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Projeto de Resolução nº 687 / XIV / 2.ª

PELO ESTUDO E FUNDAMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DIRIGIDAS À TERCEIRA IDADE,

PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO E PROTEÇÃO DE VULNERABILIDADES,

INCLUINDO VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS IDOSAS

Para a Iniciativa Liberal, a dignidade da vida humana é um primado e um fundamento 

da nossa sociedade. A dignidade da vida humana é um conceito e uma prática de aplicação

permanente, independentemente da faixa etária da pessoa, do seu estado civil, recursos 

económicos, género, raça ou orientação sexual. Igualmente, qualquer ação política que o 

presente ou futuros governos pretendam adotar deve ter por base dados e evidências da 

realidade nacional. A geração e o acesso a informação relevante tem de ser a base para 

qualquer política pública que se queira implementar visando eliminar a violência sobre os 

idosos. 

De igual modo, é indiscutível que a população portuguesa está cada vez mais 

envelhecida. O aumento da esperança de vida, conjugado com a baixa taxa de natalidade 

conduziu a uma inversão da pirâmide demográfica. Este aumento da população idosa traz 

cada vez mais desafios ao nível da alocação de recursos e da disponibilidade das famílias e da 

sociedade em geral para a acompanhar e providenciar os cuidados de saúde necessários. A 

realidade recente tem demonstrado a fragilidade e os riscos específicos desta franja da 

população.

É importante analisar e promover a terceira idade numa perspetiva construtiva, num 

conceito de envelhecimento ativo e de capacitação funcional. 
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No âmbito desta resolução cabe ainda o conhecimento de outra problemática, muitas 

vezes escondida: a violência contra idosos. Para a Iniciativa Liberal, qualquer violência 

perpetrada contra o Individuo é inaceitável, sendo especialmente agravada quando as vítimas 

são especialmente vulneráveis. No caso da população idosa, o problema é ainda agravado 

pelo desconhecimento sobre este tema, nomeadamente por falta de informação estatística 

relevante e representativa da população, que permita conhecer em detalhe a realidade deste 

fenómeno. 

Por tudo isto, a Iniciativa Liberal propõe que o governo implemente, através dos 

recursos que já tem ao seu dispor, por via do Ministério da Justiça, da Direção-Geral da 

Política de Justiça, da Comissão da Igualdade para a Cidadania e Igualdade de Género, do 

Instituto Nacional de Estatística e das instituições públicas e cooperativas de Ensino 

Superior, uma plataforma de informação estatística e de acesso público que permita 

caracterizar melhor a vivência da nossa população mais idosa e, em particular, obter 

informação sobre o tema da violência.

Assim, tendo em consideração o acima exposto, ao abrigo da alínea b) do número 1 

do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, o Deputado único abaixo assinado 

da Iniciativa Liberal apresenta o seguinte Projeto de Resolução:

RESOLUÇÃO

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, a Assembleia da República 

delibera recomendar ao Governo que:

1. Elabore um estudo sobre a população idosa e respetivo envelhecimento, incluindo:

    - a caracterização e quantificação da economia da terceira idade

    - as alternativas de promoção do envelhecimento ativo

    - a caracterização da necessidade e da disponibilidade de estruturas de apoio

    - a eficácia esperada de possíveis politicas públicas, recursos necessários a cada uma, papel 

do voluntariado e do apoio familiar; incorporando os setores público, privado e social.
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    - os riscos associados a este fenómeno, incluindo os de isolamento, abandono e violência.

2. Promova a atualização da Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável 

2017-2025 e diligencie a sua efetiva implementação.

Palácio de São Bento, 02 de outubro de 2020

O Deputado

João Cotrim Figueiredo


