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a pensão ou reforma, por um lado. Dever de cuidar de nós 
próprios e dos próximos, mas também dever de cuidar 
do planeta e do ambiente, por outro. É deste equilíbrio 
de forças que sai a plena cidadania 50+
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Cidadania plena

Editorial 

O conceito de cidadania tem origem na 
Grécia antiga. Era usado para designar os 
direitos do cidadão. Pressupunha todas as 
implicações decorrentes de uma vida em 
sociedade. Ao longo da história, o conceito 
de cidadania foi ampliado, passando a 
englobar um conjunto de valores sociais 
que determinam os deveres e direitos de 
um cidadão. Exercer a cidadania plena 
é ter direitos civis, políticos e sociais e 
expressar a igualdade de cada um de nós 
perante a lei.

Assim, todos temos direitos e deveres. 
A propósito, sabe quais são os seus?  

Primeiro, tem o direito e o dever de estar 
informado acerca do que é importante 
para planear a sua vida, enquanto na 
plena capacidade de o fazer. Para além 
disso, temos o direito à proteção, à casa, 
à privacidade, a reforma, a envelhecer com 
dignidade e a ser feliz, entre tantos outros. 
E na mesma proporção, temos deveres. 
O dever de cuidar de nós, de quem nos 
rodeia e do planeta em que vivemos, 
de dar um bom exemplo e de passar o 
conhecimento... Tudo deveres que não 
só contribuem para não estarmos isolados, 
mas que, de igual modo, nos tornam 
mais participativos. 

É importante perceber que envelhecer 
é um estatuto que nos concede novos 
direitos, mas que não nos faz perder, 
nem devemos querer isso, deveres 
que, na maioria dos casos, nos tornam 
mais relevantes para a sociedade em 
que vivemos. 

Assim, num exercício de cidadania, 
procurámos, com esta edição Impulso+ 
Público, dar resposta a uma série de 
questões no que toca aos nossos deveres 
e direitos, para uma vida mais informada, 
completa e feliz.

Entrevistámos António Bagão Félix, 
um exemplo marcante quando falamos 
de cidadania. Não só fez parte de vários 
governos, como desempenha funções 
em várias associações de natureza cívica 
e social. Para Bagão Félix, o bom exercício 
de cidadania resulta do equilíbrio entre 
deveres e direitos. “Quando eu estou a 
usufruir de um direito, alguém está a 
cumprir um dever. (...) É a harmonização 
de direitos e deveres que faz a verdadeira 
plenitude da cidadania”. Economista de 
formação, tendo a botânica no coração, 
vive uma vida “sempre alimentada” 
pelo “fogo da curiosidade”. Como otimista 
que é, refere que “a esperança é a virtude 
de construir futuro”, deixando-nos 
assim, com várias soluções para os 
grandes desafios que a sociedade 
portuguesa enfrenta para um bom 
exercício de cidadania.

Na nossa rubrica Jovens para Sempre, 

tivemos o prazer de falar com uma grande 
senhora, que foi a primeira mulher a 
fazer parte da administração do Banco de 
Portugal e deixou há pouco tempo as suas 
funções como presidente do Conselho das 
Finanças Públicas. Teodora Cardoso, com 
o seu jeito low profile, deu-nos opiniões 
sem rodeios sobre a economia portuguesa 
com o seu longo curriculum na matéria. 
Na sua vida, quebrou barreiras, sempre 
com estratégias discretas e superando 
obstáculos com uma resistência que diz 
ser pacífica. “Nunca andei metida em 
guerras, mas não deixo de tentar levar a 
minha posição (…) sempre de olhar para 
os problemas e procurar resolvê-los. (…) 
Nisso, sou irredutível”. Ao longo das quase 
duas horas de conversa, a imagem que 
passou é de alguém muito mais novo, não 
só em termos de discurso como físicos, 
com uma vivacidade que em nada indicia 
os 77 anos que atualmente tem.

Juntámos, como é hábito, outros 
especialistas que resumem bem o tema 
que pretendemos abordar nesta edição, 
lançando conselhos e alertando para o 
que temos de fazer para assegurar os 
nossos direitos, não esquecendo nunca 
dos nossos deveres. A todos muito 
agradecemos o enorme contributo, 
demonstrando a importância de estarmos 
informados, de conhecermos e 
exercermos bem a nossa cidadania. 

Aproveito para deixar o convite para um 
novo encontro, na primeira quinta-feira de 
julho, em que lhe traremos um novo tema: 
A beleza e a autoestima. 

Por último, deixo-os com um 
pensamento, que me foi acompanhando 
na preparação desta edição, de que direitos 
e deveres se calhar são um só. Se assim 
for (ou se estiver de acordo), que 
seja sempre em sentido positivo, 
proporcionando felicidade a nós próprios 
e àqueles que nos rodeiam, num exercício 
de cidadania plena.

Sofia Alçada 
diretora 
executiva 
impulso+

Portugal tornou-se, nos 
últimos anos, num dos países 
da Europa com a população 
mais envelhecida. Existem, no 
nosso país, 138,6 pessoas dos 
escalões etários superiores por 
cada 100 jovens, sendo a média 
comunitária de 119,8 para 100. 

Com o decréscimo da 
natalidade, o peso dos escalões 
etários mais avançados 
nas populações europeia e 
portuguesa é, com efeito, cada 
vez maior.

O fenómeno demográfico e 
sociológico de haver menos 
crianças e mais pessoas com 
idade mais avançada afeta 
profundamente a estrutura e 
a organização familiar. Produz 
uma série de consequências 
económicas e jurídicas para 
as quais há uma crescente 
necessidade de encontrar 
respostas adequadas.

Foi com base neste cenário 
que criámos o Gabinete Sénior, 
que se dedica a aconselhar 
as pessoas, no seu dia a dia, 
perante os problemas ou 
dificuldades que surgem. 
Reunimos o gestor financeiro, 
o avaliador de património, 
o contabilista, o cuidador, o 
psicólogo e o jurista. Dessa 
sinergia, chega-se à melhor 
decisão pessoal a tomar.

Algumas perguntas decisivas 
assumem, no contexto, especial 
pertinência. São estas as 
seguintes:
> Tenho de apresentar a 

declaração de impostos, 
embora esteja reformado? 

> Devo manter as minhas 
poupanças a prazo naquele 
banco?

> Devo vender ou arrendar a 
casa que não habito?

> Quais os direitos que terei se 
for para a pré-reforma?

> Vivo em união de facto. Que 
direitos tenho de habitação e de 
sucessão?

> Os meus filhos querem que 
partilhe os meus bens em vida. 
Devo fazê-lo?

> Como fazer a sucessão 
na empresa? Entrego a 
administração à minha filha?

> Desconfio que o meu avô foi 
vítima de maus-tratos, como 
posso obter uma avaliação dos 
seus danos psíquicos?

Elencadas estas perguntas, 
entre muitas outras que se 
poderiam incluir, as questões 
sociais, jurídicas e financeiras 
que se levantam são múltiplas e 
obrigam a decisões que temos de 
tomar. Há cenários que têm de 
ser previstos para que outros não 
venham a decidir por nós. 

Por exemplo, nenhuma pessoa 
pode ingressar numa residência 
sénior sem o seu inequívoco e 
prévio consentimento. E, nos 
casos em que não seja possível 
obtê-lo, quase sempre por causa 
de doença grave e incapacitante, 
a única solução que se apresenta 
é o recurso à via judicial.

Além disso, as administrações 
das residências seniores não 
podem impedir a saída das 
pessoas que decidam deixar de 
lá viver. Por isso, compete a essas 
administrações exigir, da parte 
dos familiares, a ratificação, pela 
pessoas do escalão etário mais 
avançado, da sua permanência, 
e, na ausência dessa tal 
ratificação, a devida autorização 
judicial.

Não são precisas deslocações, 
porque vamos ao encontro de 
quem precisa, seja por telefone, 
seja por correio eletrónico. Que 
desejar, pode falar connosco 
diariamente.

Para o ajudar a decidir, com 
proximidade e clareza, existe o 
nosso Gabinete Sénior.

Gabinete Sénior assegura 
cidadania 50+

Olga Lourenço 
Coordenadora do 
Gabinete Sénior

Com o patrocínio de
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Direitos e deveres na Cidadania 50+

Texto de Paula Guimarães   
Jurista 

O que sabem os portugueses 
sobre os seus direitos e de-
veres? O que conhecem das 

suas fontes, dos instrumentos jurí-
dicos que têm ao seu dispor, das es-
truturas que existem para os repre-
sentar? Na verdade, muito pouco.

Portugal apresenta um elevado 
índice de iliteracia jurídica, ape-
sar do atrevimento com que se fa-
zem comentários nas redes sociais 
e nos meios de comunicação. Não 
sabemos como se compõe um tri-
bunal, desconhecemos a diferen-
ça entre um magistrado judicial e 
um magistrado do ministério pú-
blico e nunca abrimos o Código Pe-
nal. Mas não nos coibimos de opi-
nar sobre a medida da pena de um 
qualquer caso mediático. Nunca le-
mos com atenção o Código Civil e 
muito menos a Convenção dos Di-
reitos do Homem e da Biomedici-
na, mas afirmamos, com convic-
ção, que os filhos são obrigados a ir 
buscar os pais aos hospitais quan-
do estes têm alta. Podia dar muitos 
e variados exemplos que demons-
tram que muitos dos nossos conci-
dadãos, alguns com responsabilida-

des relevantes, agem e manifestam 
opinião sem nenhuma base legal.

É certo que o nosso sistema de en-
sino não tem sabido assegurar uma 
formação para a cidadania que in-
clua a sensibilização para o conhe-
cimento e interpretação da norma 
jurídica e que a Constituição da Re-
pública Portuguesa e a Carta dos Di-
reitos Fundamentais da União Eu-
ropeia não são devidamente abor-
dadas ao longo de todos os anos de 
escolaridade. 

Devemos, igualmente, admitir 
que o direito não é acessível a todos 
e que a linguagem utilizada nos di-
plomas legais tende a ser herméti-
ca e de difícil entendimento.

Estas atenuantes, porém, não 
podem desresponsabilizar os por-
tugueses, que deveriam estar mais 
atentos a estes aspetos, ser mais 
curiosos por aprender e mais asser-
tivos e informados na forma como 
se comportam em sociedade.

O desconhecimento da lei é peri-
goso, principalmente para aqueles 
que se encontram em situação de 
maior vulnerabilidade e que se en-
contram ainda mais longe da infor-
mação pertinente sobre os seus di-
reitos e deveres.

É importante sublinhar que depois 
dos 50 anos, as nossas prerrogati-

vas e as nossas obrigações não mu-
dam. Atingimos a plenitude da nos-
sa capacidade jurídica aos 18 anos e 
ela só pode ser reduzida por senten-
ça judicial.

Mas não podemos escamotear o 
que na realidade acontece às pessoas 
dos escalões etários mais avançados 
e àqueles que enfrentam situações 
de dependência e demência, a redu-
ção da possibilidade de manterem a 
sua autonomia, de decidirem sobre 
a sua vida e sobre o seu património, 
de delinearem um projeto para a úl-
tima etapa da sua existência.

Mudança de atitude aos 50+
Por isso, ao falarmos de Cidadania 
50+, falamos, sobretudo, de uma 
mudança de atitude, que implique 
a tomada antecipada de decisões que 
garantam que, até ao fim, vai ser a 
nossa vontade a impor-se e a sobre-
por-se à dos nossos potenciais her-
deiros e cuidadores.

Aos 50 anos construímos um per-
curso, um estatuto, uma teia de re-
lações e um acervo patrimonial. Is-
so exige da nossa parte uma reflexão 
que planeie o futuro, que ajude os 
nossos familiares a lidar com uma 
eventual perda de capacidade cog-
nitiva e que guie os profissionais no 
delicado ato de cuidar.

Esta é a altura da vida em que te-
mos que colocar em perspetiva se 
estamos ou não a fazer os investi-
mentos certos, quer na dimensão fi-
nanceira, quer na dimensão social 
e afetiva. Este é o momento em que 
devemos estudar a Lei do Testamen-
to Vital e fazer a nossa diretiva ante-
cipada de vida e escolher um procu-
rador de saúde. É agora que temos de 
pensar se ter contas conjuntas é boa 
ideia ou se é melhor optarmos por 
outras figuras, que mais nos prote-
jam.  Esta é a idade adequada para 
pensar quem gostaríamos que fos-
se um dia o nosso acompanhante, a 
pessoa que nos apoiará quando for 
difícil ou impossível tomar decisões. 
Esta é a fase em que temos que ga-
rantir a preservação dos nossos di-
reitos pessoais previstos no artigo 
26º da Constituição, fazer um pé de 
meia que nos mantenha indepen-
dentes e perceber se a nossa habita-
ção é uma casa para a vida.

Esta profunda análise exige co-
nhecimentos jurídicos transversais 
em diversos ramos do direito, desde 
o direito de família ao direito de ar-
rendamento. Exige pesquisa, interes-
se e a afirmação de uma cidadania 
responsável. Porque só temos direi-
tos se cumprirmos o dever de proje-
tar, em consciência, o nosso futuro.
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RGPD: os cidadãos 50+ e o direito 
à privacidade de dados

Texto de Ana João Sepúlveda 
Socióloga 

Faz agora um ano que entrou 
em vigor o Regime Geral de 
Proteção de Dados (RGPD). De 

maio de 2018 para cá muito pouco 
mudou na vida dos cidadãos, habi-
tuados que ficámos a dar a autori-
zação para ter acesso à informação, 
utilização de cartões de fidelidade, 
cookies e outros semelhantes. As 
grandes alterações deram-se mais 
ao nível interno das organizações 
do que, propriamente, no dia a dia 
das pessoas. 

Na sua essência o RGPD, chegou 
para garantir o direito à privacida-
de dos dados e o direito ao esqueci-
mento, num mundo cada vez mais 
digital, onde o big data é uma pre-
ciosa fonte de informação para as 
organizações num mundo de eco-
nomia de valor.

O rasto de dados que deixamos 
nas interações que fazemos onli-
ne, seja em que plataforma for, nos 

pontos de pagamento e outros lo-
cais por onde passamos e interagi-
mos é imenso. De tal forma que se 
torna possível saber, quase ao por-
menor, o que fazemos, com quem, 
onde e quando. 

Mais ainda, torna-se possível an-
tever comportamentos, necessida-
des e motivações, o que nos facilita 
em muito a vida, mas que também 
retira muita da nossa privacidade. 
Um conceito, aliás, com significa-
dos ligeiramente distintos para as 
gerações mais novas e mais velhas. 
Isto para dizer que as pessoas das 
gerações 50+, muitas vezes menos 
digitais, tendem a ser mais ciosas 
da sua privacidade do que as mais 
novas.

Valor percebido vs. privacidade
No presente, e em grande parte gra-
ças ao impacto social do RGPD, as 
pessoas tem mais clara a relação 
valor percebido versus privacidade 
de dados. Ou seja, está mais eviden-
te que há uma equação que conju-
ga o nível de privacidade de que es-

tamos dispostos a abdicar e o va-
lor percebido do bem que vamos 
adquirir.

Todavia, quando falamos em di-
reitos e cidadania em Portugal, é im-
portante perceber que ainda existe 
um grande segmento da população 
que não só desconhece os seus direi-
tos e deveres, como também é infoe-
xcluído e que, por isso, não tem uma 
noção clara do tipo de dados que es-
tá a partilhar e muito menos o tipo 
de uso que as organizações podem 
fazer desses mesmos dados. Daí que 
seja importante contribuir para a 
criação de uma nova mentalidade 
integradora e que fomente o respei-
to pelo cidadão dos escalões etários 
mais avançados e, em casos espe-
cíficos, mais fragilizado. 

Muito do desenvolvimento da 
economia da longevidade faz-se 
no cruzamento do avanço tecnoló-
gico com as necessidades na área da 
saúde, seja na perspetiva da preven-
ção, seja na perspetiva da melhoria 
das condições de vida numa situa-
ção de dependência, parcial ou total. 

Visões estereotipadas
A fragilidade do cidadão/cliente/
consumidor 50+ torna-se ainda 
maior quando persiste uma visão 
estereotipada que o minimiza e in-
fantiliza e que, no limite, nega o seu 
lado de ser humano digno.

Esta forma de ver o cidadão dos 
escalões etários mais avançados 
retira-lhe os seus direitos, trans-
mitindo-os aos familiares, ao Es-
tado e às organizações. Ora, voltan-
do ao tema do RGPD, corre-se o risco 
de considerar desnecessário pedir 
a sua autorização para a recolha de 
dados pessoais, porque é um “ve-
lhote”, como se ouve muitas vezes. 

“Ele nem sabe o que é, nem dá 
por isso, que mal vai fazer? É para 
o bem dele”. O objetivo deste arti-
go é, precisamente, atentar contra 
o uso destas formas de estar, ver e 
pensar a pessoa com mais idade.

Uma pessoa não perde os seus di-
reitos com base na idade ou por ser 
mais ou menos dependente e, mui-
to menos, no livre arbítrio dos ou-
tros. Isto só acontece quando o tri-

bunal declara determinada pes-
soa como estando incapacitada 
para decidir sobre si e sobre a sua 
vida, passando a ser o seu tutor a 
decidir. Todavia, na rotina dos dias 
corremos o risco de nos “esquecer-
mos” disto. 

O conceito da Organização Mun-
dial da Saúde para a cidade Age 
Friendly contempla o direito a exer-
cer a cidadania como um dos fa-
tores base, ou seja, um ambiente 
que é amigo de todas as gerações 
e que garanta o pleno exercício da 
cidadania.

Ora, é neste sentido que importa 
sensibilizar os cidadãos para o que 
é o RGPD e para o que implica em 
termos de autorização para uso de 
dados pessoais, mesmo para o ca-
so mais extremo que é o direito ao 
esquecimento, ao “apagamento”. 

A privacidade é um direito de to-
dos, independentemente do sexo, 
da idade, da cor de pele, da religião 
e do estado civil. O RGPD surge pa-
ra garantir isso e impedir os abusos 
éticos do uso dos dados pessoais. 
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Alda, Diana e Susana aprovei-
tam o sol na esplanada do ca-
fé enquanto põem a conver-

sa em dia. Está um dia autêntico de 
primavera, mas lá no cimo da Ser-
ra da Estrela ainda se veem os últi-
mos restos de neve. As três são ami-
gas não de há muito tempo, mas co-
nhecem-se bem. Nada de novo. Ali 
todos são muito amigos, as pessoas 
são todas mais unidas do que nas 
grandes cidades, dizem elas. 
Nenhuma é do Ferro, mas também 
nenhuma quer sair daquela vila no 
sopé da Serra da Estrela para onde a 
vida se encarregou de as levar. Alda, 
a mais velha e a única já reformada 
do grupo, foi também a primeira a 
chegar, há 17 anos, porque ela e o ma-
rido queriam estar mais próximos 
do filho, que vive no Ferro. Diana, 32 
anos, foi puxada pelas raízes do ma-
rido, que é dali. E Susana viu ali uma 
oportunidade e comprou um terreno 
onde vive há cerca de sete anos e que 
não trocava pela Covilhã. 

“Adoro viver aqui. É uma vila muito 
pacata, é muito sossegadinha”, diz 
Susana enquanto dá água ao cão que 
anda por ali. E é verdade. Tirando o 
movimento do café e o barulho das 
crianças que chega da escola, o si-
lêncio e a calma imperam. 
“Temos cá tudo”, continua Diana. De 
facto, aquela pequena vila de 1700 
habitantes e a dez quilómetros da 
Covilhã pode fazer inveja a muitas 
outras no que toca a serviços bási-
cos: tem um centro médico que fun-
ciona todos os dias úteis, tem uma 
escola e tem correios. 
Mas, afinal, havia uma coisa que 
faltava aos habitantes do Ferro: um 
banco. Alda, Diana e Susana todos 
os dias vão à Covilhã e resolvem aí 
a sua vida bancária, mas sabem que 
há pessoas para quem a falta de um 
banco na terra é um problema. “A 
nós, que somos novas, temos car-
ro e trabalhamos na Covilhã, não 
faz grande falta ter aqui um ban-
co, mas com a pessoas com idade 

mais avançada já não é assim”, diz 
Diana. É aí que Alda conta a histó-
ria de uns vizinhos, a quem já deu 
muitas vezes boleia até à Covilhã só 
para irem ao banco. As alternativas 
para estas pessoas eram alugar um 
táxi – o que acontece muitas vezes – 
ou irem de transportes públicos, o 
que não é fácil porque não há auto-
carros com muita frequência.
À falta de um banco, juntava-se um 
outro problema: a existência de ape-
nas uma caixa de Multibanco, na 
Casa do Povo. Se avariava ou ficava 
sem dinheiro, era um potencial pro-
blema para os habitantes do Ferro. 
E para os mais velhos ou com me-
nos mobilidade para irem até à Co-
vilhã, a solução era levantar todo o 
ordenado ou a reforma no início do 
mês e guardar em casa o dinheiro 
para a gestão do dia a dia.
Entretanto, o mundo mudou para 
melhor no Ferro. O Banco Montepio 
abriu um balcão de proximidade, 
que vem devolver serviços bancários 

essenciais a uma população que de-
les precisa, de facto. Talvez seja por 
isso que dizem que o Banco amare-
lo é um banco diferente. Porque pen-
sa primeiro nas pessoas e depois em 
tudo o resto. Porque se uma caixa de 
Multibanco falhar, agora haverá ou-
tra. Porque não vai ser preciso ir à 
Covilhã para depositar ou levantar 
a reforma, abrir uma conta ou pe-
dir um empréstimo. 
O novo balcão do Ferro é apenas um 
dos dez que o Banco Montepio está a 
inaugurar país fora. Abriu em Abra-
veses (Viseu), em Fão (Esposende) 
e, agora, no Ferro.  Além de trazer 
um amarelo vibrante à vila, à por-
ta da agência pode ler-se: “Para nós 
não há localidades pequenas nem 
grandes. Há pessoas”. A promessa 
fala por si só.

DR

Conteúdo patrocinado por:

O Banco 
Montepio abriu 
um balcão de 
proximidade no 
Ferro, que vem 
devolver serviços 
bancários 
essenciais a uma 
população que 
deles precisa, 
de facto.
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Da dignidade ao cumprimento 
dos direitos sociais
Texto de    
Nuno Veludo 
Câmara Municipal de Lisboa  
Luna Marques e Elisabete Franco 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa  

Já não é novidade para ninguém 
que o aumento da longevidade 
da população se apresenta como 

um dos maiores desafios sociais do 
Século XXI. Mas que dados sabemos 
sobre esta realidade? Ora vejamos: 
1) Segundo dados do EUROSTAT, 3 em 
cada 10 pessoas terão 65 ou mais anos 
em 2050; 2) Portugal, segundo o rela-
tório da Comissão Europeia “The 2015 
ageing report”, surge em 2060 como 
o país com o segundo maior índice 
de dependência dos idosos; 3) O índi-
ce de envelhecimento em Portugal 
passou de 27,5%, em 1961, para 143,9%, 
em 2015; 4) Em Lisboa, cerca de 25% 
da população tem 65 ou mais anos; 
4) 65% da população em Lisboa vive só 
ou acompanhada por uma outra pes-
soa do mesmo escalão etário.

Contra o princípio individualizan-
te e neoliberal de que a promoção do 
envelhecimento ativo se restringe ao 
incentivo de comportamentos saudá-
veis, ou seja, à culpabilização do per-
curso de vida individual, importa ter 
em conta também os fatores ambien-
tais e pessoais, como os determinan-
tes económicos, sociais e culturais, o 
ambiente físico e o sistema de saúde, 
para dar exemplos de alguns. É nes-
tas várias dimensões do indivíduo e 
da sociedade que aparece a responsa-
bilidade do Estado enquanto garan-
te de premissas básicas dos direitos 
sociais através da promoção de am-
bientes equitativos, de bem-estar e 
segurança humana.

Foi, nesta complexa realidade, que 
exige uma maior abrangência e uma 
permanente qualificação da inter-
venção, que várias entidades se jun-
taram para repensar uma estraté-
gia (missão, visão e atuação), na ci-
dade de Lisboa.

Este contexto indica-nos três gran-
des linhas de necessidade de atuação, 
que passam por investir em políticas 
de incentivo à natalidade com pro-
moção e reforço de direitos sociais, 
colmatar as necessidades de equipa-
mentos, de recursos humanos e fi-
nanceiros para as respostas sociais 
e de saúde para as pessoas 65+ que 
necessitam de apoio, bem como ga-
rantir o combate à pobreza e atuar na 

prevenção e na promoção de saúde, 
para que o processo de vida seja fei-
to com mais qualidade de vida e com 
ganhos em saúde.

Considerando todo este panorama, 
o Município de Lisboa, através do Pe-
louro para os Direitos Sociais, organi-
zou-se com os grandes parceiros da 
cidade que podem e devem intervir 
sobre esta realidade. Assim, a Câma-
ra Municipal de Lisboa, a Santa Ca-
sa da Misericórdia de Lisboa, a Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, a Polícia de Seguran-
ça Pública e o Instituto de Seguran-
ça Social, tendo por base os contribu-

tos e trabalho feito pela Rede Social de 
Lisboa, juntaram-se na elaboração de 
uma estratégia concertada para a ci-
dade. Esta estratégia toma forma no 
nome de “Lisboa, Cidade de todas as 
Idades” e gravita em 3 grandes eixos: 
1) Vida Ativa; 2) Vida Apoiada; 3) Vida 
Autónoma. Entre outras medidas, es-
ta estratégia prevê a construção de 8 
novos equipamentos com mil novas 
vagas na cidade de Lisboa, entre res-
postas residenciais para pessoas ido-
sas e cuidados continuados, 14 novos 
centros de saúde, cuidados continua-
dos domiciliários e apoio a cuidado-
res informais.

Lisboa +55 - o Programa que 
promove estilos de vida saudáveis
Uma das medidas desta estratégia, 
inserida no eixo “Vida Ativa”, chama-
-se “Lisboa +55" e tem como finalida-
de contribuir para a melhoria do es-
tado de saúde do indivíduo, fomentar 
o convívio social, promover o enve-
lhecimento ativo, combater o isola-
mento e contribuir para a obtenção 
de ganhos em saúde.

Com este programa comunitário e 
interinstitucional, promovem-se es-
tilos de vida saudáveis, que inclui o 
acesso gratuito à prática de ativida-

de física monitorizada por técnicos 
certificados, consultas de nutrição 
por profissionais de saúde e sessões 
de literacia em saúde, com articula-
ção entre os diversos atores das áreas 
da saúde e do setor social existentes 
na cidade de Lisboa. O programa es-
trutura-se em períodos de 10 meses, 
em três módulos interligados: ativi-
dade física, consultas de nutrição e 
literacia em saúde e estilos de vida 
saudáveis.

Toda a conceção deste programa 
é, já em si, uma boa prática. Desde 
o ponto de partida, todo o progra-
ma foi pensado em conjunto entre a 

CML, através dos pelouros do despor-
to e direitos sociais, SCML, ARS-LVT 
e Direção Geral de Saúde. Cada enti-
dade tem as suas responsabilidades 
definidas e toda a atuação tem arti-
culação entre elas. Os centros de saú-
de do SNS referenciam utentes pa-
ra a prática de atividade física em 
clubes locais financiados pela CML, 
equipamentos sociais da SCML e IPSS, 
onde nutricionistas da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa fazem as devi-
das avaliações e seguimento e onde 
os seus técnicos de desporto dão tam-
bém aulas. Em todo o enquadramen-
to do Programa “Lisboa +55”, a Direção 
Geral de Saúde assegura a sua legiti-
midade ao dar a sua validade cientí-
fica, tanto na conceção como na ava-
liação do programa.

É urgente motivar a população mais 
idosa a praticar exercício físico 
O objetivo é obter ganhos em saúde, 
seja na prevenção da doença, na pro-
moção da saúde mental e qualida-
de de vida, como na dinamização de 
interação social contra o isolamen-
to. A atividade física surge assim en-
quanto eixo central para o garante 
de direitos sociais, nomeadamen-
te da saúde, e como fator de coesão 
social de uma cidade que não pode 
deixar ninguém para trás. Espera-se 
que este programa chegue a 12.000 
pessoas com mais de 55 anos até ao 
ano de 2021, ano em que Lisboa se-
rá a Capital Europeia do Desporto.

Nem sempre a idade é sinónimo 
de velhice, raramente a idade cro-
nológica é igual à idade biológica. Os 
efeitos mais limitativos do aumento 
da idade podem ser acentuados pelo 
comportamento sedentário ou con-
trariados e geridos através da prá-
tica regular de atividade física. No 

entanto, a grande maioria da popu-
lação 65+ em Portugal desconhece, 
ou não experimentou, a prática re-
gular da atividade física ou lúdica e 
recreativa. Lisboa não é exceção. Mo-
tivar esta população para a prática 
de atividade física é uma tarefa com-
plexa. Este grupo populacional, face 
aos enquadramentos sociais envol-
ventes do meio urbano, facilmente 
se envolvem em situações de risco e 
isolamento, decorrentes da perda da 
capacidade física e sensorial, asso-
ciadas à falta de apoio da família e 
desinteresse da sociedade.

As ações destinadas à população 
65+ devem enquadrar-se segundo 
uma metodologia preventiva e adap-
tada, tendo em conta as circunstân-
cias socioeconómicas, culturais e o 

seu estado de saúde. A prática da ati-
vidade física constitui um agente de 
preservação da saúde e do bem-es-
tar que, aliado à dimensão lúdica e 
recreativa, permite o envolvimen-
to socio-afetivo do praticante com 
o grupo.

A atividade física contribui para 
uma maior socialização e aumenta 
os níveis de felicidade e autoestima 
O Programa “Lisboa +55” tem como 
finalidade contribuir para a melho-
ria do estado de saúde do indivíduo; 
fomentar o convívio social e o for-
talecimento de laços na comunida-
de; promover o envelhecimento ati-
vo; combater o isolamento e contri-
buir para a obtenção de ganhos em 
saúde. Foram estes objetivos que fo-
ram tidos em conta depois de um 
ano de programa, quando se avalia-
ram os 400 participantes. Nessa al-
tura, constatou-se que os mesmos 
apresentavam uma grande evolu-
ção ao nível físico, nomeadamente 
ao nível da flexibilidade e capacida-
de respiratória. Mas, para além do 
bem-estar físico, destaca-se a forma 
positiva como a atividade física in-
fluencia a vida das pessoas. Duran-
te este período, os participantes fica-
ram mais sociáveis e felizes, contri-
buindo para uma maior auto-estima 
dos participantes, o que evidencia 
não só ganhos fantásticos na con-
dição física em geral, como também 
ganhos psicossociais. 

Os prognósticos indicam que a 
tendência é viver mais tempo e com 
melhor saúde, o que implica uma 
aposta de fundo em políticas públi-
cas e em programas que promovam 
uma longevidade ativa e que interve-
nham nas questões relativas à ma-
nutenção das capacidades funcio-
nais da população 65+. Esse é o âmbi-
to e a intenção do Programa “Lisboa, 
Cidade de Todas as Idades” que, com 
as suas várias medidas, investe em 
respostas mais efetivas face às ex-
pectativas percebidas pelos cida-
dãos, incentivando o seu envolvi-
mento e participação nas questões 
que lhes dizem respeito.

©SCML
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Descubra o seu refúgio na natureza no Eco-Village, 
uma área exclusiva de Beach Villas e Pine Villas 
com acesso a clubhouse e beach club privativos, 
que constitui a última oportunidade de encontrar o 
seu lugar no Pestana Tróia Eco-Resort, em plena 
Reserva Natural e Botânica delimitada por dois 
quilómetros de praias desertas.

• Pine Villas concebidas pela PMC Arquitetos
• Beach Villas assinados pela Modular System
• Tipologias T2 e T3 com áreas entre 131,5 e 151 m2 
• Entre 550.000 e 600.000€
• Prontas a habitar
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“É harmonização de direitos e deveres que 
faz a verdadeira plenitude da cidadania”

Entrevista a António Bagão Félix 
Economista e ex-ministro 

Dificilmente se encontra-
ria um exemplo mais mar-
cante de cidadania, tema 

deste mês do Impulso+, do que An-
tónio Bagão Félix. Não só fez parte 
de vários governos, como desem-
penhou funções em várias asso-
ciações de natureza cívica e social.

Para o ex-ministro, o bom exer-
cício de cidadania resulta do equi-
líbrio entre deveres e direitos. 
“Quando eu estou a usufruir de um 
direito, alguém está a cumprir um 
dever. E é bom que as crianças se-
jam educadas num compêndio di-
reito-dever. É a harmonização de 
direitos e deveres que faz a verda-
deira plenitude da cidadania”, re-

uma hipoteca social, ou seja, qual-
quer bem ou serviço, mesmo que 
privado e só nosso, implica que te-
mos uma responsabilidade para 
além da natureza particular. Isso 
é que significa, verdadeiramente, 
o bem comum. 

Nós portugueses somos 
muito solidários, e quando há 
tragédias isso é visível. Mas 
nas coisas pequenas, que nos 
afetam a todos no dia a dia, 
somos lentos a atuar.
Há uma característica interessan-
te da idiossincrasia do povo portu-
guês. É um país muito emocional-
mente solidário, passionalmen-
te quase. Nesses cenários, temos 
mais do que uma consciência, te-
mos orgulho por ajudar. No dia a 
dia, infelizmente, as sociedades 
contemporâneas, e não é só em 
Portugal, tendem a ser individua-
listas. Hoje as pessoas estão alge-
madas pelo tempo. É o smartpho-
ne, é o tablet, a correria, e deixa-
mos, muitas vezes, de parar um 
pouco para contemplar e perceber 
o que se move à nossa volta, ou 
o que na realidade, é importante. 
Essa ideia do individualismo aca-
ba, até, por ferir um pouco a pró-
pria individualidade de cada um. 

A questão, por exemplo, do vo-
luntariado é interessante, por-
que as leis que pretendem forma-
tá-lo são uma “treta”. O volunta-
riado não é ser obrigatoriamente 
voluntário, é ser voluntariamen-
te obrigado. Ou seja, é eu consti-
tuir-me como obrigado, apenas 
porque a minha consciência o di-
ta. O voluntariado exige organiza-
ção, mas exige, em primeiro lugar, 
alma, espírito de partilha. Nesse 
sentido, as pessoas em Portugal, 
nunca esquecem as grandes cau-
sas, mas às vezes esquecem o vi-
zinho do lado.

No entanto, a vida é muito 
apressada e com duas caracte-
rísticas interessantes de anali-
sar. Uma é que confundimos ur-
gência com importância. A maior 
parte das coisas que são urgentes 
não têm importância nenhuma. 
Aliás, vemos isso no fim de cada 
dia. Quando nos deitamos, quando 
temos dez segundos para refletir 
sobre o que fizemos durante o dia. 
E quando algo é verdadeiramen-
te urgente, já não temos superla-
tivo para ela. Já as questões im-

portantes da vida, normalmente 
não têm urgência. O bem comum 
tem a ver com o importante e não 
com a falsa urgência. A outra ca-
racterística a analisar, e que ga-
nha importância com a idade, são 
as duas medidas do tempo, uma 
o chronos, o tempo físico, e outra 
o kairós, o tempo espiritual. Ho-
je, as pessoas vivem na correria do 
tempo físico e estão exauridas pa-
ra entrar no tempo espiritual. Isso 
vê-se nos restaurantes, nas casas, 
em que uma família inteira, desde 
os pais aos filhos, só olham para 
o aparelho, seja o smartphone ou 
tablet ou a televisão. Não falam. 
A passagem dos anos, pelo menos 
no meu caso, permite estar mais 
atento ao kairós e menos ao chro-
nos. Às vezes podemos estar duas 
horas com uma pessoa em tempo 
físico e ter tempo de relação zero. 
O contrário também é verdade. Às 
vezes estamos dois minutos com 
alguém e esses dois minutos são 
cheios de partilha. O passar dos 
anos pode permitir isso, pode per-
mitir, como alguém disse, depen-
der do que se gosta e de quem se se 
gosta. Essa liberdade da dependên-
cia do que se gosta é importante. 

Que conselhos deixaria a quem 
vai agora entrar num escalão 
etário mais avançado para um 
bom envelhecimento físico e 
intelectual?
Em primeiro lugar, fazer algum 
exercício físico, andar mais que 
não seja, que é o que eu mais gos-
to. Depois, sobretudo, fazer exercí-
cio intelectual, de memória. Quan-
do se pára, é difícil readquirir o 
ritmo. 

É fácil manter a liberdade da 
dependência do que se gosta?
Para mim tem sido, mas não é as-
sim para toda a gente. Eu quero 
que a minha vida seja sempre ali-
mentada por este fogo da curio-
sidade e pela capacidade de con-
seguir espantar-me todos os dias 
com coisas que descubro, às vezes 
dentro de mim. Desejo que isso me 
aconteça até ao último dia da mi-
nha vida. Se calhar a economia já 
não me interessa tanto, mas estou 
apaixonado pela botânica e estou a 
melhorar o meu italiano. Pergun-
tar-me-á para quê. Provavelmente 
para nada, mas apetece-me, para 
meu gozo pessoal.

Para manter a curiosidade.
Sou um espírito inconformado, por 
querer ser hoje melhor do que on-
tem e amanhã melhor do que hoje. 
Quero saber mais apenas para mi-
nha fruição ou para partilhar com 
quem me é próximo. Por exemplo, 
as minhas netas adoram, dizem-
-me que sou o seu pronto-socorro 
da curiosidade. 

Quantas netas tem?
Tenho duas filhas e quatro netas, 
com 16, 13, dez e três anos. São sa-
bedorias que passo, mas elas tam-
bém me dão sabedorias e fazem-
-me o aggiornamento [atualização 
em italiano] do mundo que já não é 
aquele em que cresci, mas que que-
ro conhecer. Eu dou-lhes conheci-
mento de ancião, que junta expe-
riência com sabedoria de vida.

Esse contacto com as gerações 
mais novas é importante para 
um bom envelhecimento?
Absolutamente. Na família e a dar 
aulas. É uma maneira que tenho 
de contactar com os mais novos e 
percebê-los. O que tem de haver é 
vasos comunicantes.

O que considera ser um bom 
exercício de cidadania?
Em primeiro lugar, é saber conju-
gar direitos com deveres, na sua 
vida e na relação com os outros. 
Quando eu estou a usufruir de um 
direito, alguém está a cumprir um 
dever. E é bom que as crianças se-
jam educadas num compêndio di-
reito-dever. É a harmonização de 
direitos e deveres que faz a verda-
deira plenitude da cidadania. 

Os novos 
reformados não 
terão as mesmas 
condições dos 
atuais. O primeiro 
passo para uma 
boa preparação 
é poupar

fere, em entrevista. Nascido em 
Ílhavo, em 1948, e economista de 
formação, o ex-professor univer-
sitário afirma querer manter a vi-
da “sempre alimentada” pelo “fo-
go da curiosidade”. 

Quando despertou para a 
importância do bem comum?
A noção do bem comum é simples 
e complexa, porque é formada por 
duas palavras que quase não preci-
sam de explicação – bem e comum 
– a questão é juntá-las. Essa jun-
ção exige um corpo ético e também 
uma visão de futuro que nem sem-
pre é possível realizar. Sou católi-
co. Enamorei-me pela ideia do bem 
comum através da doutrina social 
da Igreja, por via de muitas encí-
clicas papais. Mas o bem comum 
começa em casa e exige, também, 

Bagão Félix está sempre a aprender.
“As minhas netas dizem-me que sou o seu pronto-socorro 
da curiosidade”, sorri.

©Rodrigo Cabrita



Exerceu cargos políticos como 
independente, mas eleito 
por governos de direita. Não 
obstante, elogiou, há poucos 
meses, o trabalho de Mário 
Centeno, ministro das Finanças 
do atual Governo de coligação de 
esquerda. Falta essa capacidade 
de não ser “oito ou 80” na 
sociedade portuguesa?
Nada na vida é preto e branco. Não 
devemos ser maniqueístas, nem 
devemos pensar que somos de-
tentores da verdade e é importan-
te contextualizar as coisas.  Uma 
coisa que me preocupa é a facili-
dade com que, hoje, se ajuíza sobre 
pessoas e factos sem, muitas vezes, 
conhecer o contexto. Tenho apren-
dido mais isso à medida que vou 
envelhecendo, até por erros que co-
meti. A pedagogia do erro é a prin-
cipal pedagogia da aprendizagem.

O maniqueísmo e a visão dico-
tómica do que nos envolve são pe-
rigosos. Por que sou independente 
na política? Porque quero manter a 
liberdade. No caso de Mário Cente-
no, elogiei-o, porque acho que tem, 
no essencial, preservado um ele-
mento importante relativamente 
ao futuro do país, que é o que inte-
ressa a todos.

Independentemente de direita 
ou esquerda? 
Essa coisa de direita ou esquerda 
para mim é discutível. Até posso 
ter componentes de esquerda, de 
direita e do centro, no considerado 
“cardápio” ideológico ainda vigente. 

Também na política falta a 
capacidade de aprender com os 
erros de que fala?
Na política vive-se muito do curto 
prazo. Há políticos, mas deixou de 
haver estadistas. Em todo o mun-
do. Os políticos vivem para a son-
dagem da semana seguinte e para 
as redes sociais. E as redes sociais 
são algo muito bom, mas também 
um espaço de cobardia, irrespon-
sabilidade e maledicência. 

Tem 71 anos e, apesar do 
afastamento da política, 
continua a ser uma pessoa 
bastante ativa em termos de 
trabalho pela coisa pública. O 
que o move?
Move-me a ideia de fazer coisas 
que não pude fazer antes. Hoje, fa-
ço parte de sete ou oito organiza-

ções não-governamentais, desde 
a área da botânica (Associação dos 
Amigos do Jardim Botânico da Aju-
da) até à área da música (Museu 
Nacional da Música) e instituições 
de solidariedade social. Isso enri-
quece-me. Nunca deixei de estu-
dar botânica. Faço-o quase todos os 
dias. Tenho mais livros de botânica 
do que de economia. Muito mais.

O aumento da longevidade dos 
portugueses é uma vitória da 
nossa sociedade. O desafio agora 
é conseguir qualidade para esse 
maior tempo de vida?
Como alguém disse, além de juntar 
anos à vida, é preciso juntar vida 
aos anos. Quando eu nasci, a espe-
rança média de vida em Portugal 
rondava 50 anos. Hoje, andamos 
perto dos 80 anos. Porém, somos 
dos piores países da União Euro-
peia ao nível da esperança média 
de vida aos 65 anos com saúde. São 
apenas seis ou sete anos. 

Um dos problemas fundamen-
tais dos escalões etários superiores 
em Portugal é a patologia da soli-
dão, isto é, o isolamento. O número 
de famílias unipessoais com mais 
de 65 anos já ultrapassa as 500 mil. 
Isto significa que este escalão etá-
rio luta contra a pobreza relacio-
nal, a pobreza tecnológica, por ve-
zes a pobreza espiritual e, muitas 
vezes, a pobreza material. 

A própria política fiscal está mal. 
Não faz sentido considerar os as-

cendentes que vivem em comu-
nhão de lar comum peso inferior 
ao dos filhos. Não é que isso seja 
muito decisivo, mas as políticas 
públicas às vezes não resolvem os 
problemas, mas sinalizam e apon-
tam soluções.

Por exemplo, hoje temos centros 
de dia, mas o que precisamos é de 
centros de noite. Os problemas dos 
escalões etários mais avançados 
são a insegurança e o isolamento 
e por isso é necessário acautelar a 
noite. Há soluções institucionais 
que se podem alterar e não entrar 
em estandardização de respostas. 

Essas soluções diferentes são 
devidamente discutidas?
A sociedade política só fala do de-
sastre, de quando é que a seguran-
ça social vai implodir, da certidão 
de óbito dos sistemas sociais. Há 
uns meses, foi divulgado um es-
tudo sobre esta matéria [estudo 
apoiado pela Fundação Francis-
co Manuel dos Santos sobre a sus-
tentabilidade do sistema de pen-
sões português], certamente bem 
feito, em que as conclusões eram 
que ou se aumentam as contribui-
ções ou se aumenta a idade da re-
forma para os 69 anos ou se corta 
no valor das pensões. Mas a essas 
conclusões qualquer leigo chega. 
O que precisamos é de outras solu-
ções que não nos levem para essa 
“asfixia”. E há várias inovações que, 
em complementaridade, poderiam 
tornar o futuro menos agreste. 

Os cidadãos têm de preparar-se 
para um futuro diferente neste 
aspeto?
Os novos reformados não terão as 
mesmas condições dos atuais. O 
primeiro passo para uma boa pre-
paração é poupar. Eu sei que, hoje, 
há famílias que têm muito mais 
dificuldade em poupar, embora is-
so seja um mito urbano, porque o 
que não há é uma cultura de aforro. 
Estamos com 4,5% de taxa de pou-
pança. A média europeia é de 12%, 
quando já tivemos taxas de 30% e 
até nos períodos de crise a taxa de 
poupança aumenta.

Esta falta de aforro tem uma do-
se de egoísmo, porque hoje só se 
pensa no dia seguinte e não na ge-
ração seguinte. Atualmente, não é 
promovida a poupança, mas antes 
o endividamento, que é a poupan-
ça negativa. 
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A questão 
fundamental, 
depois de 
concluídas 
as reformas 
paramétricas 
e sem prejuízo 
de reformas 
sistémicas, está 
na produtividade

Um dos nossos direitos como 
cidadãos que trabalham 
é o direito a reforma. A 
sustentabilidade da segurança 
social coloca de alguma forma 
esse direito em risco?
Como disse há pouco, recuso-me 
a entrar em proclamações de cer-
tidões de óbito do sistema de pen-
sões da segurança social. As refor-
mas paramétricas – isto é a idade 
da reforma, o fator de sustentabi-
lidade, a indexação das pensões, 
penalização das reformas anteci-
padas, etc. – foi feito em Portugal 
como em quase nenhum país da 
Europa foi feito. Aí já esgotámos as 
soluções todas e temos, por exem-
plo, a idade da reforma indexada à 
esperança de vida aos 65 anos. Is-
so é suficiente? Não. Por isso é que, 
além das medidas paramétricas, 
tem de tomar-se medidas sistémi-
cas. Voltamos à questão da poupan-
ça. Não podemos colocar todos os 
ovos no mesmo cesto e o cesto em 
que agora pomos todos os ovos é o 
Estado. Com incentivos fiscais e re-
gras de escrutínio gestionário, po-
de haver formas complementares. 
Porém, esta reforma nunca foi co-
locada em prática meramente por 
razões maniqueístas de ideologia 

pura. Nós não comemos ideologia. 
É como na saúde, o que interessa a 
ideologia? A ideologia é importan-
te, mas só até um certo ponto, não 
pode ser bloqueadora. As políticas 
públicas sociais não podem ficar 
reféns da ideologia.

Há, contudo, um ponto que me 
dá alguma esperança. Estudos da 
ONU e da OCDE indicam que se o 
crescimento médio anual da pro-
dutividade rondar 1%, há alguma 
compensação face ao fator de pres-
são demográfica. Portanto, a ques-
tão fundamental, depois de con-
cluídas as reformas paramétricas 
e sem prejuízo de reformas sisté-
micas, está na produtividade. Esta 
tem a ver com a educação, a forma-
ção profissional, o sistema fiscal, 
a burocracia do Estado, a Justiça, 
com tudo isso. Isto parece ser fácil, 
mas no ano passado a produtivida-
de desceu 2%.   

Há luz ao fundo do túnel?
Sou otimista. A esperança é a vir-
tude de construir futuro. Há sem-
pre possibilidades. O que os Esta-
dos têm de perceber é que não há 
o tudo para todos, pelo que têm de 
tomar opções com equidade e sus-
tentabilidade. 

O ex-ministro lamenta que na política se viva do curto prazo. 
“Há políticos, mas deixou de haver estadistas”, afirma.

©Rodrigo Cabrita
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Texto de Susana Marvão 
Jornalista 

Legado. Segundo o dicionário, 
legado é “aquilo que se deixa 
por testamento a quem não 

é herdeiro forçoso ou principal”. É 
ainda “o que é transmitido a outrem 
que vem a seguir”. Urge, por isso, 
cuidar daquele que será o nosso le-
gado entregue à próxima geração: 
o ambiente.

O debate sobre questões ambien-
tais não é propriamente novo. O 
problema, dizem os especialistas, 
é que, na prática, o problema não foi 
atacado. Porque não basta as gran-
des empresas e setores terem políti-
cas e estratégias verdes. Todos nós, 
enquanto cidadãos, temos a respon-
sabilidade, à nossa escala, de zelar 
pelo ambiente.

A necessidade de ter práticas 
sustentáveis para economizar e ao 
mesmo tempo relacionar-se de for-
ma qualitativa com o meio ambien-
te é, já hoje, uma realidade. Segun-
do a Organização das Nações Uni-
das (ONU), atualmente, o mundo 
não está no caminho para cum-
prir os Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável até 2030 ou mesmo 
até 2050.

O sexto Panorama Ambiental Glo-
bal da ONU, produzido por 250 cien-
tistas de mais de 70 países, indica 
que se não ampliarmos drastica-
mente a proteção ambiental, cida-
des e regiões na Ásia, Médio Orien-
te e África poderão testemunhar 
milhões de mortes prematuras até 
meio do século. A publicação tam-
bém alerta que os poluentes nos sis-
temas de água potável farão com 
que a resistência antimicrobiana 
se torne a maior causa de mortes 
até 2050 e com que disruptores en-
dócrinos afetem a fertilidade mas-
culina e feminina, bem como o de-
senvolvimento neurológico infantil.

Vamos, então, saber o que po-
demos tentar fazer melhor todos 
os dias.

Transporte quotidiano 
pode melhorar
O uso de transportes públicos – que 
contribuem para menores emissões 
per capita – e de soluções de mobili-
dade suave, como andar a pé ou de 
bicicleta é o primeiro passo. Se é ver-
dade que há casos em que é impos-
sível, pois a oferta é pouca ou inexis-
tente, a verdade é que, muitas vezes, 
os transportes públicos são uma op-
ção muitas vezes tão rápida como o 

Um legado chamado ambiente
Não basta 
as grandes 
empresas e 
setores terem 
políticas e 
estratégias 
verdes. Todos 
nós, enquanto 
cidadãos, 
temos a 
responsabilidade, 
à nossa escala, 
de zelar pelo 
ambiente

©iStockPhoto

transporte individual. E quase sem-
pre mais barata. Nos casos em que 
não há opção, uma possibilidade é, 
muitas vezes, combinar com cole-
gas da mesma empresa alternarem 
e partilharem o uso do automóvel. 

Usar menos plástico
Quase tudo o que compramos e con-
sumimos traz plástico. Se estiver-
mos atentos, podemos reduzir esse 
uso ao, sempre que possível, optar 
por outros materiais. Esta realida-
de já levou, de resto, a União Euro-
peia a tomar medidas em relação 
ao uso de plástico.

A produção em massa de plásti-
co, que teve início há apenas seis 
décadas, cresceu tanto que criou 
8,3 mil milhões de toneladas mé-
tricas, a maioria relativa a produ-
tos descartáveis que acabam por ir 
parar ao lixo.

Promover espaços verdes e 
objetos biodegradáveis
Enquanto consumidores, estamos, 
por norma, atentos ao preço, cla-
ro. Mas também devemos ver ou-
tros os aspetos (que nem sempre 
significam mais “peso” na cartei-
ra). Pode, por exemplo, ver se o fri-
gorífico emite poucos gases ou se a 
origem da madeira do mobiliário é 
sustentável.

Além disso, sempre que possível, 
devemos ter hortas e espaços verdes 
nas nossas próprias casas. Já para 
não falar do óbvio: não colocar lixo 
ou, no caso dos fumadores, pontas 
de cigarros no chão.

Outra questão importante são os 
lubrificantes usados dos automó-
veis. As oficinas “estabelecidas” são 
obrigadas por lei ao seu devido tra-
tamento. Porém, há operadores ile-
gais que não o fazem. São mais ba-
ratos, também, por isso, mas a “fa-
tura” é passada ao ambiente. 

Desligar eletrodomésticos 
Não esquecer ainda de fazer o má-
ximo de separação do lixo. Também 
as pilhas devem ir para o “pilhóme-
tro”, tal como velhos eletrodomésti-
cos devem ser depositados nos con-
tentores específicos. A partir daí, 
podem ser desmantelados da me-
lhor maneira, evitando a criação de 
resíduos, reciclando e reutilizando 
componentes.

Outra questão que por vezes ne-
gligenciamos é, tanto quanto pos-
sível, desligar os aparelhos domés-
ticos da tomada quando não estive-
rem em uso. 

Economizar água é fulcral 
A última dica é, talvez, a mais im-
portante de todas: poupar água. O 

Portugal antecipa-se

O Governo português quer antecipar para 2020 uma diretiva 
europeia que impõe o fim da comercialização de alguns plásticos 
de utilização única como cotonetes e palhinhas. O Executivo 
quer antecipar em pelo menos meio ano a diretiva europeia sobre 
plásticos descartáveis, garantindo, desta forma, que alguns plásticos 
de utilização única desaparecem das prateleiras dos supermercados 
e dos restaurantes portugueses até ao segundo semestre de 2020.
Estão neste compromisso abrangidos, também, copos para 
café, água ou outras bebidas e garrafas (exceto das máquinas 
automáticas), devendo privilegiar-se garrafas reutilizáveis e pontos 
de enchimento de água da torneira. Os sacos de plástico também 
terão de ser substituídos por embalagens de papel, com exceção dos 
sacos para lixo indiferenciado.
Além de desaparecerem das lojas, trata-se também do fim da louça 
descartável de plástico na restauração e em outros locais públicos, 
o que, aliás, já sucede nos serviços e repartições da administração 
pública, proibidas de comprar descartáveis desde o início do ano.

mundo sofre com carência de água 
potável e o aumento da população 
da Terra aumenta a pressão sobre 
este recurso. 

Menos de 6% da água do plano es-
tá disponível para consumo huma-
no. Portugal, sobretudo nas regiões 
do interior e mais a sul, virá a sentir 
escassez nas próximas décadas. Em 
outros pontos de planeta esse proble-
ma é, já, uma dificuldade gritante.

Não há planeta B
A necessidade de ter práticas susten-
táveis para economizar e ao mesmo 
tempo nos relacionarmos de forma 
qualitativa com o meio ambiente é, 
já hoje, uma realidade. Temos de ter 
consciência de que estamos a usar o 
planeta para as próximas gerações e 
estes simples comportamentos po-
dem ajudar nesse sentido. Como al-
guém disse, não há planeta B.
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O que nos espera na reforma?
Texto de Fernando Ribeiro Mendes 
Dirigente da Cidadania Social 

Até agora, passarmos à re-
forma por termos atingido 
a idade normal para o efei-

to, era, para cada pessoa, um mo-
mento singular da sua vida que se 
revestia de alguma solenidade, por 
tratar-se do exercício de um direito 
de cidadania, cujas consequências 
saltavam à vista.

Uma delas era óbvia por demais: 
o novel reformado deixava de cum-
prir obrigatoriamente as rotinas de 
atividade que lhe tinham coloniza-
do a maior parte da sua vida adul-
ta. O transporte a tempo e horas, a 
chegada ao local de trabalho, o “pi-
car o ponto”, o ocupar o posto de tra-
balho, iniciando e realizando as ta-
refas programadas mais ou menos 
repetitivas na maior e melhor parte 
de cada dia. Agora, tudo isso desa-
parecia. Não raras vezes, isso deixa-
va um vazio na vida do recém-refor-
mado, o qual só lentamente ia sen-
do superado através de mais e mais 
consumo para preencher o lazer.

Sucede que este paradigma de 
ócio confortável está a mudar ace-
leradamente porque o ciclo comple-
to de vida ativa preenchida quase 
por inteiro por emprego estável e 
profissão única entrou em disrup-
ção há algumas décadas. 

Esta disrupção aconteceu por vá-
rias razões. 

As clássicas empresas industriais 
e comerciais, muitas vezes secula-
res, que fidelizavam a sua força de 
trabalho para a vida inteira, vêm 
rareando ou desaparecendo de to-
do. Em seu lugar fica, na melhor das 
hipóteses, a marca do antigo fabri-
cante ou comerciante de rua, deslo-
calizando-se as suas operações ou 
encerrando portas em definitivo. Ao 
mesmo tempo, brotam como cogu-
melos empresas de serviços basea-
das na tecnologia digital, de grande 
instabilidade estrutural e precarie-
dade de vínculos. Em paralelo, mui-
tas profissões tornam-se tecnologi-
camente obsoletas e as funções e ta-
refas a que davam corpo passam a 
ser levadas a cabo em novos mol-
des, por máquinas automatizadas 
e por robôs. 

Em consequência, o ciclo qua-
se ininterrupto de emprego num 
mesmo empregador ou, pelo me-
nos, numa mesma indústria, e com 
a mesma profissão já não é a carac-
terística principal de muitos dos no-
vos reformados, e sê-lo-á cada vez 

menos no próximo futuro. Acom-
panha esta mudança, inevitavel-
mente, um padrão de rendimentos 
do trabalho auferidos que é cada vez 
mais irregular. Ora, o sistema pú-
blico de pensões que herdámos não 
está de todo preparado para este no-
vo padrão, criando-se um grave pro-
blema de “adequação” das pensões.

Manter o nível de vida 
anterior à reforma?
Uma boa abordagem a este proble-
ma é a comparação das pensões 
contributivas recebidas pelos pen-
sionistas com os rendimentos do 
trabalho que calham à população 
empregada, em cada momento, o 
chamado rácio de benefício, cuja 
evolução no tempo nos dará ideia 
do que o futuro nos reserva. 

As instâncias comunitárias pro-
jetam regularmente a evolução de 
longo prazo deste rácio de benefício 
para os países da União Europeia 
nos seus relatórios sobre o envelhe-
cimento, publicados de três em três 
anos. No relatório de 2018, projeta-se 
uma redução do rácio de 11 pontos 
percentuais, caindo dos 44,1 para os 

33,2%, entre 2016 e 2065, no conjun-
to dos 27 Estados-membros. Portu-
gal supera largamente esta evolu-
ção, projetando-se uma descida dos 
57,5 para 34,4%, isto é, uma redução 
de 23 pontos percentuais do rácio 
em apreço nos próximos 50 anos. 

Pensão pública será insuficiente
A adequação das pensões vai, sem 
dúvida, reduzir-se substancialmen-
te, pelo que aos que irão reformar-
-se nas próxima quatro ou cinco 
décadas não lhes bastará a pensão 
pública se quiserem ter um rendi-
mento “adequado” nessa fase das 
suas vidas. 

Porque estamos confrontados 
com tal perspetiva pouco risonha 
para a vida dos futuros reformados? 
As projetadas perdas de adequação 
das pensões públicas resultam da 
prioridade dada à garantia da sus-
tentabilidade financeira dos siste-
mas públicos de pensões que está 
hoje consensualizada na União Eu-
ropeia e no resto do mundo, tendo 
em conta o acentuado envelheci-
mento demográfico.

Para compensar a perda de gene-

rosidade dos sistemas de pensões, 
preconiza-se a maior responsabi-
lização dos cidadãos e das institui-
ções da sociedade civil na proteção 
social. Por isso, o apelo à poupan-
ça e à constituição voluntária de 
complementos de pensão tornou-
-se uma das orientações estrutu-
rantes das políticas sociais da União 
Europeia.

É certo que certas vozes bradam 
contra o novo paradigma, claman-
do pelo regresso ao modelo de vida 
confortável e ociosa que foi o dos re-
formados desde as décadas de 1980 
e 1990 até há pouco tempo. A meu 
ver, tais propósitos apenas aprovei-
tam aos populismos, pois não são 
de todo viáveis no atual contexto de 
transformação digital das econo-
mias e de envelhecimento demo-
gráfico. 

Do que precisamos é de um novo 
modelo de vida, em que atividade 
e inatividade económicas não se-
jam repartidas de forma estanque 
nos tempos das nossa vidas, nem 
o consumismo seja a medida uni-
versal da autorrealização e da feli-
cidade de cada um de nós.

Para compensar 
a perda de 
generosidade 
dos sistemas 
de pensões, 
preconiza-se 
a maior 
responsabilização 
dos cidadãos 
e das instituições 
da sociedade 
civil na proteção 
social

©iStockPhoto
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Santa Casa já investiu cerca de 2,5 milhões de 
euros em projetos de investigação científica

Texto de Rita Chaves 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

A incidência de doenças neu-
rodegenerativas tem vin-
do a aumentar nas últi-

mas décadas, acompanhando 
o aumento da esperança média 
de vida. Estamos a falar de con-
dições progressivas e incuráveis, 
que originam, sobretudo, com-
plicações ao nível motor ou men-
tal. São exemplos de doenças neu-
rodegenerativas as Doenças de 
Alzheimer, Parkinson, Huntington 
e a Esclerose Lateral Amiotrófica.

Com o tendencial aumento da 
esperança média de vida e a na-
tural inversão da pirâmide etária 
nos países desenvolvidos, o acom-
panhamento destas condições cró-
nicas poderá ter algumas lacunas 
em termos de capacidade e qua-
lidade de respostas aos doentes.

Muitas destas condições são 
acompanhadas diariamente pela 
Santa Casa da Misericórdia de Lis-
boa (SCML), ao abrigo dos cuidados 
prestados nas suas várias respos-
tas sociais e de saúde.

Como atuar na prevenção atra-
vés de hábitos de vida saudáveis, 
e como atuar após o diagnóstico, 
garantindo e construindo respos-
tas mais capacitadas por forma a 

Promoção de estudos 
pioneiros

O Prémio Mantero Belard 
pretende promover e dirigir 
a investigação científica e 
clínica para estudos pioneiros, 
incentivando contribuições 
estratégicas e significativas 
na compreensão das causas, 
prevenção, tratamento 
e cura das doenças 
neurodegenerativas associadas 
ao envelhecimento, como as 
Doenças de Alzheimer e de 
Parkinson. 
O Prémio Melo e Castro 
visa promover a descoberta 
de potenciais soluções que 
permitam a recuperação de 
limitações motoras e fisiológicas 
causadas por lesões vertebro-
medulares e a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas 
afetadas por esta condição.

Cerimónia de entrega dos Prémios SANTA CASA Neurociências 2016 
(Sandra Cardoso – Vencedora do Prémio Mantero Belard 2016)

Cerimónia de entrega dos Prémios SANTA CASA Neurociências 2018 (Teatro Thalia). Edmundo Martinho – 
Provedor da SCML, Rita Chaves – Diretora do Departamento da Qualidade e Inovação da SCML, Catarina 
Aguiar Branco – Presidente do Júri dos Prémios SANTA CASA Neurociências 2018, Miguel Gago – Prémio 
Melo e Castro 2018, Luísa Lopes – Prémio Mantero Belard 2018, José Vieira da Silva – Ministro do Trabalho, 
da Solidariedade e Segurança Social e Manuel Heitor – Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
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atenuar a progressão da doença e a 
melhorar a qualidade dos serviços 
prestados, quer pela melhor capa-
citação de profissionais, quer pelo 
apoio das novas tecnologias, são 
questões diárias e reais.

A Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa procura diariamente res-
postas de excelência para estas 
questões, através da prevenção e 
sensibilização, assim como atra-
vés da intervenção experimental 
tecnológica, estabelecida através 
de parcerias académicas ou pro-
jetos europeus, com o objetivo de 
que estas se traduzam num im-
pacto positivo na qualidade de vi-
da das pessoas. 

No caso das doenças neurode-
generativas, esse impacto vai até 
onde os limites da ciência nos dei-
xa caminhar.

Em 2013, assumimos a nossa in-
tervenção também nesse domí-
nio, através de um programa cria-
do para a promoção de investiga-
ção científica: os Prémios SANTA 
CASA Neurociências. Eles incidem 
em duas áreas de atuação da SCML 
– as lesões vertebro-medulares 
(Prémio Melo e Castro) e as doen-
ças neurodegenerativas associa-
das ao envelhecimento (Prémio 
Mantero Belard) – e traduzem-
-se num financiamento ao me-
lhor projeto de investigação cien-

tífica nacional nestas duas áreas. 
Por Prémio, são atribuídos, anual-
mente, 200 mil euros ao projeto 
que mais possa contribuir com 
soluções que tragam, ou perspe-
tivem, um aumento da qualidade 
de vida dos doentes. 

Com o apoio científico inesti-
mável das Sociedades Médicas 
Portuguesas de Neurologia, Neu-
rociências e de Medicina Física e 
Reabilitação, bem como das Uni-
versidades de Lisboa, Porto e Coim-
bra, a Santa Casa contabiliza já 
2 milhões e 400 mil euros de fi-
nanciamento atribuído em proje-
tos de investigação científica nas 
Instituições de Ciência e Investi-
gadores Nacionais. 

Através deste programa, e na 
área das doenças neurodegene-
rativas associadas ao envelheci-
mento, promoveram-se já vários 
projetos inovadores. Por exemplo, 
na doença de Parkinson está a es-
tudar-se os efeitos que as toxinas 
produzidas por determinados mi-
crorganismos presentes nos intes-
tinos exercem sobre a incidência 
desta doença, quando não existe 
predisposição genética. Esta des-
coberta poderá levar ao desenvol-
vimento de antibióticos dirigidos 
a estas bactérias, e que possam 
assim prevenir o aparecimento 
e desenvolvimento desta varian-

te da doença (Prémio Mantero 
Belard 2016 - Sandra Morais Cardoso 
– Centro de Neurociências e Bio-
logia Celular da Universidade de 
Coimbra).

Em 2015, António Ambrósio ven-
ceu o Prémio Mantero Belard (Fa-
culdade de Medicina da Universi-
dade de Coimbra) com uma propos-
ta de estudo também inovadora. 
Com base em estudos prévios, que 
correlacionam a afetação da re-
tina com a Doença de Alzheimer, 
o objetivo do projeto foi a desco-
berta de um processo que pudes-
se, através da observação da retina 
e, por isso, utilizando a vantagem 
de uma técnica não invasiva, per-
mitir uma deteção e diagnóstico 
precoce da doença, ainda antes da 
manifestação dos sintomas, pos-
sibilitando assim uma interven-
ção atempada que prevenisse ou 
abrandasse a evolução da doença.

Estes são dois exemplos de pro-
jetos inovadores muito próximos 
do palco clínico e, por esta razão, 
bastante promissores, no sentido 
de encontrar soluções mais céle-
res. No entanto, sabemos que a ve-
locidade da ciência não é por cer-
to a velocidade que pretendemos, 
mas estamos convictos de estar a 
contribuir para ela de forma muito 
positiva, e pensando no que mais 
importa, as pessoas.
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A economista da resistência pacífica 

Entrevista a Teodora Cardoso 
ex-administradora do Banco 
de Portugal e ex-presidente 
do Conselho das finanças Públicas 

No seu jeito low profile, ha-
bituou-nos a opiniões sem 
rodeios sobre a economia 

portuguesa, por gostar de ser ver-
dadeira e frontal. Quebrou barrei-
ras, sim, mas sempre com estra-
tégias discretas e poucos folclores. 
Maria Teodora Cardoso nasceu em 
Estremoz, em 1942, mas vive em 
Lisboa desde os três anos. Fez o seu 
caminho sem grande estrondo, 
mas sempre superando obstácu-
los com uma resistência que diz ser 
pacífica. “Nunca andei metida em 
guerras, mas não deixo de tentar 
levar a minha posição. As guerras 
exigem uma ideologia prévia e eu 
nunca andei a defender ideias pré-
-concebidas. A minha posição foi 
sempre de olhar para os problemas 
e procurar resolvê-los. Em econo-
mia temos de olhar para os dados, 
perceber como se chegou lá e pro-
curar soluções para essas causas, 
muitas vezes olhando para outros 
exemplos. Nisso, sou irredutível”.

Foi a primeira mulher a fazer 
parte da administração do Banco 
de Portugal (BdP), instituição onde 
esteve entre 1973 e 1992. 

Mais tarde, Teodora Cardoso foi 
consultora da administração do BPI 
e integrou o conselho consultivo 
do IGCP, a agência que gere a dívi-
da pública. As mais recentes fun-
ções que assumiu foram as de pre-
sidente do Conselho das Finanças 
Públicas, entre fevereiro de 2012 e 
março de 2019.

Ao longo das quase duas horas 
em que estivemos à conversa, a 
imagem que passou é de alguém 
muito mais novo, não só em ter-
mos de discurso como físicos, com 
uma vivacidade que em nada indi-
cia os 77 anos que atualmente tem. 
Enquanto estávamos a realizar a 
nossa entrevista, recebeu duas en-
comendas, entre as quais uma da 
Amazon de livros em francês que 
não existem ainda no Kindle, daí 
ter comprado as edições físicas, se-
gundo nos indicou. Sim, a sua lei-
tura ideal é no digital. 

Papel fulcral no pós-25 de Abril
Ingressa no BdP por indicação do 
economista Ernâni Lopes, seu cole-

ga de curso, pois não existiam téc-
nicos disponíveis naquela altura, 
devido à guerra colonial, deixan-
do assim a porta aberta à entra-
da das mulheres, situação veda-
da até então. Assim, em 1973, Teo-
dora Cardoso e Helena Sacadura 
Cabral entram nas fileiras do BdP, 
tendo sido as duas primeiras mu-
lheres a exercer funções técnicas 
neste organismo. Apesar do desa-
fio, segundo a nossa entrevistada, 
o banco no início, tinha uma ati-
vidade muito limitada e de rotina. 
“De tal maneira que comecei a pro-
curar oportunidades no estrangei-
ro, que era para onde teria ido se 
não se tivesse dado o 25 de Abril”. 

Trabalhar num organismo co-
mo a OCDE era, então, o objetivo 
da economista, mas a revolução de 
1974 mudou as contas da profissio-
nal. “De repente, o cenário passou 
de rotineiro para a confusão total 
e devo dizer que nunca me dei mal 
com a confusão, porque nessas al-
turas é preciso cabeça fria e não 
estar vinculado a ideologias. Isso 
prende-nos”.

A economista garante, aliás, que 
nunca acreditou em dogmas. “Tal-
vez tenha aprendido isso desde ce-

do com as leituras que fiz de litera-
tura em língua francesa e inglesa, 
mas também portuguesa, de auto-
res críticos da sociedade e que me 
levaram a querer pensar por mim”.

No BdP do pós-25 de Abril, foi es-
se espírito independente e o facto 
de ser fluente em inglês, o que não 
era vulgar na altura, que permiti-
ram a Teodora Cardoso destacar-
-se. “Foi aí que eu aprendi econo-
mia. O que aprendi na faculdade 
foram os princípios básicos, que 
estavam muito longe de levar a re-
solver os problemas que surgiram 
no país naquele período”. 

Possível livro na forja
Saída há pouco da missão no Con-
selho das Finanças Públicas, con-
tinua uma pessoa bastante ativa. 
Começou a trabalhar aos 22 anos. 
Contas feitas são já 55 anos de vi-
da ativa, não fazendo tensões de 
parar por aqui. Uma ideia que es-
tá a amadurecer é um livro sobre 
a mudança económica de Portugal 
depois de 1974. “Sou dos poucos ‘so-
breviventes’ que estiveram dentro 
do que se passava desde antes do 
25 de Abril. Hoje, falando com es-
tudantes, percebo o quão impor-
tante é a existência dessa memó-
ria. Essa história está muito per-
dida e é algo que acho que tenho 
de pensar seriamente em elaborar. 
Ainda não sei muito bem como”.

Para idealizar a forma como po-
de contar essa história, precisa de 
tempo, um bem escasso na sua vi-
da. “Apesar de não estar na vida 
ativa [desde março], há sempre so-
licitações, que se opõem ao tipo de 
esforço sistemático e organizado 
que preciso de fazer quando se pen-
sa escrever um livro”, explica a ex-
-administradora do BdP.

Interesses importantes 
no envelhecimento
Questionada sobre os conselhos a 
deixar para um melhor envelheci-
mento, Teodora Cardoso destaca a 
importância de manter interesses. 
“O pior de tudo é as pessoas pen-
sarem que chegam à reforma e fi-
cam a viver bem. A maioria fica a 
viver muito mal. E esta não é uma 
questão só material. Mesmo com 
algum rendimento, temos que ter 
interesses na vida. Se não, não faz 
mais nada do que estar em frente 
à televisão e as pessoas assim não 
conseguem ser felizes”. 

Manter um papel útil à socie-
dade é também destacado pe-
la economista. “Todos nós, para 
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“As guerras 
exigem uma 
ideologia prévia 
e eu nunca andei 
a defender uma 
ideologia 
pré-concebida, 
a minha posição 
foi sempre 
de olhar para 
os problemas 
e procurar
resolvê-los"

Quebrou barreiras, sim, mas sempre com estratégias 
discretas e poucos folclores.

“Portugueses têm 
de preparar-se para 
complementarem a 
reforma”

Os cidadãos que trabalham 
têm direito, mais tarde, à 
reforma. No entanto, com 
uma maior esperança média 
de vida e uma menor taxa de 
natalidade, as pensões podem 
ser um problema nas próximas 
décadas em Portugal. Teodora 
Cardoso considera que “as 
pessoas têm de preparar-
se para complementarem a 
reforma” da segurança social. 
“Se a solução for aumentar as 
contribuições para a segurança 
social, temos aí um custo 
adicional de trabalho que torna 
o país pouco competitivo. 
Além disso, o nível de impostos 
também é alto. Portanto, não 
temos margem por essa via”, 
explica a economista.
“Ou seja, as pessoas têm de 
trabalhar até mais tarde e 
pouparem”. A ex-presidente 
do Conselho das Finanças 
Públicas defende que o Estado 
tem aqui a responsabilidade 
de consciencializar as pessoas 
para a realidade. “Os políticos 
não podem dizer que há 
problemas, porque no curto 
prazo isso prejudica-os 
politicamente. Mas isso não 
ajuda nada no futuro”.
A entrevistada salienta que 
“haverá sempre cidadãos 
sem capacidade alguma de 
poupança e a esses o Estado 
terá de auxiliar, mas esse 
auxílio não pode ser extensivo 
a toda a pirâmide”.
O que importa, conclui 
Teodora Cardoso, neste campo 
como no da saúde, é haver 
estratégia de médio e longo 
prazo.

nos sentirmos bem connosco pró-
prios, temos de sentir que somos 
úteis. Enquanto estão a trabalhar, 
as pessoas têm de pensar que a vi-
da não é só o emprego. Depois, na 
reforma, também têm de ter cen-
tros de interesse. Esta preparação 
deve, idealmente, ser feita ao lon-
go da vida e não apenas quando se 
chega à reforma”.
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Com apoio:

Cuidar e ser cuidado, é um dever 
e um direito ao longo do ciclo de 
vida de cada pessoa. Vivemos 
cada vez mais tempo. Cerca de 
dois milhões de portugueses 
têm mais de 65 anos. O grupo 
com maior crescimento é o das 
pessoas com mais de 80 anos. 
Estima-se que, em 2050, 
a relação será, em todo o 
mundo, de um jovem para cinco 
pessoas dos escalões etários 
mais avançados.

Os hábitos de vida têm muita 
influência na idade que cada 
um sente que tem. Importa 
salientar que o envelhecimento 
é um processo biológico natural, 
em que o corpo sofre variadas 
alterações que influenciam 
direta e indiretamente a saúde. 

Para viver com qualidade, 
é importante conviver com 
a vizinhança, as pessoas 
com quem temos relações 
de amizade e com a família. 
Partilhar com as novas gerações 
os conhecimentos adquiridos 
ao longo da vida, facilita a 
integração social, contribuindo 
para a diminuição do isolamento 
causador de inúmeras situações 
de doença na população com 
idade mais avançada.

As pessoas desses escalões 
etários são, muitas vezes, 
institucionalizadas por 
doença, pobreza, solidão 
e, até, abandono. Mas será 
que o desenraizamento a 
que são sujeitos com esta 
institucionalização contribui 
para que tenham, na verdade, 
qualidade de vida?

Será que já nos questionamos 
quantas pessoas dos escalões 
etários mais avançados que 
tiveram de deixar a sua casa 
para serem colocadas em 
instituições o fizeram por opção 
própria? Sabemos que, 
se tivessem outras opções, 
não o fariam.

As políticas para este público 
deveriam convergir para a 
manutenção das pessoas, 
sempre que possível, nas suas 
residências, recorrendo, por 
exemplo, ao apoio domiciliário. 
Concomitantemente, esta 
possibilidade deverá proporcionar 
atividades, tais como passear, 
dançar, cultivar plantas, cuidar 

Mente sã em corpo são (mens sana 
in corpore sano), já preconizava o 
poeta romano Juvenal, na Sátira 
X. Vinte séculos depois, esta 
máxima continua a ressoar. O 
equilíbrio deste binómio, embora 
difícil, é algo por que devemos 
ativamente trabalhar. 

Em Portugal, a promoção da 
saúde mental da população é, 
frequentemente, assegurada por 
trabalho de terreno desenvolvido 
pelas autarquias, quer 
isoladamente, quer no âmbito das 
respetivas redes sociais (como 
estabelecido na Resolução do 
Conselho de Ministros número 
197/97). Esta realidade é bem 
ilustrada pela Rede Portuguesa 
de Municípios Saudáveis (RPMS), 
criada em 1997, que assume 
a promoção da saúde como 
uma prioridade na agenda dos 
decisores políticos. 

Uma rápida pesquisa, no 
site desta RPMS por projetos 
que fomentem o bem-estar 
físico e mental do cidadão dos 
escalões etários mais avançados 
permite-nos ter conhecimento 
da multiplicidade de atividades 
desenvolvidas. Muitos municípios 
oferecem, por exemplo, atividades 
desportivas e sistemas de 
teleassistência ou unidades 
móveis de saúde que asseguram 
o combate do isolamento social 
e difundem cuidados de saúde 
de proximidade. 

A arte de envelhecer:
o direito a poder 
ficar em casa

Políticas e programas 
promovem saúde mental 
e relações sociais

Cabe, também, 
a cada pessoa 

manter-se informada 
sobre os programas 
direcionados a esta 

população e tirar 
partido destes

Carmo Carnot 
Enfermeira e 

diretora técnica 
da Gentilcare

Carolina Santos  
Economista, aluna 
no doutoramento 

em economia 
da Nova School 
of Business and 

Economics

de animais, praticar exercício 
físico, fazer trabalhos manuais 
ou participar em tertúlias 
culturais que proporcionem 
prazer e boa disposição. 
Todas estas atividades, tal 
como o contínuo investimento 
no aumento de conhecimentos, 
mantendo a atividade tanto 
física como intelectual, 
são essenciais para viver 
de uma forma saudável esta 
fase da vida.

Temos um longo caminho 
para fazer. É, contudo, 
importante que estes assuntos 
sejam discutidos.

O desafio atual é pensar em 
estratégias para favorecer a 
ideia de viver mais e melhor, 
proporcionando uma qualidade 
de vida superior.

Embora não haja um 
consenso a respeito do conceito 
de qualidade de vida, há uma 
concordância considerável 
entre os investigadores 
a propósito de três 
características deste conceito: 
a subjetividade, que depende 
das perceções individuais; 
a multidimensionalidade, 
que inclui a dimensão 
física, psicológica e social; 
e a presença de dimensões 
positivas e negativas, como 
por exemplo, a autonomia 
e a dependência. 

Intensificar redes de apoio
O ideal será intensificar as 
redes de apoio compostas 
por centros de dia, centros de 
convívio e por organizações de 
serviços de apoio domiciliário. 
É aconselhável intensificar-
se as redes de vizinhança e 
fomentar-se o voluntariado 
que possa visitar e telefonar 
periodicamente, diminuindo, 
assim, a possibilidade de 
isolamento e solidão a que está 
sujeita esta população. É muito 
importante considerar o papel 
das redes sociais na saúde e, 
sobretudo, considerar os seus 
efeitos no próprio bem-estar 
psicológico e na satisfação 
com a vida. 

Queremos viver mais, mas 
queremos essencialmente 
viver melhor.

Sucesso das universidade
De destacar também o enorme 
sucesso da Associação Rede de 
Universidades de Terceira Idade, 
uma instituição particular 
de solidariedade social, que 
agrega 305 Universidades de 
Terceira Idade (UTI), cerca 
de 45 mil alunos e cinco mil 
professores voluntários. Em 
2016, mediante a resolução do 
Conselho de Ministros número 
76/2016, as UTI foram legalmente 
reconhecidas como “respostas 
socioeducativas que visam 
criar e dinamizar regularmente 
atividades nas áreas sociais, 
culturais, do conhecimento, do 
saber e de convívio, a partir dos 
50 anos de idade, prosseguidas 
por entidades públicas ou 
privadas, com ou sem fins 
lucrativos”.

Num sentido mais amplo, 
poder-se-ão também considerar 
programas de transporte 
solidário ou disponibilizados 
a preço reduzido à população 
dos escalões etários superiores 
como sendo medidas que 
promovem a saúde mental e as 
relações sociais. De facto, meios 
de transporte mais acessíveis 
podem levar a que um maior 
número de pessoas beneficie 
de autonomia suficiente para 
visitar amigos ou familiares, 
para se deslocar a locais de 
interesse e até para ir ao médico. 

A Constituição da República 
Portuguesa salvaguarda, no 
artigo 72º, que as políticas 
direcionadas aos escalões 
etários mais avançados devem 
proporcionar “oportunidades 
de realização pessoal, através 
de uma participação ativa na 
vida da comunidade”. Acredito, 
no entanto, que cabe, também, 
a cada pessoa o dever de 
manter-se informada sobre os 
programas direcionados a esta 
população – sejam assegurados 
pelo Estado ou por entidades 
da economia social – e de tirar 
partido destes.
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Deveria existir o direito 
ao envelhecimento feliz. 
Há o direito à cidadania, à 
individualidade, à liberdade 
de expressão, à livre escolha, à 
felicidade e ao envelhecimento 
também. 
Mas ao envelhecimento feliz? 
E ao pensar sobre o que será o 
direito ao envelhecimento feliz, 
ocorre-me que será o direito a 
gostar de envelhecer. 

Gostar de envelhecer é, 
porém, muito, mas muito 
questionável: como se pode 
gostar de envelhecer? Sendo 
uma inevitabilidade, assim 
como todas as inevitabilidades, 
é incontornável. Quer se queira 
quer não, mais tarde ou mais 
cedo, envelhece-se. E se assim 
o é, porque se luta contra? Para 
que se luta contra? Apesar de 
existir essa possibilidade, não 
se correrá o risco de, enquanto 
se está num braço de ferro nesta 
batalha, estar a perder algo 
que faz parte da vida? E da 
nossa vida? 

É que envelhecer faz parte 
da vida e lutar contra o 
envelhecimento pode não ser 
lutar contra a vida, mas é lutar 
contra a nossa vida. Ou, pelo 
menos, perder momentos da 
nossa vida... As possibilidades 
de ressignificação da vida 
também existem. Mas corre-
se o risco de criar um vazio do 
significado próprio que poderá 
não conseguir ser preenchido 
pelo significado de outro tempo 
e/ou de outro lugar. E não me 
parece que tal seja tratar bem 
a nossa vida. 

O serviço do Estado 
Autenticacao.gov.pt é um sistema 
de login único para autenticação 
em serviços públicos, incluindo 
a Segurança Social, o Serviço 
Nacional de Saúde e o 
ePortugal.gov.pt.

Este serviço permite, por 
exemplo, renovar online o Cartão 
de Cidadão e a carta de condução, 
mas também a validação da 
identidade junto de empresas 
de telecomunicações, bancos e 
energia, para facilitar processos 
de adesão ou efetuar alterações 
contratuais.

Para aceder aos serviços através 
deste login único, necessita de ter 
um leitor de cartão de cidadão e 
instalar o plugin no browser ou, 
alternativamente, ativar a Chave 
Móvel Digital.

Este serviço é muito relevante, 
pois permite poupar tempo em filas 
e evitar burocracias. No entanto, 
nem o desenho da experiência 
nem a comunicação são claras, 
ou simples.
Três sugestões de melhoria
Como contributo para melhorar 
este serviço, que considero 
importante e de enorme relevância 
para a transformação digital de 
Portugal, aqui ficam três sugestões:
1. É desejável uma maior integração 

de serviços digitais do Estado, 
com o Autenticação.gov.pt numa 
app única que integre todos 
os serviços – como é o caso do 
ID.GOV.PT (cartão do cidadão, 
carta de condução e cartão da 
ADSE) e do MySNS (do serviço 
nacional de Saúde). Isso garantirá 
uma maior simplificação de 
processos e evitará múltiplas 
aplicações dos serviços do Estado.

O direito ao 
envelhecimento feliz

Autenticacao.gov.pt:
login único em serviços

Mesmo que aconteçam 
coisas menos boas, 

ao fazerem parte do 
envelhecimento, há 

que vivê-las. Só assim 
encontraremos a 

felicidade no envelhecer 
com qualidade de vida

Nuno Colaço, PhD 
Happinez, Centro 
de Excelência para 

a Psicologia

Nuno Ribeiro 
Country Manager 
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Gostar da vida
Gostar de envelhecer, a meu 
ver, é gostar da nossa vida. 
A do presente, que resulta da 
vida do passado, e do curso 
que leva a vida do passado ao 
presente. O envelhecimento 
é um acontecimento da nossa 
vida. Está incluído. 

Quando gostamos de 
viver, também gostamos 
de envelhecer, porque a 
vida que vivemos leva-nos 
ao envelhecimento de que 
também gostamos. Poderemos 
não amar, assim como há 
momentos e acontecimentos 
da nossa vida que não temos 
de amar. Quando aconteceram 
e/ou acontecem, não temos 
como fazê-los desaparecer, 
ou, mesmo que o consigamos 
fazer, ou tentar, é estar a querer 
que a nossa vida seja apenas 
aquilo que nós queremos (ou 
deixamos) que a nossa vida 
seja. E, apesar de ser possível, 
não estamos a manter a vida 
no significado da vida, mas 
antes a dar um significado 
que pode não ter significado. 

Podemos, de igual modo, 
alterar uma parte da nossa 
vida de que não gostamos, 
mas estamos a alterar a nossa 
vida para algo que poderá 
deixar de ser a nossa vida. 

É como estar numa 
montanha-russa e querer saltar 
a meio ou viajar a não querer 
estar na viagem. Não vivemos 
o que gostaríamos de viver 
ou aquilo que achamos que 
deveríamos estar a viver. Não 
vivemos a vida que temos.

Gostar de envelhecer e ser 
feliz no envelhecimento, é 
receber os acontecimentos da 
vida e vivê-los. É viver e tratar 
bem a nossa vida. Podemos 
não gostar de envelhecer, mas 
o envelhecimento inclui a vida 
e viver é bom. 

Mesmo que aconteçam coisas 
menos boas, ao fazerem parte 
do envelhecimento, há que vivê-
las. Só assim encontraremos a 
felicidade no envelhecer com 
qualidade de vida.

Gostar do envelhecimento, 
mais que um direito, é um 
dever. Para envelhecer com 
qualidade de vida... E ser feliz.

2. A comunicação deste serviço 
promove apenas a Chave 
Móvel Digital, quando na 
realidade esta Chave Móvel 
Digital é apenas um processo 
de validação para garantir a 
segurança na transação, como 
as SMS que recebemos dos 
bancos para validar transações 
no homebanking. Nunca 
nenhum banco comunicou a 
adesão ao serviço de validação, 
comunicam os seus serviços 
de banca online. Por isso, 
a comunicação deveria 
estar centrada no serviço 
Autenticacao.gov.pt e nas 
vantagens que este permite para 
os cidadãos que querem evitar 
filas e processos burocráticos. 

3. Por último, para aumentar 
a adesão a este serviço seria 
interessante e inovador permitir 
que, através do Autenticação.
Gov.pt, fosse possível votar nas 
eleições de forma eletrónica (em 
app ou computador). Evitar-se-
ia assim, a deslocação às urnas, 
o que ajudaria, certamente, 
a reduzir a abstenção.

Este serviço é 
muito relevante 
(…) No entanto, 
nem o desenho da 
experiência nem 
a comunicação 
são simples
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