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"What has become obvious is that
in the new demographic mix
people need to embrace the
need for mutually beneficial and
satisfying relationships
between generations."
(Zaidi, Gasior and Sidorenko, 2010)

Nunca como hoje o numero de individuos corn 65 e mais anos, considerados
como popula<;ao idosa, foi tao elevado. Segundo os dados de 2011, do World Population Data Sheet, do Population Reference Bureau, vivem hoje, no Mundo, cerea
de 559 milh6es de individuos corn 65 ou mais anos, que representam 8% de toda
a popula<;ao do planeta. Estima-se que, em 2030, atinjam mil milh6es. Nesta altura, no Mundo, urn em cada 8 individuos tera 65 anos ou mais. Em Portugal, sao
ja urn milhao e novecentos mile representam 18% dos habitantes, prevendo-se
que em 2030, representem 23%.
Embora o fen6meno do envelhecimento demografico ou populacional, entendido como o aumento relativo da popula<;ao corn 65 e mais anos no total da
popula<;ao, seja visivel em quase todas as regioes do Mundo, e na Europa que a
propor<;ao de idosos face ao total da popula<;ao e mais expressiva e se-lo-a, pelo
menos, ate 2030. Hoje por cada 100 europeus, existem 16 corn 65 e mais anos e
estima-se que, em 2030, sejam 24.
Dos dez paises mais velhos do Mundo, no que diz respeito a estrutura populacional, s6 urn nao e europeu. Encabe<;a a lista o Japao (23, %), seguindo-se a
Alemanha (20,7%), e Portugal (17,9%) eo 6°, mais velho do Mundo eo 5°, mais
velho da Europa (ver quadro 1).
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Quadro 1 - Paises corn maior propon;ao de popula<;ao corn 65 e mais anos no
M undo
Paises
Japao
Alemanha
Italia
Grecia
Suecia
Portugal
Bulgaria
Austria
Finlandia
Let6nia

Pop. corn 65 e mais anos (%)
23,2
20,7
20,2
18,9
18,5
17,9
17,7
17,6
17,5
17,4

Fonte: Elabora<;ao propria corn dados retirados de www.prb.org
- World Population Data Sheet 2011

0 envelhecimento demografico ou populacional resulta, fundamentalmente, de duas causas:
1) Baixa taxa da fecundidade e 2) Aumento da esperan<;a de vida, nao s6 a
nascen<;a mas, tambem, aos 65 anos de idade. Contudo, convem ressalvar que a
causa principal do envelhecimento demografico se acha na baixa da fecundidade
e, nao tanto, no aumento da longevidade.
Na Europa o numero medio de filhos por mulher em idade de procriar e
de 1,6, muito abaixo do limiar de substitui<;ao de gera<;6es (2,1) . Em Portugal o
numero e ainda mais baixo: 1,32.
Nascem menos pessoas, mas tendem a viver ate idades cada vez mais avan<;adas. A esperan<;a de vida a nascen<;a na Europa e de 76 anos, para ambos os
sexos, na Europa dos 27 e de 80 anos e em Portugal e de 79 anos.
0 indice de dependencia da popula<;ao idosa 2, na Europa dos 27, em 2009
era de 25,7% e, segundo as estimativas do European Demographic Data Sheet sera
de 38%, em 2030. Para Portugal, e para os mesmos anos, os valores sao, 26,3%
e 37,6%, respectivamente 3 . 0 que significa que em 2009, por cada 10 individuos,
corn idades entre os 15 e os 64 anos de idade (activos), existiam cerea de 3 individuos corn 65 e mais anos na Europa e em Portugal e que, em 2030, havera 4
idosos por cada 10 activos.
Rela<;ao expressa em percentagem entre a popula<;ao corn 65 e mais anos e a popula<;ao
activa, que compreende a popula<;ao entre os 15 e os 64 anos de idade e expresso em
percentagem.
3
European Demographic Data Sheet 2010 in www.iiasa.ac.at
2
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0 envelhecimento demografico ou populacional sendo uma das grandes
conquistas da humanidade tornou-se num triplo desafio, em termos:
a)econ6micos - face aos potenciais custos de uma popula<;ao cada vez mais
envelhecida e corn necessidades especfficas, nos mais diversos nfveis;
b) sociais - valoriza<;ao e integra<;ao da popula<;ao idosa, cada vez mais habilitada, nao s6 ffsica como intelectualmente;
c) geracionais - os custos e despesas corn os mais velhos serao
suportados pelos impostos e contribui<;6es sociais provenientes das gera<;6es mais jovens em actividade, ja muito sobrecarregados pelos encargos
pr6prios e cada vez mais comprimidos pelo decrescimo da fecundidade e
consequente decrescimo da popula<;ao activa (Ant6nio, 2008:10).
0 debate politico sobre as consequencias do envelhecimento demografico
ou populacional centra-se, quase sempre, em torno das quest6es econ6micas, ou
seja, nos custos que uma sociedade envelhecida acarreta ao nfvel das pens6es,
sistema de saude e sistema da protec<;ao social, para as gera<;6es mais jovens, as
que hoje constituem a popula<;ao activa e as que as substituirao amanha.
Alguns autores, como por exemplo Bengtson (1993) ou Wallace (2001), consideram que a grande sobrecarga que representarao para a popula<_;:ao activa os
custos de uma sociedade cada vez mais grisalha, e corn necessidades muito especfficas, levarao ao inevitavel conflito entre as gera<_;:6es mais jovens e as mais
velhas4 •
Segundo Wallace (2001:253) "A segunda metade do seculo XXI sera aquela
em que a amea<_;:a de conflito entre as gera<_;:6es sera mais serio, em especial nos
pafses que falharam nos esquemas das pens6es de pagamento faseado . Sob este
cenario, os mais velhos irao usar o seu poder de voto para insistir no facto dos
trabalhadores mais jovens amealhem para pagar-lhes as pens6es. Mas os jovens
irao resistir corn o seu poder econ6mico, aumentando os salarios reais para os
servi<_;:os que os mais velhos tern de pagar e escapando as contribui<_;:6es sempre
que possivel, de modo que o fosso existente entre as economias legal e negra
cresce ainda mais".
Neste sentido, para a Comissao Europeia, a solidariedade ea cria<_;:ao de vinculos entre as gera<_;:6es mais jovens e as mais velhas nao devem ser encaradas em
termos estritamente financeiros. E, recomenda que deve ser dada igual importancia a promo<;ao de coopera<;ao mutua e ao intercambio entre as gera<;6es, bem
coma a urn melhor entendimento e novas formas de coexistencia (in Flash EB n°.
269- Intergenerational Solidarity, 2009:5).
No presente artigo pretendemos, de forma breve, analisar os determinantes
4

A discussao em torno do possfvel e ou inevitavel conflito entre as gerac;:oes mais velhas
(reformados) e mais jovens (populac;:ao activa) nao e recente. Ja nos anos trinta e
quarenta, do seculo passado, em Inglaterra, se debatia esta questao (Phillipson, 1998:86).
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do envelhecimento demografico ou populacional em Portugal e paralelamente
fazer uma analise da opiniao dos portugueses face a solidariedade intergeracional. Recorremos para o efeito aos resultados do Eurabar6metra sabre Salidariedade
Intergeracianal, realizado nos 27 paises da Uniao Europeia, em 2009.

1 - Envelhecimento Demografico em Portugal
Coma determinantes fundamentais do envelhecimento demografico ou populacional, podemos apontar 5 :
a) Baixa taxa da natalidade - verificam-se cada vez menos nascimentos.
Hoje, a taxa de natalidade (9,5 %o) e inferior a taxa da mortalidade (10,0 %o). E, o
indice sintetico de fecundidade (1,32 filhos p or mulher, entre os 15 e os 49 an os de
idade) esta muito abaixo de 2,1 - limiar de substitui<;ao de gera<;6es.
b) Fluxos migrat6rios, em que saem os jovens a procura de m elhores condi<;6es de vida, ficando os mais velhos para tras e p or outro lado, regressam a
popula<;ao id osa emigrada ao Pais de origem .
c) Aum ento da esperan<;a de vida quer a nascen <;a (76,1 an os para os Hamens e 82,1 anos para as Mulheres) quer aos 65 anos de idade (16,6 anos para os
Homens e 19,9 para as Mulheres), conjugado corn a menor taxa de mortalidade
infantil (2,4 %o).

2 - Solidariedade entre Gera«;6es: A opiniao dos portugueses
De seguida apresentam-se os resultados principais do Eurabar6metra sabre
Salidariedade Intergeracianal, realizado nos 27 paises da Uniao Europeia, em 20096 •
0 estudo teve por objectivo analisar a opiniao dos cidadaos da Europa dos
27, tendo em conta os seguintes aspectos: 1 - rela<;6es existentes entre as gera<;6es mais jovens e mais velhos; 2 - custos de uma popula<;ao envelhecida, especialmente em termos de pens6es e cuidados; 3 - a necessidade de reformas
no sistema de pens6es e da segu ran<;a social; 4 - formas pelas quais as pessoas
mais velhas contribuem para a sociedade, financeiramente e por outros meios;
5 - possibilidades existentes para que os mais velhos possam viver de forma aut6noma; 6 - a presta<;ao de cuidados e apoio dos servi<;os sociais as popula<;6es
5

6

Dados retirados de www.pordata.pt
0 estudo foi realizado nos 27 paises da Uniao Europeia, em 2009, atraves de entrevistas
por telefone, corn excep<;ao da Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungria, Let6nia, Pol6nia
e Republica Checa, em que se fizeram tambem, entrevistas cara-a-cara, a individuos corn
15 ou m ais anos. A dimensao da amostra foi de 1000 e rep resentativa de cada p ais. Para
mais detalhes ver Intergenerational Solidarity. A nalytical Report, Flash Eurobarom eter 269,
Gallup Organisation, Europ ean Commission, April2009.
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mais velhas e 7 - o papel das autoridades publicas na promo<;ao da solidariedade
intergeracional.
Tendo em conta o objectivo do presente artigo, s6 se analisara a opiniao dos
portugueses sobre: 1 - o tipo de rela<;6es entre os mais jovens e os mais velhos;
2 - os custos de uma sociedade envelhecida, em termos de pensoes e de cuidados
aos mais idosos 3 - e formas de contribui<;ao da popula<;ao idosa para a sociedade.
1 - Relativamente ao tipo de rela<;6es existentes entre os mais jovens e os mais
velhos os principais resultados sao:
- 77% concordam (44% concordam totalmente e 33% concordam urn pouco)
corn a afirma<;ao "os mais jovens e os mais velhos dificilmente chegam a acordo
sabre o que e melhor para a sociedade".
- 70 % dos portugueses concordam (35% concordam totalmente e 35%
concordam urn pouco) corn a afirma<;ao Se os trabalhadores mais velhos
trabalharem ate mais tarde, ficariio poucos empregos disponiveis para os mais
jovens".
- 56% concordam (23% concordam totalmente e 33% concordam urn pouco)
corn a afirma<;ao Porque haveni mais eleitores idosos, nas tomadas de decisiio os
decisores politicos, dariio menos atenr;iio anecessidades dos mais jovens" ;
- 62% dos portugueses d iscordam totalmente corn a afirma<;ao as pessoas
mais velhas siio urn Jardo para a sociedade";
11

11

11

2 - Quanto aos custos de uma sociedade envelhecida, os resultados das opinioes
sao:
11

-91% concordam ( 72% totalmente e 19% urn pouco) corn a afirma<;ao Os
Governos deveriio disponibilizar mais dinheiro para as pensoes e assistencia aos
mais velhos";
- 74% concordam (44% totalmente e 30% urn pouco) corn a afirma<;ao 0
governo deve faci litar para que as pessoas idosas possam continuar a trabalhar para
alem da idade normal de reforma, se assim o desejarem";
- 81% concordam (54% totalmente e 27% urn pouco) corn a afirma<;ao "Nas
pr6ximas decadas, os governos niio teriio capacidade para pagar as pensoes e
assistencia aos mais velhos";
- 77% concordam (41% totalmente e 36% urn pouco) corn a afirma<;ao "Os
trabalhadores seriio cada vez mais relutantes em contribuir cam impostos e
contribuir;oes sociais para suportar a popular;iio idosa";
- 49% concordam (25% concordam totalmente e 24% urn pouco) corn a
afirma<;ao o nosso governo esta a gas tar muito pouco cam a educar;iio e cam os
mais jovens em comparar;iio corn pessoas mais velhas";
11
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3 -No que diz respeito aos contributos dos mais velhos para a sociedade, os
resultados sao:
- 95% concordam (82% totalmente e 13% urn pouco) corn a afirma<;ao
"A ajuda financeira dos pais e av6s e importante para os jovens adultos que
estabelecem as suas pr6prias casas e familias"
- 91% concordam (74% totalmente e 17% urn pouco) corn a afirma<;ao
"As contribui<;ao das pessoas idosas que cuidam de familiares ou parentes niio
e suficientemente apreciado em Portugal";
- 92% concordam (71% totalmente e 21% urn pouco) corn a afirma<;ao
"As pessoas mais velhas diio um grande contributo asociedade atraves do trabalho
voluntario em organizm;oes de caridade e na comunidade do seu pais"
- 85% concordam (52% totalmente e 33% urn pouco) corn a afirma<;ao "0
desenvolvimento de produtos e servi~os que satisfa~am as necessidades das
pessoas mais velhas tornar-se-a o principal motor da economia em Portugal"

3 - Sinteses e interaq:oes

Dos resultados acima referidos, podem inferir-se algumas sinteses, no que respeita a: 1) possiveis situa<;6es de conflitos entre as gera<;6es mais velhas e mais jovens; 2) solidariedade entre gera<;6es; 3) preocupa<;6es corn a futura capacidade
financeira dos governos para apoiar a popula<;ao idosa e 4) o envelhecimento da
popula<;ao como motor de desenvolvimento da economia.
1 - Possiveis conflitos entre Gera«;oes:
- 0 peso dos que concordam (77%) que "os mais jovens e os mais velhos
dificilmente chegam a acordo sabre o que e melhor para a sociedade".
- A elevada percentagem (77%) dos que concordam que "Os trabalhadores
seriio cada vez mais relutantes em contribuir cam impostos e contribui~oes
sociais para suportar a popula~iio idosa";
- A grande percentagem de portugueses (70%) que concordam que "Se os
trabalhadores mais velhos trabalharem ate mais tarde, ficariio poucos empregos
disponiveis para os mais jovens".
- Quase metade dos respondentes (49%) concordarem que o governo
portugues gasta, comparativamente, mais corn os mais velhos do que corn
os mais jovens.
2 - Solidariedade entre Gera«;6es:
- A opiniao positiva dos portugueses (74%) quanto a permanencia dos
trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho para alem da idade da
reforma, se assim o desejarem.
- 0 peso dos que consideram que os mais velhos nao sao urn fardo para a
sociedade (62%), que ajudam a familiae os membros mais jovens (95%)
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e que contribuem para a sociedade, atraves do voluntariado e ac<;6es de
caridade (92%).
- A grande maioria dos que responderam (91 %) concordarem corn a
necessidade de os governos disponibilizarem mais dinheiro para as
pensoes e assistencia aos mais velhos.

3 - Preocupa«;;oes corn a capacidade financeira dos governos para apoiar os
mais velhos
- Sao muitos (81%) os que concordam que nas pr6ximas decadas os governos
nao terao capacidade para pagar as pensoes ea assistencia aos mais velhos.
4 - Beneficios do envelhecimento demografico ou populacional
- A importancia que muitos (85%) atribuem ao desenvolvimento de produtos
e servi<;:os que satisfa<;:am as necessidades das pessoas mais velhas coma
principal motor da economia em Portugal.

Deve sempre ter-se presente que as opinioes dos portugueses apuradas no
inquerito utilizado sao em si mesmas urn dado relevante para o enquadramento dos problemas do envelhecimento demografico em Portugal, mesmo quando
essas opinioes nao correspondem a realidade dos factos, coma por vezes sucede.
Assim e tendo-se tambem em conta o enquadramento demografico objectivo que
acima se apresentou e possivel concluir-se pelo modelo seguinte, onde se desenham as principais implica<;:6es do envelhecimento populacional nas rela<;:6es
intergeracionais.
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Baixa

Maior

Fecundidade

Longevidade

Envelhecimento
Demografico

Decrescimo da Popula<;ao
Jovem (< 15 anos) e da
Popula<;ao Activa (15-64 anos)

Aumento da Popula<;ao
Idosa (65-84 anos) e muito
Idosa (85 e + anos)

DESAFIOS
Sociais

Econ6micos

Geracionais

OPORTUNIDADES

Valoriza<;ao das exp eriencias e dos
contributos dos mais velhos;
Maior solidariedade entre gera~_;oes.
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