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Conferência “Envelhecimento Ativo | Uma prioridade para Portugal” 

Centro Cultural de Belém, Lisboa, 7 de junho de 2017 

Intervenção do Presidente da CIP, António Saraiva 

 

Exmo. Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Dr. Pedro Santana 

Lopes, 

Exma. Senhora Presidente do INFARMED, Dra. Maria do Céu Machado, 

Caros oradores convidados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Na CIP privilegiamos a análise e o debate.  

Enfrentamos problemáticas e procuramos contribuir de forma positiva para a 

construção de soluções sustentáveis e duradouras. 

 

Temos, por isso, um longo histórico de contributos em prol do progresso e 

desenvolvimento de Portugal. 

 

A nossa missão passa por representar a atividade económica nacional com autonomia e 

independência, dando voz às empresas, de todas as dimensões e de todos os setores. 

 

A Saúde é, naturalmente, um dos setores que merece toda a nossa reflexão. 

 

É uma área estratégica para a economia e, consequentemente, para o desenvolvimento 

de qualquer país, devido ao dinamismo das suas empresas, à qualificação dos seus 

recursos humanos e à sua capacidade de inovar. 

 

A CIP, através do Conselho Estratégico Nacional da Saúde, assumiu um papel pioneiro 

na discussão e construção de um novo futuro para a Saúde em Portugal. Vemos a Saúde 
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como uma área  inovadora e criadora de valor social e económico, tanto a nível 

individual como em sociedade. 

 

Este órgão consultivo da CIP tem desenvolvido intenso trabalho para apresentar ao país 

propostas sobre as questões que verdadeiramente interessam para o futuro da Saúde 

em Portugal. Para tal elegeu três pilares estratégicos: 

1. Assumir a Saúde como setor económico;  

2. Preparar o setor para novas formas de financiamento e organização e  

3. Promover a longevidade como valor. 

 

Por isso, este nosso encontro de hoje não acontece por acaso. 

 

Os sistemas de saúde Europeus estão perante uma conjuntura complexa: restrições 

económicas, combinadas com uma crescente procura de cuidados de saúde, 

impulsionada pelo envelhecimento da população e aumento da prevalência de doenças 

crónicas. 

 

Portugal não está imune a esta problemática. 

 

De acordo com os dados da Comissão Europeia, em 2060 seremos 8,2 milhões de 

habitantes, menos 2,3 milhões que em 2013. 

 

Para além do declínio populacional, esperam-se alterações da estrutura etária da 

população, resultando num continuado e forte envelhecimento demográfico. 

 

Em 2060, 16% dos portugueses terão uma idade acima dos 80 anos, quando hoje esta 

faixa etária representa apenas 5,4% da população. 
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Assim espera-se que, entre 2012 e 2060, o índice de envelhecimento vai aumentar de 

131 para 307 idosos por cada 100 jovens. 

 

Apesar deste cenário complexo e exigente, constata-se que, em 2060, os Governos 

estimam manter ao nível de hoje o investimento público em saúde, educação, 

cuidados continuados, pensões e prestações de desemprego. 

 

Creio que este contexto explica, de per si, o motivo desta nossa iniciativa. 

 

Este encontro nasce da preocupação genuína com o futuro de Portugal, face ao desafio 

que este paradigma demográfico impõe ao país. 

 

Em Portugal, em consequência do avanço da ciência e da tecnologia, a esperança de 

vida tem vindo a aumentar. 

 

No entanto, de acordo com a OCDE, somos um dos países em que uma maior 

percentagem da população adulta reporta limitações à sua atividade. 

 

Lamentavelmente, vivemos mais tempo, mas vivemos com menos Saúde. 

O Conselho Estratégico Nacional da Saúde da CIP considera que o aumento da 

longevidade deve ser acompanhado por um aumento da qualidade de vida. 

 

São duas conquistas inseparáveis. 

 

Consideramos, por isso, essencial analisar e compreender estas tendências, tendo em 

vista o fomento da qualidade de vida e a promoção do envelhecimento com dignidade. 

 

Não adianta ignorar os indicadores. Em Portugal vivemos em contra-ciclo em relação à 

Europa no que diz respeito ao indicador de esperança de vida saudável.  Segundo o 
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Eurostat, os portugueses perderam cerca de três anos de esperança de vida saudável 

em 2014 face ao ano anterior. 

 

A CIP não poderia ser um mero espectador face à dimensão do desafio. Por isso, 

partimos uma vez mais para o debate com um grande espírito de missão. 

 

Acreditamos que iniciativas desta natureza são decisivas para aprofundar o diálogo e 

trilhar novos caminhos de consenso para a Saúde em Portugal, firmados num modelo 

moderno, universal, inclusivo e sustentável. 

 

A humanidade vive um período de extraordinário progresso, e é obrigação de todo nós 

contribuir com soluções em benefício, e pelo bem-estar, de todos os cidadãos. 

 

Defendemos, por isso, que uma das áreas em que a União Europeia e Portugal podem 

assumir um papel pioneiro é o domínio que, hoje, aqui, colocamos à reflexão. Um tema 

em que há muito trabalho a desenvolver.  

 

A conferência de hoje sinaliza o empenho do Conselho da Saúde da CIP e abre o caminho 

para a afirmação deste tema como uma prioridade para Portugal. 

 

Estado, sociedade civil, centros de investigação, indústrias ligadas à saúde e cidadãos. A 

todos interessa debater e desenvolver soluções para vencer a equação da prevalência 

das doenças crónicas e a conjugação de estilos de vida saudáveis com sistemas de saúde 

preparados para a maior longevidade. 

 

Partilho da opinião do Prof Augusto Mateus quando defende que “Um país que se 

queixa do envelhecimento é um país sem futuro”.  

 

Este tema deve ser, sem margem para dúvidas, uma prioridade para Portugal. 
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Já tive oportunidade de o referir em diversos fóruns: temos o dever para com a 

sociedade e cada um dos cidadãos, de criar pontes e entendimentos que nos permitam 

encontrar soluções para viver mais e com melhor qualidade de vida, ao mesmo tempo 

que contribuímos para o desenvolvimento económico e social de Portugal. 

 

Na CIP não baixaremos os braços na procura de soluções alinhadas com a dimensão do 

desafio. 

 

Espero que este seja uma manhã produtiva e pródiga em conclusões, a bem da Saúde e 

do futuro de Portugal. 

Muito obrigado e Bom trabalho. 


