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CONCLUSÕES DA CONFERÊNCIA 

“ENVELHECIMENTO ATIVO – UMA PRIORIDADE PARA PORTUGAL” 

CCB, 7 DE JUNHO DE 2017 

O ENVELHECIMENTO ATIVO REQUER UM COMPROMISSO COM RESULTADOS 

PRÁTICOS 

Os participantes na iniciativa do Conselho Estratégico Nacional da Saúde da CIP 

concordam que, em Portugal, quando se discute o tema Envelhecimento Ativo, fala-

se sobretudo de “velhos e doenças”, o que prejudica as soluções para enfrentar o 

desafio. 

O mote partiu de Pedro Santana Lopes, no discurso de abertura da conferência 

organizada pelo Conselho Estratégico Nacional da Saúde da CIP – Confederação 

Empresarial de Portugal. O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa defendeu 

a urgência de “retardar os valores negativos de um processo inevitável, o 

envelhecimento.” 

É necessário “disseminar a ideia que envelhecer é um estilo de vida, uma maneira de 

estar” e “combater a ideia que o envelhecimento é penoso para o cidadão, para a 

família, para a sociedade”, defendeu. 

Pedro Santana Lopes reconheceu “ser estranho, perante as evidências, que o tema do 

Envelhecimento Ativo não esteja mais presente na agenda política e social”. 

António Saraiva reafirmou o compromisso da CIP com este tema, elegendo-o como 

“uma prioridade nacional”, e que, por isso, “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.” 

No debate dedicado ao tema “Evolução Demográfica, Envelhecimento Saudável”, os 

participantes foram contundentes a referir que “o problema ainda não foi encarado em 

Portugal.” 

A tónica geral foi no sentido de condenar a falta de políticas de Envelhecimento Ativo, 

sobretudo face aos bons resultados em Saúde, nomeadamente aumento de longevidade 

e baixa taxa de mortalidade infantil. 
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Os participantes do debate defenderam que o Estado não se pode demitir das suas 

funções básicas: cuidar dos cidadãos. Para isso, defenderam um investimento em 

políticas que promovam o envelhecimento saudável e com dignidade em Portugal. 

A mesa de debate foi composta por Mário Pinto, Assessor do Presidente da República 

para a Saúde, Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos, Eugénio Fonseca, 

Presidente da Cáritas Portuguesa, Óscar Gaspar, Presidente da Associação Portuguesa 

da Hospitalização Privada, José Carreira, Presidente da Alzheimer Portugal e Ana João 

Sepúlveda, Socióloga e Managing Partner da 40+Lab. 

José Pereira Miguel, Coordenador da Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e 

Saudável, afirmou que as políticas de Envelhecimento Ativo têm de ser consequentes, 

pedindo que “os compromissos e as metas estabelecidas com as organizações 

internacionais, como as Nações Unidas ou a Organização Mundial de Saúde, se traduzam 

em benefícios práticos para as populações.” 

João Almeida Lopes, presidente do Conselho Estratégico Nacional da Saúde da CIP, 

defendeu o fim “do subfinanciamento crónico do Sistema de Saúde”, sendo que, desta 

decisão, “depende a qualidade de vida dos cidadãos e a sustentabilidade do Sistema de 

Saúde”. 

A presidente do INFARMED, Maria do Céu Machado, na mensagem de encerramento da 

conferência, defendeu que o sucesso e os resultados das políticas de Envelhecimento 

Ativo dependem da adoção de linhas de ação interdisciplinares. Por isso, convocou para 

o debate representantes das Autarquias, da Educação e das áreas Sociais. “A solução 

para este desafio será sempre uma solução integrada”, afirmou. 

A Conferência “Envelhecimento Ativo – Uma Prioridade para Portugal” decorreu no dia 

7 de junho, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.  


