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CONTRIBUTO CIENTÍFICO OPP 

Plano de Acção Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento (MIPAA/RIS) 

2018-2021 

 

O presente documento surge no âmbito da solicitação de contributo, por parte da Direcção de 

Serviços de Relações Internacionais e Cooperação, às entidades integrantes no CNOP (Conselho 

Nacional das Ordens Profissionais), para o relatório nacional, a elaborar pelo Gabinete de 

Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, para 

efeitos do 4º Ciclo de análise e revisão do Plano de Acção Internacional de Madrid sobre o 

Envelhecimento (MIPAA/RIS) para o período 2018-2021.  

 

Aprovado em 2002 no âmbito da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas 

(UNECE), o Plano de Acção Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento (MIPAA) e a 

respectiva Estratégia Regional de Implementação (RIS) marcaram um ponto de viragem na 

forma de abordar o desafio do envelhecimento, constituindo hoje um referencial para a 

elaboração de políticas, ajudando os governos, organizações não-governamentais e outros 

actores a reorientar a forma como as sociedades percebem, interagem e cuidam dos cidadãos 

mais velhos. Uma parte essencial do Plano e da Estratégia é a avaliação da respectiva 

implementação ao nível nacional, a cada 5 anos, com o objectivo primordial de permitir aos 

Estados-Membros da UNECE partilhar as boas práticas e as novas abordagens para os desafios 

e oportunidades que se colocam ao envelhecimento nas nossas sociedades. A UNECE coordena 

a consolidação da informação a nível regional que culmina com uma análise global na Comissão 

para o Desenvolvimento Social das Nações Unidas. 

 

A OPP é uma associação pública profissional que representa e regulamenta a prática dos 

profissionais de Psicologia que exercem a profissão de Psicólogo em Portugal (de acordo com a 

Lei nº 57/2008, de 4 de Setembro, com as alterações da Lei nº 138/2015, de 7 de Setembro) e 

integra o CNOP. É missão da OPP exercer o controlo do exercício e acesso à profissão de 

Psicólogo, bem como elaborar as respectivas normas técnicas e deontológicas e exercer o poder 

disciplinar sobre os seus membros. As atribuições da OPP incluem ainda defender os interesses 

gerais da profissão e dos utentes dos serviços de Psicologia; prestar serviços aos membros em 

relação à informação e formação profissional; colaborar com as demais entidades da 

administração pública na prossecução de fins de interesse público relacionados com a profissão; 

participar na elaboração da legislação que diga respeito à profissão e nos processos oficiais de 

acreditação e na avaliação dos cursos que dão acesso à profissão.  

 

Neste sentido, a OPP considera pertinente contribuir para a elaboração do relatório nacional a 

apresentar no âmbito do 4º Ciclo de análise e revisão do MIPAA/RIS para o período 2018-2021, 

nomeadamente no que diz respeito ao papel da ciência psicológica e dos/as Psicólogos/as na 

problemática do envelhecimento.  

 

O envelhecimento populacional é das transformações sociais mais significativas do século XXI, 

com impacto em todos os sectores da sociedade. Em 2020, 20.6% da população da União 

Europeia (UE) tinha 65 anos ou mais, significando que mais de uma em cada cinco pessoas está 

acima deste segmento etário. Portugal ocupa o quarto lugar no ranking europeu de 
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envelhecimento populacional, com uma taxa de 22.1%1, no entanto, estima-se que, até 2080, 

a população sénior em Portugal ascenderá aos 3 milhões, correspondendo a apenas 100 jovens 

para 300 cidadãs e cidadãos sénior. Estando os portugueses entre os europeus que vivem mais 

tempo, são também dos que, a partir dos 65 anos, vivem com menos Saúde.  

 

O aumento da esperança média de vida está a transformar as sociedades e as economias, 

levantando múltiplos desafios aos adultos mais velhos (e.g., incapacidades, doenças crónicas, 

isolamento e solidão, perdas e lutos, problemas de saúde psicológica), bem como aos sistemas 

de saúde e de protecção social. Não obstante, consideramos que o envelhecimento é um 

processo desafiante, mas com muito valor, que ocorre ao longo de todo o ciclo de vida, que é 

bom envelhecer e que, individual e socialmente temos a ganhar com o aumento da longevidade. 

Para isso, é imperativo assegurar que a qualidade de vida e o bem-estar acompanham o 

prolongamento da vida, prevenindo o impacto das perdas associadas ao processo de envelhecer 

e promovendo uma adaptação saudável e bem-sucedida ao longo do ciclo vital. Para tal, é 

necessário intervir não apenas junto da população sénior, mas de toda a comunidade, 

mobilizando esforços para potenciar os benefícios colectivos do envelhecimento, alterando o 

reconhecimento e valorização social dos cidadãos seniores e reposicionando-os no conjunto do 

sistema de relações intergeracionais, sociais e económicas.  

 

Neste sentido, a OPP lançou, em 2019 a Campanha  Comunidades Pró-Envelhecimento, à qual 

associou a atribuição de um Selo às comunidades que, respeitando os princípios da dignidade, 

autonomia, desenvolvimento pessoal, acesso aos cuidados/serviços e participação cívica, 

privilegiem o capital humano da população sénior, assim contribuindo para uma sociedade 

coesa, equitativa, inclusiva, saudável, segura e promotora do bem-estar e contribuição cívica de 

todos os cidadãos, ao longo de todo o ciclo de vida. Para distinguir e reconhecer comunidades 

com tais características, foi desenvolvida uma Checklist , que descreve um conjunto de boas 

práticas, organizadas em torno de cinco eixos, que julgamos fundamentais para o Plano de Acção 

em discussão e para a promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedido ao longo de 

todo o ciclo de vida:  

 

1. Segurança, Habitação e Mobilidade 

 

A segurança pessoal e financeira, uma habitação condigna, assim como a mobilidade são das 

necessidades básicas mais importantes e facilmente identificadas por qualquer cidadão. A 

criação e manutenção de contextos e espaços favoráveis e facilitadores do envelhecimento é 

indispensável à promoção do bem-estar, da autonomia e da participação cívica dos cidadãos ao 

longo da vida. 

 

Deste modo, as comunidades pró-envelhecimento devem mobilizar estratégias e acções visando 

garantir, na comunidade e para a população sénior, condições de segurança (e.g., prevenção e 

intervenção na criminalidade, violência e abuso físico, sexual, psicológico ou financeiro, 

acessibilidade e segurança de edifícios espaços públicos, adequação das instalações, vias 

públicas e respectiva sinalização a necessidades específicas), de habitação (e.g., habitação social, 

habitação específica, apoios para realização de modificações nas habitações em função de 

 
1 Dados Eurostat.  

https://www.comunidadesproenvelhecimento.pt/
https://www.comunidadesproenvelhecimento.pt/candidatura
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210316-1?redirect=%2Feurostat%2F
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necessidades específicas e  serviços domiciliários) e de mobilidade (e.g., investimento na 

qualidade, acessibilidade e diversidade dos transportes públicos).   

 

2. Bem-Estar e Saúde 

 

O declínio gradual do estado de Saúde é uma das características mais frequentemente 

associadas ao envelhecimento e que, porventura, mais condiciona este processo, sobretudo nos 

casos em que existe uma doença crónica e/ou quadros clínicos que provocam incapacidades, 

afectando a vida quotidiana e a autonomia dos cidadãos.  

 

Sabemos que, com o aumento da idade, ocorrem um conjunto de mudanças fisiológicas que 

aumentam o risco de doença, nomeadamente, de doença crónica. A partir dos 60 anos, o 

principal encargo por incapacidade e morte advém de perdas, associadas à idade, de audição, 

visão e mobilidade, assim como de doenças não comunicáveis (incluindo as doenças cardíacas, 

os acidentes vasculares cerebrais, as doenças respiratórias crónicas, o cancro ou a demência). 

Há ainda que considerar o impacto (na capacidade individual, assim como na utilização e custo 

dos cuidados de Saúde) da multimorbilidade. O envelhecimento é também cada vez mais 

associado às Demências. Portugal é o quarto país da OCDE com mais casos de Demência, com 

19,9 casos por mil habitantes. 

 

É do estado de saúde e bem-estar que depende a possibilidade de os cidadãos contribuírem 

activamente para a sociedade – seja no contexto da família, na comunidade onde vivem ou para 

a sociedade de forma mais ampla. Neste sentido, a promoção da saúde e do bem-estar tem um 

papel muito importante no envelhecimento saudável e bem-sucedido. A maior parte dos 

problemas de Saúde pode ser prevenida ou adiada através de alterações nos comportamentos 

e estilos de vida, e da criação de ambientes seguros e de apoio físico e social que garantam a 

mobilidade e a funcionalidade de todos os cidadãos. É o acumular de comportamentos e 

experiências favoráveis ou desfavoráveis, ao longo da vida, que faz com que o envelhecimento 

dos cidadãos seja mais ou menos saudável e bem-sucedido. 

 

Deste modo, as comunidades pró-envelhecimento devem mobilizar estratégias e acções visando 

garantir, na comunidade e para a população sénior, a universalidade a acessibilidade, físico-

geográfica e financeira, a serviços de saúde, serviços sociais e as actividades de lazer (bem como 

de informação clara e acessível sobre os mesmos), o número adequado de psicólogos/as nos 

serviços de saúde e nos serviços sociais ou a existência de planos estratégicos e/ou programas 

de promoção da literacia sobre o envelhecimento, a saúde e o bem-estar, bem como de rastreio, 

prevenção e promoção da saúde (física e psicológica) e de estilos de vida saudáveis.  

 

3. Relações Sociais e Inclusão  

 

A evidência científica comprova existir uma associação entre o bem-estar e a qualidade de vida, 

ao longo do ciclo de vida e, sobretudo na velhice, o grau de inclusão social e a qualidade das 

relações sociais, o apoio emocional e instrumental que se dá e se recebe. Esta associação 

estende-se ao estado de saúde e até à redução do risco de mortalidade. 
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A capacidade de manter e construir relações sociais tem impacto nas restantes capacidades, 

tal como na mobilidade e na participação activa na comunidade. No caso dos cidadãos seniores 

esta capacidade é particularmente prioritária dada a importância de um leque alargado de 

relações, que inclua familiares, amigos, vizinhos e prestadores de serviço da comunidade. 

 

Pelo contrário, a solidão tem efeitos negativos na saúde e no bem-estar dos cidadãos. Por 

exemplo, está associada a um maior risco de isolamento e mortalidade em adultos com mais de 

60 anos. Este risco é comparável ao do tabaco ou consumo de álcool e excede o que advém da 

influência da actividade física e da obesidade. Cidadãos adultos e seniores reportam níveis mais 

elevados de satisfação com a vida quando não se sentem sós. A investigação sugere que entre 

6% a 13% dos cidadãos seniores se sentem sós. 

 

Neste sentido, é fulcral promover a inclusão e a construção de redes sociais de apoio, quer 

construindo programas de intervenção específicos, quer desenvolvendo serviços sociais, 

implementando desenhos urbanos e políticas de transporte e mobilidade que possam contribuir 

para criar e manter redes sociais.  

 

As comunidades pró-envelhecimento devem mobilizar estratégias e acções visando garantir, na 

comunidade e para a população sénior, oportunidades e condições de interacção, de 

relacionamento interpessoal e intergeracional, de envolvimento comunitário e de participação 

cívica, bem como a existência de planos estratégicos e/ou programas de combate ao isolamento, 

à exclusão social e ao estigma.  

 

4. Cultura e Educação ao Longo da Vida 

 

A aprendizagem ao longo da vida e a participação em actividades culturais e recreativas, 

afectam a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos, assim como a competitividade económica 

das comunidades. Enriquecem não apenas a vida laboral, mas também a realização pessoal dos 

cidadãos, permitindo-lhes manter-se envolvidos e participantes na sociedade durante toda a 

vida. 

 

Deste modo, as actividades de formação e educação, descanso e lazer devem prolongar-se ao 

longo de todo o ciclo de vida. Ainda que possa ser necessário haver alterações em função da 

idade, características e interesses pessoais, o processo de formação e participação em 

actividades culturais e de lazer só deve terminar quando haja impossibilidade de incorporar 

conhecimento ou de usufruir desse tipo de iniciativas. 

  

No caso específico dos cidadãos sénior, continuar a aprender e a participar em oportunidades 

culturais permite-lhes manter e actualizar conhecimentos, assim como competências para gerir 

a saúde e adaptar-se aos processos que ocorrem frequentemente na velhice (como a reforma, 

a viuvez ou tornar-se cuidador); manter a sua identidade, sentido de controlo e um 

desenvolvimento mental, físico, social e emocional contínuo. Os cidadãos seniores que 

continuam a aprender e se mantêm culturalmente activos são mais autoconfiantes, envolvem-

se mais nas actividades das suas comunidades, são menos dependentes da família e dos serviços 

sociais do Estado, são mais saudáveis e apresentam maiores níveis de bem-estar. 



CONTRIBUTO CIENTÍFICO OPP – Plano de Acção Internacional de Madrid sobre o 
Envelhecimento (MIPAA/RIS) 2018-2021 

7 

 

 

Neste sentido, e contrariando a realidade mais frequente, é necessário criar oportunidades, 

programas e actividades, baseados na aprendizagem, na cultura e nas artes que sejam dirigidos 

e/ou que rentabilizem a contribuição dos cidadãos e, especificamente dos cidadãos seniores, 

envolvendo-os inclusivamente no seu planeamento, assegurando o seu direito à participação. A 

existência destas oportunidades permite aos cidadãos expressar a sua identidade e a sua 

história, promovendo os recursos da comunidade e a aprendizagem inter-geracional, 

combatendo o idadismo e promovendo o respeito pela diversidade. 

 

Neste sentido, as comunidades pró-envelhecimento devem mobilizar estratégias e acções 

visando garantir, na comunidade e para a população sénior, a acessibilidade físico-geográfica e 

financeira e diversidade de actividades culturais e de lazer (que respondam a necessidades e 

motivações específicas e promovam a participação de todos os cidadãos), a acessibilidade e 

diversidade de recursos educacionais e oportunidades de formação que promovam a literacia 

em saúde, apoiem o planeamento do envelhecimento (do ponto de vista financeiro, 

habitacional, educacional, laboral e de saúde) e estimulem a aprendizagem intergeracional.  

 

5. Participação Activa e Emprego  

 

Conforme a idade é esperada dos cidadãos uma participação social diferente, sendo que, 

frequentemente, a atribuição de capital social é independente das reais capacidades do cidadão, 

considerando-se indiscriminadamente que os mais velhos são menos interessantes e valiosos 

do que os mais novos. 

 

A participação na vida cívica pode ser formal (actividades realizadas em organizações com 

objectivos definidos – políticos, culturais, religiosos ou outros) e informal (actividades 

desenvolvidas em contextos não organizacionais). Na realidade, ambas as formas de 

participação tendem a diminuir quando se considera o efeito etário.  

 

Contudo, todos os cidadãos, incluindo os cidadãos seniores, possuem competências, ideias, 

conexões e tempo que podem utilizar a favor da melhoria das comunidades onde vivem. Julgar 

a capacidade de alguém com base no seu ano de nascimento é uma forma de exclusão social, 

que empurra para a inactividade muitos cidadãos capazes e interessados em contribuir de forma 

activa para as suas comunidades. As mais-valias cívicas de todos os cidadãos implicam o 

desenvolvimento de novos modelos de encarar o processo de envelhecimento e de rentabilizar 

as suas potencialidades. 

 

Neste sentido, e tendo em conta o aumento da longevidade e das condições de saúde, defende-

se, cada vez mais, um modelo social em que a fase de produção, a “fase activa”, seja mais 

dilatada no tempo e mais flexível, nomeadamente através da criação de condições, de 

geometria variável, entre a carreira profissional e a inactividade, através de transições graduais 

e possibilidades de escolha de repartição dos tempos de aprendizagem, trabalho, lazer e cuidado 

aos outros.  
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A sociedade deve organizar-se não para uma carreira profissional única, mas múltipla, que 

acompanhe a evolução física, mental, desenvolvimental e de competências dos cidadãos. Por 

exemplo, a vida activa pode começar mais cedo e terminar mais tarde, contemplando um 

aumento ou redução do número de horas dedicadas ao trabalho conforme o período do ciclo 

de vida (por exemplo, trabalhar menos horas no período em que os filhos são pequenos). Num 

esquema deste género, os cidadãos seniores poderiam exercer uma actividade até mais tarde, 

beneficiar de uma reforma parcial e sentir de forma menos intensa o embate da inactividade. 

 

Deste modo, as comunidades pró-envelhecimento devem mobilizar estratégias e acções visando 

garantir, na comunidade e para a população sénior, a representatividade e participação nas 

estruturas da comunidade, oferecendo oportunidades adequadas e significativas de 

envolvimento e participação de todos os cidadãos, nomeadamente, oportunidades de trabalho 

e participação social para cidadãos seniores.  

 

A evidência científica corrobora a custo-efectividade da intervenção psicológica no desenho e 

implementação de políticas e práticas no âmbito da promoção do envelhecimento saudável 

activo e da prevenção e intervenção em problemáticas associadas à velhice. O papel que os 

Psicólogos podem ter na promoção do envelhecimento com Saúde Psicológica e Bem-Estar pode 

ser consultado em maior detalhe no documento A Importância da Intervenção Psicológica e o 

Papel dos Psicólogos nas Respostas Sociais aos Cidadãos Seniores.  

 

Da reflexão sobre as dimensões de um envelhecimento saudável e bem-sucedido, decorre o 

imperativo de promover o desenvolvimento e o envelhecimento sustentáveis da sociedade e 

dos cidadãos, enquanto direito humano. É fundamental desenvolver acções no sentido de 

construir uma sociedade coesa, pacífica, equitativa e segura, maximizando as contribuições 

económicas e sociais de todos os cidadãos, em todos os momentos do ciclo de vida. 

 

Por último, gostaríamos de reforçar o compromisso da OPP em continuar a colaborar 

activamente na reflexão e discussão da questão do envelhecimento populacional, contribuindo 

com comunicação e partilha de informação e conhecimentos, na salvaguarda dos plenos direitos 

dos cidadãos seniores e da promoção do envelhecimento saudável, activo e com dignidade.  

 

https://eusinto.me/wp-content/uploads/2021/01/importancia_da_intervencao_psicologica_2_.pdf
https://eusinto.me/wp-content/uploads/2021/01/importancia_da_intervencao_psicologica_2_.pdf
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