CES considera que, não só devem ser desenvolvidas respostas 
que respondam às necessidades e carências desta população - o que 
por sua vez implicará um crescimento do emprego sobretudo na área 
da ação social e de saúde - como também se deve viabilizar um 
“novo” período de vida ativa que surge após o decurso do período de 

                                                           

13
 A taxa de substituição é calculada com base na percentagem do rendimento na vida ativa que é pago 

como pensão. 

14
 Variação projetada das taxas de substituição dos regimes de pensões legais e complementares entre 

2008 e 2048 (pág. 5, figura 2), Uma agenda para pensões adequadas, seguras e sustentáveis, Livro 

Branco, Comissão Europeia, 2012. 
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vida profissionalmente ativa, mas igualmente capaz de criar riqueza e 
fazer funcionar a economia, isto é, promover o enquadramento político 
e legislativo adaptado às suas condições físicas e cognitivas que 
permita aos idosos reformados continuar a desempenhar um papel 
ativo na economia do país. 
 
• O CES considera que o impacto do envelhecimento demográfico 
sobre os sistemas de pensões públicos deve ser permanentemente 
monitorizado, garantindo-se a sustentabilidade financeira a médio e 
longo prazo e uma adequada proteção social, evitando alterações 
abruptas ou medidas, como as impostas no âmbito do PAEF, 
designadamente o corte de pensões que provocam a redução de 
rendimento e o aumento da pobreza e o tratamento discriminatório dos 
aposentados no que respeita à fiscalidade. 
 
• O CES destaca a necessidade de promover o Plano Internacional 
de Ação do Envelhecimento, tal como foi expresso na Assembleia 
Mundial sobre o Envelhecimento, aprovada em 2002, em Madrid.  

 
O CES recomenda que, para se atingir os objetivos identificados, 
deverá ser acelerada a flexibilidade das respostas sociais que não é 
incompatível com a implementação de mecanismos coordenados, 
bastante exigentes na gestão, auditoria, complexidade organizacional 
- prática esta conhecida nos países nórdicos. Neste sentido, as 
respostas sociais devem ser capazes de se ajustar às necessidades 

concretas dos idosos de forma célere.  

• O CES recomenda que se deve promover a descentralização dos 
prestadores através de instituições locais, sempre que possível com a 
participação das autarquias, num contexto de proximidade, 
respeitando as suas ligações, conhecimentos e adaptabilidade, 
potenciando os escassos recursos disponibilizados com vista a 
atingirem-se os objetivos descritos de forma eficaz e eficiente. 
 
• O CES recomenda a adoção, por parte do Estado, de ações que 
promovam um adequado planeamento, afetação e racionalização 
dos recursos envolvidos, com o objetivo de aumentar a eficácia das 
respostas sociais junto dos cidadãos.  
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• O CES recomenda que se perspetive o crescimento da 
população idosa como uma oportunidade social, cultural e 
económica: 

 
i. Na perspetiva social, investir em estruturas criadoras de capital 

social, promovendo uma maior coesão comunitária, através, por 
exemplo, de atividades em conjunto de diversas gerações - um 
bom exemplo é o voluntariado que se perspetiva como meio que 
pode possibilitar aos cidadãos seniores permanecerem ativos e 
contribuírem para a comunidade, divulgando conhecimento e 
experiência; 

 
ii. Na ótica cultural, o sector do turismo sénior e as academias e 

universidades seniores são claramente áreas de crescimento; 
 
iii. Na área económica, surgem novos desafios na consolidação e 

inovação de serviços a prestar à população idosa, na procura de 
uma melhor eficiência e eficácia de respostas e na criação de 
emprego - de especialização e proximidade - e de novos perfis 
profissionais. 

 
Assim, 

 
• Sendo o envelhecimento ativo, o princípio a defender e a 
promover no âmbito desta temática, o  CES recomenda que seja 
dada oportunidade a uma maior participação da população idosa no 
prolongamento voluntário da sua vida ativa, quer este se concretize no 
âmbito do voluntariado, quer através do desenvolvimento de 
atividades propiciadoras de rendimentos contribuindo, 
concomitantemente, para a sua realização pessoal, assim como para 
o aumento da riqueza do país.    
 
• O CES recomenda que os valores plasmados no Ano Europeu do 
Envelhecimento Ativo, isto é, a solidariedade, a cooperação intra e 
intergeracional, a coesão social que se traduz no bem-estar individual e 
coletivo e exige o combate à pobreza e à exclusão social, bem com o 
combate à discriminação em razão da idade sejam defendidos e 
protegidos. 
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• A mudança da representação social do idoso será, no 
entender do CES, um dos pontos de partida e um dos maiores desafios 
em Portugal pois só assim se poderá promover o envelhecimento com 
dignidade e qualidade, ao nível da saúde, do trabalho, da família, da 
habitação, da vizinhança e da economia. Valorizar os contributos da 
população idosa –  envolvendo o idoso na identificação das suas 
necessidades específicas e aspirações - significa reduzir custos sociais, 
económicos e financeiros. 

 
• O CES advoga que a alteração da imagem negativa do 
envelhecimento deve ser trabalhada no contexto de mercado de 
trabalho, do sistema de saúde, do sistema de educação, do sistema de 
ação social e da comunicação social. 
 
• O CES recomenda, neste quadro, uma melhor coordenação 
entre serviços de saúde, que poderá levar a uma redução de custos, 
aperfeiçoar os resultados em saúde dos idosos e a induzir a adoção de 
tecnologias de informação para melhor servir os idosos e grupos etários 
mais fragilizados no âmbito da marcação de consultas, da circulação 
dos resultados dos exames e testes, de exames perante juntas médicas, 
da vigilância de situações de alto risco, ou da mobilização rápida de 
socorros de emergência. 

 
• O CES recomenda que se valorizem iniciativas como as 
academias e universidades seniores e os programas de voluntariado, 
de forma a permitir a inserção e a participação social dos idosos. 
Caminhando ao encontro dos princípios de envelhecimento ativo, 
caminhamos para uma maior qualidade de vida. 
 
• O CES recomenda que se promova o turismo sénior e o turismo 
acessível para todos, recorrendo a estruturas como o Inatel e outras, 
como forma da divulgação cultural e do património, material e 
imaterial, entre os mais velhos. 

 
• Na defesa do envelhecimento ativo e no combate ao 
isolamento, o CES regista como muito positivo todo o trabalho 
desenvolvido, à semelhança do que é atualmente realizado pelas 
forças de segurança - no âmbito dos projetos que funcionam como 
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plataformas de identificação de pessoas idosas isoladas em situação de 
risco e vulnerabilidade e encaminhamento desses casos para os 
serviços adequados – sendo exemplos de boas práticas, no que se 
refere ao conhecimento das situações alvo de intervenção e de 
prevenção ao isolamento. 

 
• O CES recomenda que sejam intensificadas as respostas sociais 
como agentes sociais de apoio direto aos idosos, nas diversas situações 
de dependência, de isolamento social, de saúde, de participação 
social e inclusive de emprego. De facto, as respostas sociais, o serviço 
de apoio domiciliário, os centros de dia e os centros de noite, vêm 
prevenir e combater o isolamento social e promover a qualidade de 
vida, resultando assim numa resposta mais económica e mais humana a 
nível do meio ambiente do idoso. 
 
• Estas são respostas sociais que devem ser alvo de grande análise 
e investimento, uma vez que se revelam veículos e/ou meios para 
prolongar a qualidade de vida, promover a autonomia do idoso no seu 
ambiente, reduzir a dependência de serviços e potenciar as redes de 
vizinhança e familiares. 

 
O CES entende que a avaliação da rede das instituições de 
intervenção é da maior importância para delinear a estratégia de 
política social e promover uma imagem positiva do envelhecimento. É 
esta ferramenta que detém a informação dos seus recursos e 
logicamente das condições e necessidades dos idosos, promovendo a 
eficaz articulação entre os serviços sociais e de saúde, bem como com 

as outras áreas.  

O CES recomenda vivamente que se intensifiquem os esforços de 
coordenação, não só entre os serviços de saúde públicos e os serviços 
de apoio social públicos, mas também no seio dos próprios serviços, no 
sentido de serem eliminadas situações de sobreposição, de lacunas e 

de desperdício nas atividades a desenvolver. 

O CES recomenda que a lógica das respostas sociais, direcionadas para 
o idoso, deve assentar na integração da população com 
impossibilidade de permanecer no domicílio, em lares, tendo a RNCCI 
por seu lado funções fundamentais na convalescença e reabilitação, 
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para além dos cuidados paliativos. 

 
No momento de retração económica em que o país se encontra, o CES 
é de opinião que a sustentabilidade das instituições depende, 
sobretudo, de uma gestão mais otimizada, inovadora, que passe pelo 
estabelecimento de parcerias formais e informais entre o sector público, 
privado e a sociedade civil. Depende ainda da capacidade para 
utilizar modelos mistos de financiamento que reduzam a dependência 
do financiamento público. 

 
  
9. OUTRAS RECOMENDAÇÕES  

 
Tendo o CES um papel fundamental na promoção de novos olhares e, 
consequentemente, no desenvolvimento de uma nova geração de 
programas, relativamente à população idosa, considera ainda: 

 
• O fenómeno do envelhecimento e as políticas associadas não 
pode ser dissociado da circunstância de Portugal se deparar com um 
duplo envelhecimento, isto é, não só as pessoas vivem mais tempo, 
como há uma diminuição fortíssima da taxa de natalidade. Neste 
sentido o CES recomenda a necessidade e urgência na adoção de 
políticas de promoção da natalidade e de apoio à família. 
 
•  O CES recomenda, tendo em conta a insuficiência do mercado, 
o reforço dos recursos afetos às instituições do setor social, bem como o 
apoio à família e o combate à pobreza, sobretudo dos idosos. Neste 
caso, a adequação das pensões de velhice às despesas dos idosos, 
nomeadamente através da actualização do valor das pensões 
mínimas, constitui um instrumento imprescindível para um efectivo 
combate à pobreza, a par de uma melhor coordenação dos serviços 
públicos responsáveis pela qualidade das respostas às carências 
básicas dos idosos. 
 
• O CES recomenda que as políticas de educação e de formação 
profissional intensifiquem a qualificação nestas áreas, dado o alto nível 
de empregabilidade que apresentam. Neste particular, o CES chama a 
atenção para as grandes necessidades que hoje já se verificam na 
componente de apoio domiciliário. 
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• O CES recomenda a dinamização de três vetores tidos como 
fundamentais nos domínios da educação, formação e qualificação: 

 
i. A generalização de ofertas atrativas de educação de adultos 

para populações tendencialmente idosas e, cuja frequência é 
essencial a uma aprendizagem vitalícia como alavanca a um 
estilo de vida ativo e mentalmente saudável; 

 
ii. A promoção da oferta formativa adequada aos perfis profissionais 

atuais e emergentes, quer para os jovens (formação inicial), quer 
para adultos (formação de ativos); 

 
iii. A sensibilização e qualificação limiar de cuidadores informais, 

designadamente familiares. 
 
• Tendo em conta a importância do papel da comunicação social 
na formação de estereótipos e na consolidação das representações 
sociais, o CES recomenda aos media que difundam uma imagem mais 
positiva dos idosos, que permita uma maior consciencialização não 
discriminatória do papel que estes podem assumir na sociedade. 

 
• O CES recomenda às autoridades, em cooperação com a 
respetiva entidade reguladora: 

 
i. O efetivo cumprimento por parte dos operadores de 

comunicações dos deveres de serviço público universal, 
perspetivando uma total cobertura da população, 
independentemente da sua condição socioeconómica ou 
geográfica, no acesso a meios essenciais de comunicação, 
designadamente de natureza móvel; 

 
ii. Que as unidades de saúde da área assegurem uma coordenação 

local e efetiva com as restantes entidades interessadas, 
responsáveis pela prestação de cuidados continuados integrados. 
 

 
• De forma semelhante, o CES recomenda uma atividade 



 

 
Parecer de Iniciativa sobre as consequências económicas, sociais e organizacionais decorrentes do envelhecimento  

da população 
 

23 / 27 
 
 

colaborativa estreita entre os serviços de saúde e de proteção social e, 
ainda, uma melhor articulação local entre entidades autárquicas, 
privadas e serviços desconcentrados do Estado, incluindo o incentivo 
à incorporação de uma forte utilização das TIC15 na consolidação das 
redes locais, garantes da prestação de serviços essenciais aos idosos. 

 
• As necessidades atuais dos idosos carecem de respostas 
adaptáveis, de acordo com o meio, com os serviços disponíveis, 
adquirindo neste contexto a flexibilidade das respostas sociais uma 
grande importância. Nesta conjuntura, o CES recomenda que os 
serviços públicos ofereçam uma resposta articulada, como por exemplo 
um utente poder contratualizar o serviço de apoio domiciliário e 
pernoitar no centro de noite. 

 
• A cidadania dos idosos tem que ser ampliada e reforçada. Não se 
pode ignorar que a pessoa idosa necessita da sua autonomia e que é 
titular dos seus direitos e deveres perante toda a sociedade. A sociedade 
precisa mudar a sua conduta em relação ao envelhecimento pois uma 
sociedade que tem consciência dos direitos de todos os indivíduos está 
capacitada para garantir o espaço social de todos os cidadãos, 
nomeadamente dos idosos. 

 
Assim, o CES adverte os decisores políticos que promovam iniciativas no 
sentido de a sociedade reconhecer a “cidadania” dos idosos e incentivar 
à participação ativa desta população na definição dos programas 
destinados aos próprios. 

 
Ainda neste âmbito, o CES recomenda a revisão da Lei do Voluntariado 
e de programas de turismo sénior bem como outras formas e modelos 
mais adequados de transição entre a vida de trabalho e a inatividade. 

 
• Pode dizer-se que o processo de envelhecimento do ser humano 
está sujeito a mudanças e/ou transformações ao longo dos tempos, 
sendo que defender a cidadania do idoso é um processo da maior 
importância, que deve ser contextualizado no tempo e na sociedade 
em que este se insere. 

 
                                                           

15
 Tecnologias de Informação e Comunicação. 
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Neste âmbito, o CES considera que devem ser tidas em conta as 
mudanças na estrutura da população portuguesa aquando do 
planeamento e organização territorial. A paisagem, os edifícios, o 
sistema de transportes e a habitação da cidade contribuem para uma 
mobilidade confiante, um comportamento saudável, para a 
participação social e para a autodeterminação ou, pelo contrário, 
para um isolamento triste, para a inatividade e para a exclusão social. 
 
Assim, o CES exorta ao reforço e alargamento das iniciativas que visem 
a promoção das “Cidades Amigas das Pessoas Idosas”, o que passa 
pela sensibilização dos municípios e outras estruturas públicas de 
atuação local e regional, para a necessidade de planeamento e 
adaptação dos territórios às necessidades de uma sociedade cada vez 
mais envelhecida, de acordo com as propostas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

 
• O CES recomenda a dinamização de condições que promovam 
a partilha de conhecimentos, competências e experiências dos mais 
idosos junto dos mais jovens, quer por via do empreendedorismo sénior 
e/ou apoio ao empreendedorismo intergeracional, quer por via do 
mercado de trabalho, valorizando o trabalho dos idosos enquanto 
tutores, formadores, consultores ou mentores. 

 
• O desenvolvimento da política de qualidade das respostas sociais 
é inevitável e fundamental, pelo que o CES aconselha a que se 
incentive as instituições a oferecerem serviços de qualidade que 
satisfaçam em pleno as necessidades dos seus utentes. 
 
•  O CES recomenda que às pessoas com demência, residentes em 
lares ou nos seus domicílios, seja facilitado o acesso aos cuidados de 
saúde curativos e preventivos, de que necessitam, através de uma 
estratégia nacional que permita, ao nível local, respostas articuladas 
das unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Esses 
cuidados deverão assentar em acordos de ligação entre as unidades 
de saúde e o lar, ter dinâmicas de proximidade e de continuidade e ser 
assegurados por uma equipa de profissionais de saúde qualificados 
para o efeito.   

 
• O CES recomenda a desburocratização do acesso à RNCCI, de 
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forma a rentabilizar os recursos disponíveis e a prestar os melhores 
cuidados aos utentes, quer através do acesso facilitado aos meios de 
diagnóstico, quer à própria intervenção e acompanhamento do utente 
e famílias. 

 
• O CES realça o impacto dos processos de consolidação 
orçamental e de ajustamento económico em curso em vários países 
europeus nas suas políticas sociais e sistemas de bem-estar e 
consequentemente nos grupos mais vulneráveis, onde se incluem os 
idosos. Neste contexto o CES advoga que deve ser encontrado um 
equilíbrio intergeracional entre as necessidades dos mais jovens e dos 
mais idosos evitando-se, a todo o custo, uma competição pelos recursos 
disponíveis, que entende ser prejudicial para toda a sociedade. 
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PARECER DE INICIATIVA SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS ECONÓMICAS, SOCIAIS E 

ORGANIZACIONAIS DECORRENTES DO ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO 

 
Declaração de Voto 

 

A CGTP-IN vota favoravelmente o Parecer de Iniciativa sobre as Consequências económicas, sociais e 
organizacionais decorrentes do envelhecimento da população, considerando que o documento faz um 
bom diagnóstico, actualizado, da realidade dos idosos portugueses.  

No Parecer de Iniciativa, o CES salienta as dificuldades que os idosos portugueses atravessam derivadas 
das baixas pensões, do aumento do custo de vida, dos crescentes custos com a saúde, mas também 
alerta para as dificuldades decorrentes de uma crescente desertificação e envelhecimento do interior do 
país. Estas têm sido situações recorrentemente denunciadas pela CGTP-IN, e é com agrado que as 
vemos reflectidas no presente Parecer. 

O Estado tem um papel insubstituível nos serviços e infra-estruturas de apoio aos idosos. É ao Estado, 
através das suas funções sociais de Saúde e Segurança Social, que incumbe responder às necessidades 
da população idosa, e garantir que esta acede a todos os cuidados públicos de que precisa, de forma 
universal, gratuita, e de qualidade. 

Como tal, e sem ignorar o papel complementar desempenhado pelas instituições de solidariedade social, 
a CGTP-IN gostaria de salientar que as respostas do Estado no apoio aos idosos continuam a ser 
manifestamente insuficientes, sendo absolutamente necessário o seu reforço com meios humanos, 
físicos e financeiros. Mostra-se também urgente o investimento em serviços públicos especificamente 
dirigidos a esta camada da população.  

A concretização de uma verdadeira política pública ao serviço da população idosa não é dissociável da 
urgência de aumentar as pensões de velhice, que consubstanciam 90% do total dos rendimentos dos 
idosos. As baixíssimas pensões de reforma são a causa e a consequência do elevado número de idosos 
com carências económicas, sendo o seu aumento a principal forma de garantir uma velhice digna.  

Neste contexto, a CGTP-IN propôs e gostaria de ver reflectido no presente Parecer uma posição firme do 
CES quanto à necessidade de aumentar as pensões de velhice, nomeadamente as pensões mínimas, 
como medida fundamental de combate à pobreza.   

Lisboa, 13 de março de 2013 

 

Os representantes da CGTP-IN 

 


