
Os idosos são recursos importantes e podem permanecer protagonistas da vida social, com inúmeros 

benefícios para a comunidade.O conceito de envelhecimento ativo pretende superar a visão da velhice 

como uma fase passiva da existência, caracterizada pela necessidade de assistência e marginalização 

social. 

Nem todos os idosos precisam de cuidados ou devem ser considerados em estado de fragilidade, pelo 

contrário, um número cada vez maior de idosos tem interesses de todos os tipos e está motivado a 

manter-se de alguma forma comprometido e solidário. 

A região do Piemonte com a lei regional  

n. 17/2019 visa definir um modelo sustentável, a ser utilizado como instrumento de promoção da 

participação na vida social e cultural da sociedade.O principal objetivo é promover o crescimento 

pessoal dos idosos, potenciando as suas capacidades de planeamento e experiência de vida. 

Para isso, é necessário promover e apoiar: 

• auto-organização 

• voluntariado 

• cidadania ativa 

• desenvolvimento de redes sociais 

No âmbito deste plano, autarquias, ASL, estruturas 

residenciais, instituições escolares e universitárias, 

entidades formadoras, associações de protecção e 

representação de idosos, promovem e apoiam a auto-

organização, o voluntariado, a cidadania activa e o 

desenvolvimento sustentável das redes sociais.As áreas de 

intervenção vão das políticas familiares à aprendizagem ao 

longo da vida, da prevenção da saúde ao combate aos 

fenómenos de discriminação, da cultura aos tempos livres. 

O envelhecimento da população e a emergência de um “novo idoso” ainda ávido por protagonismo na 

vida da comunidade colocam a questão do “envelhecimento ativo” em primeiro plano.Neste e no 

próximo compromisso desta coluna, analisaremos o que a Europa e a Itália estão fazendo para que 

“uma sociedade para todas as idades” possa ser criada e os idosos possam se manter ativos e contribuir 

para o desenvolvimento sócio-cultural e econômico da comunidade . 

O QUE É ENVELHECIMENTO ATIVO? 

A melhor definição talvez se encontre entre os documentos da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

que definem "envelhecimento ativo" "um processo de otimização das oportunidades inerentes à saúde, 

participação e segurança das pessoas idosas, a fim de melhorar sua qualidade de vida" . 

A OMS também especifica que: “O envelhecimento global da população implicará demandas sociais e 

econômicas que deverão ser atendidas. Manter a população ativa é, portanto, uma necessidade e não 

um luxo”. 



A definição da OMS de envelhecimento ativo destaca como para melhorar a qualidade de vida dos 

idosos é necessário implementar uma série de ações que favoreçam sua "saúde", sua "inclusão e 

participação na vida comunitária", sua "segurança". De referir ainda que o conceito de “saúde” deve ser 

entendido, em consonância com a definição da OMS, num sentido mais amplo que inclui não só a saúde 

física, mas também a saúde mental e psicológica. 

A segunda declaração da OMS indica claramente como - considerando as tendências demográficas 

atuais que prenunciam uma sociedade cada vez mais velha - manter os idosos "ativos" não é uma opção, 

mas uma necessidade 

Pela contribuição produtiva que os idosos podem oferecer (no mundo do trabalho, no voluntariado, na 

transferência de conhecimentos e experiências, etc.)Para conter o custo dos serviços sociais e de saúde, 

incluindo o consumo de drogasHÁ UMA MANEIRA DE MEDIR O NÍVEL DE ENVELHECIMENTO ATIVO DE 

UMA REGIÃO? 

Em 2012, a Comissão Europeia e a UNECE (Comissão Econômica para a Europa nas Nações Unidas) 

desenvolveram o Índice de Envelhecimento Ativo (AAI: Índice de Envelhecimento Ativo), que fornece 

uma avaliação quantitativa de quão "ativamente" alguém envelhece. União Européia. O índice é 

baseado em 22 indicadores, por sua vez agrupados em 4 grandes áreas (ver Fig. 1): 

• Emprego de pessoas mais velhas 

• Compromisso social 

• Uma vida com autonomia, saúde e segurança 

• contexto externo em apoio ao envelhecimento ativo 

• A figura abaixo mostra os indicadores relativos às diversas macroáreas 

Os indicadores que compõem o Índice de Envelhecimento Ativo (IIA) 

Em 2019, foi publicado o Relatório 2018 do Índice de Envelhecimento Ativo (IIA) com base nos dados 

recolhidos em 2016. O cálculo do IIA é baseado na média ponderada dos valores dos índices das diversas 

macroáreas. Por outro lado, o Hartford Aging Index (HAI) foi introduzido em todo o mundo, que é uma 

medida da qualidade do envelhecimento e é baseado em 5 parâmetros: produtividade na velhice, bem-

estar psicofísico, equidade social, solidariedade social, segurança. 

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO RELATÓRIO DE 

2018 SOBRE O ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO ATIVO?Na 

Europa, o nível médio do Índice de Envelhecimento Ativo é 

de 35,7; este valor é baseado nos índices relativos às 4 

macrocategorias indicadas na tabela a seguir, que também 

mostra os índices relativos à Itália e para cada macroárea a 

nação "mais virtuosa" e a que fica no final do ranking :tabela 

1 

Tab. 1 - Índices de envelhecimento ativo na EuropaCOMO O ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO ATIVO 

MUDOU COM O TEMPO?O primeiro levantamento do Índice de Envelhecimento Ativo refere-se a 2008, 

enquanto o último - como já mencionado - é o referente a 2016. O índice europeu médio - assim como o 

relacionado à Itália - é contínuo, ainda que modesta melhora conforme indicado no seguinte tabela 

(Tab.2a):mesa 2 



Tab. 2a - Variação do Índice de Envelhecimento Ativo na Europa e Itália (2008-16)As mudanças (2016 em 

comparação com 2008) nas várias macroáreas são mostradas na Tabela 2b:Tabela 2bTab.2b - Variações 

nas diversas macroáreas (2016 em comparação a 2008)EXISTE DIFERENÇA DE GÊNERO NO ÍNDICE DE 

ENVELHECIMENTO ATIVO? 

Os últimos dados disponíveis (2016) indicam que na Europa o Índice de Envelhecimento Ativo para a 

população feminina é 3,1 pontos inferior ao dos homens (na Itália até 5 pontos).Existem poucos estados 

em que o IIA das mulheres é melhor do que o dos homens; a palma de ouro vai para a Estônia com +1,4. 

A retaguarda é representada por Malta com uma lacuna de 7,1 pontos em detrimento das mulheres. 

 

A macroárea onde na Europa existe o maior fosso é a do emprego (- 8,5 pontos); apenas no 

compromisso social o índice de mulheres é maior (+ 0,7 pontos). 

Resultados semelhantes são obtidos na Itália: a categoria com a maior diferença é o emprego com uma 

diferença de -14 pontos, enquanto na Itália também o compromisso social é a área em que as mulheres 

superam os homens (+1,5 pontos).Em termos de tendências (de 2008 a 2016) nota-se uma melhoria no 

geral; felizmente, a diferença entre mulheres e homens está diminuindo (1,7 pontos na Europa e 0,8 

pontos na Itália). 


