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Vivemos o Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre Gerações e os Cadernos de Economia muito a

propósito decidiram dedicar esta edição ao envelhecimento, tendo convidado ilustres especialistas que sobre o tema

reflectiram e elaboraram os artigos que se seguem.

Na verdade, esta temática do envelhecimento é de crucial actualidade e importância para países como Portugal onde a

população com mais de 65 anos de idade representa quase 20% do total, à semelhança do que se passa na grande maioria

dos países europeus.

Esta constatação do aumento da esperança média de vida implica um aumento de procura de respostas, quer sociais quer

económicas, em termos gerais. Ora, sendo o envelhecimento um processo gradual que começa com o nascimento e só

termina com a morte, é indispensável que todos os esforços sejam feitos no sentido de ser saudável, em primeiro lugar, mas

também participativo na sociedade, consoante as necessidades e capacidades de cada um, ou seja, um envelhecimento

activo.

A Organização Mundial de Saúde, ao reconhecer a importância do envelhecimento activo, avança mesmo com uma

definição do conceito, enfatizando que é um processo pelo qual se optimizam as oportunidades de bem-estar físico, social

e mental durante toda a vida com o objectivo de aumentar a esperança de vida saudável, a produtividade e a qualidade de

vida na velhice.

No entanto, não depende apenas dos próprios a possibilidade de escolher um percurso de envelhecimento activo. Isso

depende também de esforços conjuntos do próprio Estado, das empresas e de toda a sociedade civil. A existência de

políticas públicas que respondem a problemas de envelhecimento da população implica uma sensibilização das empresas

e dos empresários para o efectivo exercício de actividades laborais em condições de trabalho aliciantes, bem como um

desafio a ideias novas, inovadoras no sentido de promover oportunidades de colaboração indispensáveis para atingirmos

uma sociedade mais justa, mais coesa e sustentável economicamente.

Temos, felizmente, vários casos entre nós de homens e mulheres envelhecendo activamente, sendo fontes privilegiadas de

saber e experiência, possuindo memória e identidade de lugares e factos, mas precisamos, como sociedade, de multiplicar

e muito estes casos. Há um papel activo para os senadores ou seniores na nossa sociedade e há que criar condições para

que cada um o exerça com liberdade e tendo em conta o valor acrescentado que pode dar à sociedade.                            >|<
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Sensibilizar as empresas
para o envelhecimento
activo


