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No nosso País, existem especificidades próprias 
que nos fazem refletir de forma diferente face 
aos outros países da Europa 27. Neste sentido 
em Portugal, a esperança média de vida é de 
cerca de 79 anos de idade, muito semelhante à 
Espanha, Alemanha e Reino Unido, no entanto 
existe em Portugal um facto demolidor e 
referenciador de grande preocupação que é o 
facto de o número de anos absolutos que as 
pessoas com mais de 65 anos de idade vivem 
com saúde ser menos de metade do Reino 
Unido. 
O Congresso Internacional do Envelhecimento 
2 0 1 2 p r e t e n d e u t r a z e r o t e m a d o 
envelhecimento para a agenda política, social e 
científica, pois as pessoas com mais de 65 anos 
de idade vão aumentar de 1.847.358 pessoas 
em 2008 para 3.480885 pessoas em 2060. Se 
considerarmos apenas as pessoas com mais de 
80 anos de idade o crescimento demográfico 
neste período é de cerca de 1.000.000 de 
pessoas. Se considerarmos os rácios de 
dependência económica observamos que no 
mesmo período temporal iremos assistir ao 
aumento de cerca de 24% atualmente para 45% 
em 2050. Em nossa opinião, Portugal vai 
atravessar um período dramático de diminuição 
de recursos ao nível do sector produtivo, pelo 
efeito combinado do envelhecimento e do 
aumento dos níveis de dependência económica 
e consequente diminuição da força de trabalho. 
A AAGI-ID entende ser necessárias não apenas 
o refinamento das medidas atuais, como a 
rápida perceção e preparação do futuro do País 
ao nível do envelhecimento. Pensamos que são 
necessárias mais do que medidas avulsas como 
temos vindo a tomar nas últimas duas décadas 
é necessário uma estruturação central das 
políticas do envelhecimento, combinadas com 
os fatores de crescimento económico e 
reestruturação de alguns sectores do estado. 
Alguns Países Europeus (França, Inglaterra) e 
os Países Nórdicos têm sido pioneiros, no 
entanto apesar de termos importado as suas 
melhores ideias, legislamos medidas avulsas 
pouco alinhadas com o nosso tecido cultural, 
social e económico, o que as torna como que 
inúteis para os cidadãos, com consequente 
diminuição dos indicadores de bem estar ao 
nível por exemplo das pessoas aposentadas. A 
corroborar esta ideia está o facto de a auto 
perceção das pessoas aposentadas em 
Portugal, em relação à sua saúde ser 
referenciada em 49,9% das pessoas inquirida 

como “má” ou “muito má”, o que contrasta com 
por exemplo o Reino Unido e com a Média dos 
27 países da União Europeia. 
Deste modo, os artigos publicados nesta edição 
permite-nos observar a qualidade elevada dos 
nossos investigadores, das organizações 
públicas e sociais, neste novo paradigma do 
envelhecimento. Não nos resignamos ao atual 
momento que se vive no país, entendemos que 
o nosso passado enquanto povo lusitano de 
desenvolvimento mundial nos seculos dos 
descobrimento, deixou em nós uma marca 
genética única entre os povos do mundo, que 
nos vai permitir encarar este fase como de 
estruturante de futuro e com futuro, basta que 
organizemos os recurso disponíveis. A exemplo 
disso é a criação do nosso novo Centro de 
Gestão e Financiamento de Projetos Elderly, 
que vai permitir nos próximos anos organizar 
financiamento e acima de tudo fazer Mentoring, 
de centenas de excelentes projetos. A todos a 
Direção da Associação Amigos da Grande Idade 
deixa uma mensagem de agradecimento e de 
grande esperança para o futuro.

César João Fonseca - Vice-Presidente da 
Associação Amigos da Grande Idade – Inovação 

e Desenvolvimento.


