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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre envelhecimento do velho continente - possibilidades e desafios relacionados com a 
política de envelhecimento após 2020
(2020/2008(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 6.º, 153.º, 156.º e 174.º, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia,

– Tendo em conta os artigos 21.º e 25.º da CDFUE,

– Tendo em conta a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que 
levanta questões de autonomia pessoal, não discriminação, participação plena e efetiva 
na sociedade e igualdade de oportunidades e de acessibilidade,

– Tendo em conta o acórdão do Tribunal de Justiça da UE que declara que o princípio da 
não discriminação em função da idade constitui um princípio geral do direito da UE 
como um caso especial de igualdade de tratamento1,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de 2010 sobre o envelhecimento ativo2,

– Tendo em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas,

– Tendo em conta o Pilar Europeu dos Direitos Sociais3,

– Tendo em conta a resolução do Parlamento Europeu, de 11 de novembro de 2010, sobre 
os desafios demográficos e a solidariedade entre gerações,

– Tendo em conta a Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de setembro de 
2011, que estabelece o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre 
as Gerações (2012) (2010/0242 (COD)) e a anterior Comunicação da Comissão 
Europeia (COM(2010) 462),

– Tendo em conta o relatório do Parlamento Europeu sobre a disponibilização dos 
instrumentos da política de coesão pelas regiões para fazer face às alterações 
demográficas (2017),

1 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&n
um=C-
144%252F04&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C200
8E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&lang
uage=pt&avg=&cid=3315241
2 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/114968.pdf
3 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_pt
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– Tendo em conta a Diretiva 2000/78/CE do Conselho que estabelece um quadro geral 
para lutar contra a discriminação em razão da religião ou das convicções, de uma 
deficiência, da idade ou da orientação sexual, no que se refere ao emprego e à atividade 
profissional,

– Tendo em conta o relatório da Comissão e do Comité Económico e Social Europeu 
intitulado «European Economy: The impact of ageing on public expenditure: 
projections for the EU25 Member States on pensions, health care, long-term care, 
education and unemployment transfers (2004-2050), Bruxelas 2006,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "O futuro demográfico da 
Europa: transformar um desafio em oportunidade" (COM(2006)0571)4,

– Tendo em conta o relatório da Comissão e do Comité da Proteção Social, intitulado 
«Proteção social adequada às necessidades de cuidados continuados numa sociedade em 
envelhecimento» (2014),

– Tendo em conta o relatório de 2018 da Comissão sobre o envelhecimento demográfico, 
intitulado «Underlying Assumption and Projection Methodologies»5,

– Tendo em conta o relatório da OMS intitulado «Active Ageing. A Policy Framework» 
(2002),

– Tendo em conta o relatório da OMS intitulado «Global Age-Friendly Cities: A Guide» 
(2007),

– Tendo em conta o relatório da OMS intitulado «Relatório Mundial de Envelhecimento e 
Saúde» (2015),

– Tendo em conta o índice da ONU sobre a idade a nível mundial,

– Tendo em conta o relatório da ONU intitulado «World Population Ageing» (2019),

– Tendo em conta o facto de o envelhecimento ativo ser um dos elementos fundamentais 
da Estratégia Europa 2020,

– Tendo em conta o relatório da Comissão intitulado «Impact of Demographic Change in 
Europe» (2020),

– Tendo em conta o artigo 54.º do Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural,

– Tendo em conta o parecer sob a forma de alterações da Comissão dos Direitos da 
Mulher e da Igualdade dos Géneros,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

4 https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/eec46e9d-b108-489e-9d65-b0e216428094/language-pt
5 https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-underlying-assumptions-and-
projection-methodologies_en
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(A9-0000/2020),

Considerações gerais

A. Considerando que a população da UE está a diminuir; que, em 1960, os residentes 
na UE representavam 13,5 % da população mundial e que, hoje em dia, representam 
6,9 %;

B. Considerando que a esperança média de vida dos homens e das mulheres aumentou 
em média 10 anos nos últimos 50 anos; 

C. Considerando que a taxa de fertilidade na UE está a diminuir e atingiu 1,55 em 
2018;

D. Considerando que o número total de pessoas em idade ativa (15-64) diminuirá em 
20,8 milhões entre 2005 e 2030, à medida que a geração do baby boom se reforma;

E. Considerando que, em 2018, 19 % dos cidadãos da UE tinham 65 anos ou mais;

F. Considerando que a velhice é caracterizada por fenómenos como a perda do 
parceiro, uma proporção crescente de mulheres e solidão; que, desde 2010, o 
número de agregados familiares com uma só pessoa aumentou 19 %; que, na UE, 
40 % das mulheres com mais de 65 anos vivem sozinhas;

G. Considerando que as zonas rurais e periféricas são muito afetadas pelas alterações 
demográficas;

H. Considerando que, entre 2000 e 2015, a população com mais de 60 anos cresceu 
68 % nas cidades e 25 % nas zonas rurais;

I. Considerando que os idosos correm um risco maior de não terem acesso à Internet e 
a tecnologias modernas e que, por conseguinte, são mais vulneráveis à exclusão, 
nomeadamente à exclusão digital;

J. Considerando que, entre 1998 e 2018, a população em algumas regiões da UE 
diminuiu até 15 %, resultando no seu envelhecimento e, em casos extremos, no 
despovoamento rápido de regiões;

Saúde

K. Considerando que os resultados do Inquérito Europeu de Saúde por Entrevista 
(EHIS) demonstram que a maioria dos idosos sofrem de doenças ou problemas de 
saúde crónicos e que apenas um em cada nove declarou não sofrer desse tipo de 
problemas;

L. Considerando que os idosos não são uma comunidade homogénea;

M. Considerando que a incidência da dependência aumenta com a idade; 

N. Considerando que não existe uma definição uniforme de dependência na UE;
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O. Considerando que os idosos preferem as atividades passivas, em parte devido ao seu 
estado de saúde, à falta de hábitos de atividade física regular e de lazer, à 
dificuldade de acesso aos centros desportivos e de reabilitação física e à 
inadequação das atividades destinadas aos idosos;

P. Considerando que a ideia de envelhecimento num local é fundamental para o 
ordenamento do território e a desinstitucionalização da prestação de cuidados;

Q. Considerando os idosos correrem um risco superior de doença e de sofrer mais com 
as doenças, incluindo a COVID-19;

R. Considerando que, durante a pandemia do coronavírus, muitos cidadãos foram alvo 
de discriminação em razão da idade no acesso a serviços médicos e de cuidados de 
saúde;

Discriminação em razão da idade

S. Considerando que os idosos, em especial as mulheres, estão expostos a um risco 
mais elevado de pobreza devido, nomeadamente, à diferença de desenvolvimento 
económico entre os Estados-Membros e à disparidade salarial e das pensões;

T. Considerando que a luta contra a discriminação em razão da idade no mercado de 
trabalho é essencial para o envelhecimento ativo;

U. Considerando que o idadismo é um fenómeno que ocorre em toda a União Europeia 
e se reflete nos sistemas institucionais, nas abordagens individuais e nas relações 
intergeracionais;

V. Considerando que as formas mais comuns de discriminação referidas pelas pessoas 
idosas nos Estados-Membros têm sido dificuldade no acesso ao mercado de trabalho 
devido a anúncios de empregos e procedimentos de recrutamento discriminatórios, 
os despedimentos e as reformas forçadas e o acesso a serviços bancários e de 
seguros;

W. Considerando que os idosos são vítimas de um número crescente de crimes e de 
outras atividades preocupantes, como a fraude e as práticas comerciais desleais;

Idosos no mercado de trabalho

X. Considerando que, de acordo com um inquérito do Eurobarómetro de 2012, 60 % 
dos europeus eram contra o aumento da idade da reforma;

Y. Considerando que a criação de condições para que as mulheres e os homens 
trabalhem mais tempo pode incentivar muitas pessoas idosas a permanecer no 
mercado de trabalho;

Z. Considerando que garantir a saúde e segurança dos trabalhadores ao longo das suas 
carreiras é um requisito prévio para uma vida profissional sustentável e um 
envelhecimento ativo e saudável após a reforma;
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Fundos da UE e espaços públicos

AA. Considerando que as estratégias de envelhecimento ativo podem ser apoiadas 
através dos Fundos Europeus Estruturais e do Fundo de Coesão;

BB. Considerando que as iniciativas como o Prémio Cidade Acessível incentivam a 
adaptação dos espaços públicos às necessidades dos idosos e das pessoas com 
deficiência; 

CC. Considerando que, em muitos Estados-Membros, a habitação para os idosos é 
inadequada às suas necessidades e capacidades, devido ao elevado custo de vida, ao 
facto de viverem sozinhos e às barreiras à acessibilidade; 

Luta contra a discriminação dos idosos

1. Insta a Comissão e os Estados-Membros a lutarem contra a discriminação dos idosos, 
especialmente no domínio do emprego, e a definirem uma perceção positiva da velhice 
na sociedade;

2. Exorta a Comissão e o Conselho a criarem o Ano do Envelhecimento Digno, a fim de 
reforçar os laços entre as gerações e de combater a solidão na velhice; salienta a 
importância desta iniciativa, não só no contexto das alterações demográficas, mas 
também da pandemia do coronavírus, que atingiu mais gravemente as pessoas idosas; 

3. Insta a Comissão a preparar uma estratégia de ação para os idosos, tendo em conta a sua 
diversidade e a complexidade da sua situação;

Cuidados e segurança em termos de saúde para os idosos

4. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a elaborarem e adotarem uma definição 
uniforme de dependência, que permita individualizar o apoio e manter a existência de 
uma pessoa dependente em condições socialmente aceitáveis; 

5. Insta os Estados-Membros a garantirem igualdade de acesso a serviços médicos e de 
cuidados, a cuidados de saúde e a instalações de acolhimento, sem discriminação em 
razão da idade;

6. Solicita aos Estados-Membros que reforcem o sentimento de segurança das pessoas 
idosas através, nomeadamente, do desenvolvimento de tecnologias digitais, de 
telecuidados e de telemedicina, bem como da criação de centros de dia, perto de escolas 
e de jardins de infância, que promovam laços intergeracionais;

7. Insta os Estados-Membros a desinstitucionalizar os cuidados a idosos, uma vez que tal é 
mais propício à sua inclusão social e autonomia;

8. Exorta os Estados-Membros a prestarem apoio profissional aos prestadores de cuidados 
e assistentes de idosos dependentes e a introduzirem várias formas de assistência 
periódica aos familiares que cuidam de idosos dependentes;

9. Solicita aos Estados-Membros que criem condições de trabalho flexíveis e a garantam o 
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acesso a serviços de reabilitação como um incentivo para que os trabalhadores mais 
idosos permaneçam no mercado de trabalho;

10. Insta os Estados-Membros a prepararem pessoal médico, profissionais de saúde e 
pessoal auxiliar para as necessidades dos idosos; exorta os Estados-Membros a darem 
formação no domínio da geriatria ao maior número possível de profissões médicas; 

Envelhecimento ativo

11. Insta os Estados-Membros a desenvolverem oportunidades de formação e de integração 
para os idosos, incluindo formação em linha;

12. Exorta os Estados-Membros a desenvolverem atividades de voluntariado e de tutoria 
entre os idosos, que irão ajudar a combater a exclusão social, incentivar a atualização 
das competências dos jovens trabalhadores e preservar o artesanato tradicional como 
parte do património europeu;

13. Insta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem a inclusão social dos idosos 
através da utilização da Internet e de outras TIC para fins culturais, de entretenimento, 
de formação, de comunicação, de telecuidados e de telemedicina;

14. Exorta os Estados-Membros a garantirem que todos os agregados familiares tenham 
acesso a Internet de banda larga, o que ajuda a combater a exclusão digital;

15. Solicita à Comissão que tenha em conta o potencial da economia grisalha nas estratégias 
da UE e a promovê-lo de forma mais vigorosa nos Estados-Membros;

Espaços seguros e investigação 

16. Insta os Estados-Membros a adaptarem os edifícios e as habitações às necessidades dos 
idosos, das pessoas com deficiência e das pessoas com mobilidade e perceção 
reduzidas; salienta que habitação segura é uma habitação onde foram reduzidos os 
perigos e onde que é mais fácil haver uma resposta em caso de perigo;

17. Solicita aos Estados-Membros que promovam programas e medidas que incentivem as 
famílias a viver em proximidade, a reforçarem aos laços intergeracionais e a permitirem 
que os idosos que, por razões de saúde ou financeiras, tenham de abandonar as suas 
casas encontrem uma habitação que dê resposta às suas necessidades sem terem de 
abandonar a comunidade em que vivem há anos;

18. Sublinha que o apoio ao domicílio e a habitação assistida são instrumentos da política 
de habitação e social que se caracterizam por uma elevada eficácia do apoio, 
nomeadamente à desinstitucionalização dos cuidados; insta os Estados-Membros a 
adotarem medidas para expandir a disponibilidade do apoio ao domicílio e da habitação 
assistida;

19. Exorta os Estados-Membros a aumentarem as despesas do FSE+, do FEDER e do FST 
para a formação e a reciclagem de trabalhadores idosos, adaptando as empresas para a 
contratação desses trabalhadores e adaptando as infraestruturas públicas e os espaços 
para as necessidades dos idosos; apela a uma maior utilização dos fundos do FEADER 
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para contrariar o isolamento dos idosos nas zonas rurais;

20. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O envelhecimento da população é um dos maiores desafios que a União Europeia enfrenta 
atualmente. 
O aumento da esperança de vida, a diminuição das taxas de fertilidade, o aumento da 
urbanização e a diminuição da população em idade ativa são as mudanças mais significativas 
que estão a provocar uma diminuição da percentagem de europeus na população mundial 
(que, segundo as estimativas, representará menos de 4 % da população mundial em 2070). As 
alterações demográficas também estão a exacerbar as diferenças entre as regiões, causando 
assim o despovoamento na UE, especialmente nas zonas rurais.

A pandemia do coronavírus salientou ainda mais os problemas que exigem a nossa atenção 
especial e destacou a necessidade de incluir uma estratégia especial para as pessoas idosas nas 
atividades da UE. O objetivo é realçar o papel dos idosos nas sociedades da UE, prestar-lhes 
cuidados adequados, prevenir a solidão na velhice e tirar partido dos seus vastos 
conhecimentos e experiência. É por essa razão que o presente relatório dedica tanto espaço à 
solidariedade entre gerações e ao apoio a iniciativas baseadas na economia grisalha, na tutoria 
e nas medidas de mobilização dos idosos. 

É igualmente necessário combater firmemente todas as formas de discriminação, a 
criminalidade e a exclusão de que os idosos são alvo. Há muitos anos que se fala do fenómeno 
do idadismo, que se manifesta, nomeadamente, na discriminação contra os idosos no mercado 
de trabalho, mas durante a pandemia do coronavírus surgiu de outra forma. A COVID-19 
demonstrou que este grupo etário corre um risco particularmente elevado de exclusão digital 
ou de discriminação em termos de igualdade de acesso a serviços médicos. 

O relatório também postula a criação de um Ano do Envelhecimento Digno, que deve ter 
como objetivo, entre outros, o reforço dos laços intergeracionais e a prevenção da solidão na 
velhice. Trata-se de uma referência à iniciativa de 2012, quando a UE tentou abordar pela 
primeira vez a questão do envelhecimento. Muitas das tarefas formuladas nessa altura 
permanecem válidas e a pandemia do coronavírus colocou novos desafios à UE nesse 
domínio pelo que surgiram apelos para o reatamento da iniciativa.

Um dos maiores desafios continua a ser a prestação de cuidados aos idosos, pelo que o 
relatório chama a atenção para a complexidade do problema: desde as necessidades diversas 
dos idosos através da harmonização da definição de dependência, da utilização de 
telecuidados e de telemedicina, à formação em geriatria do maior número possível de 
profissões médicas, bem como à prestação de apoio aos cuidadores de idosos. 

As alterações demográficas vão continuar, pelo que é necessário adaptar os espaços públicos 
às necessidades da população a envelhecer. A UE deve incentivar os Estados-Membros a 
utilizarem mais os fundos da UE, como o FSE+ e o FEDER, para adaptarem as infraestruturas 
e os espaços públicos às necessidades dos idosos.

O relatório também identifica ações concretas para um dos valores fundamentais da UE: a 
solidariedade entre gerações. Para além de promover atividades de tutoria e de voluntariado, 
seria útil incentivar os Estados-Membros a criarem centros de dia perto de escolas e jardins de 
infância, o que irá ajudar a reforçar os laços intergeracionais e a prevenir a solidão na velhice.
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