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PROJETO DE VOTO DE SAUDAÇÃO Nº 624/XIV/2ª

Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa

O Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa comemora-se a 15 de 

junho, tendo sido instituído em 2006 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede 

Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. A data pretende convocar a sociedade 

a refletir sobre a violência contra a pessoa idosa e, nesse sentido, prevenir e combater um 

problema social crescentemente relevante e muitas vezes silenciado.

Vivemos numa sociedade cada vez mais envelhecida, em que as Nações Unidas preveem que 

teremos cerca de 1,2 mil milhões de pessoas com mais de 60 anos em 2025, com especial 

prevalência para pessoas que se situam na faixa dos 80 ou mais anos.

As pessoas idosas são frequentemente marginalizadas e sujeitas a maus-tratos físicos e 

psicológicos, quer pelas suas famílias, quer pelos serviços de acolhimento ou pela sociedade 

em geral.

Em Portugal, apesar de não existirem estatísticas oficiais e concretas que permitam confirmar

com acuidade a dimensão deste fenómeno, todos os anos se registam múltiplos casos de 

abuso contra idosos e muitos mais acontecem em silêncio, sem conhecimento público. 

Segundo a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), o número de casos de violência 

contra idosos aumentou 20% em 2020 face a 2019. Este número traduz somente uma ínfima 

parte deste fenómeno que assume uma relevância social crescente. 

Estamos perante uma realidade muitas vezes oculta onde as pessoas idosas são vítimas 

silenciosas de abusos de diversa natureza, verbais, psicológicos, financeiros e corporais que 



2

conduzem ao desrespeito pelos seus direitos, à exclusão, ao abandono e à marginalização 

daqueles que se encontram em situação de especial vulnerabilidade, e, não raras vezes, a 

situações de crime e violência.

Partindo da consciencialização de que a violência contra idosos é, simultaneamente, um 

fenómeno crescente e invisível, é necessário inverter esta situação e simultaneamente 

promover a integração e o bem-estar destas pessoas. Estes são os principais desafios lançados 

pela celebração desta data.

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

contra a Pessoa Idosa e relembra que a discriminação etária é uma grave violação dos Direitos 

Humanos que exige o empenhamento de toda a sociedade no combate e na prevenção deste 

fenómeno.
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