
Pensões baixas
deixam Portugal
entre países com
menos idosos sós

Dados do Eurostat mostram que 23% dos mais
de 65 anos vivem sós, na Alemanha são 34%
ENVELHECIMENTO Com
meio milhão de idosos a vi-
verem sozinhos, Portugal é

um dos países da União Eu-
ropeia com menor autono-
mia na terceira idade. A

principal razão é o valor das

pensões de reforma, sobre-
tudo no sexo feminino.

"As mulheres envelhe-
cem sozinhas e os homens
envelhecem acompanha-
dos", resume Ana Alexan-
dre Fernandes, professora
no Departamento de Socio-

logia da Universidade de
Lisboa. Na Alemanha ou
Finlândia, 34% das pessoas
com mais de 65 anos vivem
sozinhas. França, Holanda
ou Áustria (3 3 % ) ou Irlanda

(32% ) estão próximos.
Em Portugal, apenas 23%

dos idosos vivem sozinhos

e Ana Alexandre Fernandes
não hesita na explicação:
"As pensões de reforma são

tão baixas que não conse-

guem pagar as contas e são

obrigados a viver com os fi-
lhos". Uma realidade sobre-
tudo das mulheres, quando
enviuvam e perdem a refor-
ma do marido.

COABITAÇÃO FORÇADA
É neste quadro que se dá
muita violência contra ido-
sos. "Estamos a falar de uma

coabitação forçada, em que
os pais e as mães são rodados

pelas casas dos filhos", diz.

No caso das mulheres, em
Portugal, um terço vive só.

Só a Estónia, Bélgica, Espa-
nha e Chipre têm menos
idosas nestas condições.
Note-se que, dos 513 mil
portugueses seniores que
vivem sozinhos, 417 mil
são mulheres. Dois fatores
fazem pesar esta balança:
primeiro, a esperança mé-
dia de vida é maior e costu-
mam sobreviver aos mari-
dos; segundo, têm as com-

petências domésticas que
lhes permitem continuar
na sua casa.

A realidade dos homens é

o reverso desta medalha.
Em Portugal, dos 944 mil
homens com mais de 65
anos, só 96 mil vivem sós -
a menor percentagem de

toda a União Europeia.
AUTONOMIA EM QUESTÃO

Ana Alexandre Fernandes

avança uma outra explica-
ção. Em Portugal, a esperan-
ça média de vida está entre
a mais longa, mas a esperan-
ça média de vida de boa saú-

de é das mais baixas. Ou
seja, vive-se mais, mas vive-
-se pior.

"Não promovemos o 'en-
velhecimento no local', em

que são criadas condições
para que os idosos conti-
nuem a viver nas suas ca-

sas", lamenta Ana Alexan-
dre Fernandes. •

Coabitação forçada com filhos promove violência


