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A Velhice em Números

´ População residente com 65 e mais anos, estimativas a 31 de Dezembro:

´ 2019
´ 2.280.424

Homens                        Mulheres

953.343                        1.327.081

PORDATA



A Velhice em Números

Esperança de vida aos 65 anos
em 2019

mais 17,58 anos mais 20,88 anos 

Homens                        Mulheres

DADOS DO INE



A Velhice em Números

SEGURANÇA SOCIAL
´ Pensionistas de invalidez e

velhice com pensões inferiores
ao salário mínimo nacional
(2019):

1.457.205

Pensão mínima da Segurança
Social, em 2020:

275,28 €.

´ CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

´ Com pensão inferior a 500 € 
100.886

Pensão mínima da CGA 
257,28

PORDATA



E Agora? Para onde Vou?

EM CASA

Casa própria

Em casa de 
familiares

Só

Com familiares

Institucionalizado/a

Lares Públicos

Lares Privados
Legais

Ilegais

IPSS, 
Misericórdias, 
Mutualidades



EM CASA Sem apoio

Com apoio

Informal Formal -
Apoio domiciliário

CENTRO DE DIA



Nº de LARES

IPSS, Misericórdias e 
Mutualidades (70%)

´2.526 entidades

Privados (30%)

´750 entidades

Lares Ilegais (estimativa)
3000



Lares(alguns) : revelações da pandemia que (des)conhecíamos

- Utentes desidratados;
- Não medicamentados;
- Não apoiados psicologicamente;
- Fracas condições de habitabilidade;
- Não aplicação dos planos de contingência;
- Dificuldade em substituir pessoal auxiliar que entretanto adoeceu;
- Pessoal sem formação adequada para as exigências que requerem os

cuidados à população;
- Falta de apoio das equipas de saúde (a maior parte dos lares não

cumpre o ranking do número de enfermeiros por utente).



Combate à Solidão
Pessoas mais velhas e o seu contacto com as tecnologias : 

computador, tablet, telemóvel/smartfhone, …outros 

VANTAGENS:

- Facilidade de comunicação (conversar, pedir ajuda,
escrever…);

- Entretenimento;
- Contacto com o mundo exterior;
- Pesquisa, busca de informação;
- Estimula a participação.
- Acompanha a evolução da sociedade



Pessoas mais velhas e o seu contacto com as tecnologias : 
computador, tablet, telemóvel/smartfhone, …outros 

DESVANTAGENS

- Excessiva dependência;
- Isolamento
- Aquisição de vícios
- Burlas
- Demasiada exposição nas redes sociais



Pessoas mais velhas e o seu contacto com as tecnologias : 
computador, tablet, telemóvel/smartfhone, …outros 

Obstáculos

- Falta de interesse /motivação

- Falta de equipamentos e acesso à internet

- Falta de formadores

- Falta de apoio da família/instituição

- Receio/vergonha de falhar a aprendizagem



INCLUSÃO

As vantagens superam as desvantagens;
Os obstáculos combatem-se!


