DEMOGRAFIA E MUTACAO
DAS CATEGORIAS ETARIAS
Entre os trac;os centmis das sociedades neste.final de milenio,figura o enve/hecimento daspopula('lies.
Nes/e artigo, que privi/egia a progres.wlo do envelhecimento em Porlllgal, srrit analisado 11 pope/ dos do is
principais molores destr process11 {/i!tundidade e mortalidade) e as principais caracteril"!icas dessa muta(:ttll do peljil eltirio da popula(·ao, tanto no passado rrcrn/1! conw nofiiluro proximo.
Mas. se 11 enrl'ihrcimen/11 da popula(·c/o e, em primeiro lugw; uma verifica~·(/o de tipo estatistico, oseu
significado extra vasa o d11minio da pum demografia. As implicar;lies des le curso dosfactos .w/11 cada Fe:
mais evidenles sobre os mais mriados se('!ores, pelo que. lWS/e artigo, /am/)(?mse debate a imporflincia
que !em a refim!ncia ao envelhecimelllo da popula('{tOna c11mpreensrlo do evo/uir das sociedades
eJndhecidas.

MariaJoc/o Va/ente Rosa'

Actualmente, falar-se da mutar;ao das categorias etarias significa falar do envelhecimento das popular;oes, nor;ao que nao deve ser confunclida com o envelheci mento na
perspectiva dos inclivfcluos.
0 envelhecimento dos indivfcluos tem um caracter necessaria e inevitavel, o que nao
acontece eo m o envelhecimento das popular;oes. No caso dos indivfcluos, pode clizer-se
que envelhecer nao eum exclusive clas socieclades contemporaneas, sendo um processo
inevitavel, embora com manifestar;oes variaveis de pessoa para pessoa.
Quanto ao envelhecimento da popula~ao, realidade que neste artigo se privilegia,
ele e, em primeiro Jugar, uma verificar;ao de tipo estatfstico.
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Assim, por envelhecimento da populas:ao entende-se uma alteras:ao da composis:ao
etaria populacional a qual podera, para simplificar, ser apresentada como equivalendo a
uma das seguintes situas:oes: aumento da importancia estatfstica da populas:ao em idade
idosa ("envelhecimento no topo") ou diminuis:ao da importancia estatfstica da populas:ao
em idade jovem ("envelhecimento na base") ou aumento da importancia estatfstica da
populas:ao em idade idosa e diminuis:ao da importancia estatfstica da populas:ao em idade
jovem ("duplo envelhecimento").
0 envelhecimento da populas:ao corresponde, deste modo, a uma determinada evolus:ao de categorias populacionais particulares - categorias etarias- sendo normalmente
identificada a populas:ao idosa eom o grupo de idades 60 e mais anos, ou 65 e mais anos, e
a populas:ao jovem com o grupo de idades menos de 20 anos, ou menos de 15 anos.
Diferentemente do envelhecimento individual, o envethecimento da populas:ao nao e
urn tras:o de todas as sociedades em todos os tempos.

Frans:a e apontado como o pafs que manifestou mais cedo o envell1ecer da populas:ao, se
bem que tambem aqui as percentagens de pessoas corn 65 e mais anos se tivessem mantido
sempre inferiores a 7% ate meados do seculo XIX, sendo s6 em meados do seculo XX que
essas percentagens atingiram os 10%( 1>.Acresce ainda que, e relativamente autiliza~ao do
tenno "envelhecin1ento da populas:ao", foi tambem s6 no seculo XX que essa nos:ao foi
referida pela 1nvez, no ambito de um estudo apresentado em 1928 por Alfred Sauvy, sobre
aevolu~ao provavel dos nascimentos e 6bitos em Frans:ade 1927 a 195612>.
Actualmente, o panorama e bem diferente.
Em termos estatfsticos, verifica-se que sao cada vez mais as populas:oes que contam,
no seu seio, com mais de I0% de pessoas idosas. Quanto anos:ao de "envelhecimento da
populas:ao", ela encontra-se tarn be m totalmente banalizada e os estudos sobre este tema ja
ultrapassam largamente o inicial cfrculo restrito dos dem6grafos.
Existe assim uma indiscutfvel generalizas:ao do ass unto "envelhecin1ento populacional",
para o que concorrem do is factores impo11antes: um mais quantitativo e outro de ordem
mais qualitativa.
A primeira razao (de tipo quantitativo), clecorre de cluas caracterfsticas que apresenta o
envelhecimento clas popu las:oes da actualiclade: universalidade e inelutabilidade.
A universaliclade significa que o envell1ecimento da popula~ao, embora nao seja inevitavel (tal como o eo envelhecimento dos indivfduos), constitui uma tendencia dominante das
populas:oes cla actualiclacle, inclepenclentemente do seu nfvel de clesenvolvimento.
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Um dos resultados eo aumento da idade media da populac;ao, a qual, segundo os
dados avanc;ados pelas Nac;oes Unidas (World Population Prospects: 1998), passou, em 1950 e em 1998, de 23,5 anos para 26, I anos no mundo, de 28,6 anos para
36,8 anos nas regioes mais desenvolvidas e de 21,3 anos para 23,9 anos na regioes
menos desenvolvidas.
Relacionada com este trac;o de universalidade esta a inelutabilidade do envelhecimento
da populac;ao. 0 ultimo Relat6rio sabre a Situac;ao da Populac;ao Mundial (FNUAP, 1999:22)
refere a este prop6sito o seguinte: "0 envelhecimento gradual da populac;ao mundial nas
pr6ximas decadas e uma certeza. As razoes desta tendencia reflectem os substanciais
progressos humanos alcanc;ados neste seculo- uma mo11alidade infantile de crianc;as mais
baixa; melhor nutric;ao, educac;ao, cuidados de saude e acesso ao planeamento familiar; e
uma esperanc;a de vida mais elevada".
Deste modo, o envelhecimento da populac;ao, nao sendo um trac;o necessaria a qualquer populac;ao, euma evoluc;ao quase "obrigat6ria" do presentee do futuro das socieclacles. E isto acontece, nao em virtude de um "acaso" ou de uma inevitabilidacle. Ela esta
directamente relacionada coma dinamica pru1icular de do is compm1amentos demogn1ficos:
natalidade/fecundidade e mmtalidade.
Com efeito, a diminuic;ao dos nfveis de mortalidade e de fecundidade, inicialmente
observada nas populac;oes dos pafses mais desenvolvidos, esta a espalhar-se por todo o
planeta pelo que, aescala mundial, as discrepancias enu·e os valores das grandes regioes
atenuam-se (Quadros nQ1 e n~).
Quadro n9 1- Evoluc;ao comparada da esperanc;a de vida anascenc;a
(em anos) nos pafses industriais e menos desenvolvidos ap6s 1950<3l
Period a

Pafses industriais

Pafses menos
desenvolvidos

1950-55

66,5

40,9

25 ,6

1960-65

69 ,8

47,7

22 ,1

1970-75

71,2

54 ,6

16,6

1980-85

73 ,0

58,5

14,5

1990-95

74,4

62,3

12,1

Ganhos 1950-1955

7,9

21,4

Fonte:

Na~oes
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Quadro nQ2- Evolugao comparada da fec undidade nos pafses industriais e menos desenvolvidos ap6s 1950<4>

Perfodo

indiceS intetico de Fecu ndidade
(nQ media de filh os por mulher)
Pafses menos
Pafses industria is
desenvolvidos

Diferenp

1950-55

2,77

6,13

3,36

1960-65

2,6 7

5,97

3,30

1970-75

2,11

5,39

3,28

1980-85

I,84

4,1 5

2,3 1

1990-9 5

I,70

3,48

1,78

Ganhos 1950-1955

-1,07

-2,65

Fo nlc: Na9oes Unidas (1995).

Mas se falar de envelhecimento da populagao significa falar de uma alteragao
da composigao etaria da populagao, tornada universal e inelutavel, e preciso tambem nao esquecer que os numeros que constituem a materia-prima do envelhecimento sao numeros de pessoas que vivem e participam de contextos sociais especfficos. Eaf que tem origem o segundo principal motivo de interesse (que clesigmimos por qualitativo) por esta alteragao da base morfol6gica cla socieclade.
Sendo a idade mais do que uma variavel cronol6gica, esta modifica~ao da estrutura
etaria naturalmente que se vai reflectir sobre multiplos domini os da sociedade: o encerramento de algumas escolas primarias por falta de alunos, a necessidade de refor~o dos
sistemas de apoio social e de presta~ao de cuidados a longo prazo, a crescente utiliza~ao
dos_servi~os de saude (em virtude de, nas idades mais avan~adas, se agravarem as patologias mais impmtantes geradoras de intemamento e de aumentarem as probabilidades de se
juntarem varias patologias) ea progressiva pressao financeira sobre a seguran~a social
(nomeadamente no que respeita ao financiamento das pens6es de velhice) sao disso exemplos.
0 "envelhecimento da popula~ao", ass unto inicialmente tratado pela demografia, en-

tra entao para a lista dos temas centrais da sociedade neste final de seculo, reflectindo-se
de forma decisiva, nas orientag6es das politicas governamentais, nas relag6es cidadao-Estado, nas vivencias familiares, entre outras.
Neste artigo, serao desenvolvidas as principais caracterfsticas desta evolu ~ao
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clemografica, tomando-se como caso a popul a~ao portuguesa. E is to pm·que, apesar do
cankter universal do envelhecimento populacional, nem todas as popu l a~6es experimentam essa evolu~ao de igual modo, observando-se um numero infinite de express6es cla
mesma.
Com efeito, e de acordo comas informa~oes clivulgaclas pelas Na~oes Uniclas para
1999, cerea de I5% dos habitantes europeus tem 65 ou mais anos, contra 13% naAmerica
do Norte, 6% na Asia e naAmerica do Su1, 4% naAmerica Central e 3% em Africa. A
Europa figura, assim, como a regiao mundialmente mais envelhecida, havendo quemja a
tivesse apelidac!o de Continente Grisalho. Neste contexto, Portugal, embora seja um pafs
onde so recentemente se come~ou a falar do envelhecimento da popul a~ao e que inclui
regioes (nomeac!amente as insu1ares) pouco envelhecidas em tennos europeus, nao soja
participa de uma forma particulannente activa desta evoluc;ao demogn1fica (os nfveis de
envelhecimento da populac;ao portuguesa ja estao muito pr6ximos dos observados namedia da UE< 5>), como integra zonas excepcionalmente envelhecidas, especialmente localizadas no interior do espa~o continental< 6>.

1. Factores do envelhecimento da

popula~ao

portuguesa

Entre 1960 e 199 1(data do ultimo momento censitario), a populac;ao portuguesa registau uma signi ficativa modificac;ao da seu perfil etario, conforme se pocle concluir da observac;ao da Figura n° I .
Figura n° I Piram ides de iclacles para Portugal, em 1960 e em 1991
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Fontes de dados: xoe Xlll0 Recensemnento Geralda Popula9iio, l.N.E.,Lisboa.

Assim, e em trinta anos, a contigura~ao que apresentava a piramide de idades em I960,
ainda proxima da forma triangular (i.e. tipo "acento circunflexo"), vai dar lugar, em 1991,
a uma piramide de idades eom uma configurac;ao proxima da forma tipo "urna", estreitando-se a base e alargando-se o topo.
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Os anos sessenta podem servir de mru·co aentrada da sociedade portuguesa numa nova
fase, onde as t:ransfmma96es sociais se aceleram. A este respeito, Ant6nio Ban·eto (1996:35)
nota o seguinte: "Apesar da perene sensa9ao de imobilismo e tal como qualquer outra
sociedade, Pmtugal nao esteve pm·ado ate 1960. Mas talvez nao tenha, nas decadas anteriores, mudado muito depressa. Pelo men os, o ritmo de evolu9ao era mais lento do que o
dos seus vizinhos europeus. Igualmente como outros paises, Portugal conheceu urn perfodo
durante o qual, ou a partir do qual, o dtmo de mudan9a se acelerou consideravelmente. A
decada de 60 marca esse momento. Mais ano, men os ano, ea partir dessa altura que se
desenham, de modo convergente e nipido, as profundas transforma96es sociais (.... )".
Entre as varias areas sensfveis avasta gama de transfmma96es sociais ocorridas esta
a demografia. Neste domfnio, assiste-se a uma descida dos nfveis de fecundidade e de
mortalidade eo envelhecimento da popula9ao portuguesa come9a a adquiri.r consistencia
enquanto tendencia. Corn efeito, muito embora os movimentos migrat6rios tivessem contribufdo para alterar conjunturalmente a composi9ao etaria da popula9ao pmtuguesa, foi a
evolu9ao dos comportamentos face afecundidade e mortalidade que fez corn que a transfigura9ao progressiva do perfil etario da popula9ao pmtuguesa, no sentido do envelhecimento, se "instalasse" como uma tendencia pesada da sociedade(7' .
Assim, e relativamente afecundidade, na decada de oitenta, Portugal perdeu a sua
capacidade de renovar as gera96es, deixando de ser, no ambito europeu, uma das regi5esreservat6rio de famflias de descendencias numerosas.
Em termos demograficos, para que as ~era96es se renovem e necessaria que o nfvel de
fecundidade ferninina, medido atraves do Indice Sintetico de Fecundidade (IS F), seja igual
ou superior a 2, 1filhos por mulher. Ora, do infcio dos anos 60 para o infcio dos anos 90, os
nfveis de fecundidade das mulheres portuguesas passaram de valores do ISF ligeiramente
superiores a 3 filhos por mulher (i.e, de 3,15 filhos em 1960/61 e de 3,0 filhos em 1970171 ),
para valores inferiores a 2filhos pormulher: de 1,60 filhos em 1990/91 ede 1,46 filhos em
1997 (segundo as estimativas do INE para esse momento).
Esta situa9ao em que se passa de nfveis de fecundidade relativamente elevados para
uma outra em que a substitui9ao de gera96esja nao se encontra garantida (a qual nao e
exclusiva da popula9ao portuguesa, sendo sentida actualmente por todos os 15 pafses da
UE) tem implica96es 6bvias sobre a composi9ao etaria da popula9ao. 0 mimero de nadosvivos dirninui (em Pmtugal, o numero anual de nados-vivos passou de cerea de 314 mil em
1960 para cerea de 116 rnil em 1990, sendo em 1997 de 113 rnil) e a popula9ao nas idades
mais jovens vai-se tornando progressivamente men or.
Quanto amortalidade, verificaram-se significativos avan9os nas "chances" de vida
dos pottugueses.
0 primeiro sinal deste "bonus" de vi cl a fez-se sentir ao nfvel das idades mais jovens e
muito especialmente no 1o anode vida. Com efeito, ainda no infcio dos an os 60 mm·riam,
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em Portugal, mais de 80 crian~as com menos de 1 ano por cada mil nascidas, valor que
pode ser considerado extremamente elevado, nomeadamente se comparado eom os valores observados no mesmo momento na maioria dos 15 pafses que actualmente integram a
UH 8l. Trinta anos depois, istoe, no infcio dos anos 90, o numero de 6bitos eom menos de
1ano por cada 1000 nados-vivos, vai corresponder a valores signiticativamente mais baixos (e bastante menos diferenciados dos verificados em todos os outros pafses da UE),
sendode 11,0%oem 1990, de9,3 %oem 1992 ede6,4%oem 1997.
0 aumento da probabilidade de se sobreviver durante o 1o ano de vida nao constitui

necessariamente um factor agravante do envelhecimento da est:J.utura etiria, podendo "compensar" os efeitos da redu~ao dos nfveis de fecundidade sobre o declfnio da popula~ao
jovem<9l. Uma morte evitada na primeira idade pode, neste caso, ser assimilada a um
nascimento suplementar e como tal constituir uma atenuante do envelhecimento na base
da estmtura etaria. Contudo, a diminui~ao dos nfveis de mottalidade infantile juvenil tem,
a prazo, urn efeito na progressao do envelhecimento, pelo acrescimo das hip6teses de se
chegar as idades avan~adas. Tal implica~ao e sensfvel em Portugal, pois, de acordo com
os nfveis de mortalidade aqui observados, enquanto que no infcio dos anos sessenta cerea
de 61 homens e de 73 mulheres por cada 100 poderiam esperar sobreviver ate aos 65 anos,
no infcio dos an os noventa esses valores passam para 73, no caso dos homens, e para 87,
no caso das mulheres. Como tal, o numero de pessoas pertencentes as gera~oes mais
numerosas nascidas em perfodos de fecundidade elevada vai chegando cada vez mais
"intacto" as idades avan~adas.
Ainda sobreo papel da mortalidade no refor~o da importancia estatfstica da popula~ao
com mais idade, note-se que nao foram s6 as hip6teses de se chegar a sexagemirio que
aumentaram. As pessoas idosas passaram, tambem, a contar eomum tempo medio de vida
mais dilatado, se bem que, nos anos noventa, os valores da esperan~a de vida aos 65 an os
dos pottugueses sejam menores que os verificados na maim·ia dos pafses da UE<10l. Desta
forma, um portugues eom 65 anos passou a poder esperar viver no infcio dos an os noventa
mais 400 dias, no caso dos homens e mais 730 dias, no caso das mulheres, que no infcio dos
anos sessenta (Valente Rosa,1996.b:200-202).
Se as duas plincipais razoes do "envelhecimento da popula~ao" foram, como se referiu, a natalidade/ fecundidade ea mmtalidade, actualmente, a progressao do envelhecimento
pouco depende da evolu~ao da fecundidade. Tal significa que, mesmo que se venha a
verificar urn ligeiro aumento dos nfveis actuais de fecundidade, daf podeni resultar um
ligeiro atenuar do ritmo de envelhecimento da popula~ao portuguesa, mas nunca a extin~ao
dessa tendencia<11 l.
Os resultados do cenario do Eurostat (Statistiques Demographiques), para Portugal, a
que fm·emos referencia na analise que se segue, baseiam-se, alias, numa hip6tese de
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ligeiro aumento dos nfveis de fecundidade (passando o ISF para I,69 tilhos no ano 2020),
para a!em de suporem tambem uma hip6tese de aumento dos valores da esperan9a de vida
anascen9a (passando, em 2020, para 75,3 anos, no caso dos homens, e para 81,9 anos, no
caso das muU1eres) e uma hip6tese de saldo migrat6rio positivo (que atinge +25000 pessoas/ano no ano 2020). Assim, e nao obstante o ligeiro acrescimo dos nfveis de fecundidade
assumido por este cenruio, a popula9ao portuguesa continuara, como veremos, a envelhecer.

2. Altera~oes em curso do perfil etario da popula~ao portuguesa
Coma reclu9ao de nascimentos a ser compensada por um maior tempo medio de vida
das pessoas, a popula9ao portuguesa esta a envelhecer.
Esse envelhecimento come9a por manifestar-se numa diminui9ao da importancia da
popul<wao em iclade jovem e nu m aumento do peso da popula9ao em idade idosa (nao s6
em termos relativos como tambem absolutes)- Figura no2. Assim, de acordo eo m os dad os
do xo e Xillo Recenseamento Geral da Popula9ao (INE) enquanto que a popula9ao portuguesa aumentou em cerea de I milhao de pessoas, de 1960 para 1991, passando de 8,889
mil em 1960 para 9,863 mil em 1991, o numero de indivfduos commenos de 15 anos
rccluziu-se, no mesmo perfodo, em cerea de 620 mil efectivos, passando de 2,592 mi lpara
I,972mil. A essa climinui9ao do numero de pessoas com menos de 15 anos vai tambem
corresponclcr uma reclu9ao da importancia relativa deste grupo etario no ambito da popula9ao portuguesa, a qual passa de 29% em 1960 para 20% em 1991. Simultaneamente, o
numcro de pessoas com65 e mais an os torna-se cada vez mais signiticativo: entre 1960 e
199 1, o valor de pessoas neste grupo etario praticamente duplicou, passando esse numero
de 709 mil para I,342 mil, respectivamente. Em termos relativos, as percentagens de
pessoas com 65 e mais anos, na popula9ao portuguesa, tambem tiveram um aumento
signiticativo: de 8% em 1960 passaram para 14% em 1991.
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Figuran°2
Evolu<;ao da im portancia (em n• absolutos e %) dos grupos
de idade 0-14 anos e 65 e m ais anos em Portugal, de 1960 a
1991 (sexos reunidos)
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Fontes de daclos: x• a xm• Recenseamento Geral cla Populayao, !NE, Lisboa.

Em virtu de destas evoluc;oes, em que o grupo de idades jovem perde importancia c o
grupo de idades id os a aumenta, a tradicional supremacia estatfstica do grupo de id ades 014 an os sobreo grupo de idades 65 e mais anos fica comprometida.
Em Portugal, a populac;ao em idade jovem, embora ainda seja mais numerosa que a
populac;ao em iclade idosa, os quantitativos desses dois grupos estao cada vez menos
distantes: em 1960, por cada I00 pessoas eom men os de 15 anos existiam apenas 27 eo m
65 e mais anos, em 1970 esse valor sobe para 34, em 1981 para 45 e em 1991e1e sobe para
68- Figura !1°3.
B.rol•~o

do Rumero de pessoas nos grupos de idade 0-14 a nos •
86 • mals aaos , observada e prevlsta p ara Port•gal ( sexo s
reu•idos )

Fontes de dados: x• a XIll" Recenseamento Gem Icla Popula9iio, !NE, Lisboa.
*Projec9iies (cenario de base) divulgadas pelas Statistiques demographiquues ( 1996), Eurostat.
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Note-se ainda que, e de acordo corn os resultados do Cenfuio de Base do Eurostat, sera
so durante a segunda decada do proximo seculo que o numero de idosos tera supremacia
sob reo numero de jovens em Portugal, situa~ao que nao sera especffica da popula~ao
portuguesa, passando a verificar-se, em 2020, em todos os outros pafses da UE, corn
excep~ao para a lrlanda( 12l.
Mas, se a nfvel nacional, o numero de jovens so deve ser ultrapassado pelo numero de
pessoas idosas no proximo seculo, releve-se que ja existem varias regi5es do pafs onde tal
ja acontecia em 1991, havendo inclusivamente doze conce1hos do Continente portugues
(todos localizados no interior) onde o numero de pessoas idosas correspondia, nesse momento, a mais do dobro do numero de pessoas em idade jovem. Sao eles: Idanha-a-Nova,
Gaviao, Vi la Velha de Rodao, Nisa, Ma9ao, Alcoutim, Penamacor, Vila do Rei, Sabugal,
Crato, Caste1o de Vide e Marvao (Valente Rosa: 1998:859).
As modifica~5es do perfil etario da popula~ao, sintetizadas atraves da evolu~ao dos
do is grandes grupos de idade Govern e idosa), vao corresponder a outras altera~5es, entre
as quais destacamos as seguintes:

Aumento do numero de Idosos por Popula9ao em IdadeActiva
Popula~ao em idade de trabalhar cada vez mais vel ha

Emergencia de uma nova categoria estatfstica: 4a idade

2.1. Aumento do numero de ldosos por Popula~ao em IdadeActiva
Paralelamente ao envelhecimento global da popula~ao portuguesa, verifica-se que o
numero de indivfduos no grupo de idades "activa" (que se fez COITesponder acategoria
etaria 15-64 anos) por cada efectivo "jovem" (i.e. eo m menos de 15 anos) e "idoso" (i.e.
corn 65 e mais anos) aumentou ligeiramente entre 1960 e 1991: passou de 1.7 para 2.0,
respectivamente. A pmtir do inicio do proximo seculo, o valor dessa razao estatfstica (grupo de idades activa/ idades jovem e idosa) pode, contudo, entrar em fase de diminui~ao
passando, segundo o cenario de base do Eurostat, para 1.9 em 2020- Figura no 4.
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Evolu.,;ao das razoes estatisticas entre gruposde id ad e s
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Mas, muito embora a populas:ao no grupo de idades activa continue a corresponder
praticamente ao dobro da populas:ao em idade "nao activa", isso nao significa que tudo se
mantenha na mesma. Corn efeito, enquanto que o numero de pessoas em idade activa por
cada pessoa eom menos de 15 anos tern vindo a aumentlli' (passando de cerea de 2 em 1960
para cerea de 3 em 1991e provavelmente sera 4 em 2020), o numero de pessoas em idade
activa por cada pessoa eo m 65 e mais anos esta a diminuir (passando de cerea de 8, em
1960, para cerea de 5 em 1991 e provavelmente sera urn pouco men os de 4 em 2020)Figuran04.
Poroutras palavras, em 1960, existiam cerea de 8 pessoas em idade activa para 5 em
idade "nao activa" e em 2020 para os 8 primeiros, poderao apenas existir 4 dos segundos.
A situas:ao nao e, deste modo, muito diferente, ea!guns ate poderao achar que o peso das
idades "inactivas" sobre as "activas" tende a diminuir. S6 que, enquanto em 1960, desses
5 indivfduos em idades "nao activas", 4 tinham menos de 15 anos e apenas I tinha 65 e
mais anos, em 2020, dos 4 indivfduos em idades "nao activas",ja s6 2 serao jovens e 2
serao idosos.
A interpretas:ao dos valores das relas:oes estatfsticas do grupo de idacles activa eom os
outros dois grupos de idades concluz-nos a duas consideras:oes<13l.
Uma cliz respeito aprogressiva transferencia do peso das responsabilidacles, que recaem sobre a populas:ao em idade activa, da iclade jovem para a iclade idosa que, em tem1os
colectivos, poden1 representar muito mais do que uma simples troca de parcelas de valor
equivalente.
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Sabe-se que tanto nas idades jovens como nas idades idosas o consumo e superior a
produ~ao. Contudo, e no quadro da nossa sociedade, o custo/valor de urn jovem e de urn

idoso em nada se assemelham, pelo que a diminui~ao do valor da rela~ao estatfstica entre
os grupos de idades activa e idosa indicia urn significativo agravamento das obriga~oes
financeiras colectivas (relativas aos idosos), em vez das familiares (tradicionalmente asseguradas em rela~ao aos jovens). Este agravamento das despesas decOtTente do aumento
de encargos que se destinam a proteger o risco que significa a velhice e/ou a recompensar
toda uma vida produtiva anterior, podeni, inclusivamente, constituir urn importante factor
de tensao social. Aos que "pagam" poden\ ser-lhes exigido cad a vez mais (visando urn
objectivo menos atractivo do que se se tratasse de encargos corn a forma~ao das idades
jovens) e/ou aos que "recebem" poden\ ser-lhes garantido cada vez menos.
A outra aprecia~ao, mais de ordem metodol6gica, prende-se corn o significado das
m·dens de grandeza da rela~ao idades activa!idades idosa, que nao deve ser interpretado
como expressao da reh1~ao "activos empregados" I "pensionistas de velhice".
0 numero dos que se encontram na situa~ao de "pensionista de velhice", por principio
legal, poden\ ser proximo do m1mero de indivfduos corn 65 e mais an os (idosos). Em 1991,
a diferen~a entre o total de "pensionistas de velhice" eo total do grupo 65 e mais anos
rondou os 10 mil indivfduos. Quanto adiferen~a entre o numero de "activos empregados"
eo numero dos que estao no gmpo de idades 15-64 anos, ela devera ser bem maior por
razoes varias, nomeadamente:desemprego, invalidez, pre-reforma, ou prolongamento da
escolaridade. Em 1991, o total de "activos empregados" foi inferior ao total do grupo 15-64
an os em cerea de 2 milh5es de indivfduos. Oaf que, sendo o numerador da razao estatfstica
"activos empregados"/"pensionistas de velhice" muito mais baixo que o da razao
demografica idades activa!idades idosa, o resultado do 1o indicador fosse, em 1991, bastante men or que o do 2°, i.e., de aproximadamente 3, no caso da re1a~ao financeira, e de
praticamente 5, no caso da rela~ao demografica. Deste modo, aos valores cada vez men ores da razao demografica (gmpos de idades activa!idosa), conesponderao valores bastante
mais baixos entre "os que descontam corn base nos rendimentos de trabalho" e "os que
recebem por direito de idade".Assim, muito embora o envelhecimento da popula~ao nao
seja a unica razao de agravamento dos esfor~os corn o financiamento das pensoes de
reforma, ele constitui-se como urn factor explicativo nao negligenciavel.

2.2. Popul a~ao em idade de trabalhar cada vez mais velha
0 envelhecimento da popula~ao parece ainda nao estar a afectar o valor global da
popula<;:ao em idade activa, bem como a importanciarelativa deste grupo no ambito do
volume total de portugueses.
Corn efeito, de 1960 para 1991 , o grupo de idades activa passou a con tar eo m cerea de
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mais de 1 milhao de pessoas (passando de 5,589mil em 1960 para 6,549mil em 199 1).
Em termos relativos, a importancia deste grupo tambem ficou refor~ada de 1960 para
1991, passando de 62%em 1960 para 66%em 1991 .
0 grupo de idades activa revela, assim, um certo dinamismo global positivo, o qual
provavelmente se manten1 no futuro proximo: segundo os resultados do cenario de Base do
Eurostat, o numero de pessoas neste grupo etario atingin1, em 2020, os 6,908 mil e continuara a corresponcler a 66% da popula~ao portuguesa.

Contudo, embora o grupo de idades activa ainda revele a!gum potencial para crescer, a
configura~ao etaria cleste grupo esta tambem a transf01mar-se eo m o envelhecimento cla
popula~ao.

As pessoas mais vel has deste grupo de idacles sao cada vez mais significativas em
as mais novas, prevendo-se que na I a decada do proximo seculo fique,
inclusivamente, comprometida a renova~ao das gera~oes mais vel has pelas gera~oes mais
novas. Com efeito, enquanto que em 1960 as pessoas eom 15-24 anos representavam cerea
do dobro das que tin ham 55-64 anos, em 1991, ja so sao l ,5 vezes mais e, segundo as
previsoes do Eurostat a que temos vinclo a fazer referencia, em 20 I0, o numero dos mais
jovens em idade activa jadevera ser ligeiramente men or que o numero dos mais velhos que
integram este grupo de idades.
rela~ao

Note-se ainda que, se a maioria da popula~ao em idade activa tem menos de 40 anos,
eomo evoluir do tempo, tal situa~ao perde evidencia, podendo esperar-se, tambcm, que, no
futuro proximo, o gmpo etario 15-64 an os passe a ser mai01itariamente representado pelas
pessoas eo m mais de 40 anos - Figura 11° 5.
Figuran°5
E v o lu ~ J o d il s. % de p e ss o as c o m 1 5 · J t an o s e c o m 4 0 · t 4
anos no gr upo de lda d es aclha , observadas e prevl s tas
para P or tug,a l ( se xos

reunldos)

Fontes de dados: X" a XIII" Recenseamcnto Gcral da Popula~iio, INE, Lisboa.
*Projec~oes (ccm\rio de base) divulgadas pelas Statistiqucs dcmographiquues ( 1996), Eurostat.
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Assim, e tal como o envelhecimento global das popula<;6es suscita inurneras questoes
largamente motivadas pelo diferente significado social das varias idades, tambem o envelhecirnento interno do gmpo de idades activa constitui uma outra componente a levar em
conta, nomeadamente por, neste grupo eta.rio, ne m todas as idades terem identica "cota<;ao" no mercado produtivo: por exemplo, as curvas de actividade tern quebras evidentes
nas idades activas mais velhas, os salarios tendem a aumentar corn a idade ea forma<;ao
profissional continua a concentrar-se nas idades activas mais jovens.

2.3 Emergencia de uma nova categoria estatistica: 4a idade
Dentro do grupo de idades idosa, as analises estatfsticas distinguem frequentemente
dois sub-gmpo etarios: idosos rnaisjovens, ou seja pessoas entre os 65 anos e os 74 anos
(oucom 65-79 anos); eidososmaisvelhos, ou seja pessoascom 75 e mais anos (ou corn
80 e mais anos). Estes dois gmpos remetem para duas situa<;5es (realidades) distintas: uma
que tern normalmente aver corn a passagem asitua<;ao de reformado e outra que e
identiftcada corn a fase de perca de autonomia no piano funcional
Se, de infcio, a diminui<;ao da mortalidade foi especialmente sentida nas idades mais
jovens e muito em particular no 1o anode vida, actualmente, grandes avan<;os estao a darse ao nfvel das hip6teses de sobrevivencia nas idades mais avan<;adas. Como tal, nao sao
s6 as probabilidades das pessoas chegarem a sexageml.rias que aumentam, como tambem,
a partir dessa idade, e urn tempo de vida que se dilata para esse numero cada vez mais
significati vo de pessoas que vao passando a integrar o gmpo de idades idosa.
Deste modo, a progressao do envelhecimento da popula<;ao vai t.raduzi.r-se, nao apenas
num acrescimo global das pessoas corn 65 e mais anos, mas tambem num aumento da
popula<;ao "idosa mais velha". Esta situa<;ao nao e exclusiva de Portugal, sendo
inclusivamente mais saliente nos pafses europeus que apresentam valores mais elevados
de esperan<;a de vida nas idades avan<;adas. Mas, apesar de tu do, tambem em Portugal, o
grupo dos "idosos mais velhos" esta a regis tar acrescimos estatfsticos importantes, sendo
estes inclusivamente superiores aos que se tern observado no grupo dos "idosos mais
jovens"- Figura !1°6. Desta forma, e nao obstante a maioria da popula<;ao portuguesa em
idade idosa continuar concentrada no gmpo de idades 65-74 anos, e cada vez mais significativo o peso numerico dos que tem 75 e mais anos: de 22% eml960, o gmpo dos "idosos
mais velhos" passou, em 1991, a representar 39% da popula<;ao eo m 65 e mais anos,
percentagem que podera chegar aos 44% no anode 2020.
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*Projecq6es (cem'iriode base) divulgadas pelas Statistiques demographiquues ( 1996), Eurostat.

3. Reflexoes finais:
categorias etarias e envelhecimento populacional
Come9amos por aflrmar que o envelhecimento da popula9ao coiTespondia a uma evolu9ao de tipo estatfstico, e que as alusoes a esta evolu9ao se explicam pela dimensao que
os factos estao a assurnir nurna sociedade onde a juventude, a idade adulta ea velhice nao
tern o mesmo valor/significado. Apesar disso, a ciencia dernograflca e muitas vezes acusada de, nas aml.lises que efectua sobre as categorias etfuias, contribuir para alimentar essa
visao artificial da sociedade, em que as pessoas sao "anurnadas" por ctiterios cronol6gicos.
Ninguem con testa (nem os pr6prios dem6grafos) que identiflcar a popula9ao idosa corn
um grupo de idade e algo de redutor. As pessoas idosas sao indivfduos com traject6rias de
vida, estilos de vida, formas de pensar, etc. diversas. Mas, se ao falarmos de pessoas
idosas, estamos a falar de um grupo nao homogeneo (tal como o sao todos os grupos de
idade), nomeadamente do ponto de vista social, econ6mico, cultural, e preciso nao esquecer que existern t:ra9os que prevalecem neste grupo de idades, diferenciando-o das restantes parcelas populacionais.
Daremos, em seguida, exemplos para Portugal que ilust:ram algumas situa96es sobre a
singularidade da categoria etaria 65 e mais anos.
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• Eneste grupo eH1rio (eem especial nas pessoas corn idades mais avan~adas) que as
situa~6es de varias doen~as em simultaneo se tornam particularmente frequentes e

•

•

•

•
•

que se concentra a maior fatia da popula~ao a necessitar de cuidados de saude mais
prolongados.
Nesta faixa etaria, a supremacia estatistica do sexo feminino (tanto mais evidente
quanto mais se avan~a na idade) e particularmente evidente, em virtude da maior
vantagem clas mulheres face amorte: em 1991 <14l, o n(tmero de homens por
cada 100 mulheres foi de 82 no grupo 65-69 anos, de 76 no grupo 70-74
anos e de 59 no grupo 75 e mais anos.
Quanto acondi~ao perante a actividade econ6mica, a popula~ao do grupo 65 e
mais anos e maioritariamente reformada: em 1991<15l, 84% das pessoas com 65
e mais anos encontravam-se reformadas; das restantes, apenas 6% declararam
ter actividade econ6mica, e sobre o principalmeio de vida, 85% dos portugueses
com 65 e mais anos declararam sera pensao a sua fonte principal de rendimento.
Em tennos familiares, e no grupo de idades 65 e mais anos que prevalecem
as situa96es de pessoas que vivem s6s: em 199 116l , 56% das familias
recenseadas com uma s6 pessoa eram constitufdas por pessoas com 65 e
mais anos (a maioria, 78%, de mulheres); verificando-se tambem que, em
termos geograficos, e nos grandes aglomerados urbanos que prevalecem os
casos das pessoas idosas a viverem s6s, especialmente na cidade de Lisboa,
oncle 23% da popul<:t9ao nesta faixa etaria vive s6.
Quanto ao estado civil, a situa9ao de viuvo concentra-se especia1mente nas pessoas
desta faixa etaria, e muito especia1m.ente no sexo feminino.
Relativamente aos nfveis de instt:u~ao, a popula~ao com 65 e mais anos revela
nfveis bastante inferiores aos do res to da popula9ao: em 1991 <17l , na categoria "nao sa be !er nem escrever ou sabe ler mas nao possui qualquer grau de
ensino" incluem-se 42% das pessoas com 65 e mais anos, enquanto que no
grupo de idacles 45-64 anos, apenas 18% estavam nessas circunstancias.

Existem assim aspectos que assumem uma maior nitidez quando se obsen'a a categoria das pessoas idosas, senclo a!guns cleles tambem sintomas de vulnerabiliclacles especiais,
nao apenas no piano cla sa(tcle, como familiar, fmanceiro e social. Por isso, e compreensfvel
a especial ~videncia que se tem clado aos esfor~os que promovam a integra9ao clas pessoas
idosas e que respondam, de forma eficaz, aos problemas que afectam em especial este
grupo. A ilustra-lo, esta a proclama~ao do Ano Internacional das Pessoas Idos as em 1999,
que tem por lema "uma sociedade para todas as idades" ou as recomenda~6es do relat6rio
das Na~6es Unidas (FNUAP) sobre a Situa~ao da Popula9ao Mundial ( 1998), o qual releva
como UJJl dos principais problemas dos paises deserivolvidos o rapido aumento das popula96es iclosas e sendo apontado, para esse efeito, como necessidade prioritaria, o refor9o dos
sistemas de apoio social ea presta9ao de cuidados a longo prazo.
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Eclaro que muitos dos tra9os que actualmente ainda "marcam" este grupo etario,
nomeadamente em Portugal, se esbaterao no futuro, como eo caso dos baixos nfveis de
instru~ao . Em contraparticla, muitos outros aspectos prolongar-se-ao, nomeaclamente a
continua~ao da supremacia clo sexo feminino neste grupo etario e a prevalencia, nas
idades idosas, de "cloen9as" e de "incapaciclades" associadas as alteray6es provocadas
pelo processo de senescencia.
Eprovavel que o criterio estado de saucle e capacidades funcionais venha a ter uma
importancia mais decisiva que actualmente para a demarca~ao clo grupo de pessoas idosas.Alias, ea este prop6sito, Patrice Bourdelais (1993: 218-229) propoe uma id<icl~..eYDlutiva
para marcar a entrada no grupo pessoas idosas, variando esta em fun9ilo clo estado de
saude das pessoas idosas. A aplicayao cleste raciocfnio ao caso portugues corresponcleria a
um aumento da idade de entracla para a idade idosa, sendo, no infcio dos anos noventa, esse
limite etario de 67 an os pan:1os homens e de.68 anos para asmulheres, emvez.c!a idade
convencional de 65 anos( 18 1.
A adopyao deste tipo de criterio ge cl~lssiJica~ao contribuiria, assim, para refor~ar uma
ii)1agem mais '~positiva" da populayilO mais ve!ha, co!ocando em evidencra-assLiascapac(d~des funcionais. Contudo, substituir-se as barreiras etarias actualmente utilizadas para
se identificar os varios grupos de idade por outras (0 que e natural que aconteya) nao e 0
ri1esmo que negar o valor das analises assentes em categorias etarias.
Mesmo supondo-se a sociedade ideal on de os indivfduos valem acima de tudo pelo que
~-~-Q-~_1}1\o.pela idade qu~!~D1, a evolu9ao do perfil etario da populayilo no sentido do
envelhecimento continua e continuara a ter efeitos no panorama da sociedade. Em term os
familiares, por exemplo, e toda uma estrutura que se transfigura, no sentido de uma
verticalidade: mais gera~oes em presen~a (filhos, pais, av6s, e muitas vezes tambem os
bisav6s). No mercado de trabalho, a estruturalaboraLt.ambem.ganhano.vos.contomos: a
procura de trabalho vao aparecendo mais pessoas mais velhas, para a!em de tambemmais
instrufdas e com traject6rias profissionais cada vez menos regulares. De encontro com o
aumento das expectativas que as pessoastem.em viver durantgmaistempo.ecommelhor
qualjdade, surgem tambem novas ofertas de produtos, por exemplo, nas areas dos seguros,
da habitayao, do lazer e do turismo.
0 dinamismo da soci~dcg:j~_actual e fut~l!"!i (inelutavelmente cada vez mais "gri~~[1_(l"
e, assim, muito condicionado peTasti:aiisforma96es do pe1fil etario da popula~ao. Quer se
queira, quer nao, os mais jovens e ao menos jovens, os mais velhos e os men os velhos sao
(e continuarao a ser) diferentes. Negar essas diferen~as , eliminanclo as referencias baseadas em criterios crorlol6glcoS,nao s6 torna as analises mais distantes da realidade, como
em nada ajuda a promover a integra9ao social dos cidadaos (qualquer que seja a sua idac!e)
ea potencializar os beneffcios que a sociedade pode retirar daquela que e, sem du vida,
uma das manifesta~6es mais interessantes e importantes dos progressos sociais alcan9ados no seculo XX: o envelhecimento das popula~oes.
lnte1yen~ao Social n'

20, 1999

ID

Mruia JoaoValente Rosa

BIBLIOGRAFTA
BARRETO, Ant6nio eClru-a Valadas Preto (1996), "Indicadores da evolu~o social" in BARRETO, Ant6nio (org.),
Situa9iio Social em Portugal: 1960-1995, Lisboa, rCS, pp.61-62.
BARRETO, Ant6nio (1996), 'Tres decadas de mudan~a social" in BARRETO, Ant6nio (01g.), Sihta9cio Social em
Portugal: 1960-1995, Lisboa, !CS, pp.35-60.
BOURD ELAIS, Pau·ice (1988)-L'clge de la Vieil/esse, Paris, ed.Odile Jacob.
CALOT,G. eJ-P SAROON (1999), "Les factems du vieillissementdemographique" in Population, 54 (3), pp. 509552.
CHESNAIS, Jeru1-Ciaude (1997),"La transition demog~-aphique: trente atlS de bouleversements (1965-1995)", in
CHASTELAND,J-C e CHESNAIS,J-C(Ed.), La Population duMonde: enjew; etproblemes, Patis,PUFINED, pp.403420.
COMrSSAO EUROPEIA (1995)-A Situa9(LO Demogdtjicana Unicio Europeia-Relat6rio 1994, Luxemburgo,
Setvi~o das Publica~6es Oficiais das Comunidades Emopeias.
COMISSAO EUROPEIA ( 1996)-A Situct9(to Demogrctfica na Uni(io Europeia-Relat6rio 1995, Luxemburgo,
Setviyo das Publicay6es Oticiais das Comunidades Europeias.
DUPAQUIER,J. eBARDET,J-P(dic)(I999)- Histoiredespopulationsdei'Ewvpe,Tomoiil:Lestempsincettains
1914-1998,Pru·is, Fayru·d.
FERRAO, Joiio (1996)-"Tres decadas de consolida~iio do Pottugal demog~·afico "modemo"" in BARRETO,
Ant6nio (org.), Situa9(io Social em Portugal: 1960-1995, Lisboa, res, pp.l65-190.
GOMES, Mruia Raquel (1988)- 0 Envelhecimento demograjico em prospectiva:subsfdiospara a caracteliza9iio
da poprtlct9(lo idosa dofutum em Portugal, Tese de Mestrado, Faculdade de Ciencias Sociais e HiumanasUniversidade Nova de Lisboa.
INED ( 1996)- Populations: l 'etat des connaissances,Pruis, ed. La Decouvette.
LORIAUX, Miche1 (1986)-"11 sera une fois ...larevolution g~·ise: jeux etenjeux autourd'tme profonde mutation
societal", in Loriaux, M. et al (org), Chaire Quetelet'86: popu1ations agees et revolution g~·ise, Louvain-laNeuve, ed. Ciaco, pp. 3-32.
VALENTE ROSA, M. Joiio (1996.a)-"Envell1ecimento demog~-afico: proposta dereflexiio sobreo cmso dos facIas", inAnaliseSocial, voi.XXXI-5", pp. 1183-1198.
VALENTE ROSA, M. Joiio (1996.b)- "0 envelliecimento e as dinamicas demog~cificas da popula~o pottuguesa a
prutiJ·de 1960: dos dados ao dilema" in BARRETO, Ant6nio (otg.), Sittta9ao Social em Portugal: 1960-1995,
Lisboa,!CS, pp.\91-214.
VALENTE ROSA,M. Joiio ( 1998)-''Notas sabre a popula~o- niveis de povoamento edeenvelhecimento: contrastes entre os conce1hos do Continente", inAnalise Social, vo1.XXXIIl-4°, pp. 855-860.

lnterven~ao Sociai n• 20, 1999

Demografia emuta~ao das classes euuias

Notas
(l) cf Bourdelais, 1988:174-191.

(2)
(3)
(4)
(5)

cf Bourdelais, 1988:90-11 5.
Quadro retirado de Chesnais, J-C. (1997: 407)
Quadro retirado de Chesnais, J-C. (1997: 41 0)
Segundo as recentes estimativas do Eurostat para 1998, as percentagens de jovens (pop. commenos de 15 anos) e de
idosos (pop. com65 e mais anos) foram, respectivamente, de 17,0% e de 16,0% na UE, e de 17,1% e de 15,1% em
P01tugal.
(6) Ver Valente Rosa, 1998: 855/860.
(7) Ver Valente Rosa, 1996.b: 198.
(8) De acordo com os dad os avan<;:ados pelo Eurostat, em 1960 o n\unero de 6bitos commenos de 1ano por cad a 1000
nados-vivos, cifrou-se em 34,5%o no conjunto dos quinze paises da UE, sendo que os paises com valores mais
e1evados, a seguir a Portugal, eramltalia (com43,9%o), Espanha (com43,7%o) e Grecia (com40, 1%o).
(9) VerCaloteSardon(1999)
( 10) No inicio dos anos noventa, os valores da esperan<;:a de vida aos 65 anos observados em Portugal foram de 14 an os,
no caso dos homens, e de 17 anos, no caso das mulheres e, na UE, os va1ores maximos observados fora m, no caso dos
homens, de 16 anos (Grecia e Frant;a) e de 20 anos, no caso das mulheres (Fran<;:a).
(!I) Ver Valente Rosa (1996.b:206-21 0).
(12) cf. Eurostat (1998), Statistiques demographiques.
das 1" jornadas do F6nun Social, Lisboa, Montepio Geral, Maio, 1996
(13) Considera<;:5es retiradas da Comunica<;:ao "Popula<;:ao e Envelhecimento" apresentada pela autora nas l"s Jomadas do
F6mm Social ( Maio de I996), que dcconeu em Lisboa- Montepio Geral.
( 14) dados retirados do XlUO Recenscamento geral da Popula<;:ao, JNE, Lisboa.
(15) idemnota(l4)
(16) idem nota (14)
(1 7) idem nota ( 14)
(18) vd.Gomes(l998:162-165)
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