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De saudação ao Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa

O Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa ocorre no dia 15 de 

junho, uma data estabelecida em 2006 pelas Nações Unidas e pela Rede Internacional de 

Prevenção à Violência à Pessoa Idosa, tendo como objetivos erradicar a violência contra a 

pessoa idosa e suscitar reflexões e abordagens comuns a este flagelo.

Entre 2019 e 2030, o número de pessoas com 60 anos ou mais deve crescer 38%, (serão 1,2 

mil milhões de pessoas com mais de 60 anos em 2025). De acordo com a ONU, os idosos são 

muitas vezes esquecidos e sujeitos a maus-tratos físicos e psicológicos, quer pelas suas 

famílias, quer pelos serviços de acolhimento ou pela sociedade em geral. Nessa altura, o 

número de idosos irá superar o número de jovens em todo o mundo. Esse aumento será maior 

e mais rápido nos países em desenvolvimento.

As Nações Unidas colocam este ano o foco deste dia no impacto da pandemia de Covid-

19 sobre este grupo etário. Com efeito, a violência, o abuso e a negligência a esta faixa 

etária foram evidenciados nesta crise sanitária. Para o Secretário Geral das Nações Unidas "os 

idosos têm os mesmos direitos à vida e à saúde que todos os outros, pelo que decisões difíceis 

sobre cuidados médicos devem respeitar os direitos humanos e a dignidade de todos."

Segundo o Relatório da ONU de 2020 sobre o impacto do CV19, nenhuma pessoa, jovem ou 

velha, é dispensável. Os idosos têm os mesmos direitos à vida e à saúde que todos os outros.

São extraídas diversas Recomendações desse relatório que passam designadamente pela 

necessidade de melhores apoios sociais e esforços mais inteligentes para chegar às pessoas 

mais velhas usando tecnologia digital e pela garantia de que, todas as respostas sociais, 

económicas e humanitárias devem levar em consideração as necessidades dos idosos, desde 

a cobertura universal de saúde à proteção social, trabalho digno e pensões.



Assim, a Assembleia da República saúda o Dia Mundial da Consciencialização da Violência 

contra a Pessoa Idosa, apela ao combate contra todos os abusos verbais, económicos e 

corporais de que são vítimas e reafirma o compromisso da defesa indeclinável dos direitos da 

pessoa idosa visando a construção de sociedades mais inclusivas, sustentáveis e amigas dos 

idosos.
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