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Resumo 

Objetivo: Compreender as perceções de recém-aposentados portugueses sobre aquele que foi o momento antes da transição para a reforma, 
percebendo quais os precipitantes da tomada de decisão para se aposentarem, qual o processo que vivenciaram desde a tomada de decisão 
até à sua efetivação e quais as expetativas que construíram sobre aquele que poderia vir a ser o seu futuro, num efetivo estatuto de 

reformados. Métodos: Estudo qualitativo descritivo. Foram conduzidos 18 grupos de foco, em Unidades Funcionais de Saúde da 
Administração Regional de Saúde do Centro aleatoriamente selecionadas, num total de 146 participantes recém-aposentados. A informação 

recolhida foi transcrita e submetida a análise de conteúdo, com recurso ao programa NVivo10®. Resultados: Da análise realizada emergiram 
significados relativos às vivências anteriores à passagem à reforma, tendo estes se identificado com o tema Antes da Reforma. Neste tema, 
evidenciaram-se três subtemas: os Precipitantes da passagem à reforma; o Processo de interiorização da proximidade da passagem à reforma; 

e as Expectativas relativas à futura vivência da passagem à reforma. Os recém-aposentados portugueses percecionaram como precipitantes 
da decisão de se reformar os benefícios pessoais, as questões de doença e o desemprego indesejado. O processo que vivenciaram, desde a 
tomada de decisão até à efetivação da reforma, foi percecionado como positivo. As expetativas que construíram para o futuro foram reflexo do 

não planeamento desta transição. Conclusões: Numa política de envelhecimento ativo, a passagem à reforma deve ser considerada um 
momento crítico para a promoção e preservação da saúde. A passagem à reforma pode determinar um processo de envelhecimento ativo e 

bem-sucedido, pelo que se devem compreender os fatores que precipitam e condicionam a ocorrência bem-sucedida desta transição do ciclo 
de vida. 
Palavras-Chave: Aposentadoria; Envelhecimento 

Abstract  
Objective: Comprehend the perceptions of Portuguese recently retired upon the moment before the transition to retirement, understanding the 
precipitates of the decision-making to retire, what process they experienced since the decision until its concretization and what expectations 

they built upon the future in an effective retired status.Methods: Descriptive qualitative study. 18 focus groups were conducted in randomly 
selected Health Functional Units of the Regional Health Authority of the Centre, with a total of 146 newly retired participants. The information 
collected was transcribed and subjected to content analysis, using the program NVivo10®.Results: Meanings have emerged from the analysis, 

related to previous experiences to retirement, and these were identified with the theme Before retirement. In this theme, three sub-themes 
showed up: Precipitants of retirement; the Process of internalization of the proximity of retirement; and Expectations regarding future experience 

of retirement. The Portuguese recently retired perceived as precipitates of the decision to retire personal benefits, health issues and unwanted 
unemployment. The process experienced from decision making to the concretization of retirement was perceived as positive. Expectations built 
for the future were the reflection of not planning this transition.Conclusions: In an active aging policy, transition to retirement should be 

considered a critical moment for the promotion and preservation of health. The transition to retirement may determine an active and successful 
aging process, so the factors that precipitate and determine the successful occurrence of this transition lifecycle should be understood. 
KeyWords: Retirement; Aging 
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Introdução 

O envelhecimento demográfico é uma realidade 
p remen te nos pa í ses desenvo l v i dos , 
consequência das baixas taxas de natalidade, 
do aumento da longevidade, da evolução das 
condições socioeconómicas e tecnológicas, da 
promoção da saúde e prevenção da doença, da 
melhoria dos cuidados na doença crónica e da 
chegada do coorte do baby boom à terceira 
i d a d e ( S h u l t z & Wa n g , 2 0 11 ) . E s t e 
enve lhec imento popu lac iona l , embora 
represente uma das maiores conquistas das 
sociedades modernas, acarreta diferentes 
dificuldades económicas e sociais. Estas 
dificuldades decorrem não só do maior número 
de pessoas idosas e do consequente grau de 
dependência social que daí advém, mas 
também do crescimento do número de pessoas 
que atingem a idade da reforma e do maior 
número de anos que cada pessoa vive neste 
estatuto, comprometendo os sistemas sociais 
europeus, tal como os conhecemos (Boumans, 
Jong, & Vanderlinden, 2008). 
A esperança de vida em Portugal tem 
aumentado, situando-se nos últimos anos numa 
média de 80,2 anos (Pordata, 2013). A par deste 
aumento, muitos trabalhadores têm decidido 
antecipar a transição para a reforma. A idade 
média da reforma é de 61,5 anos (Pordata, 
2014), originando um maior número de anos de 
vida após a reforma do que nas décadas 
anteriores. As razões que levam as pessoas a 
antecipar a sua reforma são as mais diversas e, 
nos últimos anos, poderão resultar do contexto 
socioeconómico que Portugal atravessa 
(Loureiro, et al., 2014). 
A reforma é uma transição que origina 
importantes mudanças a nível psicológico, 
económico e social na vida das pessoas (Nuss 
& Schroeder, 2012) e uma transição mal 

sucedida e precipitada pode ter consequências 
para a saúde dos indivíduos e suas famílias 
(Loureiro, 2011). Para muitas pessoas, a 
identidade de trabalhador é a maior definição de 
si próprias, sentindo, assim, uma perda da sua 
identidade por deixarem de trabalhar (Kubicek et 
al., 2011). Mas, embora possa ser um momento 
dese jado por mu i tos , a adap tação à 
aposentação poderá vir a ser mais difícil do que 
muitos idealizam (Fonseca, 2011). 
Um envelhecimento ativo e bem-sucedido dos 
cidadãos (Baltes e Baltes, 1993; Fernández-
Ballesteros, 2004) pode ser consequência de 
uma transição bem-sucedida para a reforma, 
pelo que a promoção da saúde nesta fase do 
ciclo vital assume grande relevância.  
O objetivo deste estudo é compreender as 
perceções dos recém-aposentados portugueses 
sobre o momento antes da transição para a 
reforma, percebendo quais os precipitantes da 
decisão de se reformar, qual o processo que 
vivenciaram desde a tomada de decisão até à 
sua efetivação e quais as expetativas que 
construíram para o seu futuro. 

Métodos 
Este estudo integrou a primeira fase, do primeiro 
momento, do projeto Reforma Ativa: estudo de 
um programa promotor de um envelhecimento 
saudável (PTDC/MHC-PSC/4846/2012). Estudo 
do tipo descritivo e de carácter qualitativo, 
b a s e a d o n u m p a r a d i g m a e m p í r i c o e 
construtivista. 
Considerou-se população alvo deste estudo, os 
indivíduos inscritos em unidades funcionais de 
saúde pertencentes à Administração Regional 
de Saúde do Centro (ARSC) que cumprissem a 
condição de estar aposentado há menos de 5 

anos, independentemente da idade, género, 

motivo de aposentação, ou área de exercício da 
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qual se aposentaram. 
O processo de seleção dos participantes 
desenvolveu-se em quatro fases. Na primeira 
fase foram selecionadas aleatoriamente 18 
unidades funcionais de saúde nas quais, em 
tempo posterior, foram realizadas reuniões com 
os seus profissionais de saúde, no sentido de 
serem apresentados os objetivos e ser obtida a 
colaboração no desenvolvimento deste projeto. 
Na segunda fase, foram identificados potenciais 
participantes através do conhecimento dos 
enfermeiros de família seus responsáveis. Na 
terceira fase, os indivíduos identificados foram 
convidados a colaborar no estudo, tendo para 
tal sido estabelecido o contacto com todos os 
potenciais participantes. Na quarta, e última fase 
deste processo, constitui-se a amostra com os 
indivíduos que mediante consentimento 
informado se disponibilizaram voluntariamente a 
colaborar na realização de grupos focais e que 
cumpriam os referidos critérios de inclusão. 
Todos os indivíduos contactados acederam a 
participar no estudo.Cada um dos 18 grupos de 
foco teve a constituição mínima de oito e 
máxima de dez participantes, tendo a amostra 
final um total de 146 participantes. Os grupos de 
foco fo ram o r i en tados po r um gu ião 
semiestruturado de colheita de dados. A 
informação recolhida foi transcrita e submetida a 
análise de conteúdo com recurso ao programa 
NVivo10®, tendo da mesma emergido diferentes 
temas.Cada grupo de foco foi conduzido por 
dois membros da equipa de investigação; um 
conduziu o grupo de foco e o outro tirou notas 
detalhadas da ordem dos participantes e 
q u a l q u e r c o m p o r t a m e n t o n ã o - v e r b a l 
significativo, para minimizar os problemas de 
confiabilidade e validade. No final de cada grupo 
de foco, o moderador apresentou aos 
participantes os principais temas que surgiram, 

para confirmação e esclarecimento. A análise de 
conteúdo foi cega e conduzida por três 
membros da equipa de investigação. Para 
preservar a consistência interna de codificação, 
um membro da equipa tinha a responsabilidade 
principal de conduzir a análise e participou de 
todos os grupos de foco. 
Respeitaram-se todos os procedimentos éticos 
e formais inerentes ao desenvolvimento da 
investigação, tendo para tal o projeto sido 
submetido às Comissões de Ética da Unidade 
de Investigação em Ciências da Saúde: 
E n f e r m a g e m d a E s c o l a S u p e r i o r d e 
Enfermagem de Coimbra (UICISA:E/ESENFC - 
P131-01/2013) e da ARSC (27/06/2013), tendo 
sido dada a aprovação de intervenção por parte 
dos conselhos executivos de todas as unidades 
funcionais de saúde onde decorreu a colheita de 
dados, e obtido o consentimento informado de 
todos os participantes dos grupos de foco. 

Discussão dos Resultados 
Da análise dos dados recolhidos emergiram três 
temas centrais: antes da reforma, após a 
reforma e idealização da vivência futura. Neste 
artigo serão apresentados os resultados do 
tema antes da reforma.Os discursos dos 
participantes evidenciaram significados relativos 
às vivências anteriores à passagem à reforma, 
tendo estes se identificado com o tema Antes da 
reforma (Figura 1).Neste tema, evidenciaram-se 
três subtemas: os precipitantes da passagem à 
reforma; a interiorização da proximidade da 
passagem à reforma; e as expectativas relativas 
à futura vivência da passagem à reforma. 
Enquanto o primeiro constituiu uma explicitação 
das razões para a tomada de decisão, em que 
se tornou necessário enumerar e concretizar os 

argumentos que foram utilizados no diálogo 
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interno, os outros dois subtemas desvelam a 
tonalidade emocional em que aquele se 
construiu. 

Precipitantes de passagem à reforma 
Os recém-aposentados falaram sobre dúvidas, 
hesitações e ansiedade perante a incerteza, 
deixando antever a variabilidade emocional 
ocorrida durante o período antes da reforma. De 
entre as motivações que levaram as pessoas a 
decidirem precipitar o pedido de aposentação 
constataram-se: os benefícios pessoais, a 
ausência de saúde e o desemprego indesejado. 
Os indivíduos percecionaram a importância dos 
benefícios pessoais como tendo um peso 
considerável na decisão de solicitarem o 
estatuto de aposentado, ainda que a sua idade 
lhes permitisse continuar a trabalhar. Esses 
benefícios estiveram essencialmente ligados a 
uma certa insatisfação com a conjuntura em que 
viviam e com a antecipação da incerteza no 
futuro, dada pela instabilidade socioeconómica 
que se vinha a instalar desde o final da primeira 
década deste século, em Portugal (Loureiro, 
2011).  
A verbalização dessa insegurança no futuro 
esteve patente em diversos excertos dos 
discursos proferidos pelos participantes, sendo 
estes alusivos à maior intervenção do Estado no 

sentido de um maior controlo da rede de 
estruturas de apoio social. 

O que me deu mais origem a desistir do 
meu negócio foi as leis da ASAE. […] O 
comércio está de rastos e depois eu 
pensei ‘se posso pedir a reforma peço’. 
Não fiquei muito contente mas avancei 
com aquilo. […] As exigências de 
equipamento … as multas é o que temos 
de mais complicado e as quantias são 
elevadas! P37 (2013) 

I dên t i ca i nsegu rança es teve também 
relacionada como a previsão da maior 
contenção de custos que se avizinhava com a 
cont inuidade do exercício prof issional, 
nomeadamente com respeito à perda de 
remunerações e regalias, até aí conseguidas.  

E depois tudo o que ganhava era para 
gasolina, alimentação e pouco mais … e 
depois pensei na diferença … vou tentar 
reformar-me. P49 (2013) 
Devido a toda esta situação económica 
que já vem de 2008. […] E eu até acho 
que nos últimos dois anos paguei para 
trabalhar. P89 (2014) 
Eu quando meti a papelada foi com uma 
penalização de 6,5 … ouvi dizer que no 
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ano a seguir que era 10. E como valia 
mais um pássaro na mão do que dois a 
voar […]. P15 (2013) 

Contudo, a literatura sugere que os indivíduos 
que regressam ao mercado de trabalho depois 
da aposentação fazem-no para ter acesso a 
melhores recursos financeiros (Nuss & 
Schroeder, 2002), podendo estes participantes, 
face à realidade socioeconómica em Portugal, 
ver as suas expetativas frustradas.  
Ainda, segundo deram a saber, na época, 
tomaram conhecimento desta conjuntura 
sociopolít ica e da possibi l idade de se 
aposentarem mantendo os seus benefícios 
pessoais, através de familiares, amigos ou 
comunicação social. 

Eu fui informada por um familiar meu, 
que v i ve em L i sboa e sab ia e 
aconselhou-me e tratou-me de tudo e 
disse-me como eu havia de fazer […] 
P33 (2013) 
O governo ajudou a empurrar o pessoal. 
A função pública … e a gente aproveitou! 
… Eu, por exemplo, aproveitei logo. P31 
(2013) 

No que se refere à ausência de saúde, esta foi 
também uma precipitante da solicitação de 
reforma. Algumas pessoas reformaram-se pela 
perceção de um certo cansaço físico e 
psicológico, originado pela profissão que 
exerciam.  

E as crianças não têm culpa que eu vá 
envelhecendo e não possa ter com elas 
a mesma genica, a mesma alegria, a 
mesma disponibilidade … Portanto, eu 
acho que […] mesmo as crianças 
precisam de pessoas mais novas para 
lidar com elas, as minhas energias já não 

são as mesmas de quando eu tinha 24 
ou 25 anos […]. P23 (2013) 

A transição para a aposentação, embora 
desejada por muitos, poderá ser mais difícil do 
que muitos antecipam (Atchley, 1996; Fonseca, 
2011; Hermon & Lent, 2012). Nas pessoas que 
tomaram esta decisão por situações de 
invalidez, sem que tivesse sido seu o desejo de 
abandonar a vida profissional ativa, pode ser 
ainda mais difícil, pela indesejabilidade e pelo 
isolamento que esta transição suscita (Loureiro, 
2014). Os recursos financeiros limitados, acima 
mencionados e a saúde débil podem produzir 
angústia, mau ajustamento e resultar em baixos 
níveis de satisfação com a reforma (Solinge & 
Henkes, 2008). 

Custou-me muito, é verdade. Sentia-me 
muito debilitada porque o meu corpo não 
conseguia trabalhar. […]. Eu sentia que 
não era capaz de fazer o trabalho que 
tanto gostava de fazer … que era 
trabalhar com idosas … pessoas 
humanas … pessoas que nos aparecem 
diferentes, cada um tem a sua maneira 
de ser, a sua maneira de estar […] P8 
(2013) 

Como a fase inicial da reforma é um momento 
de vulnerabilidade, podendo contrastar com os 
planos feitos antes da mesma (Bradley, 2001), 
nesta última situação de aposentação (tomada 
de forma indesejada) encontram-se pessoas 
com uma elaboração mental difícil, revelando 
tristeza por não lhes ter sido possível continuar 
a trabalhar, a ser úteis e produtivas. 

Eu encarei a reforma muito mal … foi de 

maneira compulsiva. Tive que ser 
operado às coronárias, quatro bypass 

em Coimbra … e isso cessou-me logo os 

meus horizontes. Embora eu já tivesse 
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ultrapassado o mínimo da idade da 
reforma … pensava que ainda estava 
ativo por mais algum tempo e no espaço 
de um mês… P60 (2014) 
Comigo tem s ido um bocadinho 
complicado … porque eu reformei-me 
por invalidez … comecei a ter problemas 
de saúde e daí para a frente tenho 
continuado sempre com problemas de 
saúde… P36 (2013) 

Como os indivíduos não experienciam a 
aposentação todos da mesma maneira (Hermon 
& Lent, 2012), outras pessoas, apesar de não 
aceitarem esta transição, acabaram por 
resignar-se com a situação. 

Fui obrigada a aposentar-me em 2009 
devido a um problema de saúde. Uma 
prótese numa anca tive que deixar de 
trabalhar. Até aí era doméstica. Mas 
continuo em casa, na medida das 
minhas posses, a fazer … as minhas 
rotinas. P7 (2013) 
Infelizmente, pela saúde do meu marido 
fui obrigada a reformar-me. Não só pela 
saúde dele mas também pela minha e 
acabei por vir para casa…P55 (2014) 

Também em benefício próprio, a decisão de 
passar à reforma pode igualmente ter 
constituído uma fuga às dificuldades presentes 
no trabalho; revelando o estigma psicossocial 
possivelmente atribuído ao facto de se 
permanecer no local de trabalho com limitações 
de saúde (Chanlat et al., 1996) ou, ainda, com a 
perceção das organizações permanecerem 
pouco solidárias com a disfunção. 

Eu posso dizer que reformei-me com 
problemas de saúde … ou seja, eu 
continuo a ter pedra no rim … estava 
constantemente a ter que ir para o 

hospital. E chegou uma altura que eu me 
sentia uma pessoa a mais dentro da 
empresa. […] Eu percebi que estava a 
criar um ambiente que não me facilitava 
nada a vida. E a forma de fugir a isso, e 
eu tive que fugir, foi reformar-me. P61 
(2014) 

A possibilidade de vir a ficar em situação de 
desemprego indesejado foi mais um dos 
precipitantes da antecipação da reforma, 
enunciados pelos participantes. Assim, antes 
que fossem colocados no desemprego, 
anteciparam-se com um pedido de reforma. A 
alteração do contexto laboral, dada pela 
substituição humana e a insatisfação com a 
situação político-económica que impedia a 
vinculação à empresa, foram apontadas pelos 
participantes como motivos de reforma. 

Trabalhei na cerâmica, 28 anos […] O 
patrão já não precisava de nós, as 
máquinas ficaram mais automáticas. […] 
Aposentei-me… quer dizer, estive no 
desemprego, em 2003, de 2003 a 2006, 
e depois passei a aposentado em… 
2006. Estive três anos no desemprego. 
… Fui obrigado a deixar de trabalhar 
porque a empresa teve que remodelar 
aquilo mais moderno e fomos obrigados 
a sair. P6 (2013) 
Trabalhei 40 anos sempre em escolas … 
e andava sempre com os meninos e 
aquelas coisas… quando me reformei, 
reformei-me porque passei para contrato 
e andava a passar de contratos em 
contratos, depois vinham as férias e ia 
para o desemprego … e então meti a 
reforma. P12 (2013) 

As atitudes e padrões comportamentais 

desenvolvidos durante os últimos anos de vida 
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ativa em situações de reforma compulsiva, 
como descr i to, comprometem um bom 
ajustamento, pois dificultam a reorganização 
das suas vidas e a modificação da sua auto 
perspetiva (Nuss & Schroeder, 2002).   
Interiorização da proximidade da passagem à 
reforma 
No subtema interiorização da proximidade da 
passagem à reforma encontrou-se um processo 
de moratória psicossocial (Erikson, 1971), em 
que os pa r t i c i pan tes se p repara ram, 
i n t e r n a m e n t e , p a r a a n o v a f a s e d e 
desenvolvimento que possivelmente iriam viver. 

Procurei preparar-me bem para esta 
passagem. E também há um aspeto que 
me parece que pode ter um lado 
negativo mas também pode ter um lado 
positivo … foi o meu caso, demorou 
quase um ano. E esse ano ajudou a 
descomprimir de certo modo e a 
preparar-me … eu já estava preparado! 
[…] Essa preparação é essencialmente é 
introspetiva, quer dizer, nós temos que 
olhar para nós próprios e pensar o que é 
que vamos fazer a seguir? Será que é 
is to que eu quero? […] Fu i -me 
preparando, quer d izer, não f i z 
preparação nenhuma especial … foi 
introspeção. P25 (2013) 

Expetativas relativas à futura vivência da 
passagem à reforma 
Acerca das expectativas relativas à futura 
v ivênc ia da passagem à re fo rma, os 
participantes apresentaram a idealização de 
bem-estar e a idealização de projetos. A 
idealização de bem-estar passou, sobretudo, 
por imaginar as coisas boas que finalmente 
poderiam vir a realizar ou a ter. Os participantes 
referiram que, durante a vida ativa, idealizavam 

a passagem à reforma como a possibilidade de 
atingir o bem-estar e a qualidade de vida que 
não tinha sido possível anteriormente. Este 
achado veio ao encontro da fase de lua-de-mel 
idealizada para o período pós aposentação 
(Atchley, 1996), na qual o indivíduo projeta 
colocar em prática todas as expectativas 
posi t ivas e projetos futuros que t inha 
interiorizado durante o seu período de exercício 
profissional. 

Aquilo que eu idealizei que era a minha 
qualidade de vida. P7 (2013) 

Como disse, a gente cria diversas 
expetativas para depois na reforma. P66 
(2014) 

Ser dono de si mesmo, relativamente às ações 
a desenvolver, foi outro dos aspetos descritos 
nesta ideal ização que esteve também 
relacionada com o fazer atividades que não 
foram possíveis durante o período em que 
trabalhavam, devido à impossibilidade de ter 
tempo ou dinheiro para a realização das 
mesmas. Assim, verificou-se que muitos dos 
participantes idealizavam o período da 
aposentação como um momento em que 
passariam a ter maior disponibilidade financeira 
e de tempo, em que poderiam finalmente 
concretizar sonhos que tinham ficado por 
realizar. 

Eu toda a minha vida pensei em não 
parar completamente quando chegasse 
à reforma mas quando já faltavam 2 
anos eu já contava as horas … já fiz uma 
hora … acabava o dia a contar as horas 
porque a saúde … e agora, embora 
esteja doente, quer dizer, não está 
ninguém atrás de mim, se me quiser 

sentar posso sentar … faço as coisas ao 

meu ritmo … o que é mais fácil visto a 
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minha situação. P44 (2013) 
O meu sonho era ter muito dinheiro e 
passear… Gostava de ter saúde e andar 
a passear […] P18 (2013) 

O planeamento da aposentação antes de esta 
acontecer é benéfico, sendo uma parte 
importante deste planeamento a clarificação das 
expetativas face à aposentação (Hermon & 
Lent, 2012), para que os sonhos e planos para a 
nova fase da vida sejam concretizáveis. 
Alguns participantes referiram que já tinham 
atividades planeadas e que estas se centravam 
muitas vezes na família, o que de certo modo 
vem na linha do pensamento de Loureiro (2011), 
quando refere que a família constitui a principal 
fonte de apoio na perceção do indivíduo 
aposentado. A família também está em 
modificação, nesta altura da vida. O casal pode 
estar sozinho ou pode ter filhos e netos em casa 
(Mintzer & Taylor, 2012). Os netos e os filhos 
surgem como precipitante e como futura 
ocupação do tempo, quando planeiam a vida 
depois da reforma. 

[…] quando pensei nisso já tinha 
algumas … ocupações pensadas … 
tinha os meus netos […] P41 (2013) 

Para além da perceção do bem-estar, alguns 
participantes idealizaram muitos outros projetos, 
independentemente de os virem ou não a 
concretizar. 

Então, também programei a minha 
reforma, a minha aposentação, pensava 
sempre nisso e … não era aqui desta 
zona mas comprámos aqu i uns 
bocadinhos … realmente já com a ideia 
de que quando me aposentasse me ia 
entreter. E sinto-me completamente feliz! 
P38 (2013) 

Quando me reformei, para além de já ter 
planeado … já sabia, já tinha um 
desenho do que pretendia fazer quando 
me aposentasse […] Três ou quatro anos 
antes de me reformar, interrogava-me o 
que é que eu ia fazer e dentro desse 
desenho, estava fazer qualquer coisa 
que não tivesse nada a ver com a 
profissão. Queria viver a vida e dentro 
dessa caixa estava um monte de coisas 
[…]. P75 (2014) 
Eu, a bem dizer, reformei-me e a minha 
vida não alterou muito porque eu já tinha 
programado a minha reforma, quando 
tivesse 60 anos vinha-me embora. E 
portanto eu já tinha uns hobbiezitos, 
tinha os animais, tinha aquilo tudo. P74 
(2014) 

Estes achados levam a perceber que os 
participantes, para além de terem uma 
perspetiva positiva do que seria a sua vida após 
deixarem o trabalho, antecipavam já algumas 
ideias e projetos a efetivar no futuro. Esta 
p r e o c u p a ç ã o c l a r a c o m o n ã o e s t a r 
desocupado, será reflexo de um medo latente 
de se sentirem inúteis após uma vida que foi 

centrada no trabalho, no estatuto social e no 

papel familiar que a caracterizou (Fernandes, 
2001; Fonseca, 2011). 

Conclusão 
As evidências resultantes deste estudo deram a 
perceber que os indivíduos recém-aposentados 
em Portugal percecionam a futura passagem à 
reforma como uma transição de vida e 
consideravam que a mudança que envolve esse 
processo exige um esforço adaptativo.  
O s r e c é m - a p o s e n t a d o s p o r t u g u e s e s 

percecionaram como precipitantes da decisão 
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de se reformar os benefícios pessoais, onde se 
inclui a possibilidade de passar mais tempo com 
a família, as questões de doença e o 
desemprego indesejado. Os achados fizeram 
ainda notar que a forma como os aposentados 
percecionam a futura transição para a reforma 
está relacionada com as suas características 
pessoais, das vivências e estratégias de coping 
de que já eram detentores, das redes de apoio 
informal e formal que dispõem no meio em que 
habitam e, ainda, para aqueles que se 
encontram inseridos numa família, das 
características da mesma. As estratégias de 
coping parecem assumir particular relevância 
quando a passagem à reforma não é desejada. 
Verificou-se que o processo que os recém-
reformados vivenciaram desde a tomada de 
decisão até à efetivação da reforma, é 
percecionado como positivo por permitir fazer 
uma moratória de antecipação do futuro e definir 
planos e estratégias para o futuro.  
Concluiu-se que as opções do presente 
resultam em grande parte das vezes das 
experiências do passado e que terá sido 
decorrente das mesmas que muitos fizeram as 
suas opções adaptativas. Exemplo destas 
influências do passado foram os motivos que 
estiveram na base de uma decisão de 
aposentação antecipada.  
As expetativas que construíram para o futuro 
são reflexo do não planeamento desta transição, 
por poderem ser irrealistas e trazerem, no pós 
re fo rma, sen t imen tos de des i lusão e 
arrependimento. 
Numa política de envelhecimento ativo, a 
passagem à reforma deve ser considerada um 
momento crítico para a promoção e preservação 
da saúde. A passagem à reforma pode 
determinar um processo de envelhecimento 

ativo e bem-sucedido, pelo que se devem 
compreender os fatores que precipitam e 
condicionam a ocorrência desta transição bem-
sucedida. 
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