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ENVELHECIMENTO

O ARRANQUE DO CICLO DE CONFERÊNCIAS
Em cima: o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, que
encerrou o evento. Steven Braekeveldt, CEO da Ageas em Portugal, deu
as boas-vindas. Em baixo: o primeiro painel, moderado por Martim Silva e
composto por José Vicente de Moura, Luís Filipe Pereira e Francisco George

Saúde Vários especialistas debateram as melhores formas de envelhecer com qualidade
num país em que a esperança média de vida é cada vez maior, mas os jovens são cada vez menos

O país onde se morre
menos e se nasce
ainda menos
Textos Cristina Bernardo Silva

I

magine um país com pouco mais de oito milhões
de habitantes e no qual
apenas uma em cada oito
pessoas tem menos de 15
anos. É um país de filhos
únicos de pais velhos
porque se morre menos,
mas nasce-se ainda menos. Nas décadas anteriores, todas as
estatísticas demográficas parecem ter
baixado, menos uma — a dos idosos
muito idosos.
O país é Portugal daqui a 30 anos
e o retrato foi feito pela investigadora Teresa Rodrigues, docente no
Departamento de Estudos Políticos

Expresso e Grupo Ageas Portugal unem-se para o ciclo de
conferências “Viver Bem”. Na primeira sessão ficamos a saber
como envelhecer da melhor forma. No próximo debate
abordaremos todas as questões em torno de trabalhar bem.
Acompanhe o projeto no semanário e nas redes sociais
da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas, da Universidade Nova de
Lisboa, durante a conferência “Viver
Bem — Envelhecer Bem”, a primeira
de um ciclo organizado pelo Expresso
e pelo Grupo Ageas Portugal.
As projeções não são animadoras
para aquele que é já o sexto país

mais envelhecido do mundo e quinto
da Europa, mas nem tudo é negro.
“Nem as migrações nem o aumento
dos nascimentos serão por si só suficientes para garantir o aumento total
de residentes em Portugal”, garantiu
Teresa Rodrigues. “Seremos menos
e mais velhos, mas também seremos

mais instruídos e saudáveis”, afirmou,
salientando que as soluções passam
por mais políticas migratórias e de
acolhimento, políticas de natalidade e
família “que ainda precisam de muita
mudança e reflexão”, e políticas de
emprego e educação “que também
sejam flexíveis”. A educação ou formação é, aliás, “uma espécie de vector
que pode ajudar-nos do ponto de vista
das resoluções sobre a questão da
saúde porque pode aligeirar a pressão
do processo de envelhecimento da
população”, explicou.
Vive-se cada vez mais tempo e com
mais saúde, mas ainda há margem
para melhorar. O presidente da Cruz
Vermelha Portuguesa e antigo diretor-geral da Saúde, Francisco George
— que participou no primeiro painel-

-debate, intitulado “Mente Sã em Corpo São” — sublinhou que “20% dos
portugueses que morreram no ano
passado não atingiram os 70 anos”.
São cerca de 20 mil óbitos dos quais
“cinco mil poderiam ter sido evitados” através de mudanças “não muito
complexas” no estilo de vida. Segundo
o especialista, “as crianças abaixo dos
cinco anos praticamente não morrem
em Portugal”, na juventude e na idade
adulta há acidentes “muito ligados à
má condução” e ao consumo de “álcool e substâncias”, mas é “entre os
50 e quase 70 anos” que a mortalidade é maior. E o problema tem que ver
com três grupos de doenças: o cancro,
as doenças cérebro e cardiovasculares
e doenças crónicas como a diabetes.
A questão dos comportamentos “é
o denominador comum de todas as
doenças crónicas”, sobretudo a exposição ao tabaco, a falta de exercício
físico e a alimentação, que tem três
excessos habituais nos portugueses: o
sal, o açúcar e as gorduras de origem
industrial”, concluiu.
Na mesma linha, Luís Filipe Pereira,
presidente do Fórum de Administradores e Gestores de Empresas (FAE),
afirmou que “a forma como vivemos
condiciona a forma como envelhecemos” e que uma das melhores maneiras de evitar os excessos é induzir nas
crianças, desde muito cedo e tal como
é feito relativamente às questões ambientais, a importância da adoção de
hábitos saudáveis. Para o ex-ministro
da Saúde, envelhecer bem passa ainda
pela procura do bem-estar depois da
reforma. É possível não fazer nada,
“mas só me sinto bem se me sentir
feliz a não fazer nada”, afirmou.
No mesmo painel, José Vicente de
Moura, que foi presidente do Comité
Olímpico de Portugal durante dois
mandatos, pôs a tónica na prática
do desporto, assegurando que, em
Portugal, “temos a taxa mais baixa de
atletas federados da Europa”. Falou

