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Rosário Farmhouse

Alta Comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural
A Europa não ignora que vive uma crise de natalidade com nefastas consequências
ao nível da fragilização dos seus sistemas de proteção social. Segundo previsões
da OCDE, em 2050, a Europa irá perder, pelo menos, 22 milhões de pessoas. Neste
cenário, a inexistência de imigração resultaria na perda de 19% de pessoas em idade
ativa (entre os 15 e os 64 anos de idade) e num aumento de 73 para 125 milhões de
pessoas com mais de 64 anos.
Neste âmbito, há muito que sabemos que a imigração tem um papel determinante na
renovação das sociedades envelhecidas da Europa, contudo, o envelhecimento dos
imigrantes e a circunstância de nem todos retornarem aos países de origem também
é uma realidade a que a academia e as políticas públicas não se podem alhear.

Entre nós, o II Plano para a Integração dos Imigrantes foi percursor ao nível da política pública na abordagem desta temática ao vir, pela primeira vez, prever medidas
específicas para um envelhecimento mais integrado destes cidadãos, medidas essas
que também são aqui abordadas autonomamente. Também não se pode deixar de
registar que, no quadro do Programa de Apoio ao Associativismo Imigrante (PAAI)
do ACIDI para 2012, financiámos atividades das associações de imigrantes que vão
de encontro a uma maior integração dos seus idosos nas respetivas comunidades.
O teor dos excelentes trabalhos que ora se publicam vem enriquecer o nosso conhecimento sobre esta problemática, como por exemplo, com casos na Suíça ou no
Brasil e de nos ajudarem a posicionar corretamente face a esta realidade complexa,
nomeadamente, face aos diferentes tipos de idosos imigrantes com as correspondentes desigualdades socioeconómicas, que vão desde os beneficiários de confortáveis reformas dos países do norte da Europa àqueles que, sobretudo, mulheres,
se vêm juntar a filhos e netos nos países de destino, destacando-se o alerta para os
riscos da precaridade socioeconómica dos imigrantes laborais idosos que não regressaram aos países de origem.
No passado, já o Observatório da Imigração tinha lançado o seu primeiro estudo sobre estes temas – Imigrantes Idosos uma Nova Face da Imigração em Portugal – de
Fernando Luís Machado e Cristina Roldão, sendo que, lançámos ao primeiro investigador o desafio de coordenar esta edição da Revista Migrações. Aproveitamos, pois,
para agradecer publicamente a todos os colaboradores os seus artigos e em especial
ao Professor Fernando Luís Machado, o excelente trabalho de coordenação que, estou certa, contribui para se fazer mais luz sobre esta temática, onde a academia nesta como noutras matérias – tanto tem contribuído para a definição de estratégias
de política pública.
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nota de abertura

Nesta medida, este novo número da Revista Migrações, vem sintonizar-se com a excelente iniciativa da União Europeia de decretar 2012 como o ano europeu para o
envelhecimento ativo e solidariedade intergeracional.

Roberto Carneiro

Coordenador do Observatório da Imigração
Robert Kegan é um dos mais notáveis psicólogos do desenvolvimento da contemporaneidade. Autor do célebre livro The Evolving Self (1982), em que propõe seis estádios para o desenvolvimento humano – incorporativo, impulsivo, imperial, interpessoal, e interindividual - Kegan é professor de Educação de Adultos na Universidade
de Harvard e cofundador de MINDS AT WORK®, uma iniciativa que visa ajudar pessoas e organizações a atingir a excelência.
Num artigo recente, Kegan contraria os pessimistas históricos que só detetam sintomas de declínio na humanidade, de geração para geração.
O reputado académico e psicólogo diz que, bem pelo contrário, nunca a humanidade
esteve tão perto de protagonizar um verdadeiro salto quântico de progresso. Para
isso, bastaria, argumenta Kegan, descobrir uma forma de transferir toda a experiência dos seniores para as novas gerações.

Evoco Robert Kegan – e o seu pensamento revitalizante – a propósito do Ano Europeu que comemoramos em 2012. Celebramos neste ano os idosos (os “maiores”
na expressiva semântica castelhana) e, sobretudo, o envelhecimento ativo, isto é,
uma nova primavera da vida outonal feita de utilidade social e de entrega pessoal a
trabalhos de que só os mais sábios se deveriam encarregar. Será curioso lembrar a
veneração helénica dos filósofos (amigos da sabedoria) a quem deveria ser confiada
a responsabilidade pela condução dos destinos do povo e pela efetivação do bem
comum.
Neste volume da Revista Migrações o foco de análise é ainda mais preciso.
Mercê do hábil bisturi analítico do investigador e professor Fernando Luís Machado,
amigo e colaborador assíduo do Observatório da Imigração, a presente edição temática está recheada de contribuições valiosas para a descodificação do binómio
“imigrante” e “envelhecimento ativo”.
Com efeito, ao envelhecimento, com o cortejo de mais-valias que atrás evoco, junta-se agora a condição de imigrante. Acresce, assim, ao interesse óbvio que cada geração tem em não desperdiçar o capital de sabedoria dos mais velhos, o valor do contacto privilegiado com o outro diferente, portador de identidade, memória, história,
geografia, afetos, emoções e crenças, distintas das que fazem o padrão à minha volta
8
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nota do diretor

Com efeito, segundo o autor, nunca o género humano dispôs de tanta experiência
acumulada no seu seio, pelo simples facto de as pessoas viverem hoje mais tempo do
que em qualquer outra época e de o fazerem com qualidade física e mental. Esta evolução biológica cria verdadeiras bibliotecas humanas à disposição dos mais jovens
que com elas queiram aprender a viver e a aproveitar aquele corpus de sabedoria
profunda que só os anos permitem acumular.

Todavia, ao mistério da diversidade sobrepõe-se o mistério da semelhança que nos
faz a todos coparticipantes na epopeia da história humana e, embora diferentes, unidos no essencial: no amor, na compaixão, na tristeza, no medo, na busca incessante
de felicidade, na vida como na morte.
Dialogar com o diferente é, pois, um desafio, assim como ouvir o semelhante se oferece como uma elementar obrigação.
O idoso imigrante oferece-se-nos como um fenómeno novo.
País de imigração relativamente recente – característica em que Portugal não difere muito dos seus vizinhos do sul da Europa – começa-se a assistir, no seu seio,
a fenómenos de “sedentarização migrante” que fazem emergir esta nova categoria
analítica de concidadãos – idosos imigrantes.
Trata-se de um fenómeno sociológico rico de surpresas para quem o queira estudar.
E é isto que a Revista Migrações vos propõe.
Um novo olhar, uma abordagem fresca, um campo fértil de indagação, um horizonte
de questões novas de investigação, que são merecedores de uma abordagem aprofundada, embora reconhecidamente seminal, neste número da Revista.
Cumpre-nos, em nome do Observatório da Imigração, dizer um caloroso muito
obrigado ao Professor Fernando Luís Machado por ter decidido aceitar, com a sua
proverbial generosidade, o desafio difícil que lhe pusemos. Reconhecimento que é,
obrigatoriamente, extensível a todos os investigadores e autores que nos dão o gosto,
e o proveito, da sua colaboração rigorosa, competente e atual, para a feitura desta
edição.
Ficamos com uma dívida de gratidão relativamente a todos os colaboradores desta
Migrações.
Bem hajam pela vossa participação ativa na aventura de ajudar a desvendar um pouco daquilo que se pode, desde já, descortinar por detrás da nebulosa que envolve o
imigrante idoso e a sua contingência.
O caminho está aberto.
Caberá à comunidade científica continuá-lo aceitando o desafio que a Revista Migrações agora oportunamente lhe coloca.
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Feliciano Barreiras Duarte

Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto dos Assuntos
Parlamentares
2012 foi declarado pela União Europeia como o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo
e da Solidariedade entre as Gerações, com o objetivo de alertar para a importância
do contributo dos idosos para a sociedade em geral e para incentivar os responsáveis
políticos e todas as partes interessadas a tomarem medidas para criar as condições
necessárias para o envelhecimento ativo e para o reforço da solidariedade entre gerações.
Este número da Revista Migrações, no âmbito deste Ano Europeu, dá a conhecer,
com um interessante conjunto de estudos, boas práticas e opiniões, a enorme sensibilidade da temática do envelhecimento no que se refere aos imigrantes.
Como se refere ao longo deste número, a realidade do envelhecimento dos imigrantes na Europa é relativamente nova neste nosso “velho” continente, cujos emigrantes, pelo contrário, se habituaram a envelhecer nos países que escolheram para trabalhar e viver pelo mundo fora.
Mesmo comparando com o contexto europeu, a realidade portuguesa é especialmente nova. Havendo já alguns imigrantes, especialmente oriundos dos países africanos de língua oficial portuguesa, que envelheceram em Portugal (muitos em condições difíceis), com base na vaga de imigração que ocorreu desde o início dos anos
90 do século passado (e que apenas recentemente se atenuou) só nos próximos anos
começaremos a conhecer a realidade do envelhecimento.
É, contudo, importante que façamos uma reflexão sobre os aspetos mais sensíveis deste processo natural, que terá impactos sociais, económicos e culturais, entre outros.
O Ano Europeu de 2012 visa promover o envelhecimento ativo em três domínios: no
emprego, na participação na sociedade e na autonomia. Como fica claro da análise
dos estudos aqui reunidos, em cada um destes domínios há um caminho específico a
percorrer para os imigrantes em Portugal.
As medidas do Plano de Integração de Imigrantes e outras que têm vindo a ser discutidas, de âmbito mais genérico, mas que abrangem naturalmente também os imigrantes, na medida em que se orientam na perspetiva de o país ter a necessidade de
lidar com um número cada vez maior de idosos.
É ainda fundamental uma reflexão sobre um outro tipo de envelhecimento imigrante,
que surge também em alguns pontos desta edição da Migrações. Prende-se com
a capacidade que Portugal tem demonstrado de atrair reformados estrangeiros a
escolherem o nosso país como destino, na hora de decidir onde passar os últimos
anos de vida.
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nota do diretor

e que se oferece a mim, nativo e autóctone, como matéria-prima de inestimável valor
para com ela aprender a condição humana.

Gostaria de refletir, por fim, na segunda parte do título deste Ano Europeu: a
Solidariedade entre Gerações. É fundamental que os idosos deixem de ser vistos
como um encargo para a Segurança Social e que passem a ser encarados como um
acervo para a sociedade.
O respeito intergeracional e a capacidade de os mais novos integrarem os mais velhos no funcionamento e evolução próprios da sociedade, são uma oportunidade
para rebater a tendência de entorpecimento social que um envelhecimento inativo
poderá provocar.
As novas formas e novas fórmulas de convivência entre gerações e de integração
dos mais velhos como voluntários em associações e mesmo em entidades públicas,
podem produzir resultados muito positivos para a sociedade.
Também no que respeita aos imigrantes, podem resultar numa muito positiva interação, que permita aos mais velhos servirem de guias de integração aos mais novos,
para que Portugal possa continuar a assumir com orgulho o epíteto de bom acolhedor.
O Governo está, naturalmente, disponível para continuar a desenvolver políticas, específicas para imigrantes ou não, que promovam este envelhecimento ativo e esta
solidariedade entre as gerações, sempre em busca de uma sociedade cada vez mais
solidária, mais ativa e mais coesa.

Fernando Luís Machado

Organizador do Número Temático Imigração e Envelhecimento Átivo
Introdução: migrantes idosos e envelhecimento ativo
Migrantes idosos: génese e diversidade de uma nova categoria
A formação de uma categoria de migrantes que envelhecem nas sociedades de destino e aí permanecem após a reforma é um fenómeno novo nos países europeus
ocidentais, mas não é uma surpresa.
É sabido que muitos dos que migram enquanto jovens adultos acabam por se fixar
definitivamente nos países de destino, mesmo quando não era essa a sua intenção
expressa no momento em que migraram e quando também não era essa a expetativa
das autoridades e das populações das sociedades recetoras.
A sedentarização de milhões de migrantes é um facto bem conhecido nos países cuja
história é indissociável das migrações internacionais, como os EUA, o Canadá ou a
Austrália, e também é evidente nos países ocidentais que depois da Segunda Guerra
Mundial se tornaram recetores de fluxos migratórios intensos.
O envelhecimento dos migrantes é uma consequência direta desse processo de sedentarização. As populações de migrantes laborais envelhecem ao longo de um ciclo
que se inicia com a chegada ao país recetor de adultos jovens que se inserem de imediato no mercado de trabalho, passa pelo reagrupamento familiar e pela formação de
uma geração de descendentes, que nascem e/ou crescem nesse país, e culmina com
a entrada dos imigrantes na velhice, depois de terminada a vida ativa profissional,
quando os seus filhos já são adultos e têm os seus próprios descendentes.
Ao mesmo tempo, o envelhecimento dos migrantes é uma causa de sedentarização.
À medida que a idade avança, aumentam as razões para ficar, sejam elas de natureza familiar, de qualidade de vida ou de enfraquecimento de laços com os países de
origem. Passadas três ou quatro décadas após a chegada, há laços e referências do
país de origem que se perderam e há um mundo familiar que se construiu no país de
acolhimento, formado pelo espaço do bairro e da casa, pelas pessoas e pelos hábitos
quotidianos, e perder esse mundo quando se é idoso significaria custos psicológicos
e afetivos. Por outro lado, a presença dos descendentes no país de destino, filhos
e netos, contribui para fixar os mais velhos, não só pelos afetos – poderem estar
próximos dos mais próximos –, mas também porque contam com essa rede familiar
para apoio na velhice. Por outro lado ainda, as vantagens comparativas que os países
de destino podem oferecer em termos de bem-estar, no que se refere ao acesso a
cuidados de saúde e a outros recursos importantes a nível pessoal, constituem um
fator adicional para não regressar. Por todas estas razões, os projetos de muitos
imigrantes vão-se deslocando ao longo dos anos da ideia de regresso para a decisão
de permanência.
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O Algarve tem-se destacado como zona de eleição para muitos reformados do
nosso país e é importante que consigamos manter esta capacidade de atração. É
fundamental desenhar políticas específicas para atrair estes cidadãos, dando-lhes
condições sociais de integração que complementem a óbvia atratividade natural que
o nosso país demonstra ter.

O que já é visível há um pouco mais de tempo em França, na Alemanha, no Reino
Unido ou na Suíça, começa agora a emergir em Portugal. Dos países da Europa do
Sul, que só mais tarde se tornaram recetores de migrantes, Portugal é o primeiro a assistir à formação de uma categoria de migrantes que envelheceram no país.
Isso deve-se a que ainda nos anos 60, no tempo colonial, e logo a seguir à descolonização, em 1974 e 1975, o país recebeu uns largos milhares de africanos, entre
migrantes laborais e refugiados, que hoje estão acima dos 65 anos de idade. Se nos
países do centro e norte da Europa a primeira literatura sociológica sobre migrantes
idosos aparece com o início do novo milénio (Témime, 2001; Aggoun, 2002; Jovelin,
2003; Bolzman e outros, 2006; Warnes e Williams, 2006; White, 2006), em Portugal
é já na presente década que são publicados os dois primeiros estudos sobre o tema
(Machado e Roldão, 2010; Marques e Ciobanu, 2012). Antes disso, alguns trabalhos
no âmbito da demografia, sem analisarem os migrantes idosos como categoria
social, tinham abordado o tema do seu envelhecimento (Peixoto e outros, 2002; Rosa
e outros, 2004).
Mais tarde ou mais cedo, de acordo com os respetivos calendários migratórios, os
países de acolhimento confrontam-se, portanto, com esta nova figura dos migrantes
idosos. É uma figura que pode ser difícil de apreender e assimilar, se a perceção que
as autoridades e as populações recetoras tiverem dos migrantes for a de que eles
são basicamente braços para trabalhar ou se, percebendo que eles envelhecem e
se reformam, for a de que, após a reforma, eles tenderão a regressar aos países de
origem. Mas a existência de migrantes idosos é um facto objetivo e eles estão para
ficar, devendo até questionar-se em que medida é adequado continuar a designar
como migrante alguém que vive num país há 30 ou 40 anos, que fez aí toda a sua
vida profissional, que tem filhos e netos nascidos nesse país e pode inclusivamente
ter adquirido a respetiva nacionalidade. Deste ponto de vista, a própria categoria de
migrante idoso pode ser sociologicamente questionada.

As circunstâncias e as motivações desta migração são totalmente diferentes das que
envolvem os migrantes laborais. Estes migrantes procuram sobretudo as amenidades climáticas, custos de vida mais baixos onde as suas reformas rendam mais e o
conforto de zonas de acolhimento, litorais ou interiores, equipadas para os receber,
tal como recebem muitos turistas oriundos dos mesmos países. Aliás, os dois fluxos
confundem-se parcialmente, com uma parte do turismo a ser alimentado pela presença destes reformados.
Uma parte dos migrantes reformados, tal como alguns migrantes laborais, pode,
durante vários anos, circular entre origem e destino, pondo em prática o que alguns chamam “estilos de vida transnacionais” (Warnes e Williams, 2006). Mas essa
mobilidade vai-se reduzindo com o tempo, com a entrada na quarta idade, e muitos
acabam por ficar definitivamente no país onde decidiram viver a velhice.
Se as circunstâncias e motivações dos migrantes reformados são diferentes, as implicações da sua presença para a sociedade de acolhimento são as mesmas dos imigrantes laborais que envelheceram no seu “posto”. Em conjunto, eles constituem
uma nova categoria de idosos com que é preciso contar, com necessidades próprias
no plano dos equipamentos e dos cuidados médicos e sociais. A maioria dessas necessidades é comum às dos idosos em geral. Mas outras podem ser necessidades
específicas, ditadas por diferenças culturais de vária ordem ou, no caso dos reformados recém-chegados, devidas à menor familiaridade com as instituições e os contextos sociais de acolhimento. Os imigrantes reformados diferem dos laborais, sim,
nas implicações para o sistema de segurança social dos países recetores, já que as
reformas que recebem vêm dos países de origem e não do país de acolhimento.
Os que envelhecem nos países de acolhimento e os que migram depois de reformados constituem os dois tipos principais de migrantes idosos nas sociedades recetoras. Mas não são os únicos. O primeiro estudo sobre o tema em Portugal detetou
uma terceira situação, distinta das anteriores, que é a das pessoas idosas, principalmente mulheres, que migram para se juntarem a filhos e netos nos países de destino
(Machado e Roldão, 2010). A razão é dupla. Por um lado, são pessoas que precisam
do apoio da família na velhice; por outro lado, ainda estão em condições de darem
elas próprias apoio à família na gestão doméstica quotidiana e no cuidado com as
crianças.
Tal como os idosos em geral, os migrantes idosos têm condições sociais diversas.
Uma primeira linha de divisão socioeconómica entre eles é justamente a que separa
os migrantes reformados dos migrantes laborais que envelhecem no destino.

Os que envelhecem no destino não constituem o único grupo de migrantes idosos
nos países recetores de imigração. Outro grupo importante é o dos que migram já
velhos, depois de uma vida ativa profissional cumprida nos países de origem. É o
caso, nomeadamente, da migração de reformados, que tem expressão significativa
dos países do norte para os países do sul da Europa ocidental, Portugal incluído.

Os primeiros vêm habitualmente de países mais ricos e dispõem de pensões de
reforma que lhes permitem condições de vida desafogadas ou até bastante acima
da média dos autóctones. Esse nível de vida confortável tem, diga-se de passagem,
efeitos consideráveis nas economias das zonas de concentração desses imigrantes,
nomeadamente em muitas localidades costeiras do sul da Europa. A condição social
dos migrantes laborais idosos é, regra geral, menos favorecida, se considerarmos os
perfis profissionais dominantes entre eles, que são os do trabalho assalariado indus-
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É claro que nem todos os migrantes se fixam nos países de destino. Uma parte regressa à origem. Mas não se sabe quantos o fazem e essa não é, de resto, uma
contabilização fácil de fazer. Já a evidência empírica sobre os que ficam é sólida. Nos
países europeus ocidentais que receberam migrações laborais massivas nas décadas de 60 e 70 do século XX há hoje contingentes consideráveis de imigrantes idosos,
que provavelmente não regressarão à origem e se somam às populações envelhecidas desses países. Para dar só um exemplo, o número de estrangeiros com 60 ou
mais anos na Alemanha passou de menos de 100 mil, em 1970, para mais de 700 mil
em 2002. As projeções feitas para este e outros países mostram que o número de
imigrantes idosos continuará a aumentar (White, 2006).

trial, construção civil, serviços pessoais e domésticos ou o trabalho independente no
pequeno comércio, no caso das minorias intermediárias.
Mas o estatuto socioeconómico dos imigrantes laborais idosos é ele próprio desigual.
Em teoria, ele será melhor para os membros dos grupos ligados ao pequeno comércio. Embora se trate de atividades empresariais de pequena dimensão, geradoras
de rendimentos pouco volumosos, elas deixam-nos a salvo das vulnerabilidades do
assalariamento pouco qualificado, seja ele operário ou nos serviços de rotina, e garantirão rendimentos um pouco maiores. Do lado dos ex-assalariados haverá dois
grandes subconjuntos, cujos contornos e dimensão relativa ainda é difícil determinar
dada a escassa pesquisa empírica realizada a nível europeu sobre o assunto, até ao
momento.
O primeiro é constituído pelos que auferem pensões de reforma que garantem um
nível de vida aceitável à luz dos padrões da sociedade em que se inserem, apesar da
perda de rendimentos que a passagem à reforma geralmente implica. O segundo
subconjunto é o daqueles que atingem a fase da reforma dispondo de rendimentos
muito limitados, que os deixam abaixo da linha de pobreza. Para estes a perda de
rendimentos que acompanha a reforma é dramática.
A explicação para estes dois estatutos socioeconómicos reside no tipo de trajetórias
profissionais que os migrantes laborais idosos percorreram. O trabalho foi sempre
nos segmentos formais da economia ou também nos informais e sobretudo nestes? Houve períodos de desemprego longo? Fizeram descontos regulares ou irregulares para a segurança social? Tudo isso se refletirá nos rendimentos disponíveis
na fase da reforma e, logo, na condição social que terão na velhice. Os do primeiro
subconjunto devem a sua vantagem comparativa a trajetos profissionais e carreiras
contributivas estáveis. Os outros tiveram trajetórias acidentadas, alternando entre
empregos precários e desemprego.
Em combinação com a estabilidade do emprego e a regularidade das contribuições
para a segurança social, ou a falta dela, deve considerar-se o regime de mobilidade
social dos migrantes. No melhor cenário, quando houve mobilidade ascendente intrageracional, os migrantes idosos melhoraram a sua condição social, como era seu
desejo à chegada, e fazem parte do subconjunto de ex-assalariados com um nível de
vida razoável, podendo até superar esse patamar e integrar-se nas classes médias,
se a promoção social tiver sido substancial. Numa situação intermédia estão os que,
mesmo sem mobilidade ascendente, se mantiveram nos setores estáveis do emprego e descontaram regularmente para a reforma. Pior estão os que podemos chamar
estacionários instáveis, que nem conseguiram subir na hierarquia socioprofissional
nem tiveram estabilidade de emprego que permitisse uma reforma mais digna, no
que aos rendimentos diz respeito.

hoje já é seguro afirmar que muitos migrantes reformados fazem parte do setor
materialmente desprivilegiado e socialmente excluído dos idosos europeus (Warnes
e Williams, 2006), no futuro esse estatuto manter-se-á e abrangerá mais gente. O
problema da pobreza é, portanto, um parâmetro incontornável quando se fala de
migrantes laborais idosos.
Além do estatuto socioeconómico, outro aspeto fundamental da vida dos idosos em
geral é o das sociabilidades e dos laços sociais. A velhice pode ser acompanhada
de algum esboroamento dessas relações, deixando os idosos socialmente isolados
e sós. Não é uma fatalidade, depende de vários fatores, incluindo a condição socioeconómica, mas é um quadro de envelhecimento conhecido. Como se coloca esta
questão para os migrantes idosos? Que apoio têm das suas famílias? De que sociabilidades amicais e vicinais dispõem? Os laços comunitários com coétnicos, tão sublinhados pela literatura sobre populações migrantes, terão aqui um papel importante,
que os distinga dos idosos como um todo?
Do lado familiar, as coisas serão muito semelhantes às que se passam com os idosos
em geral. Há quadros de isolamento ou mesmo de abandono e quadros de solidariedade intergeracional. Dois aspetos podem distinguir, no entanto, os migrantes idosos, neste aspeto. Um é-lhes benéfico, outro prejudicial. O primeiro tem a ver com a
dimensão das famílias. Sabe-se que a dimensão média dos agregados de migrantes
laborais é, em geral, maior do que a dos agregados autóctones, o que significa que
haverá, em princípio, mais mãos disponíveis para ajudar os mais velhos quando eles
perdem autonomia. O segundo aspeto prende-se com a maior dispersão geográfica
que as famílias migrantes podem ter, fruto da sua própria história migratória. Pensamos naquelas famílias em que os filhos estão noutros países e por isso não podem
valer aos pais quando eles precisam de apoio.
Quanto às sociabilidades com amigos e vizinhos, muito do que se passa será também igual ao que acontece com os idosos não migrantes e que vai das situações de
convivialidade intensa às de isolamento. A morte de amigos, experiência de perda
por que todos os idosos passam, tanto mais quanto mais vivem, contribui para o seu
isolamento e isso não é diferente para os migrantes. Comparativamente melhor do
que os idosos autóctones estarão os migrantes idosos que vivam em zonas de concentração de coétnicos. Quando essas zonas dispõem de um capital social positivo,
o que nem sempre acontece, eles beneficiam do apoio de uma rede social alargada
(Portes, 2000).

Sabendo-se que muitos migrantes laborais nos países europeus trabalham em setores desregulados da economia, que permanecem desregulados porque é difícil
regulá-los e porque a vontade política para o fazer é insuficiente, são de esperar
muitas situações futuras de precariedade socioeconómica na fase da reforma. Se

Em suma, seja pelo lado da condição socioeconómica seja pelo lado das relações
de sociabilidade, os migrantes idosos podem envelhecer mais integrados ou mais à
margem da sociedade de acolhimento. Diga-se de passagem que a apreensão mais
completa da situação social dos migrantes idosos nos países de acolhimento exigiria
também a comparação direta com aqueles que regressam aos países de origem. A
comparação das condições objetivas de integração e dos níveis de satisfação com a
vida dos que ficam e dos que regressam é feita pelos próprios migrantes e essa comparação influencia as decisões de ficar e de partir, mas esse não tem sido um tema
de pesquisa neste domínio.

Imigração e Envelhecimento Ativo

Migrações _ #10 _ Abril 2012

16

17

Envelhecimento ativo e migrantes idosos
O estatuto socioeconómico, os tipos de sociabilidade com familiares, amigos e vizinhos e a condição de saúde – aspeto fundamental na velhice – são três dimensões
fundamentais para mapear os quadros de envelhecimento dos idosos em geral e
dos idosos migrantes em particular e para equacionar a questão do envelhecimento
ativo.
Numa formulação sociologicamente certeira, Matilda Riley e John Riley falam de um
desfasamento estrutural entre uma massa crescente de indivíduos (ainda) capazes,
competentes e disponíveis e a falta de papéis ativos que possam desempenhar (citados por Mauritti, 2004). É o reconhecimento desse desfasamento que leva à noção
de envelhecimento ativo. Ela surge no domínio da gerontologia e é depois adotada
pelas Nações Unidas e pelos estados dos países mais desenvolvidos como princípio
orientador de políticas públicas específicas e como mensagem cultural junto das
suas populações.
A noção recobre uma pluralidade de aspetos, que vão da participação em atividades
domésticas ao cuidado com terceiros, do envolvimento em atividades de voluntariado
a lazer mais ativo fora de portas, e inclui também, é claro, o prolongamento da atividade profissional (Avramov e Maskova, 2003). Este aspeto, em particular, já começou
a ter uma tradução institucional, com vários países a aumentarem a idade de acesso
à reforma e outros a considerarem fazê-lo. Trata-se, em suma, de criar novos papéis
sociais que alarguem o campo de possibilidades dos idosos e estimulem novos projetos de vida (Barros, 2006).
No que se refere especificamente ao prolongamento da atividade profissional, deve
assinalar-se que se trata de uma dimensão de envelhecimento ativo envolta em ambivalência. Se, por um lado, há a vontade da economia e do estado de que as pessoas
se reformem mais tarde, e essa vontade pode invocar, além de argumentos económicos e de financiamento da segurança social, o argumento do envelhecimento ativo,
por outro lado, os próprios idosos, mesmo tendo condições de envelhecimento ativo,
não estão necessariamente interessados em praticá-lo trabalhando mais anos, mas
de outras maneiras. Outra fonte de ambivalência é que, mesmo quando os idosos
estão disponíveis e interessados em trabalhar até mais tarde, o mercado de trabalho
pode discriminá-los. A discriminação laboral baseada na idade é um facto conhecido
e bem ilustrado pela dificuldade que muitos desempregados acima de certa idade
têm em voltar a encontrar emprego, mesmo em períodos de crescimento económico e de desemprego baixo. No caso dos migrantes idosos, note-se, a discriminação
pode ser dupla, pela idade e pela origem estrangeira ou étnico-racial.

Mais do que a idade em si mesma, o quadro de envelhecimento depende da condição
de saúde. O que impõe a alguns idosos mais jovens um envelhecimento inativo é a
doença e o que permite a alguns mais velhos um envelhecimento ativo é a saúde de
que gozam.
Em sociedades tão diferenciadas como as atuais, os idosos vivem de maneiras diferentes a sua condição. Se há parâmetros comuns de envelhecimento e velhice, há
também variações significativas nos meios sociais, nos enquadramentos familiares,
nas redes de sociabilidade, nas práticas de tempos livres, nos estados de saúde e,
muito importante, nas condições socioeconómicas dos idosos. Em suma, há diferentes quadros sociais de envelhecimento (Casanova e outros, 2001). Não há uma, mas
várias velhices e, no que de específico elas possam ter, também não há uma, mas
várias velhices migrantes.
Uma tipologia de velhices migrantes
Se considerarmos como eixos estruturantes da condição dos migrantes idosos o estatuto socioeconómico, por um lado, e, por outro lado, o quadro de envelhecimento,
podemos construir uma tipologia de velhices migrantes, ilustrada na Figura 1. Esta
tipologia foi elaborada por Machado e Roldão (2010) tendo em vista a situação dos
migrantes africanos em Portugal, mas é aplicável aos migrantes idosos em geral. Os
cinco tipos identificados não se aplicam, de resto, só a migrantes idosos. Em muitos
aspetos esta é uma tipologia que capta as situações sociais de todos os idosos. Mas,
neste contexto particular, serão sublinhados os pontos que são específicos da condição migrante.
O eixo da condição socioeconómica tem num pólo a velhice pobre e no outro a velhice economicamente confortável. O eixo do quadro de envelhecimento tem num
polo a velhice inativa e socialmente isolada e no outro a velhice ativa e socialmente
integrada. O estado de saúde, aspeto fundamental nos idosos, está analiticamente
incorporado no eixo relativo ao quadro de envelhecimento, no sentido em que mais
saúde contribui para um envelhecimento ativo e socialmente integrado e menos
saúde contribui para um envelhecimento inativo e socialmente isolado. Os idosos
saudáveis, ou que têm apenas pequenos problemas de saúde facilmente controláveis, têm condições para um envelhecimento ativo e socialmente integrado. Os que
têm doenças crónicas incapacitantes e estados de saúde frágeis tendem mais para a
inatividade e o isolamento.

A relação entre idade e envelhecimento ativo não é linear. É certo que um quadro
de envelhecimento mais ativo ou mais inativo não é totalmente independente de os
idosos serem mais jovens ou mais velhos, estarem na terceira ou na quarta idade. As
atividades que se pode fazer aos 65 ou aos 70 anos não são as mesmas, em quantidade e variedade, que podem fazer-se aos 80 anos. Mas a relação não é diretamente
proporcional. Há idosos mais novos mais inativos e idosos mais velhos mais ativos.
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Figura 1 – Espaço tipológico da velhice migrante

A privação de recursos económicos, por sua vez, pode combinar-se com práticas
de envelhecimento ativo como as já referidas ou outras e nesse caso falamos de
“velhice pobre socialmente integrada”. Pode combinar-se também com um quadro
de práticas e de contactos sociais mais restrito, basicamente confinado à esfera familiar, situação que designámos “velhice pobre familiarmente enquadrada”. A quinta
categoria reúne os migrantes idosos que se encontram em pior situação, aquela em
que a escassez de recursos económicos se combina com a rarefação de laços sociais
significativos.
Muitos migrantes laborais que envelheceram nos países de destino estão do lado
da velhice pobre. Tendo tido uma vida profissional totalmente feita nos segmentos
menos qualificados e mais precários do mercado de trabalho, as pensões de reforma
que auferem são baixas, mais baixas do que a média dos reformados autóctones, e
nessa medida a probabilidade de os migrantes laborais idosos terem uma velhice
pobre é maior. Se os migrantes reformados dos países do norte da Europa têm, em
média, um estatuto socioeconómico acima dos idosos autóctones, os migrantes laborais idosos têm, em média, um estatuto abaixo desse.
Não será assim quando os migrantes laborais tiveram mobilidade social ascendente.
Nesses casos, que são aqueles em que se concretizaram as expetativas de promoção social que tinham à chegada, esses migrantes passaram para o lado da velhice
confortável. Mas eles representarão uma parcela pequena dos migrantes laborais
idosos. Nem as qualificações baixas da grande maioria deles nem as características
estruturais dos segmentos do mercado de trabalho onde estiveram inseridos são
particularmente favoráveis a trajetos de mobilidade social.

O cruzamento dos dois eixos dá lugar, em termos lógico-formais, a quatro categorias, uma por quadrante, mas entendemos ser analiticamente relevante distinguir
duas categorias específicas num dos quadrantes, do que resulta um total de cinco
categorias. Temos, assim, a “velhice confortável socialmente ativa”, a dos migrantes
idosos que vivem confortavelmente em termos materiais e são particularmente ativos socialmente, em termos de convivialidade, lazer e ocupação do tempo livre, no
plano associativo ou político, ou mesmo no domínio profissional, quando continuem
a trabalhar nas mesmas ou em novas ocupações.
A “velhice confortável isolada” é a dos que têm conforto económico, mas, por razões
de saúde ou outras, vivem isolados e têm pouca atividade fora do espaço doméstico
e familiar.
Muitos reformados do norte da Europa que migram para os países europeus do sul
estarão na categoria da “velhice confortável socialmente ativa”. Pode até dizer-se,
neste caso, que a migração após a reforma é já, em si mesma, uma decisão de envelhecimento ativo. Porque as suas pensões de reforma, pagas por países mais ricos,
são mais altas em média do que aquelas que os países do sul pagam aos seus reformados, podemos dizer também que estes migrantes estarão proporcionalmente
mais num quadro de velhice confortável do que os idosos autóctones.
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Por outro lado, tendo tido ocupações profissionais pesadas e desgastantes (os chamados 3D jobs – dirty, dangerous and difficult), os migrantes laborais idosos têm estados de saúde tendencialmente piores do que a média dos seus pares de idade, que
afetam o seu quadro de vida e diminuem a probabilidade de envelhecimento ativo.
Pensando agora na questão das sociabilidades, e em como elas influenciam os tipos
de envelhecimento dos migrantes, deve notar-se que, quer pelo lado da família quer
pelo lado da comunidade de coétnicos, eles podem estar em configurações específicas, diferentes das que encontramos para os idosos autóctones. Em muitas populações migrantes os idosos beneficiam de “mais família” e de “mais comunidade” do
que os idosos da sociedade recetora e isso contribui para o seu envelhecimento ativo.
Famílias mais alargadas e laços de amizade, de vizinhança ou de associativismo com
coétnicos colocam esses idosos do lado da velhice socialmente integrada. No caso
dos migrantes reformados, o efeito comunidade é muitas vezes semelhante, embora
não haja famílias alargadas porque se trata geralmentede uma migração em casal
ou a solo.
Mas não é sempre assim. No estudo de Machado e Roldão (2010), já citado, encontraram-se homens africanos idosos que, não tendo nunca conseguido trazer a família e
sem condições para regressar aos países de origem, e não tendo tão pouco contactos
significativos com coétnicos, se encontravam em situações de isolamento extremo.
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Diga-se, finalmente, que a localização de cada pessoa concreta no espaço tipológico
da velhice migrante poderá alterar-se no tempo, embora nem todos os fluxos sejam igualmente prováveis. Um determinado evento crítico ou um processo em curso
podem fazer com que, por exemplo, se passe de uma velhice pobre familiarmente
enquadrada para uma velhice pobre socialmente excluída ou de uma velhice confortável socialmente ativa para uma velhice confortável isolada.
Os conteúdos deste número
Este número da Revista Migrações mantém, como os anteriores, a estrutura tripartida formada por artigos científicos, análises de boas práticas e textos de opinião.
No que se refere, em particular, aos artigos científicos, há textos nacionais e internacionais, de modo a dar ao leitor uma visibilidade alargada do fenómeno do envelhecimento das migrações e dos migrantes idosos no mundo. Assim, além dos três textos
que se referem à realidade portuguesa, há um artigo sobre os migrantes idosos na
Suíça e outro sobre um grupo particular de idosos de origem migrante no Brasil, os
nipobrasileiros. As abordagens disciplinares seguidas nos artigos são sociológicas,
antropológicas e demográficas; as metodologias utilizadas nas investigações a que
os textos se referem são quantitativas e qualitativas; há leituras de natureza macro e
micro; há análises históricas e comparativas; e, no que se refere especificamente aos
estudos sobre Portugal, todos as populações migrantes presentes no país são abordadas, desde os migrantes laborais aos reformados do norte da Europa, passando
pelas minorias intermediárias.
O texto de Claudio Bolzman e Laure Kaeser, que se refere à realidade suíça, explora a relação entre envelhecimento ativo e modos de vida dos imigrantes idosos. Na
primeira parte do texto, os autores analisam o significado da noção de envelhecimento ativo e o contexto de produção dessa noção, procedendo depois à distinção
entre envelhecimento ativo como noção normativa e como categoria sociológica. No
entendimento sociológico do envelhecimento ativo, Bolzman e Kaeser valorizam o
estudo da realidade tal como ela é vivida e percecionada pelos próprios idosos e mostram que há um hiato entre essa realidade e os discursos oficiais sobre o tema. A
segunda parte do texto aborda as condições de vida de migrantes idosos de origem
espanhola e italiana na Suíça, as suas expetativas sobre o período de reforma e os
modos como vivem o dia a dia e chama a atenção para algumas diferenças de género.
Na conclusão discutem-se modos específicos de ser ativo por referência à noção de
envelhecimento ativo.
O texto de Isabel Tiago de Oliveira e João Peixoto aborda os principais aspetos do
envelhecimento dos imigrantes em Portugal nas últimas décadas, a partir de uma
perspetiva demográfica. Adotando o duplo critério metodológico do “país de nascimento” e do “país de nacionalidade”, os autores detetam os ritmos e níveis de envelhecimento das populações migrantes ao longo do tempo e a sua variação de acordo
com a proveniência geográfica. Por um lado, mostram que, sendo a imigração um
fenómeno recente em Portugal, ainda há poucos migrantes idosos. Por outro lado,
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concluem que há uma grande heterogeneidade interna desses migrantes. Assim,
defendem que mais do que falar em envelhecimento em geral ou do que analisar
globalmente o perfil etário dos migrantes idosos, interessa discriminar diferentes
grupos de migrantes idosos.
O artigo de Ruxandra Oana Ciobanu defende também a tese da diversidade e identifica cinco tipos de migrantes idosos em Portugal, analisando diferentes aspetos
da sua vida, como os rendimentos, as condições de habitação, a sua relação com
os apoios estatais, a sua qualidade de vida e as perspetivas de regresso aos países
de origem. Tal como Bolzman e Kaeser, Ciobanu refere-se a questões de género e
aponta diferenças entre migrantes idosos e migrantes idosas. Antes disso, a autora
coloca genericamente a questão do envelhecimento ativo dos migrantes nos países
ocidentais e sublinha que estes países, que começaram por recorrer à imigração
também por razões relacionadas com o seu envelhecimento demográfico, assistem
agora ao envelhecimento dos próprios migrantes. O texto discute ainda conceitos e
aspetos metodológicos relacionados com o estudo empírico deste tema.
O artigo de Bárbara Bäckström resulta de um estudo que analisou a relação entre
condições socioeconómicas, saúde e envelhecimento ativo. São identificadas as práticas relacionadas com o envelhecimento ativo, a relação com a saúde, as estratégias
utilizadas nesse envelhecimento e os seus determinantes. Através de uma metodologia qualitativa, Bäckström estudou dois grupos socioeconómicos de idosos de origem cabo-verdiana radicados em Portugal, num total de 22 entrevistados, de ambos
os sexos. A autora mostra que a condição socioeconómica interfere diretamente nas
questões do envelhecimento ativo. No grupo de estatuto mais elevado a condição socioeconómica determina o envelhecimento ativo mais do que as questões de saúde.
No grupo de estatuto mais baixo a condição socioeconómica atua a par das condições
de saúde, determinando ambas as atividades que os idosos podem desenvolver.
Finalmente, o artigo de Patrícia Tamiko Izumi, que estuda idosos de origem japonesa
há muito radicados no Brasil, mais concretamente em São Paulo, depois de um enquadramento histórico sobre a imigração japonesa para aquele país, mostra como a
comunidade japonesa se preparou para o envelhecimento dos seus membros, com
a construção e manutenção de casas de repouso, bem como a dinamização de associações que desenvolvem uma pluralidade de atividades dedicadas aos mais velhos. Adotando o modelo teórico de John Berry sobre os processos de aculturação
de migrantes, a autora faz depois a análise de vários haikus, pequenos poemas escritos por idosas, e através deles conclui que os idosos nipobrasileiros, a par de uma
aculturação de décadas à sociedade brasileira, retêm determinados elementos da
cultura japonesa.
A secção de boas práticas inclui cinco textos de natureza muito diferente, que permitem uma perspetiva abrangente sobre o que se faz neste domínio. Cristina Casas
identifica e reflete sobre as medidas para migrantes idosos previstas no mais recente
Plano para a Integração dos Imigrantes; Cristina Roldão seleciona uma associação
frequentada sobretudo por migrantes cabo-verdianos idosos e mostra como as atividades aí desenvolvidas contribuem para o envelhecimento ativo desses migrantes;
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Eileen England, uma reformada inglesa radicada no Algarve, conta a sua história
pessoal, bem como as iniciativas associativas e de convivialidade social que tem organizado ao longo dos anos destinadas a outros migrantes europeus da região; finalmente, Maria Virgínia Neto apresenta o trabalho que a associação PROSAUDESC tem
feito na região de Lisboa com migrantes idosos de origem africana.
O número fecha com testemunhos informados de três académicos e investigadores –
António Fonseca, Beatriz Padilla e Maria João Valente Rosa – que se têm destacado
no estudo das migrações e do envelhecimento demográfico ou de ambos os fenómenos, a partir de diferentes perspetivas disciplinares.

Témime, É. (2001), “Vieillir en émigration”, Revue Européenne des Migrations Internationales, vol.17, n.º 1, pp. 37-54.
Warnes, A. M. e Williams, A. (2006), “Older migrants in Europe: a new focus for migration studies”, Journal of Ethnic and Migration Studies, n.º 32, pp. 1257-1281.
White, P. (2006), “Migrant populations approaching old age: prospects in Europe”,
Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 32, n.º 8, pp. 1283-1300.

Cumpre-me fechar esta introdução com um agradecimento ao Observatório da
Imigração, na pessoa da Dra. Catarina Reis de Oliveira, pelo convite que me dirigiu
para organizar este número da Revista Migrações e aos autores dos artigos, dos relatos de boas práticas e dos textos de opinião por terem tão amavelmente acedido a
dar o seu valioso contributo para este trabalho coletivo.
Referências Bibliográficas
Aggoun, A. (2002), “Envelhecimento e imigração: o caso das mulheres kabyles em
França”, Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento, n.º 4, pp. 21-41.
Avramov, D. e Maskova, M. (2003), Active Ageing in Europe, Estrasburgo: Conselho
da Europa.
Barros, M. M. (2006), “Trajetórias dos estudos de velhice no Brasil”, Sociologia, Problemas e Práticas, n.º 52, pp. 109-132.
Bolzman, C., Fibbi, R. e Vial, M. (2006), “What to do after retirement? Elderly migrants and the question of return”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 32,
n.º 8, pp. 1359-1375.
Casanova, J. L., Alvarenga, F., Matos, G. e Lucas, J. (2001), Quadros Sociais de Envelhecimento, Lisboa: CIES-ISCTE e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Jovelin, E. (2003), “Le dilemme des migrants âgés : entre le désir du retour et la contrainte d’une vie en France”, Pensée Plurielle, n.º 6, pp. 109-117.
Machado, F. L. e Roldão, C. (2010), Imigrantes Idosos. Uma Nova Face da Imigração
em Portugal, Lisboa : Observatório da Imigração /ACIDI.
Marques, M. M. e Ciobanu, R. O. (2012), Migrantes Idosos em Portugal, Cascais :
Principia.
Mauritti, R. (2004), “Padrões de vida na velhice”, Análise Social, n.º 171, pp. 339-363.
Peixoto, J., Carrilho, M.J., Branco, R. e Carvalho, R. (2002), “The demographic characteristics of populations with an immigrant background in Portugal”, in Haug, W.,
Compton, P. e Courbage, Y. (eds.), The Demographic Characteristics of Immigrant
Populations, Estrasburgo: Council of Europe Publishing, pp. 363-418.
Portes, A. (2000), “Capital social: origens e aplicações na sociologia contemporânea”,
Sociologia, Problemas e Práticas, n.º 33, pp. 133-158.
Rosa, M. J.V., Seabra, H. e Santos, T. (2004), Contributos dos Imigrantes na Demografia Portuguesa. O Papel das Populações de Nacionalidade Estrangeira, Lisboa:
Observatório da Imigração/ACIME.

24

Imigração e Envelhecimento Ativo

Migrações _ #10 _ Abril 2012

25

www.oi.acidi.gov.pt

I. INVESTIGAÇÃO

26

Imigração e Envelhecimento Ativo

Active ageing and immigrant elders: a possible
relation? Exploring the case of Switzerland
Claudio Bolzman* e Laure Kaeser**
Abstract

This paper explores the relationship between active ageing and
the ways of life of immigrant elders. In the first part of the paper
the meaning of active ageing and the context of production of this
notion is analysed. A distinction is made between active ageing as
a normative notion and the sociological perspective that emphasises the study of realities as they are lived and perceived by the
individuals themselves. In the second part of the paper, the life
conditions of immigrant elders, their expectations about retirement and the ways they spend their everyday life during their old
days in Switzerland are explored. The conclusion discusses their
specific ways of being “active” after retirement with regard to the
notion of active ageing.

Keywords
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Resumo

Este artigo explora a relação entre envelhecimento ativo e modos de vida dos imigrantes idosos. Na primeira parte do artigo
analisamos o significado de envelhecimento ativo e o contexto de
produção desta noção. Fazemos a distinção entre envelhecimento ativo enquanto noção normativa e a perspetiva sociológica que
enfatiza o estudo da realidade tal como ela é vivida e percecionada
pelos próprios indivíduos. Na segunda parte, abordamos as condições de vida dos imigrantes idosos na Suíça, as suas expectativas
sobre o período de reforma e os modos como vivem o dia-a-dia.
Na conclusão, discutimos os modos específicos de ser “ativo” na
reforma por referência à noção de envelhecimento ativo.
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Active ageing and immigrant elders: a possible relation?
Exploring the case of Switzerland
Claudio Bolzman e Laure Kaeser

This paper explores to what extent the notion of active ageing applies to immigrant
elders. In order to understand the relationship between active ageing and the ways
of life of immigrant elders, first of all it is necessary to analyse the meaning of active ageing and the context of production of this notion. In our view, active ageing is
mainly a normative notion, describing what should be a desired situation for elders
at this stage of their lives. From a sociological perspective, what is important is not to
describe matters as they should be, but to study realities as they are experienced and
perceived by the individuals themselves. Hence, in the second part of our paper, we
will explore the life conditions of immigrant elders, their expectations about retirement and the ways they spend their everyday life during their old days in Switzerland.
It is particularly interesting to assess if they are still “active” after retirement, or if
they disengage themselves from social life. It is also relevant to compare any occurrence of relevant differences according to gender roles.
Our hypothesis is that there is a hiatus between discourses and debates on active
ageing, on the one hand, and living conditions, perceptions and expectations about
life after retirement by immigrant elders themselves on the other hand. Probably,
the normative notion of active ageing needs greater complexity in order to take into
account life courses and social realities of former labour immigrants.
We use data from two research projects. The first one, the PRI (pre retired immigrants) research was part of a Swiss National Research Programme on “Ageing”.
It was a ground-breaking study in this field in Switzerland. Its aim was to better understand a phenomenon hitherto unexplored, namely, the ageing of the Spanish and
Italian workers who had come to Switzerland in the 1950s and 1960s. A quantitative
study on a representative sample of 442 Spanish and Italian workers ages 55 to 64
living in Geneva and Basel City in the 1990s allows to clarify these people’s living
conditions, their plans for the future and their representation of retirement (Bolzman
et al., 1998; 2004). The second one is a research project about the leisure activities
of Italian and Spanish older immigrants in Geneva and Basel City. Four focus groups
were organised in each region and the collected data was submitted to a qualitative
thematic analysis. This study was carried out in the early 2000s (Bolzman et al., 2001).

The notion of active ageing
Current demographic trends show an ageing of the European population mainly due
to the decline in fertility and the ageing of the post-war baby boomers (European
Commission, 2008). Consequently, there has been a need for a global notion liable to
address these challenges and offer solutions to the ageing of the population (Moulaert et al., 2011; Walker, 2009).
There is a close relationship between ageing and public policy in Europe since the
golden age of the welfare state. However, in the 1970s policy makers started to question the welfare state and the Keynesian economic policies, partly because of the
consequences of the successive economic crises. Moreover, neo-liberalism started
to rise in the 1980s and issues related to the cost of ageing emerged as the « burden
of ageing ». In the late 1980s and 1990s, the growth in direct political participation
among elder people and the success of the EU’s pension systems in reducing poverty
in old age have increased consumption amongst “young” and healthy older people.
Thus, a switch occurred from poverty and dependency towards activity and participation (Walker, 2008).
Consequently to these new trends and in order to tackle the ageing challenges, a new
policy discourse emerged. In the 1990s, International Organizations such as the United Nations, World Health Organisation, the Organisation for Economic Cooperation
and Development, and the European Union began to take over the linkage between
public policy and demographical changes. To do so, they started to refer to a new label
for their policy discourse on ageing, a label called «active ageing». Most of them have
adopted a productivist vision of active ageing (Phillipson, 1998; Walker, 1996). This
vision mainly focuses on elders’ employment, careers’ extension and pension-system
sustainability. This approach can be traced back to the early 1960s at the time of
emergence of «successful ageing» in the United States (Walker, 2006). This narrow
vision of ageing was rapidly criticised for “making generalisations about the ageing
process and homogenizing older people” (Walker, 2002). In the 1980s, the concept of
« productive ageing » tried to meet this criticism by introducing a life course perspective, even if it still gave priority to employment trajectory by presenting alternatives
to retirement such as continued full-time or part-time employment (Walker, 2006).
In the mid-1990s, International Organizations have produced numerous reports on
seniors’ employment. The Organisation for Economic Cooperation and Development
(OECD) has played a major role by publishing thematic reports on approximately
twenty countries sharing the idea of «live longer, work longer» (OECD, 2006).
Nevertheless, a more comprehensive approach to active ageing began to emerge in
the late 1990s and has been largely disseminated by the World Health Organization
(WHO). In 2002, at the second United Nations World Assembly on Ageing in Madrid,
WHO defines active ageing as: “the process of optimising opportunities for partici-
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pation, health and security in order to enhance quality of life as people age. Active
ageing applies to both individuals and groups. It allows people to realise their potential for physical, social, and mental well-being throughout their lives and to participate in society according to their needs, desires, and capacities, while providing them
with adequate protection, security, and care when they require assistance” (WHO,
2002: 12). This approach emphasized the importance of a life-course perspective and
the linkage between employment, health and participation (Walker, 2009: 84). Some
scholars share this multidimensional definition. According to A. Walker, active ageing
is “a comprehensive strategy to maximize participation and well being as people age.
It should operate simultaneously at the individual (lifestyle), organizational (management), and societal (policy) levels and at all stages of the life course”(Walker, 2007).
Thus, two contrasting and competing models of active ageing co-exist nowadays: one
focusing on a productivist approach of ageing and long-term employment and the
other being comprehensive and multidimensional. Most of International Organizations and institutions tend to adopt the narrowest approach to active ageing, including the European Union: “despite the presence in the EU for nearly a decade of a
conception of active ageing based on participation and well being across the life course, the policy instruments still focus primarily on employment” (Walker, 2009: 85).

Active Ageing of immigrant elders
As mentioned above, European population is ageing and more and more people age
in a foreign country. Ageing becomes more diverse in Europe because of various
forms of present and past migration (labour migration, family reunification, colonial
history, asylum, etc.). Furthermore, most immigrants chose to age in their residence
country whereas they were long regarded only as “birds of passage” (Warnes et al.,
2004; Bolzman et al., 2004).
The project Active Ageing of Migrant Elders across Europe (AAMEE) promoted by the
European Commission defines the concept of active ageing as a “constant participation in social, economical, cultural, spiritual and civil terms and not only to the ability
of being physically active and participating in working life” (European Commission,
2010: 33). In other words, they use the comprehensive approach of active ageing in a
life course perspective. According to the concept of «active ageing», the AAMEE project focus on the political, social, cultural and economic participation and integration
of migrant elders. Mutual integration, empowerment and equal opportunities, are
the key elements to promote active ageing for migrant elders. According to this report, immigrant elders should not be considered as «problem groups», even though
academic research focuses more on their deficits than their resources, competencies and potentials.
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Actually, there are few studies on the perception of immigrant elders on active ageing.
However, it is important to consider this point of view in order to analyse what the
concept of active ageing involves for immigrant elders. Yet it is important to take into
consideration the specific trajectories and situations of immigrant elders in order
to understand the constraints they face to mobilise their resources at this life stage.
Social and Health situation of immigrant elders in Switzerland
Immigrant elders came to Switzerland as young adult workers within the frame of
guest labour migration (Piore, 1979). The first generation of immigrant workers were
mainly recruited during the 1950s and 1960s from Italy and Spain, and later from
Portugal, Turkey and former Yugoslavia. Even though they became older in the host
country and their number is gradually increasing, they are in average younger than
the national population. Thus, foreigners represent 22% of the resident population
in 2009. But, the same year those ages from 60 to 64 represent 13.7% of the whole
resident population of this age group; and those ages 65 and more represent 10.8%
of the resident population of the same age group (OFS, 2010).
The socio-economic situation of immigrant elders is lower than that of the Swiss
elders. This is related to the types of professions they have practised in Switzerland.
Most of them have been manual workers in unskilled or semi-skilled positions in
industry, construction, restaurants, cleaning, etc. (Bolzman et al., 2004; Bolzman,
2011). They earned low wages and endured hard working conditions. The PRI survey
indicated that when Italian and Spanish immigrants approached retirement many of
them were in a precarious social and economic position or in outright poverty. A clear
indicator was that a high proportion had been forced to retire early due to long-term
unemployment or health problems. Men were particularly affected; for 20% of those
ages 55-59 years had already left work, compared to about 10% of all the residents of
the same age group (Bolzman et al., 2004). Thus, a productivist perspective of active
ageing does not fit with their concrete reality.
Health difficulties are significant among immigrant elders. This is another dimension of their precarious life conditions, which can be observed by measuring self-assessed health. Self-assessment of one’s state of health is a subjective but reliable
indicator of both physical and mental health and has become a standard indicator in
social research. The Italian and Spanish respondents in our PRI survey, ages 55 to 64
reported a high prevalence (19%) of health problems. This is much more significant
than the prevalence among the older population in Switzerland. A study carried out
in 1994, showed that 5 to 7 per cent of people ages 65 to 79, consider their health
as being poor and that is also the case of 13 to 15 per cent of people ages 80 to 94
(Lalive d’Epinay et al., 2000). Thus, immigrants, though younger, showed a “health
age” worse than that of national residents aged 80 to 94.
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The problematic health situation of older immigrants has been described as the
‘exhausted migrant effect’ (Bollini and Siem, 1995). The majority of migrants arrived
in Switzerland in good health, for it was mainly the fittest who left their home countries, and they underwent strict health controls at the Swiss border. Moreover, after
30 to 40 years of hard work, difficult living conditions and insecure legal status, many
were exhausted and encountered health problems (Guberan and Usel, 2000; Embajada de España en Suiza y Femaes, 2001).
To what extent these precarious economic and health conditions affect the image of
retirement among immigrant elders? What are their expectations about retirement
and how do they perceive this new stage of their life course?
Older immigrants and retirement perception
The image of retirement is probably influenced by the meaning of this concept in
each language. With respect to Italians and Spanish elders in Switzerland, several
languages are concerned: the mother tongue and the one of the host country. Like
in English, the term used in French is retraite, while the one used in Spanish is
jubilación, two very contrasted meanings.
With respect to the notion of retraite, the Dictionary Robert indicates the following
significations: 1. action of going behind, of putting himself aside (de se retirer en
arrière, de s’écarter) 2. action of the troops to go back to the headquarters, abandonment of the battle field 3. action of retirement from active life, situation of the
individual who has retired from a function, an employment, and who has the right
to receive a pension. Thus, the most common word in French, is related to the notions of abandon, lack of action, inactivity, disengagement. We are far from the idea
of “active ageing”.

It is interesting to explore among these different meanings of retirement the one that
predominates among older Italians and Spanish. We have proposed a list of items
to our target population, some with a quite positive meaning, others with a more
negative or neutral meaning. These items have been inspired by a French survey on
transition to retirement directed by Paul Paillat (1989). Among the 12 proposed items,
the respondents could select a maximum of 4.
The answers show that Italians and Spanish respondents have a very positive image
of retirement (Cf. Table 1). In fact the positive items are more popular than those
negatives, only quoted by a small minority of respondents. The order of items shows
that retirement has at the same time a meaning close to the French one, combined
to the German/Italian one: “a well- deserved rest” is the most popular item. But in
the second and third positions are mentioned two items closer to the Spanish meaning of retirement. These items are: “to enjoy life” and “to have time for oneself
and friends”. It can be observed that these two items are mentioned more often by
the Spanish than by the Italians respondents. The fourth most mentioned item is
related to the possibility of “Spending more time with the family”. Thus, on the one
hand retirement is perceived as disinvesting the working world, a right after a life of
great efforts. It is something one deserves (here we are close to the German or Italian
meaning). But on the other hand it is the opportunity to begin a new life, to start new
activities far from the constraints of work. After a life of accepted burdens it will be
possible to enjoy life, to be rich of one’s own time. Here we are closer to the idea of
active ageing offering a field of new opportunities.
In fact, Italians and Spanish immigrants wait impatiently for retirement: half of the
surveyed would like to stop working before the legal retirement age (65 for men and
64 for women), 37% choose to retire at the legal age and only 14% wish to stay in the
labour market after the legal age.

At the opposite, in Spanish, the word jubilación makes reference to a highly positive
situation. Jubilación commes from the latin “jubilare” which means “alegrarse al
cesar la obligación de trabajar” (to enjoy the fact that work is not a duty any more)
(Moliner, 1981) and, in a broader sense to allow somebody to stop the work or the
activity he has been doing during 50 years of duty (Real Academia Española, 2009).
Here the emphasis is put upon the idea of happiness with the possibility of ceasing
activities related to duty within the working world.
In Italian the most common word is pensione. Here the emphasis lies upon the fact of
receiving an amount of money, and also in a change in the source of income, which is
nolonger a wage related to work, but a pension provided by the State or other public
or private institutions. In German also, the term Rente, like in Italian underlines the
idea of a change in the source of income (Bolzman et al., 2001a).
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perceive retirement as a continuity in space, or as a form of living a more intensive
transnational life (Bolzman et al., 2006).

Table 1- Images of retirement among Italians and Spanish (% by case)
All respondents

Italians

Spanish

A well-deserved rest

55

59

49*

To enjoy life

48

45

54

Time for oneself and friends

44

41

50

Time for the family

40

41

40

A new life stage

37

36

39

Freedom

31

35

24*

Being able to choose the
Country where to live

27

25

31

Health that gets worse

18

18

15

The end of active life

15

17

10*

Being old

11

17

10

Material problems

09

10

08

Uselessness and boredom

08

08

08

*Statistically significant differences between Italian and Spanish respondents

Even though negative items are less mentioned, they are also part of the respondents’
perception. The greatest fear is that health will decline, which is not surprising,
because we have seen above that the health situation of immigrants near retirement
is worse than that of people of the same age in Switzerland. But surprisingly, only a
few people (18%) mention this item. Most of them are the ones that have already selfassessed their health as bad or very bad (Bolzman et al., 2001a).
A minority also fear the arousal of problems related to old age, like boredom and
the feeling of not being useful anymore. These items are mentioned more by people
who have known early retirement (20%), because of long standing unemployment,
disability or collective firing. Actually, 68% of people receiving a disability allowance,
and 59% of the unemployed, estimate that their life is less comfortable after having
ceased to work. It is the case of only 25% of those that are already receiving a
retirement pension. The officially retired feel more legitimated to stop working than
the early de facto retired.

It is also interesting to mention that only 15% of the respondents estimate that
retirement is the end of active life. In other words, for them retirement is another
stage of life, but they hope to continue being active. Of course, the meaning of being
active can change in this new stage of life. This is what we will inquire in the following
section.
Life after retirement: activism or disengagement?
We have explored through focus groups how Italian and Spanish elders perceive their
life after retirement. We have obtained descriptions of their everyday lives, but also
about their preferred activities. According to the interviews gender is a significant
variable in the ways of experiencing retirement and organising everyday activities.
But men and women share the idea that it is important to combine business with
pleasure (joindre l’utile à l’agréable). This is a core value of the popular culture
(Hoggart, 1957; Schultheis et al., 2011).
We must not forget that work has occupied a central place in the lives of this generation
of immigrants. After retirement they feel freer from professional life’s constraints,
but continue to work for their family or for themselves. Moreover, they don’t stop
their extra-professional activities. However, women and men do not experience in
the same way the transition to retirement life. Women stop paid work, but they are in
a form of continuity with respect to domestic and family work. Men experience a more
important breakdown and try to redefine their place within their family life and to find
new occupations and activities.
Women’s everyday routines are structured around domestic and care work. They
carry out these tasks with mixed feelings of duty and pleasure. They invest more
particularly in their relationship to children and grand-children. As stated by this
Italian woman:
“I get up at seven in the morning and at eight o’clock I am already at the
supermarket. I come back, I cook the meals and my sons are also coming
for lunch. I take care of my grand-children and nothing else. And I go to take
a walk with my grand-children, that’s my life”.

Another surprising result, at least from the classical perspective in sociology of
migrations (Sayad, 1993 ; Mehrlander, 1993), is the fact that the question of choosing
the country where to live is only mentioned in seventh position by the Italians and
the six one by the Spanish. The question of return does not appear as a crossroad at
the moment of retirement for these immigrants, at least when asked in those terms.
In fact, it confirms that the question of return is not a central one for them. They

Sometimes spouses do not agree about the investment in family care work as we can
grasp from this dialogue between wife and husband:
“I wash their clothes, I iron their clothes and prepare the meals” She says.
“Don’t say afterwards that you are tired, you know why you feel tired! You
should do just what you can!”- says her husband. But she answers: “I do
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what seems right to me, what I like to do. It is like this for every mother!
My son is able to do things by himself, but I do laundry and iron for him. My
daughter is with her boyfriend, but they bring their dirty clothes to me. You
too, your mother did iron for you!”.
But at the same time many women feel they do not have the same energy they used
to have any more:
“I say, we don’t have time for nothing (…) Before I needed two hours to do all
the house work, nowadays I need four. And then, the time is getting shorter…
because we cannot go faster. When we attain a certain age we think twice
before we do things, we ask ourselves “do we do it, or don’t we do it?”.

“I had an accident at my worksite. My back was injured (…) I stayed two
years in the hospital. It was very hard. But I am still engaged in some do it
yourself. Now I am fed up of walking with a stick, I don’t take it any more
with me. But sometimes I fall down. That is the reason why my wife and my
son are watching me, to stop me when I do too much”.
At the opposite of women, men are not supposed to be involved in domestic work,
besides shopping or driving grand-children to their activities. Home is a women’s
place and they prefer that their husbands don’t turn around them, a source of
tensions between spouses. This Italian man explains:
“I realized that, if I spend too much time at home, I bother my wife. Like this
I don’t hear her complain”.

Thus, they are still active but not at the same pace. Life passes at a slower rhythm.
Several women say they enjoy some of the activities that are part of their everyday
tasks and routines. They mention the pleasure of cooking, sewing, knitting,
embroidering and even cleaning. Most of them mention how much they enjoy
sharing part of the daily life with their grand-children. For the majority of them it
is important to feel useful to others, especially the members of their family. They
have a feeling of self –fulfilment when they assume their roles of mothers, grandmothers and wives.
If the morning is usually dedicated to house-keeping, many of them spend part
of the afternoon and the evening just to take a rest, watch TV, very often Italian or
Spanish spoken programmes, but sometimes also French spoken. Others take care
of themselves, make phone calls to friends, read, go to the swimming pool or take a
walk. Leisure becomes then part of everyday life.
Men’s lives were organized around manual work. They started to work very early in
their lives. Now that they are retired they experience the need to practise some manual
activities, handwork. They have acquired practical skills during their professional
career and they are proud of this concrete knowledge. Some continue to work at a
slower pace, either for their former employer or as independents. Some of them turn
to hand work at home or work as gardeners for themselves. These activities replace
their employed work. Nevertheless, they do not consider these occupations as “true
work”, even though they use their skills and enjoy doing them.
One of the men interviewed summarizes the feelings of many of them with respect to
the centrality of being active:
«I cannot stay quiet, I cannot exist without doing something. If I stop, I die”

Men perceive home as their wives space, a place where they play a minor subordinated
role. One respondent mentions:
“the officer that I have at home. She commands me and I am interested in
obeying”.
Another one says:
“I am at her disposal and she tells me what to do”.
If women complain themselves about the lack of time, men at the opposite, explain
that they have plenty of time and they do not know what to do to fulfil it. Basically,
they look for activities that can help them to “spend the time” or “to while away” (tuer
le temps):
“While my wife cooks the meal, I spend that time reading the newspaper,
or reading something else. After dinner, the TV, a film and then go to sleep
(laugh)”.
Like women, Spanish and Italian men, try to combine utility and leisure in their
activities. Do it yourself and gardening are particularly appreciated by the interviewed.
These are perceived as creative activities , with a healing power:
“It is a very good leisure, because there are some days when the head is too
heavy, because of problems that we create to ourselves or that the others
create to us. And gardening cleans you, you talk to plants, you observe how
a new plant is growing, others that are dying and then you don’t see how
time runs away. Then you come back home and you forget all that happened
before”.

Even those that suffer from health problems try to pursue a physical activity, as
related by this man:

Men and women share sometimes some gardening activities. They develop also
informal voluntary activities, like helping ill or handicapped older neighbours.
They do shopping or prepare meals for them, and sometimes spend some time to
share moments with them. At the time of their professional life, Italian and Spanish
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immigrants used to go back to their home country during holidays. For most of them,
spending part of the year in their home country is part of their retirement life. To keep
in contact with the home country is a form of continuity with a space that has been
significant for them. It is related to the development through time of a way of life
defined by a twofold reference, namely cultural, symbolic, concrete and affective ties
with both countries (Bolzman et al., 2006). They return regularly mainly to husband’s
or wife’s birthplace. Length of the stay, number of travels and living arrangements
vary considerably from one couple to another. For instance, some immigrant elders
spend several months or a whole season in their home country, together with their
spouse or sometimes at different moments. Others make several short travels to
their home country. These trips represent the opportunity to see again relatives and
friends, and to keep in contact physically with the home country. These moments are
quite significant for their mental health. A sick old man explains:
“I have to change air because I feel better. I always travel to Spain (…). I need
this life experience, because with the medication it is not good”.
Immigrant elders enjoy also travelling in couples, or with friends or associations to
other destinations in Switzerland, in their home country or elsewhere in Europe, like
France:
“Once we went to Paris with the pensioners Association, we went also to
Cinque Terre with the Pugliese (regional association) where we spent four
days. We went also to Lourdes and to Monte-Carlo”.
As we have seen, the activities of immigrant elders are part of a family and community
framework. They are integrated in an informal network where personal relations
play a major role. In spite of official retirement they have still many tasks to fulfill,
in particular women, for their family. These duties are assumed with an amount
of stoicism, making sacrifices being part of their lives. On the other hand, they
appreciate to carry out manual activities, where the body and the intellect are still
mobilised. But they prefer to accomplish these activities at a slower pace.
They also enjoy the pleasure of small things and display the curiosity of everyday life.
They appreciate to take a walk and to look at the city show, even if sometimes they find
that their existence is boring. They then try to “spend the time” by meeting people,
sitting in a coffee shop or a tea room to drink something and share a moment with
other people, things that are not expensive but that maintains feelings of being alive.
One could assert that immigrant elders are like Janus, the Greek god with two
faces. On the one hand, they identify with a form of hedonism that leads to enjoy
life and its small pleasures. On the other hand, they have a strong sense of duty
and of perseverance when facing difficulties. For Lalive d’Epinay et al. (1983), this
’“hedonism stoic ” is at the core of the ethos of popular classes. It is also certainly the
case among Italian and Spanish elders.
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One question still remains pending after this analysis: can we conclude that the
perception of active live by immigrant elders is in line with active ageing such as it is
presented in the institutional discourses?
Discussion
As mentioned above, immigrant elders in Switzerland have specific trajectories
and life conditions (hard working conditions, bad health status, precariousness, low
wages, etc.) and also have particular perceptions about what is a good retirement
life. Thus, the productivist approach of active ageing seems to be hardly applicable
to their own reality. The majority of immigrants had an early retirement (and wanted
to have it), and expecting them to remain productive (in other words live longer work
longer) seems unrealistic. It is interesting to observe that on the European level,
the narrowest vision of active ageing has been disseminated for national population
while for immigrants the European Commission favours a broad vision, adding a
focus on integration, resources and skills of people. This holistic vision seems to,
a priori, better reflect their reality because it takes into account their life course. It
will be interesting to see what vision will be adopted for which population during the
European Year of Active Ageing in 2012.
Despite the fact that the European Commission tends to adopt the holistic vision
of active ageing for immigrant elders, the concept itself seems to be hard to
operationalize for these populations. Taking into account the vision of the beneficiaries
themselves, we observe that many of them don’t want or are simply not able to
remain active at the retirement age in the way understood by the AAMEE project, and
this for several reasons. The AAMEE project advocates for the “constant participation
in social, economical, cultural, spiritual and civil terms and not only to the ability
of being physically active and participating in working life”. To what extent can the
framework conditions of the host society help achieve this goal? Many barriers still
remain for immigrant elders, even for those who spend most of their life time in the
host country. During their professional life, time was devoted to work, and leisure
was mostly devoted to family and homeland oriented associations. If there had been
no space for citizenship during their active life, it seems unlikely that the host society
is going to be mobilized to create one at the moment of their old age. By advocating
active ageing for immigrant elders, the European Union runs the risk to require the
participation and the integration of immigrant elders, or in a more narrow sense, to
push them to work longer, without necessarily ensure their rights to age in the way
they want.
In fact, the concept of active ageing for immigrant elders at the European level is still
unclear and, whether it adopts the productivist vision or the holistic view, it remains a
normative concept. It seems that there is a gap between the normative definition and
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the reality and expectations of older people, namely immigrants. On the one hand,
reflection around the productivist vision of active aging echoes with activation policies
in Europe, where the benefits perceived by the individuals are more related to their
own activation on the labour market (Barbier, 2002 ; for example, the activation of
the unemployed into the labour market against their social security benefits). On
the other hand, the holistic vision of active ageing, as thought and disseminated by
epistemic communities, advocates mostly for projects of integration and participation
of immigrant elders in their host society. One can note that this approach echoes to
current migratory policies. In fact, the latter insist on integration and efforts that
have to be made by immigrants themselves to integrate their host society whereas
the host society does not always ensure the framing conditions to welcome the new
comers (Bolzman, 2011a). Of course, this is important to ensure the participation of
immigrants into the host society throughout their life course, but it is also essential
not to forget to listen to their direct concerns, as pension funds and the social security
benefits (in particular in case of back and forth between the origin and host countries)
since most of them spent their active life in two different countries.
In Switzerland, immigrant elders have known a certain career path during their
professional life. To some extent, their situation reflect the conditions of the
working class of national populations in Europe, and the wider category of persons
experiencing a painful career for whom a productivist vision of ageing seems far away
from reality and their own options and expectations.
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Abstract

O objetivo deste texto é analisar os principais aspetos do envelhecimento dos imigrantes em Portugal nas últimas décadas, com
recurso a uma perspetiva demográfica. Para tal, é avaliada a evolução da estrutura etária dos imigrantes, procurando detetar os
ritmos e níveis de envelhecimento ao longo do tempo e a sua variação de acordo com a proveniência geográfica. Do ponto de vista
metodológico, são utilizados em paralelo os critérios do “país de
nascimento” e do “país de nacionalidade”. Os dados confirmam
a maior juventude dos imigrantes, bem como um maior ritmo de
envelhecimento do que o da população autóctone - embora se trate de envelhecimento na base da pirâmide etária e da população
em idade ativa, e não de envelhecimento no topo (aumento de idosos). O caráter recente da imigração para Portugal explica porque,
na maioria dos casos, ainda há poucos imigrantes idosos. Para
além disto, qualquer que seja o critério utilizado, é muito clara a
heterogeneidade interna dos imigrantes, associada à sua origem
geográfica. Mais do que falar em envelhecimento em geral, ou do
que analisar globalmente o seu perfil etário, interessa discriminar
os diferentes grupos existentes nesta população.
Imigrantes, envelhecimento, Portugal.
The aim of this paper is to analyze the main aspects of ageing of
immigrants in Portugal in recent decades, using a demographic
perspective. To this end, we examine the evolution of the age structure of immigrants, trying to detect rhythms and levels of ageing
over time and its variation according to geographical origin. From
the methodological point of view, the criteria of “country of birth”
and “country of citizenship” are used in parallel. The data confirms the greater youth of immigrants and a higher rate of ageing
compared to the native population - though it is mostly ageing at
the base of the pyramid and at the working age population, not
ageing at the top (an increase of the elderly). The recent nature
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of immigration to Portugal explains why, in most cases, there are
few elderly immigrants. In addition, whatever the criterion used,
the internal heterogeneity of immigrants, according to their geographical origin, is clear. Rather than talking about immigrants’
ageing in general or analyzing their overall age profile, the need is
to discriminate the different groups within this population.
Keywords

Immigrants, ageing, Portugal.

Envelhecimento da população imigrante: o caso português

Isabel Tiago de Oliveira e João Peixoto
1. Introdução

O tema do envelhecimento tem sido objeto de estudo crescente em todas as
sociedades desenvolvidas, em particular as europeias, dada a natureza estrutural
desta mudança demográfica e os inúmeros impactos que lhe estão associados, sejam
de ordem económica, social ou cultural. O envelhecimento dos imigrantes que estas
sociedades têm acolhido tem sido menos aprofundado, dado o caráter relativamente
recente da imigração em muitos países de acolhimento e a juventude demográfica
dos imigrantes, pelo menos quando se tomam por comparação as populações
autóctones. Este défice de conhecimento tem sido, porém, progressivamente
colmatado. Em vários contextos internacionais e, em particular, no caso português,
o estudo do envelhecimento da população imigrante, bem como o dos imigrantes
idosos, tem sido alvo de maior atenção nos últimos anos (ver AAVV, 2006 e, para
Portugal, Machado e Roldão, 2010; Marques e Ciobanu, 2012).
O principal objetivo deste texto é analisar os principais aspetos do envelhecimento
dos imigrantes em Portugal nas últimas décadas, com recurso a uma perspetiva
demográfica. Para tal, será avaliada a evolução da estrutura etária dos imigrantes,
procurando detetar os ritmos e níveis de envelhecimento ao longo do tempo e a
sua variação de acordo com a proveniência geográfica. Uma questão de natureza
metodológica recorrentemente abordada nos estudos sobre migrações será também
objeto de aprofundamento. A utilização dos critérios do “país de nascimento” ou do
“país de nacionalidade” possui efeitos distintos sobre a caracterização da imigração
e essa diferença é relevante no estudo do envelhecimento. Os dois critérios serão
utilizados neste texto: por “imigrantes” poderão ser, assim, entendidas tanto as
populações nascidas no estrangeiro que têm entrado no país ao longo do tempo
(independentemente da nacionalidade), como os cidadãos de nacionalidade
estrangeira (independentemente do país de nascimento).
Na próxima secção será efetuado um breve enquadramento a este problema: serão
equacionados os fatores que agem sobre os níveis de envelhecimento diferencial
dos imigrantes, incluindo os que resultam das diferentes vagas de imigração ao
longo do tempo e dos comportamentos demográficos dos imigrantes em Portugal;
e esclarecidas as principais opções metodológicas adotadas neste texto. Na secção
seguinte será examinada a evolução da estrutura etária dos imigrantes ao longo
das últimas décadas, recorrendo, sempre que possível, aos dois critérios acima
mencionados e aplicando alguns dos principais indicadores da análise demográfica.
Na última secção serão apresentados alguns pontos conclusivos.
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2. Enquadramento e metodologia

2.1. Imigração e envelhecimento dos imigrantes em Portugal
Em teoria, o envelhecimento diferencial dos imigrantes, quando comparado com os
padrões registados nas sociedades de acolhimento, está condicionado por vários
fatores. Entre estes contam-se a sucessão de vagas migratórias e as características
demográficas dos imigrantes em cada momento; os seus comportamentos
demográficos no país de destino, incluindo os seus níveis de fecundidade e de
mortalidade; e a maior ou menor existência de reemigração ou retorno ao país de
origem.
Considerando o primeiro destes aspetos, um dos pontos melhor estabelecidos na
teoria é o caráter seletivo das migrações sob o ponto de vista da idade, o que explica
a predominância de adultos jovens na fase inicial do ciclo migratório (Thomas,
1938). Os fluxos de trabalho são os mais sensíveis a este tipo de explicação: é o
facto de os projetos migratórios envolverem algum risco, de estarem muitas vezes
ligados a estratégias de média ou longa duração e de os rendimentos esperados se
distribuírem no tempo que leva a que os adultos jovens sejam maioritários. Para
além de uma possível maior propensão para o risco, é nesta faixa etária que se pode
apostar num maior benefício futuro do investimento migratório, seja através da
progressão na hierarquia social, seja através de uma maximização de rendimentos,
objetivos que podem levar muitos anos a alcançar em contexto migratório.
Existem, naturalmente, fluxos migratórios que não obedecem a este padrão. Alguns
são fluxos não económicos. Os movimentos de estudantes e de reformados, bem
como os explicados por motivos de saúde, são alguns exemplos, distribuindo-se
os imigrantes por diferentes faixas etárias. Os movimentos de quadros altamente
qualificados ligados a empresas e outras organizações transnacionais são um outro
exemplo, sendo o perfil etário destes migrantes geralmente superior à média dos
migrantes económicos. Os fluxos de refugiados e, mais em geral, as migrações
forçadas, são um último exemplo, onde a distribuição de idades dos migrantes pode
ser idêntica à da população de partida (todos os grupos populacionais se movem). No
capítulo do envelhecimento de imigrantes, o caso das migrações de reformados é o
melhor exemplo de um fluxo que transporta diretamente idosos de um contexto para
outro. Sabe-se que no contexto europeu e, em particular, na Europa do Sul, estes
movimentos são abundantes (Williams et al., 1997; Casado-Diaz, 2006), pelo que não
podem deixar de ser alvo de atenção no caso português.

2002). Apesar da grande heterogeneidade existente entre grupos de imigrantes e
contextos de migração, é comum assistir-se, por exemplo, a uma descida para níveis
de fecundidade mais reduzidos do que aqueles que caracterizavam as sociedades de
origem. Uma redução da fecundidade e um aumento da esperança de vida aceleram,
claramente, o processo de envelhecimento destes grupos populacionais.
O terceiro fator referido são os níveis de reemigração ou retorno ao país de origem.
Aquilo que se deve considerar, neste ponto, são as diferentes modalidades de
permanência dos imigrantes nas sociedades de receção. Uma fixação generalizada
destes indivíduos no país de acolhimento aumenta o seu nível de envelhecimento,
enquanto a saída para outros destinos e o regresso ao país de origem, tanto numa
idade jovem como num estádio já avançado do ciclo de vida, tem efeitos variados na
estrutura etária e, portanto, nos indicadores de envelhecimento.
Tendo em conta estes princípios, o conhecimento disponível sobre a imigração
em Portugal permite antever alguns dos principais traços do envelhecimento dos
imigrantes no país, mesmo antes de se realizar uma na análise pormenorizada
(para uma síntese sobre o conhecimento disponível sobre imigração, ver Machado e
Azevedo, 2009 e Pires et al., 2010).
Considerando as décadas mais recentes, sabe-se que os primeiros fluxos
significativos de origem estrangeira foram os que trouxeram migrantes cabo-verdianos para Portugal, sobretudo a partir de finais dos anos 60 do século passado.
Uma vez que Cabo Verde era então uma colónia portuguesa, estes migrantes
foram registados como portugueses – situação que a maioria manteve depois da
independência. Após 1974 a situação altera-se radicalmente. Com o acesso das
ex-colónias à independência e a adoção de uma nova lei de nacionalidade em
Portugal em 1975 (Decreto-Lei nº308-A/75 de 24 junho), os novos imigrantes daí
originários e que não tivessem ascendência portuguesa (isto é, europeia) passaram
a ser considerados estrangeiros. Dado o efeito retroativo da lei, também alguns
daqueles que já se encontravam em Portugal anteriormente e não reuniam as
condições para adquirir a nacionalidade portuguesa, ou aqueles que não o fizeram
por desconhecimento, acabaram por se tornar estrangeiros à face da lei (Baganha e
Góis, 1998/1999). Ainda em 1974-1975, o enorme fluxo de “retornados” trouxe para
Portugal (continente europeu) muitos portugueses e descendentes de portugueses,
nascidos na “metrópole” ou já nascidos nas colónias. A quase totalidade destes
indivíduos deverá ter mantido a nacionalidade portuguesa.

Os comportamentos demográficos dos imigrantes no país de destino, incluindo os seus
padrões de fecundidade e de mortalidade, são um segundo fator de envelhecimento
diferencial. Neste caso, a evidência disponível tem apontado para uma convergência
frequente com os níveis da sociedade de destino (ver, por exemplo, Haug et al.,

O ponto mais importante a realçar, neste aspeto, é que os fluxos oriundos de África
iniciados nos anos 60, são os movimentos de origem “estrangeira” mais antigos do
país – quando analisamos as décadas mais recentes, naturalmente. São estas coortes
de migrantes que possuem hoje uma idade mais avançada e que deram lugar à grande
maioria das “segundas” e “terceiras” gerações visíveis no mapa social português.
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Alguns dos principais indicadores sobre a evolução da imigração em Portugal a
partir do início dos anos 80 do século passado encontram-se na Figura 1 e no Quadro
1. Estes números são baseados no critério da nacionalidade, o mais comum para
analisar a imigração no país - o que, como veremos à frente, se explica em grande
parte pela maior disponibilidade de dados a este nível. Houve um crescimento quase
imparável da imigração até ao início da primeira década do novo século, tendo
atingido o volume de cerca de 457 mil estrangeiros residentes em Portugal, no final
de 2009. A observação das nacionalidades mais relevantes torna também evidente
a proveniência geográfica da maior parte dos fluxos (Quadro 1). À medida que o
tempo passava, sucederam-se as vagas de imigrantes africanos, provenientes das
ex-colónias; imigrantes brasileiros, cujo ritmo acelerou fortemente na viragem do
século; e de imigrantes da Europa do Leste, também com intensificação na viragem
do século e declínio posterior. Ao mesmo tempo, registavam-se entradas em menor
número provenientes de países da União Europeia (UE), como o Reino Unido, ou de
países asiáticos, como a China.

Figura 1 - Evolução do número de estrangeiros residentes em Portugal (1980-2009)

Quadro 1 – Nacionalidades estrangeiras mais importantes em 2009 (a)
Nacionalidades

Total

Homens

Mulheress

Total (estrangeiros)

457 306

235 826

221 480

Brasil

116 583

52 218

64 365

Ucrânia

52 423

29 544

22 879

Cabo Verde

49 434

23 454

25 980

Roménia

32 457

18 512

13 945

Angola

26 772

13 290

13 482

Guiné-Bissau

23 672

14 283

9 389

Moldova, República de

20 805

11 754

9 051

Reino Unido

16 375

8 410

7 965

China

14 451

7 611

6 840

São Tomé e Príncipe

11 815

5 327

6 488

Alemanha

8 614

4 453

4 161

Espanha

8 060

4 198

3 862

Bulgária

7 202

3 965

3 237

Rússia (Federação da)

6 313

2 709

3 604

Índia

5 873

4 450

1 423

Nota: (a) Dados para 31 de dezembro de 2009
Fonte: INE, Estatísticas Demográficas de 2009

Fonte: INE (Censos e Estatísticas Demográficas) e SEF
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Na maior parte dos casos, estes fluxos adquiriram a forma de migrações económicas
clássicas, isto é, com predominância de adultos jovens. A forte orientação dos
imigrantes para o mercado de trabalho português, comprovada em estudos variados
(OCDE, 2008), aponta para um perfil demográfico consistente com predominância
adultos jovens. Uma exceção relativa foi o dos imigrantes leste-europeus,
caracterizados por um perfil etário um pouco superior à média (Baganha et al., 2004).
A maior exceção foi, porém, a dos migrantes provenientes da UE, com relevo para os
britânicos. À semelhança do que se passou no contexto espanhol, também Portugal
funcionou como uma plataforma de atração para cidadãos europeus ainda ativos
(mas em idade adulta madura) ou já reformados, que se deslocaram para Portugal
para gerir pequenos negócios ou, simplesmente, para adquirir melhor qualidade
de vida (Pires et al., 2010). Na expressão de Machado e Roldão (2010: 63), trata-se
dos “idosos migrantes”, que contrastam com os “imigrantes idosos” que migraram
jovens mas foram envelhecendo no país.

Migrações _ #10 _ Abril 2012

51

No que se refere aos comportamentos demográficos dos imigrantes, a evidência
disponível sugere uma proximidade elevada com os registados em Portugal, quando
comparados com os padrões habituais dos países de origem. Os estudos sobre o
nível de fecundidade dos estrangeiros têm registado alguma heterogeneidade
entre os padrões de fecundidade, com a fecundidade dos imigrantes africanos a
ultrapassar a média nacional e a superar a fecundidade dos imigrantes brasileiros e
europeus, por exemplo (Peixoto et al., 2002; Rosa et al., 2004; Peixoto, 2009). Contudo,
a fecundidade registada entre os imigrantes provenientes dos países africanos é
sempre muito inferior à dos seus países de origem e acredita-se que tenda para os
padrões médios em Portugal. Sobre a esperança de vida dos imigrantes os dados
são escassos, o que resulta sobretudo da sua elevada juventude demográfica e
pouca exposição aos riscos de morte associados ao envelhecimento (Peixoto et al.,
2002; Rosa et al., 2004; Peixoto, 2009). Contudo, de novo, e devido aos progressos
efetuados na área da integração e o maior acesso à proteção social e equipamentos
de saúde por parte dos migrantes, é possível também que exista tendência para
uma maior longevidade. Considerando em simultâneo os níveis de fecundidade e de
mortalidade, devemos estar em presença de um padrão de duplo envelhecimento
das populações imigrantes, isto é, redução da proporção de jovens e aumento da
proporção de idosos.
Quanto aos níveis de permanência dos imigrantes em Portugal, os dados são de novo
escassos. As medidas estatísticas mais frequentes apenas registam os stocks e os
fluxos de entrada anuais, pouco se sabendo sobre o montante de saídas. A variação
do stock de imigrantes ao longo do tempo, quando subtraída do fluxo de entradas,
não é um bom indicador das saídas, uma vez que o desaparecimento dos stocks pode
ter a ver com as naturalizações, cujos números não têm sido revelados com rigor.
Ainda assim, a investigação disponível parece apontar para um enraizamento elevado
dos imigrantes de origem africana, que assim envelhecem no país e constituem
gerações sucessivas de africanos e luso-africanos, muitas vezes apenas detentores
de nacionalidade portuguesa. O mesmo não se passa com a imigração brasileira,
cujo caráter temporário tem sido mais vezes anunciado (Malheiros, 2007), nem com
a proveniente da Europa de Leste, que parece ter diminuído numa proporção elevada
em meados da primeira década do novo século (Pires et al., 2010). Nestas últimas
comunidades, podemos afirmar que o envelhecimento no local é complementado
pela taxa (ignorada) de retornos ou reemigração. Não se conhecendo o perfil
etário dos que abandonam Portugal, nada se pode afirmar sobre o impacto sobre a
estrutura etária dos que ficam.

primeiro efetuada por Peixoto et al. (2002: 391-5). Nesse trabalho era visível a
maior juventude dos estrangeiros, bem como a sua heterogeneidade, com relevo
para o perfil muito envelhecido dos britânicos. A atualização desta informação foi
posteriormente efetuada por Rosa et al. (2004: 57-66), com base nos dados dos
Censos de 2001, e por Peixoto (2009: 25-29), com base nas estimativas da população
de nacionalidade estrangeira produzidas pelo INE em 2006. As suas conclusões
foram no mesmo sentido: maior juventude mas grande heterogeneidade dos padrões
de envelhecimento dos estrangeiros. Um ponto importante a salientar era, porém, o
envelhecimento progressivo dos estrangeiros. Por exemplo, no estudo de Rosa et al.
(2004: 58) estimava-se que a idade média dos estrangeiros havia aumentado de 29,2
para 32,3 anos entre 1991 e 2001, um acréscimo absoluto um pouco mais intenso do
que em relação ao total nacional (aumento de 36,9 para 39,5 anos).
Mais recentemente também Machado e Roldão (2010) e Marques e Ciobanu (2012)
trataram o tema do envelhecimento dos imigrantes ou, noutra perspetiva, dos
imigrantes idosos em Portugal. A sua abordagem só em parte foi de natureza
demográfica. O primeiro estudo, de Machado e Roldão (2010), é uma abordagem
compreensiva ao envelhecimento dos imigrantes, estudando o tema de um ponto
de vista quantitativo e qualitativo. Neste último aspeto é aprofundado o caso
dos imigrantes de origem africana, caracterizando o seu perfil e estabelecendo
uma tipologia de condições de vida. Neste estudo são destacadas as diferentes
formas de viver a velhice, seja por efeito de condições socioeconómicas desiguais,
seja por diferentes tipos de enquadramento familiar e social. O resultado é o
aprofundamento de cinco perfis sociais: velhice pobre socialmente excluída; velhice
pobre familiarmente enquadrada; velhice pobre socialmente integrada; velhice
confortável socialmente ativa; e velhice confortável isolada. O segundo estudo, de
Marques e Ciobanu (2012), aponta também para uma significativa diversidade nos
idosos migrantes, na qual se salientam cinco perfis: os que vieram para Portugal e
aqui envelheceram (fundamentalmente em consequência da descolonização, mas
também oriundos do Brasil); os ”duas vezes migrantes” (antigos emigrantes que
regressaram mais tarde e “retornados”); a “Geração 0”, constituída por idosos que
vieram para ajudar a família que já para aqui tinha imigrado; a “migração do pôr
do sol”, efetuada pelos imigrantes reformados que vêm à procura de um melhor
clima; e, finalmente, os imigrantes dos PALOP que vêm à procura de cuidados
médicos.

2.2. Problemas metodológicos

Os padrões de envelhecimento dos imigrantes em Portugal, que resultam da ação
conjugada dos fatores descritos, foram estudados algumas vezes. Utilizando como
base a informação dos Censos de 1991, a comparação da estrutura etária dos
estrangeiros com o total da população residente, bem como o aprofundamento
do caso dos estrangeiros provenientes de diferentes contextos geográficos, foi

Uma questão complexa sempre presente no estudo das migrações é a do critério
estatístico a adotar na definição dos “imigrantes”. A escolha é sobretudo efetuada
entre o critério do “país de nascimento”, que permite reunir os indivíduos
nascidos num outro país (independentemente da nacionalidade), e o do “país de
nacionalidade”, que contabiliza todos os estrangeiros (independentemente do

Imigração e Envelhecimento Ativo

Migrações _ #10 _ Abril 2012

52

53

país de nascimento, isto é, de terem ou não migrado). O primeiro critério é o mais
rigoroso: a maior vantagem dos números sobre naturalidade reside no seu caráter
estável (não se pode mudar o país de nascimento, mas sim o de nacionalidade) e
na sua ligação mais estrita à migração (quem não reside no país de nascimento
migrou, o que não acontece necessariamente com os estrangeiros). Mas o facto de
a atenção mediática e política recair sobretudo nos imigrantes estrangeiros leva a
que muitos estudos, bem como a maior parte das estatísticas, utilizem o critério da
nacionalidade. No caso português a opção habitual tem sido, precisamente, pelo
critério da nacionalidade, dada a muito maior abundância de dados a esse nível. No
nosso país este critério levanta, porém, muitos inconvenientes quando se estudam
as coortes de imigrantes mais antigas – aquelas que precisamente importam num
estudo sobre o envelhecimento.
Em Portugal, as limitações do critério de nacionalidade são de vária ordem. Em
primeiro lugar, tal como foi acima salientado, muitos dos primeiros “imigrantes” de
origem estrangeira para Portugal eram portugueses. Esse foi, sobretudo, o caso da
população de origem cabo-verdiana que entrou no país (continente europeu) no final
dos anos 1960 e princípio dos anos 1970. Apesar dos problemas relacionados com a
lei de nacionalidade de 1975, essa população permaneceu quase sempre portuguesa
e deu origem a uma descendência que quase nunca deixou de ser portuguesa. Mais
do que isso, acolheu a partir de 1975 milhares de familiares, amigos e compatriotas
que passaram a ser “estrangeiros” à face da lei. As mesmas redes familiares podem
estar assim divididas em várias nacionalidades.
Em segundo lugar, nas estatísticas por nacionalidade surgem várias vezes
descendentes da diáspora portuguesa. Quer nos Censos, quer nas estatísticas do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), os números respeitantes a nacionais de
países como a França, Venezuela, Canadá ou Angola, por exemplo, respeitam muitas
vezes a descendentes de emigrantes portugueses ou, simplesmente, indivíduos de
origem portuguesa.
Em terceiro lugar, os numerosos casos de duplas nacionalidades e, noutra perspetiva,
as aquisições de nacionalidade portuguesa, tornam potencialmente voláteis as
estatísticas por nacionalidade. As variações observadas não podem muitas vezes ser
explicadas pelos movimentos geográficos.
A opção por estatísticas baseadas no país de nascimento pode resolver alguns destes
problemas, mas coloca outros. No caso português as desvantagens dos números
baseados na naturalidade são várias.
Em primeiro lugar, trata-se de dados muito menos frequentes. Eles podem
encontrar-se sobretudo nos censos, sendo as estimativas anuais a este nível
demasiado agregadas – nas estatísticas anuais mais recentes do INE a população
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“nascida no estrangeiro” apenas é apurada para o total e por grupos de países muito
agregados (outros países da UE e países terceiros).
Em segundo lugar, os dados incluem todos os indivíduos nascidos nas ex-colónias
portuguesas quando elas faziam formalmente parte de Portugal – aquilo que
conta, para efeitos estatísticos, é o estatuto jurídico de cada país na atualidade.
Isto é, a “população nascida no estrangeiro” inclui, em muitos casos, portugueses
que nasceram em Angola ou Moçambique antes de 1974, por exemplo, mas que
migraram para Portugal sobretudo durante a descolonização.
Em terceiro lugar, e de forma semelhante às estatísticas sobre nacionalidade,
também neste caso se incluem os descendentes da diáspora portuguesa: os números
de nascidos em países como a França ou o Canadá incluem, sobretudo, portugueses
e descendentes de portugueses, cujas diferenças sociológicas para o universo de
“estrangeiros” são múltiplas.
A consideração de um critério ou outro provoca diferenças importantes. Se adotarmos
a solução mais habitual, a nacionalidade, a população estrangeira aumentou, entre
1991 e 2001, de 107 mil para 453 mil indivíduos, cerca de 346 mil estrangeiros. No
entanto, se considerarmos os residentes à data dos censos que não tinham nascido
em Portugal, os valores são de 227 mil e 651 mil nas mesmas datas, cifrando-se
o aumento em cerca de 425 mil residentes. A diferença observada no número de
imigrantes segundo estes dois critérios é de cerca de 346 mil em 1991 e de cerca de
425 mil em 2001.
Em anos mais recentes, considerando o critério da nacionalidade, residiam em
Portugal no final do ano de 2009 cerca de 457 mil estrangeiros, correspondentes
a 4,3% da população residente. Optando pelo critério do país de nascimento, esse
valor eleva-se a perto de 793 mil indivíduos, correspondentes a 7,5% da população
residente (Quadro 2). A diferença entre os dois valores é de cerca de 336 mil indivíduos.
Quadro 2 – População residente, população de nacionalidade estrangeira
e população nascida no estrangeiro em Portugal, em 2009

População residente total

Total

% total

10.637.713

100,0

População nascida no estrangeiro

793.314

7,5

População de nacionalidade estrangeira

457.306

4,3

Fonte: INE, Estatísticas Demográficas de 2009
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Em Portugal, tal como na maioria dos países europeus, a população nascida fora do
país excede a população com nacionalidade estrangeira. Vários fatores contribuem
para esta diferença. Em primeiro lugar, o facto de ser possível ter mais do que uma
nacionalidade, não sendo possível ter mais de um país de nascimento. Em segundo
lugar, a forma como são considerados os retornados das ex-colónias – para as
estatísticas oficiais, o que conta é o estatuto jurídico dos territórios na atualidade, e
não à data de nascimento dos indivíduos. Finalmente, também é diferente a forma
como são considerados os filhos dos emigrantes portugueses nascidos na diáspora.

De uma forma simples podemos ver como a utilização de cada um destes critérios
influência a estrutura populacional, a partir das pirâmides de idade das duas maiores
comunidades formadas por nascidos fora do país: os naturais de Angola e de França
(Figuras 3 e 4).
Figuras 3a e 3b - Pirâmides Etárias dos nacionais e dos naturais de Angola (Censo de 2001)

Como é visível através da Figura 2, o número de naturais de outro país é quase sempre
maior do que o quantitativo de nacionais desse país. As diferenças observadas
dependem claramente da história das relações e fluxos migratórios entre Portugal
e cada um desses países, e são particularmente expressivas no caso de Angola e
Moçambique, e também relativamente a França.

Figura 2 – População com origem estrangeira no Recenseamento de 2001

Fonte: INE, Censo de 2001

Figuras 4a e 4b - Pirâmides Etárias dos nacionais e dos naturais de França (Censo de 2001)

Fonte: INE, Censo de 2001

Para além destes fatores influenciarem o número de imigrantes a serem
considerados para cada uma das origens geográficas, influenciam também de
forma diferente os vários grupos etários, tendo por isso efeitos significativos nos
indicadores de envelhecimento. A percentagem de jovens, de idosos, os índices
calculados a partir da relação entre grupos funcionais e também as médias etárias
das várias comunidades imigrantes são tanto mais dependentes do critério adotado,
quanto mais longas e intensas foram as correntes migratórias no passado (ver
secção seguinte).
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Fonte: INE, Censo de 2001

Em síntese, a adoção de um destes dois critérios na definição estatística de população
imigrante é decisiva numa análise que seja efetuada numa perspetiva demográfica:
tanto o volume como a estrutura etária das populações com diferentes origens
geográficas são muito distintos de acordo com o critério adotado.
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Num estudo sobre o envelhecimento dos imigrantes, a opção por um critério ou
outro não é fácil. A opção pode levar a resultados muito diferentes, quer em termos
de estimativas para o total de imigrantes, quer nos indicadores de envelhecimento
utilizados. Numa primeira análise, o critério do “país de nascimento” é prioritário, por
captar as vagas de imigrantes de origem africana, sobretudo cabo-verdianos, mais
antigas. O facto de agrupar, também, muitos portugueses (europeus) nascidos nas
ex-colónias e na diáspora neutraliza parte dessa vantagem. Nos estudos disponíveis
sobre a demografia da população imigrante em Portugal, o principal critério base é a
nacionalidade (ver, por exemplo, Rosa et al., 2004; Peixoto, 2009). Contudo, um estudo
recente sobre a população imigrante idosa usou como critério de base a naturalidade,
embora por vezes conjugado com a nacionalidade (Machado e Roldão, 2010). Neste
caso o universo considerado foi o dos naturais de todos os países estrangeiros,
embora no que diz respeito aos naturais de Angola e Moçambique, de onde vieram os
principais fluxos de retornados, bem como do Brasil, se considerem apenas os que
detinham nacionalidade não portuguesa (Machado e Roldão, 2010: 36-38).
No nosso estudo a opção foi diversa: decidimos apresentar ambas as séries de dados,
colocando lado a lado as principais variações. O conhecimento dos fatores que levam
a uma determinada leitura dos números em análise poderá, assim, explicar porque
em alguns casos a vantagem interpretativa é a do “país de nascimento”, enquanto
noutros é a do “país de nacionalidade”.
A análise do envelhecimento das populações imigrantes a ser efetuada na
secção seguinte tem como base os valores publicados pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE) sobre o número de residentes, segundo o sexo e a idade, por país
de nascimento e de nacionalidade. Os dados referentes a 1991 e 2001 decorrem
dos dois recenseamentos populacionais, ocorridos a 15 de abril e a 12 de março,
respetivamente. Para 2009 a informação foi trabalhada a partir das estimativas
populacionais, efetuadas pelo INE, para 31 de dezembro de 2009.
Deve ainda notar-se que, em rigor, censos e estimativas não são completamente
comparáveis quando analisamos a população imigrante. Neste aspeto, as estimativas
populacionais publicadas anualmente pelo INE, tanto para a população por país de
nascimento como por nacionalidade, apresentam algumas limitações. Por um lado,
apenas são discriminadas ao nível de país para o caso das nacionalidades (para as
naturalidades apenas é divulgado o total dos países da UE e países terceiros). Por
outro lado, as estimativas têm como base fundamental os dados do SEF relativos às
autorizações de residência, pelo que abarcam apenas a componente legalizada dos
movimentos migratórios.

3. O envelhecimento das populações imigrantes em Portugal
O nível de envelhecimento de uma população pode ser sintetizado a partir da sua
média etária, mas é mais frequentemente apreciado a partir da proporção de jovens
e de idosos, bem como de rácios como o índice de envelhecimento ou a relação de
dependência de idosos. Recorde-se que a percentagem de jovens é habitualmente
medida a partir da proporção de indivíduos com menos de 15 anos e a de idosos
a partir dos maiores de 65 anos. O índice de envelhecimento compara estes dois
grupos, indicando quantos idosos existem por cada 100 jovens. Finalmente, o rácio de
dependência de idosos põe em confronto os maiores de 65 anos com a população em
idade ativa (15 a 64 anos), indicando quantos idosos existem por cada 100 habitantes
em idade ativa. Dada a quantidade e a dimensão dos quadros com esta informação,
optamos por colocá-los em anexo e apresentar apenas alguns valores e algumas
pirâmides etárias ao longo do texto.

3.1. Tendências gerais
O nível de envelhecimento de uma população pode ser observado a partir da sua
média etária, uma vez que esta traduz, em simultâneo, a importância relativa de
todos os grupos etários num único indicador sintético. Como se pode observar
no Quadro 3 e Figura 5, a média etária da população portuguesa e da população
imigrante aponta para uma maior juventude desta última: qualquer que seja a
data e o critério adotado, a população de origem estrangeira é mais jovem que a
população nacional. A diferença na média de idades situa-se em quase 8 anos, em
1991, qualquer que seja o critério considerado, mas reduziu-se progressivamente
até à atualidade, quando se encontram diferenças mais ténues.
Quadro 3 - Evolução da média das idades da população de origem nacional e estrangeira
  

Naturalidade  

Nacionalidade   

Portuguesa

Estrangeira

Diferença

Censo de 1991

37,2

29,6

7,6

Censo de 2001

39,9

34,0

5,9

Estimativas para 2009

41,8

37,4

4,4

Aumento (1991-2009)

4,6

7,8

Censo de 1991

37,0

29,2

7,8

Censo de 2001

39,8

32,5

7,3

Estimativas para 2009

41,7

34,8

6,9

Aumento (1991-2009)

4,7

5,6

Apesar das limitações inerentes às estimativas, elas oferecem uma possibilidade
única de atualizar a informação, enquanto não forem disponibilizados os dados do
Censo de 2011.

Fonte: INE, Censos de 1991 e 2001 e Estatísticas Demográficas de 2009
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Figura 5 – Evolução da média das idades da população de origem nacional e estrangeira

nascidos no estrangeiro diminui de 6,0% para 5,2% e a de idosos com nacionalidade
estrangeira desce de 4,9% para 3,7%), mas fundamentalmente de uma redução da
proporção de jovens (que na última década diminuem de 10,1% para 6,4%, no caso
dos nascidos no estrangeiro, e de 13,9% para 10,8%, na população com nacionalidade
estrangeira) e de um envelhecimento da população em idade ativa (que se tornará
claro nos próximos parágrafos deste texto) (ver Quadro 4 e Figura 6). Este efeito
poderá ter resultado da diluição da descendência dos imigrantes entre os “nascidos
em Portugal” e os nacionais portugueses (no caso de aquisição de nacionalidade
portuguesa por parte dos mais jovens) e, também, de uma diminuição dos fluxos de
adultos jovens durante a última década, em resultado dos problemas económicos
que o país enfrentou.
Quadro 4 - Evolução dos indicadores de envelhecimento
para a população portuguesa e estrangeira

Fonte: INE, Censos de 1991 e 2001 e Estatísticas Demográficas de 2009

Esta diluição da diferença de idades está associada ao facto dos imigrantes terem
envelhecido a um ritmo superior ao da população nacional, particularmente se se
considerar o critério do país de nascimento. Enquanto o aumento da média etária
não atinge os 5 anos na população portuguesa, na comunidade imigrante o aumento
é mais acentuado: quase 8 anos, de acordo com a naturalidade, e quase 6 anos,
segundo a nacionalidade.
Podemos assim distinguir duas perspetivas: a do nível de envelhecimento e a do
ritmo de envelhecimento. Na primeira, pode verificar-se que a comparação das
populações imigrantes com a população autóctone aponta para que, no mesmo
momento do tempo, se encontre um menor nível de envelhecimento na população
imigrante. Na segunda, tudo indica que é na comunidade imigrante que se encontra
um maior ritmo de envelhecimento populacional.

Portugueses

  

Nacionalidade

Naturalidade

Imigrantes

1991

2001

2009

1991

2001

2009

% de Jovens

19,9

16,0

15,4

24,0

13,9

10,8

% de Idosos

13,7

16,7

18,5

6,1

4,9

3,7

Índice de Envelhecimento

69,0

104,9

120,2

25,3

34,9

33,9

Rácio de Dependência de Idosos

20,6

24,9

28,0

8,7

6,0

4,3

% de Jovens

20,2

16,4

15,9

15,1

10,1

6,4

% de Idosos

14,0

17,0

18,9

5,3

6,0

5,2

Índice de Envelhecimento

69,3

104,0

118,8

34,9

59,3

80,3

Rácio de Dependência de Idosos

21,3

25,6

29,0

6,6

7,1

5,8

Fonte: INE, Censos de 1991 e 2001 e Estatísticas Demográficas de 2009

Recorde-se, no entanto, que as diferenças observadas entre as médias etárias
traduzem não apenas diferenças na importância relativa da população idosa e
dos outros dois grupos funcionais (jovens e adultos), mas também processos de
envelhecimento dentro da população em idade ativa, que podem ser particularmente
importantes nas comunidades imigrantes nas quais a população com essa idade é
preponderante. Para além disso, é importante notar que são sobretudo as populações
mais jovens que se diluem na população portuguesa, por adquirirem a nacionalidade
ou por terem nascido no país.
De facto, o maior envelhecimento relativo dos imigrantes não decorre de um
maior aumento da população idosa (de 2001 para 2009, a percentagem de idosos
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Figura 6 - Evolução dos indicadores para a população imigrante

caso de Moçambique, possam refletir a maior idade à entrada de alguns grupos
após a descolonização.
Considerando os imigrantes com nacionalidade angolana, estes mostram uma
população muito pouco envelhecida no topo da pirâmide (Figuras 7a e 7b), como
confirmam os indicadores da proporção de idosos: em 2009, menos de 3% desta
população tinha mais de 65 anos e existiam 24 idosos por cada 100 jovens. Nesta
última data, os angolanos têm, em média, quase 34 anos, um valor relativamente
baixo para o conjunto dos imigrantes em Portugal.
Figuras 7a e 7b - População com nacionalidade angolana em 2001 e 2009

Fonte: INE, Censos de 1991 e 2001 e Estatísticas Demográficas de 2009

Apesar desta tendência geral, o nível atual de envelhecimento encontrado nas
diferentes comunidades de imigrantes é bastante diversificado. Na verdade, a
estrutura etária e a sua evolução só podem ser compreendidos em função da origem
geográfica dos imigrantes residentes em Portugal. Assim, nos parágrafos seguintes,
o estudo do envelhecimento está organizado de acordo com as principais regiões
de origem dos imigrantes, salientando os principais países de origem. Para que
a análise se estendesse até à atualidade, as pirâmides etárias foram construídas
a partir das populações definidas a partir da nacionalidade, mas a análise será
complementada com indicadores calculados a partir do país de nascimento. Em
anexo são apresentados os quadros, para cada uma das origens geográficas,
segundo os dois critérios.

3.2. Os imigrantes africanos
A população de origem africana mostra médias etárias muito diversificadas,
variando entre 32 e 37 anos em 2009, se for considerada a nacionalidade e,
entre 33 e 40 anos em 2001, tomando como base a naturalidade. Este último
critério parece ser bastante relevante neste caso, por permitir captar imigrantes
de origem africana que tenham entrado em Portugal antes da descolonização.
Observando estes dados, enquanto os guineenses e os são-tomenses são bastante
jovens (entre 33 e 35 anos em 2001), os nascidos em Cabo Verde e em Moçambique
têm uma média de idade que ultrapassa o valor encontrado para os nascidos em
Portugal (cerca de 40 anos, face a um total geral no país de 39,5 anos). Estes
números indiciam a antiguidade da corrente migratória cabo-verdiana embora, no
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Fonte: INE, Censo de 2001 e Estatísticas Demográficas de 2009

No entanto, se for considerada a naturalidade, em 2001, a importância da população
idosa atinge já os 6% e o índice de envelhecimento aponta para cerca de 140 idosos
por cada 100 jovens. A diferença, observada entre estas duas formas de medir o
envelhecimento nos indivíduos de origem angolana, está associada à população
retornada no decurso do processo de descolonização.
Qualquer que seja o critério considerado, os imigrantes de origem cabo-verdiana
são mais envelhecidos do que os angolanos. Se for considerada a nacionalidade,
aqueles apresentam cerca de 6% de idosos em 2009, o que se traduz num índice
de envelhecimento de aproximadamente 48 idosos por cada 100 jovens. Mais uma
vez, se for tomado como critério definidor da comunidade o país de nascimento,
encontra-se uma realidade muito diversa: a proporção de idosos atinge os 8% em
2001 e existem 123 idosos por cada 100 jovens. Por seu lado, a média etária situase nos 40 anos. A antiguidade da imigração cabo-verdiana fica bem evidenciada por
estes dados.
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Figuras 8a e 8b - População com nacionalidade cabo-verdiana em 2001 e 2009

Fonte: INE, Censo de 2001 e Estatísticas Demográficas de 2009

Na última década, a estrutura etária da população com nacionalidade cabo-verdiana
sofre grandes transformações (Figuras 8a e 8b). A população em idade ativa
envelhece, mas fundamentalmente perde muitos homens entre os 25 e os 40 anos.
No sentido inverso ganha muitas mulheres entre os 15 e os 30 anos, em especial nos
20-25 anos. O sentido destas mudanças não é fácil de interpretar, mas pode estar
associada a um incremento da reemigração por parte de cabo-verdianos. Para além
desta forte alteração na população em idade ativa, pode observar-se que o topo da
pirâmide também mostra algum envelhecimento.
Nas populações de origem africana é possível encontrar um acentuado
envelhecimento na base da pirâmide. Este é mais elevado se for adotado o critério
da naturalidade, mas é ainda assim visível no critério da nacionalidade. Devido à
sua maior antiguidade no país e ao grande volume da sua descendência, é nestes
grupos que mais se destaca o papel das aquisições de nacionalidade nas idades
mais jovens. Para além disso, o envelhecimento na base pode estar relacionado com
a progressiva aproximação da fecundidade das mulheres de origem africana aos
padrões europeus.

3.3. Os imigrantes do continente americano
De entre as comunidades oriundas do continente americano, a mais importante é a
brasileira. Esta é, na atualidade, uma das mais jovens em Portugal. Considerando o
critério da nacionalidade, a média etária dos brasileiros residentes em Portugal é de
cerca de 32 anos em 2009 (nessa data, entre as nacionalidades mais importantes, só
os chineses, moldavos e romenos apresentavam um valor mais baixo). A evolução das
pirâmides de idades dos brasileiros (Figuras 9a e 9b) mostra a manutenção de um
perfil etário jovem neste grupo e também um importante processo de femininização.
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Figuras 9a e 9b - População com nacionalidade brasileira em 2001 e 2009

Fonte: INE, Censo de 2001 e Estatísticas Demográficas de 2009

A comparação destas duas pirâmides também mostra o quase desaparecimento
da população idosa. Como o crescimento desta comunidade se fez a partir das
idades ativas, em especial das idades ativas mais jovens, em termos proporcionais
a população com mais de 65 anos passa a ter um peso reduzidíssimo: em 2009 não
chega a 1% dos imigrantes brasileiros.
Tal como anteriormente, todos os indicadores apresentam diferenças se for usado o
critério do país de nascimento. Nessa situação, em 2001, a percentagem de idosos é
de 9%, o índice de envelhecimento atinge os 94 idosos por cada 100 jovens e a média
etária situa-se em 35 anos. Neste caso, ao grupo dos imigrantes de nacionalidade
brasileira que nos últimos anos chegaram ao país deve ser associada uma importante
parcela de portugueses nascidos no Brasil, bem como de brasileiros imigrados
há mais tempo que entretanto se naturalizaram, que alteram profundamente a
estrutura etária dos primeiros.
Ainda no continente americano, venezuelanos, norte-americanos e canadianos
representam populações com alguma importância, embora muito inferior aos
brasileiros. Estes grupos apresentam uma grande diversidade de situações em
termos de envelhecimento, sendo alguns deles particularmente jovens de acordo
com a naturalidade (por exemplo, o Canadá) e envelhecidos de acordo com a
nacionalidade (por exemplo, os oriundos dos EUA).

3.4. Os imigrantes asiáticos
Os residentes em Portugal oriundos da Ásia têm fundamentalmente três origens
geográficas: China, Índia e Paquistão. Estes grupos não apresentam grandes
diferenças entre si se for considerado o critério da nacionalidade (médias etárias
entre 31 e 34 anos), mas são marcadamente diferentes se a análise se basear na
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naturalidade: os nascidos na Índia apresentam uma das médias etárias mais
elevadas, 51 anos, enquanto os outros asiáticos apresentam valores mais próximos,
em torno dos 35 anos. O facto de muitos dos retornados moçambicanos após a
descolonização terem origem na Índia é a explicação mais óbvia para esta diferença.
Considerando o critério da nacionalidade, a maior das comunidades asiáticas é
formada pelos imigrantes com nacionalidade chinesa, que constituem uma das
populações imigrantes mais jovens, com uma média etária de cerca de 31 anos e
com uma proporção de idosos que não chega aos 3% em 2009. Todos os indicadores
que dependem do número de idosos mostram também níveis reduzidos, embora
mais expressivos se for considerada a naturalidade em lugar da nacionalidade.
A comunidade chinesa, que cresceu de forma muito forte na última década, mostra
um nível de envelhecimento reduzido nestes dois momentos (Figuras 10a e 10b).
É de salientar o facto da base da pirâmide mostrar uma forma muito diferente dos
outros grupos imigrantes: há um alargar da base da pirâmide, que pode indiciar um
rejuvenescimento da população no futuro.
Figuras 10a e 10b - População com nacionalidade chinesa em 2001 e 2009

de 2001). Esta variação liga-se à origem destas populações: se no primeiro caso se
trata certamente de filhos de emigrantes portugueses nascidos fora de Portugal, no
segundo trata-se de cidadãos estrangeiros que passaram a viver no país.
De entre as comunidades europeias, a mais envelhecida é a do Reino Unido:
considerando a nacionalidade, a média etária situa-se em 51 anos e a percentagem
de idosos em 25% em 2009. Trata-se, claramente, dos imigrantes mais envelhecidos
a viver em território nacional – pelo menos quando selecionamos as nacionalidades
mais numerosas. Por cada 100 jovens com esta nacionalidade, existem quase 390
idosos. Em alternativa, se considerada a partir do país de nascimento, a média etária
é mais baixa em cinco anos do que tendo por referência a nacionalidade em 2001.
Também a proporção de idosos é menor, apenas 14%, e o mesmo se passa com o
índice de envelhecimento. Em qualquer caso, estes números estão associados aos
britânicos que, desde há muito, residem no território português e às vagas mais
recentes ligadas à “migração de reformados” (Pires et al., 2010).
As pirâmides etárias dos residentes com nacionalidade do Reino Unido mostram, por
um lado, uma população muito envelhecida e, por outro lado, um forte processo de
envelhecimento (significativamente, entre 2001 e 2009 a média da idade sobe 6 anos).
O acentuar do número de “idosos migrantes”, ligados à dinâmica de regiões como o
Algarve, pode explicar esta evolução.
Figuras 11a e 11b - População com nacionalidade do Reino Unido em 2001 e 2009

Fonte: INE, Censo de 2001 e Estatísticas Demográficas de 2009

3.5. Imigrantes de países da União Europeia
As populações com nacionalidade dos países da União Europeia constituem
as comunidades imigrantes mais envelhecidas. Considerando o critério da
nacionalidade, as médias etárias variam entre os 40 anos e pouco mais de 50 anos,
em 2009. A percentagem de idosos situa-se entre os 8% e os 25% e o índice de
envelhecimento indica que existem sempre mais idosos do que jovens. Estes valores
são quase sempre mais altos do que a média portuguesa. Contudo, se se considerar
o critério do país de nascimento, encontramos uma diversidade de situações
invulgar: as médias etárias vão desde os 14-25 anos, para naturais da Suíça e de
França, até aos 40-43 anos, para nascidos em Espanha, Reino Unido e Itália (dados
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Fonte: INE, Censo de 2001 e Estatísticas Demográficas de 2009

Também os alemães e os espanhóis constituem comunidades importantes com
origem na Europa. Tomando o critério da nacionalidade, os alemães mostram
um processo de envelhecimento muito acentuado na última década. Eram já uma
população envelhecida em 2001 mas, uma década depois, essa tendência é ainda
mais significativa, como é visível nas pirâmides etárias (Figuras 12a e 12b). Este
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envelhecimento decorre, fundamentalmente, de um estreitamento da pirâmide nas
idades jovens e ativas-jovens.

Figuras 13a e 13b - População com nacionalidade espanhola em 2001 e 2009

Figuras 12a e 12b - População com nacionalidade alemã em 2001 e 2009

Fonte: INE, Censo de 2001 e Estatísticas Demográficas de 2009

3.6. Os imigrantes da Europa de Leste
Fonte: INE, Censo de 2001 e Estatísticas Demográficas de 2009

Ainda considerando o critério da nacionalidade, a média etária desta comunidade
aumentou quase sete anos na última década, sendo hoje de 45 anos. Também
a percentagem de idosos aumentou até aos 18% observados na atualidade,
traduzindo-se num índice de envelhecimento de 235 idosos para cada 100 jovens
com esta nacionalidade. Contudo, se definidos a partir da naturalidade, os alemães
são, em média, mais jovens (cerca de 30 anos) do que a partir da nacionalidade
(aproximadamente 38 anos) – dados para 2001. Tal como no caso dos oriundos de
França ou da Suíça, a diferença observada está associada aos filhos de emigrantes
portugueses neste país de destino.

A vaga de imigrantes do Leste europeu que marcou os últimos anos mostra uma
evolução muito forte, quer no volume, quer na estrutura etária. Ao contrário das
outras comunidades, os valores são muito similares, quer seja adotado o critério da
nacionalidade ou da naturalidade.
No geral, em termos de distribuição etária encontra-se alguma diversidade, entre
os imigrantes de diferentes proveniências, com médias entre os 30 e os 35 anos. Os
mais jovens são os imigrantes provenientes da Roménia e Moldávia, por contraste
com os oriundos da Bulgária, Ucrânia e Rússia. No entanto, a proporção de idosos é
sempre muito reduzida: geralmente menos de 1%.

Os espanhóis residentes em Portugal também constituem uma comunidade muito
envelhecida, embora menos do que os ingleses e alemães. Pelo lado da nacionalidade,
a sua média etária aponta para 44 anos, em 2009, data na qual se podem encontrar
cerca de 16% dos residentes com mais de 65 anos. Para além disso, como mostram
as pirâmides etárias (Figuras 13a e 13b), a população jovem é bastante reduzida, o
que se traduz num índice de envelhecimento de 303 idosos por cada 100 jovens. Se
considerados a partir do país de nascimento, os imigrantes oriundos de Espanha são
também envelhecidos: em 2001, tinham 24% de idosos, dois idosos por cada jovem e
uma média etária de 43 anos.

A maior destas comunidades, a ucraniana, era muito marcadamente masculina e
concentrada nas idades adultas até há poucos anos. Na atualidade, adquiriu uma
composição mais equilibrada do que anteriormente, embora o sexo masculino
mantenha uma preponderância clara (Figuras 14a e 14b). Em termos de
envelhecimento no topo não houve qualquer alteração e quase não existem idosos.
No entanto, na base da pirâmide assistiu-se a um rejuvenescimento demográfico, o
que está associado aos processos de reunificação familiar e integração no país.
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Figuras 14a e 14b - População com nacionalidade ucraniana em 2001 e 2009

Em síntese, pode verificar-se que, nas comunidades formadas quase exclusivamente
por fluxos recentes, como é o caso dos imigrantes de Leste, as diferenças decorrentes
da opção pelo critério da nacionalidade ou naturalidade não são muito relevantes.
Em qualquer dos casos, a população idosa é muito reduzida.
No caso oposto encontram-se as comunidades constituídas por imigrantes dos
países africanos. Aqui as diferenças geradas pela adoção de um ou de outro critério
são geradoras de leituras diferentes. O país de nascimento aponta para grupos bem
mais envelhecidos que o país de nacionalidade.

Fonte: INE, Censo de 2001 e Estatísticas Demográficas de 2009

As características e evolução manifestadas pela população residente em Portugal
com origem romena são similares às da população ucraniana. Este grupo é,
porém, um pouco mais jovem de acordo com a média etária (cerca de 30 anos),
fundamentalmente devido a uma maior juventude da população em idade ativa, já
que nos indicadores dependentes da proporção de idosos não se revelam diferenças
significativas.
Embora fosse muito masculinizada em 2001, era-o menos acentuadamente do que
a ucraniana e, mais tarde, em 2009, mostra o mesmo tipo de evolução no sentido de
um maior equilíbrio (Figuras 15a e 15b). Os idosos são praticamente inexistentes e
assiste-se, também, a um rejuvenescimento na base da pirâmide.
Figuras 15a e 15b - População com nacionalidade romena em 2001 e 2009

Fonte: INE, Censo de 2001 e Estatísticas Demográficas de 2009
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Os imigrantes brasileiros situam-se entre estes dois pólos. Encontram-se algumas
diferenças decorrentes do critério adotado, mas é visível que é uma das comunidades
mais jovens, em especial se se observar a evolução na última década. Esta foi
também a maior fonte de imigração recente para Portugal nos últimos anos.
No caso dos residentes com origem na União Europeia as diferenças decorrentes da
opção entre critérios são muito acentuadas no caso de alguns dos países de destino
tradicionais da emigração portuguesa. Mas, no caso de se considerar apenas os
grupos mais importantes a partir do país de nacionalidade, pode observar-se um
envelhecimento acentuado, frequentemente maior do que na população de origem
portuguesa. Este é o grupo onde a migração de idosos (ou de adultos em idade
madura) adquire a sua máxima expressão.
4. Conclusão
O estudo do nível e dinâmicas do envelhecimento dos imigrantes em Portugal,
utilizando tanto o critério do país de naturalidade (aqueles que podem ser
verdadeiramente designados de imigrantes, independentemente da nacionalidade)
como o do país de nacionalidade (aqueles que mais frequentemente são associados
ao universo da imigração, mesmo quando já nasceram em Portugal e nunca
migraram), confirma a sua maior juventude e, em certa medida, maior ritmo de
envelhecimento do que a população autóctone – embora se trate de envelhecimento
na base e da população em idade ativa (diminuição de jovens e envelhecimento dos
adultos), e não de envelhecimento no topo (aumento de idosos).
A maior juventude demográfica dos imigrantes tem sido repetidamente valorizada
em vários contextos. Face a uma dinâmica de forte envelhecimento da população
portuguesa, a entrada de imigrantes em idade adulta jovem, bem como o efeito
indireto causado pela sua descendência, provoca um efeito de desaceleração do
envelhecimento que nunca é demais de salientar. Indicadores como a idade média
dos imigrantes, proporção de idosos ou índice de envelhecimento confirmam a muito
maior vitalidade demográfica da população imigrante.
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O ritmo de envelhecimento dos imigrantes parece ser, porém, ligeiramente mais
forte do que a da restante população. A observação de indicadores como o aumento
da idade média dos imigrantes e das pirâmides etárias de alguns grupos mais
numerosos parece confirmar um maior envelhecimento relativo na última década,
causado pelo envelhecimento da população em idade ativa e, em parte, pela
diminuição do número de jovens, mas não pelo aumento do número de idosos – que
se mantêm em valores residuais. Isto é, verifica-se envelhecimento na base e a meio
da pirâmide, mas não envelhecimento no topo. A desaceleração da imigração para
Portugal na última década pode explicar essa tendência, bem como a diluição da
descendência dos imigrantes entre os “nascidos em Portugal” e os “portugueses”, o
que provoca a sua invisibilidade nas estatísticas, e alguma aproximação aos padrões
médios de fecundidade. O caráter recente da imigração para Portugal explica porque,
na maioria dos casos, ainda há poucos imigrantes idosos.
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Para além disto, qualquer que seja o critério utilizado, é muito clara a heterogeneidade
interna dos imigrantes. Mais do que falar em envelhecimento dos imigrantes em
geral, ou do que analisar globalmente o seu perfil etário, interessa discriminar os
diferentes grupos existentes na população. Assim, e apesar de alguma complexidade
resultante de dificuldades de natureza metodológica, verifica-se que as comunidades
de presença mais antiga no país, como algumas de origem africana (sobretudo
Cabo Verde) e europeia (sobretudo países ocidentais da União Europeia), detêm
níveis de envelhecimento superiores à média. O caso dos imigrantes provenientes
do Reino Unido é o mais extremo, o que se liga à particularidade das “migrações
de idosos” – indivíduos que procuram Portugal como local de residência numa
fase avançada do ciclo de vida. Em contrapartida, as correntes mais recentes são
aquelas que apresentam maior juventude. Esse é o caso de alguns imigrantes
provenientes do Brasil, sobretudo os que detêm nacionalidade brasileira, que
acederam maioritariamente ao país nos últimos 15 anos, e de algumas outras vagas
migratórias particulares, como sucede com os chineses.
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Quadro A1 – População residente, portuguesa e estrangeira nos Censos de 1991 e 2001
Censo de 1991

Censo de 2001

Nacionalidade

Naturalidade

9.867.147

9.867.147

Portuguesa

9.710.542

9.414.645

Estrangeira

106.571

452.502

345.931

33.408

266.036

232.628

População Total

PALOP

Quadro A2 – Número de jovens e de idosos na população estrangeira em 1991, 2001 e 2009

Diferença

Naturalidade

Nacionalidade

Naturalidade

Diferença

10.356.117

10.356.117

10.001.074

9.704.645

Jovens

Idosos

Jovens

Idosos

Jovens

Idosos

226.715

651.472

424.757

Estrangeira

68.159

23.807

65.540

38.863

51.026

40.959

99.185

329.116

229.931

Angola

6.452

5.352

7.671

10.730
3.651

1991

2001

2009

Angola

9.365

145.602

136.237

37.014

174.210

137.196

Cabo Verde

2.489

1.720

2.977

Cabo Verde

15.702

31.043

15.341

33.145

44.964

11.819

Guiné-Bissau

934

125

2.265

585

Guiné-Bissau

3.162

6.775

3.613

15.824

21.435

5.611

Moçambique

4.403

3.266

599

5.835

Moçambique

3.172

76.878

73.706

4.685

76.017

71.332

São Tomé e Principe

São Tomé e
Príncipe

2.007

5.738

3.731

8.517

12.490

3.973

Brasil

13.499

24.383

10.884

31.869

49.891

18.022

Venezuela

8.455

15.368

6.913

5.242

22.353

17.111

Estados Unidos

4.672

5.618

946

3.469

7.301

3.832

Canadá

2.728

4.379

1.651

1.952

7.326

5.374

China

356

504

148

2.176

2.287

111

Índia

491

6.413

5.922

1.571

6.639

5.068

Paquistão

309

224

-85

848

858

10

Alemanha

5.398

16.512

11.114

8.387

24.283

15.896

Espanha

6.272

11.343

5.071

9.047

13.957

4.910

França

13.740

60.028

46.288

15.359

95.275

79.916

Países Baixos

1.423

1.874

451

2.741

3.250

509

860

1.013

153

1.793

1958

165

5.977

7.054

1.077

8.227

10.068

1.841

2.178

12.897

10.719

Bulgária

543

628

85

Moldávia

2.984

3.040

56

Roménia

2.661

2.804

143

Rússia

2.089

2.331

242

Ucrânia

10.793

10.946

153

Itália
Reino Unido
Suíça

Mais do que uma
nac.

612

340

1.279

751

Brasil

4.517

4.502

4.706

4.417

Venezuela

7.066

24

3.814

58

Estados Unidos

2.171

742

2.035

720

Canadá

2.136

29

2.201

57

China

47

70

159

108

Índia

142

1.196

75

1.485

Paquistão

21

20

10

32

Alemanha

5.761

445

3.074

841

Espanha

1.833

2.574

1.666

3.333

França

19.573

589

13.280

1.626

427

126

423

301

Países Baixos
Itália
Reino Unido

108

196

280

267

1.432

925

1.776

1.408

9.477

157

54

4

42

5

6

7

Suíça
Bulgária
Moldávia

38

4

98

15

Rússia

214

18

Ucrânia

114

27

Roménia

+ de 1 Nacion.

Fonte: INE, Censo de 1991 e 2001 e Estatísticas Demográficas de 2009
30.256

127.253

Fonte: INE, Censo de 1991 e 2001 e Estatísticas Demográficas de 2009
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Quadro A2 (cont.) – Número de jovens e de idosos na população estrangeira em 1991, 2001
e 2009

Quadro A3 – Percentagem de jovens (0-14 anos) em 1991, 2001 e 2009
Naturalidade
1991

Nacionalidade

Total
1991

2001

Jovens

Idosos

Jovens

Idosos

Jovens

Idosos

25.594

6.486

31.519

11.001

49.457

16.777

Angola

1.771

247

6.340

982

2.898

705

Cabo Verde

1.198

533

4.319

1.595

5.680

2.713

Guiné-Bissau

548

30

2.576

196

2.492

350

Moçambique

684

129

254

276

222

203

São Tomé e Principe

386

51

1.590

273

1.739

370

Brasil

2.933

1.022

3.650

1.057

11.533

712

Venezuela

3.854

26

907

25

119

33

Estados Unidos

1.750

542

768

458

168

388

Canadá

1.275

41

510

97

29

74

China

44

16

265

38

2.779

381

Índia

40

78

59

93

504

83

Paquistão

56

46

17

48

341

43

Alemanha
Espanha
França

1.530

348

1.169

676

643

1.508

849

1.428

1.051

1.643

428

1.300

4.977

242

3.145

507

416

509

Países Baixos

267

127

338

330

392

899

Itália

85

146

164

208

253

365

Reino Unido

956

935

Nacionalidade
2009

1991

2001

2009

20,0

16,0

15,2

20,0

16,0

15,2

Portuguesa

20,2

16,4

15,9

19,9

16,0

15,4

Estrangeira

6,4

2009

Estrangeira

2001

15,1

10,1

24,0

13,9

10,8

Angola

4,4

4,4

18,9

17,1

10,8

Cabo Verde

8,0

6,6

7,6

13,0

11,5

Guiné-Bissau

13,8

10,6

17,3

16,3

10,5

Moçambique

5,7

0,8

21,6

5,4

6,6

São Tomé e P.

10,7

10,2

19,2

18,7

14,7

Brasil

18,5

9,4

21,7

11,5

9,9

Venezuela

46,0

17,1

45,6

17,3

5,5

EUA

38,6

27,9

37,5

22,1

7,0

Canadá

48,8

30,0

46,7

26,1

3,9

China

9,3

7,0

12,4

12,2

19,2

Índia

2,2

1,1

8,1

3,8

8,6
12,6

Paquistão

9,4

1,2

18,1

2,0

Alemanha

34,9

12,7

28,3

13,9

7,5

Espanha

16,2

11,9

13,5

11,6

5,3

França

32,6

13,9

36,2

20,5

8,5

Holanda

22,8

13,0

18,8

12,3

8,6

Itália

10,7

14,3

9,9

9,1

5,6

Reino Unido

20,3

17,6

16,0

12,3

6,3

52,2

5,3

31,6

6,7

6,3

9,0

1,3

1,4

15,5

1.011

1.489

1.036

4.036

1.137

145

53

236

Suíça

Bulgária

34

3

648

36

Bulgária

Moldávia

42

4

3.234

35

Moldávia

Roménia

110

6

4.039

56

Roménia

3,5

4,1

12,4

Rússia

144

8

685

102

Rússia

9,2

6,9

10,9

93

25

6.691

198

Ucrânia

1,0

0,9

12,8

29.234

8.399

Suíça

Ucrânia
+ de 1 Nacion.

9.594

1.474

Fonte: INE, Censo de 1991 e 2001 e Estatísticas Demográficas de 2009
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Quadro A4 – Percentagem de Idosos (65 e mais anos) em 1991, 2001 e 2009
Naturalidade
1991
Total
Portuguesa
Estrangeira

Nacionalidade
2009

1991

2001

Naturalidade
2009

13,6

16,4

17,9

13,6

16,4

17,9

14,0

17,0

18,9

13,7

16,7

18,5

5,2

Total

Nacionalidade

1991

2001

2009

1991

2001

2009

68,1

102,2

117,6

68,1

102,2

117,6

Portuguesa

69,3

104,0

118,8

69,0

104,9

120,2

Estrangeira

80,3

5,3

6,0

6,1

4,9

3,7

34,9

59,3

25,3

34,9

33,9

Angola

3,7

6,2

2,6

2,7

2,6

Angola

83,0

139,9

13,9

15,5

24,3

Cabo Verde

5,5

8,1

3,4

4,8

5,5

Cabo Verde

69,1

122,6

44,5

36,9

47,8

Guiné-Bissau

1,8

2,7

0,9

1,2

1,5

Guiné-Bissau

13,4

25,8

5,5

7,6

14,0

Moçambique

4,2

7,7

4,1

5,9

6,1

Moçambique

74,2

974,1

18,9

108,7

91,4

São Tomé e Príncipe

5,9

6,0

2,5

3,2

3,1

São Tomé e Príncipe

55,6

58,7

13,2

17,2

21,3

Brasil

18,5

8,9

7,6

3,3

0,6

Brasil

99,7

93,9

34,8

29,0

6,2

Venezuela

0,2

0,3

0,3

0,5

1,5

Venezuela

0,3

1,5

0,7

2,8

27,7

EUA

13,2

9,9

11,6

13,2

16,3

EUA

34,2

35,4

31,0

59,6

231,0

Canadá

0,7

0,8

1,5

5,0

10,0

Canadá

1,4

2,6

3,2

19,0

255,2

China

13,9

4,7

4,5

1,7

2,6

China

148,9

67,9

36,4

14,3

13,7

Índia

18,6

22,4

15,9

5,9

1,4

Índia

842,3

1980,0

195,0

157,6

16,5

Paquistão

8,9

3,7

14,9

5,7

1,6

Paquistão

95,2

320,0

82,1

282,4

12,6

Alemanha

2,7

3,5

6,4

8,1

17,5

Alemanha

7,7

27,4

22,7

57,8

234,5

Espanha

22,7

23,9

22,8

18,2

16,1

Espanha

140,4

200,1

168,2

156,3

303,7

França

1,0

1,7

1,8

3,3

10,4

França

3,0

12,2

4,9

16,1

122,4

Holanda

6,7

9,3

8,9

12,0

19,6

Holanda

29,5

71,2

47,6

97,6

229,3

Itália

19,3

13,6

17,0

11,6

8,1

Itália

181,5

95,4

171,8

126,8

144,3

Reino Unido

13,1

14,0

15,6

18,1

24,6

Reino Unido

64,6

79,3

97,8

147,3

389,6

1,2

6,7

23,5

Suíça

1,7

12,8

445,3

2,3

0,8

0,6

0,5

Bulgária

7,4

11,9

8,8

5,6

0,1

0,1

0,2

Moldávia

10,5

9,5

1,1

Suíça
Bulgária
Moldávia
Roménia

0,5

0,2

0,2

Roménia

15,3

5,5

1,4

Rússia

0,8

0,4

1,6

Rússia

8,4

5,6

14,9

Ucrânia

0,2

0,2

0,4

Ucrânia

23,7

26,9

3,0

+ 1 Nacion.
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2001

Quadro A5 – Índice de envelhecimento (idosos / jovens) em 1991, 2001 e 2009

15,6

4,9

6,6

+ 1 Nacion.

116,7

15,4

28,7

Fonte: INE, Censo de 1991 e 2001 e Estatísticas Demográficas de 2009

Fonte: INE, Censo de 1991 e 2001 e Estatísticas Demográficas de 2009
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Quadro A6 – Rácio de dependência de idosos (idosos / adultos) em 1991, 2001 e 2009
Naturalidade

Total

Quadro A7 - Idade média da população segundo a naturalidade
e a nacionalidade em 1991, 2001 e 2009

Nacionalidade

1991

2001

2009

1991

2001

2009

20,5

24,2

26,7

20,5

24,2

26,7

Naturalidade

Total

Nacionalidade

1991

2001

2009

1991

2001

2009

36,9

39,5

41,4

36,9

39,5

41,4

Portuguesa

21,3

25,6

29,0

20,6

24,9

28,0

Estrangeira

6,6

7,1

5,8

8,7

6,0

4,3

Portuguesa

37,2

39,9

41,8

37,0

39,8

41,7

Estrangeira

29,6

34,0

37,4

29,2

32,5

34,8

Angola

4,0

6,9

3,4

3,3

3,0

Cabo Verde

6,4

9,5

3,8

5,9

6,6

Angola

30,7

37,4

26,0

28,4

33,6

Cabo Verde

37,0

40,0

34,4

34,4

34,3

Guiné-Bissau

2,2

3,1

1,2

1,5

1,7

Moçambique

4,7

8,4

5,5

6,6

7,0

Guiné-Bissau

29,3

33,2

26,8

29,8

34,0

31,3

40,1

28,5

35,0

37,2

33,1

34,9

28,1

29,6

32,0

São Tomé e P.

7,1

7,2

3,2

4,1

3,8

Moçambique

Brasil

29,3

10,8

10,7

3,9

0,7

São Tomé e Príncipe

Venezuela

0,3

0,3

0,6

0,6

1,6

Brasil

37,1

34,7

29,8

31,2

32,2

Venezuela

17,1

24,9

17,0

26,0

36,6

EUA

27,4

15,8

22,8

20,4

21,2

Canadá

1,3

1,1

2,9

7,2

11,6

Estados Unidos

27,6

27,9

28,1

33,4

42,3

Canadá

16,1

21,5

18,1

27,3

41,5

China

18,1

5,3

5,4

2,0

3,4

Índia

23,6

29,2

20,9

6,6

1,6

China

39,1

34,0

32,1

30,5

31,4

48,8

51,0

40,5

36,3

34,3

38,4

35,8

36,9

36,5

33,6

Paquistão

10,9

3,9

22,2

6,1

1,9

Índia

Alemanha

4,3

4,1

9,9

10,3

23,3

Paquistão

Espanha

37,1

37,2

35,7

25,9

20,5

Alemanha

21,3

29,2

29,4

38,3

45,2

Espanha

45,0

42,6

45,4

40,9

44,3

França

1,5

2,0

2,8

4,3

12,9

Holanda

9,5

11,9

12,3

15,9

27,4

França

18,5

25,2

19,7

26,8

41,3

32,4

39,0

37,0

42,8

47,5

40,5

43,0

41,0

39,7

Itália

27,6

18,9

23,2

14,6

9,4

Países Baixos

Reino Unido

19,7

20,5

22,9

26,0

35,7

Itália

44,4

16,2

33,1

Reino Unido

38,4

39,8

42,0

45,2

51,2

Suíça

Sd

14,0

Sd

25,3

50,0

26,2

34,4

F

34,3

34,8

32,9

31,7

Suíça
Bulgária

4,8
3,5

Moldávia
Roménia
Rússia
Ucrânia
+ 1 Nacion.

21,9

0,9

0,6

0,6

0,1

0,1

0,2

Bulgária
Moldávia

32,9

0,6

0,2

0,2

0,9

0,4

1,8

Roménia

30,3

30,3

0,4

Rússia

33,1

33,8

35,7

Ucrânia

34,2

34,2

35,3

0,2

0,2
7,7

9,4

Fonte: INE, Censo de 1991 e 2001 e Estatísticas Demográficas de 2009

42,2

30,7

+ 1 Naciona.

F

29,9
Fonte: INE, Censo de 1991 e 2001 e Estatísticas Demográficas de 2009
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Ageing migrants in Portugal: methodological
discussion and empirical evidence
Ruxandra Oana Ciobanu*
Abstract

The article aims to circumscribe and define an emerging group
relevant for research and policy making. For a long time, the buzzword has been the ageing of the countries of Western Europe
and North America, and to address this issue these countries
attracted migrants. Over the past years we have been facing the
ageing of the migrant population itself. Moreover, some people
reaching retirement also migrate. In order to study this population and to address its needs, it is necessary to pin it down. The
research methodology is based on qualitative fieldwork research.
The article discusses the relevance of studying this population, its
diversity and vulnerabilities, all in relation to different methodological issues.

Keywords

ageing migrants, Portugal, taxonomy, health, vulnerability, methodology.

Resumo

Este artigo visa circunscrever e definir um grupo emergente relevante em termos de pesquisa e de elaboração de políticas. Durante muito tempo, o tema da moda foi o envelhecimento dos países
da Europa Ocidental e da América do Norte, e para resolver este
problema esses países atraíram imigrantes. Nos últimos anos enfrentamos o envelhecimento da própria população migrante. Além
disso, algumas pessoas migram após atingirem a reforma. Para
estudar essa população e também para atender às suas necessidades, é necessário caracterizá-la. A metodologia qualitativa utilizada no estudo de que aqui se dá conta foi a pesquisa de terreno.
O artigo discute a relevância de se estudar esta população, a sua
diversidade e vulnerabilidades, tendo em conta diferentes questões metodológicas.
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Ageing migrants in Portugal: methodological
discussion and empirical evidence

Ruxandra Oana Ciobanu

From migrants for ageing societies to ageing migrants1
This article aims to problematize the topic of ageing migrants in Portugal and raise
awareness on what is needed to better understand this emerging population. Two
arguments that complement each other and are both informed by the qualitative fieldwork research conducted in Portugal are presented.2 On the one hand, there are
methodological issues that need to be clarified and agreed upon in order to conduct
comparative research. On the other hand there are the empirical evidences regarding
ageing migrants in Portugal, with a focus on this groups’ vulnerabilities.
Three issues related to the ageing of the population in general and its interplay with
international migration are worth mentioning. First, regarding demographic ageing,
it is known that migration may slow down the pace of ageing but does not avoid it.
Also, demographers envisage the end of “lowest low fertility”. According to Goldstein
and colleagues (2009), the number of countries with Total Fertility Rates (TFR) below
1.3 fell from 21 in 2003 to five in 2008. This is being achieved by the combination of
fertility timing effects and economic, policy, and social factors. Although the current
economic downturn, may suppress TFRs in the short term, it is expected that “formerly lowest-low fertility countries should continue to see further increase in fertility
as the transitory effects of shifts to later motherhood become less and less important.” (Goldstein et al., 2009: 1)
Second, regarding the interplay between ageing and welfare provisions, it is important to differentiate between formal rights and actual practices of migrants. From
this point of view, ageing migrants can be divided into several categories from some
of the least advantaged to others that have equal rights with citizens (Dwyer and
Papadimitriou, 2006). Presenting migrants’ vulnerabilities, the article shows that in
spite of having rights, some migrants might not know their rights and / or how to
access the welfare provisions.
Thirdly, a very recent and important issue present in the political debate is the extension of the retirement age. This has implications for the definition of ageing and for
the age categories used for data collection. According to the OECD, retirement ages,
after falling for decades, have started rising beginning in 2000.

United Kingdom (UK) to 68. Denmark will increase pension age to 67 and then link it
to life expectancy. Along with Norway, Iceland and the U.S. This brings to seven the
number of OECD countries that already have, or plan to have normal pension ages
above 65” (OECD, 2009: 1).
The article articulates empirical evidences with methodological issues. It starts by
legitimizing, defining and presenting the size of the population of ageing migrants. It
moves on to explore this group’s diversity in the Portuguese case, documents their
vulnerabilities and finally points to some data needed to better grasp this group.
The article presents different aspects regarding the vulnerability of ageing migrants.
This discussion is relevant even in a number dedicated to active ageing because vulnerabilities impede ageing migrants from being more active. The understanding of
their limitations, allows the adoption of policies that can better accommodate and
respond to ageing migrants’ needs.
Throughout Europe, until the 1970s immigration was mainly for labour purposes,
which explains that for a long time the image of the migrant was that of “a young
man, active and often single” (Attias-Donfut, 2006: 2). Thus, the migrants played a
role in reinvigorating the labour markets. In this line of argument, the United Nations
(UN) has referred to “replacement migration”, meaning that migrants help Western
Societies and North America deal with the demographic ageing of societies. But this
understanding has been recently challenged as evidences show that the post-second
World War and post-decolonization migrants are reaching the retirement age.
The issue of ageing has been long discussed by researchers, civil society and politicians. Recently the topic of ageing migrants has penetrated the debates. “The
number of older migrants in Europe (and other developed world regions) will grow
substantially during the coming half-century” (Warnes et al., 2004: 308) requiring
more research and responses from civil society and policy makers. It is important to
distinguish between the ageing migrants and the ageing population at large. Still, we
do not know enough about the different problems these groups face and their role in
the community. Addressing the needs of ageing migrants may be a new challenge for
public policies and NGO’s on all territorial levels, ranging from the neighbourhood
level to the European arena and the transnational spaces. This is the case of many of
the immigrants in Portugal who have ties to Africa or the Portuguese emigrants who
have ties to North and South America and elsewhere in Europe.

Research Methodology

“[…] the Czech Republic, Greece, Hungary and Turkey have all recently announced
increases in the normal pension age to 65. And some countries have set out plans for
phased increases in pension age beyond age 65: Australia and Germany to 67, and the

The research methodology that allowed gathering the data for the present article
consisted of fieldwork research from 2010 to 2011 in the area of the Greater Lisbon
and a brief visit in the Algarve. There were ten semi-structured interviews conducted
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with leaders of migrant associations, two focus groups with ageing migrants from
Cape Verde and interviews and informal discussions with ageing migrants (50+) from
different countries (Cape Verde, Moldova, Romania and the UK). Following this, three
workshops were organised that were held within the framework of the Forum on
Migrations of the Calouste Gulbenkian Foundation in Lisbon in 2010 and 2011. The
three workshops were: 1) Ageing migrants in Portugal; Evidences from migrant associations, 2) Estimating the population of ageing migrants based on official data and
3) The impact of the migrants’ ageing on the welfare state and responses at the local
and national level. The first workshop brought together leaders of (migrant) associations, local authorities and medical personnel. The second workshop brought together demographers, scientists and representatives of the institutions responsible
for the data collection. The third workshop brought together researchers, leaders of
(migrant) associations, local authorities, trade union leaders and representatives of
the local administrations. These meetings were integrated in the analysis as expert
group discussions.

Delimitating the field
When discussing the issue of ageing migrants, both concepts need to be clearly defined in order to best grasp the group and allow for comparative studies. First, the
concept of ‘ageing’ is rather blurry as one might argue that ageing starts at birth.
Some of the literature takes as a reference the age at retirement. As shown, the
age at retirement differs from country to country, making international comparative
studies difficult. The UN presents data on the age group ‘60+’, the OECD groups the
population ‘65+’ and the survey SHARE3 collects data for the group ‘50+’. All these
differences in data collection hamper the research on ageing in general and particularly on ageing migrants. Therefore, it is needed an international agreement to favour
comparative studies. A particularly important issue in relation to the age is the way
the question is asked in questionnaires. Collecting the year of birth makes the later
analysis and the demographic analysis of cohorts easier.
The changes in economy and medicine could shape the lifestyle of ageing persons
today (Waite, 2009). Life expectancy is increasing and the health and quality of life at
an advanced age is better. All these make the elderly a population group more likely
to be actively involved in various undertakings (see the Report of the project “Active Ageing of Migrant Elders Across Europe”, 2009); whether through actual work or
through volunteering and informal care provisions or intergenerational transfers. As
a consequence of this, it is important to explore the active participation and contribution ageing migrants bring to society in the country of origin, at the destination or in
the emerging transnational spaces. Thus it is also relevant to differentiate between
age categories due to the different needs people at different ages have and the way
they can contribute. The three groups would be: the young old from 60 – 70 year old;
the old ones from 70 – 80; the older old above 80.
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Second, the article problematizes the concept of ‘migrant’ for the particular group of
ageing migrants and more broadly for the data collection. With regard to the group
of ageing migrants, some representatives of Portuguese associations questioned if
the people who arrived in Portugal in the 1970s at an early age and have aged in Portugal are migrants4. In other words, does a person actually stop being a migrant and
when does this occur? Many of those who arrived in Portugal in the 1970s received
then Portuguese citizenship or have later on acquired it and enjoy equal rights with
nationals. Moreover, these persons have lived most of their life in Portugal, have had
children in Portugal, and aged in Portugal. This particular issue, made others enquire if the status of migrant still applies to these persons.
However, one would just as legitimately enquire if these people want to ‘loose’ their
prior cultural identity and be considered Portuguese. In this sense, Mr. M. (General
Confederation of the Portuguese Workers – CGTP5, Gulbenkian workshop 3) a national of Angola, told us that many Angolans chose to leave Portugal and migrate
to the UK because they wanted to be identified as Angolans and not as Portuguese.
However, this is rather linked to a broader discussion of cultural and political identity,
which does not have its place here.
A very relevant discussion for methodological purposes refers to the definition of
someone as an international migrant. There are several ways of defining migrants
according to which data is also collected on this issue. The article focuses just on two
of these definitions. On the one hand, there is the collection of data based on place of
birth. In other words, an international migrant is someone who resides in a country
other than the country of birth. The OECD and United Nations Population Unit use
this definition in the data collection and systematisation. On the other hand, there
is the definition of international migrants by legal nationality. By asking questions
on nationality and not on place of birth, a person who was an international migrant
for a certain number of years becomes a national/citizen. In the study of rights, the
characteristic of national/non-national is very significant marking the equal, partial
or very limited access to welfare benefits. For the understanding of more refined
aspects such as everyday practices, the role of the family, political and civic participation, the knowledge of one’s migration background proves also of importance.
The ageing of the migrant population is today evidence. There are various categories
of ageing migrants and different countries are confronted with different categories.
The case of Portugal is even more interesting given that, over the years, Portugal has
been both an emigration and immigration country. This article has two objectives:
first to give a general overview of the ageing migrant population in Portugal acknowledging the heterogeneity of this group. Second, it aims to pin down this population
in relation to their sources of income, living arrangements, health issues and reflections on return.
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The size of the population
In spite of being obvious, the process of the migrant population’s ageing is not well
documented in studies done by demographers and statisticians. In the following paragraphs, the article will try to give an image of what is the size of this population. To
do so, the first question to ask is ‘What data is out there?’.
At the international level, OECD, Eurostat and UN provide some of the most used
statistics portals and databases. However, data on migration and ageing is rather
scarce. These databases are limited to descriptive statistics: numbers of foreign-born / foreign citizens, age and gender groups, levels of education and so on. This
data does not provide information on health, needs of the population, time-use and
other variables allowing for a more refined analysis. The Survey of Health, Ageing
and Retirement in Europe (SHARE) provides such data, however on a limited number
of countries.
Eurostat provides data not only for the European Union (EU) Member States and Candidate Countries but for the European Free Trade Association and other countries
as well. It offers information for a large range of demographic indicators, including
statistics on populations at national and regional level (census tables, population estimates and projections) as well as for various demographic factors (births, deaths,
marriages and divorces, immigration and emigration) influencing the size, the structure and the specific characteristics of these populations.
Both the data of OECD and Eurostat comes from the national institutes of statistics in
the various countries and other institutions at the national level. Consequently, this
data has not necessarily been harmonised at international level.
To estimate the size of the phenomenon the article briefly refers to some statistics
from around the year 2000. The total number of foreign-born persons above the age
of 65 in OECD countries6 was of 10,545,4607 around the year 2000. Out of these, there
were 6,074,249 women and 4,471,211 men. The total number of foreign-born residing in OECD countries was of 75,715,865. This means that the foreign-born ages 65+
constituted fourteen per cent of the total of foreign-born residing in OECD countries.
The European countries in the OECD database were adding up to a total of 4,945,900
foreign-born persons over 65. Out of these, 2,106,463 were men and 2,839,437 women.

In Portugal, the Service of Foreigners and Frontiers8 (SEF) is very important in the
data gathering on international migration. It publishes a yearly Report on Immigration, Frontiers and Asylum. It disseminates data on the foreign population residing in
Portugal. The problem is that it only includes those having a valid residence permit,
leaving many visa holders out of this computation. According to the report for 2009,
the ageing index of the migrant population is lower than that of the Portuguese population. The report mentions that the group of ageing foreigners, holders of a residence permit, residing on Portuguese territory is of 16,710. out of which 8,280 are
men and 8,430 are women (SEF, 2009: 33). This represents only 3.67 per cent of all
the foreigners residing in Portugal (SEF, 2009: 34). The data for 2010 is of 18,306 with
9,028 men and 9,278 women (SEF, 2010: 22). In only one year, the growth rate9 of the
ageing migrant population is of 9.55 per cent.
Ageing migrants categories in Portugal
Ageing migrants are not one homogeneous category; contrarily it is a very heterogeneous population. Different categories can be built depending on different criteria
and research aims. This article uses as criteria the flow of migration, the relation
between the international migrant and the country of destination and gender.

The flow of migration
In 2004, Warnes and his colleagues wrote an article pinning down the diversity of
older migrants in Europe. The present classification builds on their work and refines
the discussion while focusing on the Portuguese case. The categories are anchored
in the fieldwork research and an overview of the migration literature on Portugal.
Taking as a reference the flow of migration, there can be identified the following categories. They are not exclusive and there is overlapping between categories.

The National Institute of Statistics (INE) in Portugal provides figures on: foreign population with resident status, foreign population that requested resident status and
labour force population. The age category that appears in the INE statistics is ‘65+’.
For researchers it would be most relevant to have data also by place of birth / foreign
born and also differentiated by age categories.

The first category brings together the large group of persons who arrived after the
decolonization. There were people from the former Portuguese colonies (Cape Verde, Mozambique, Guinea Bissau, São Tome and Principe and Angola) who migrated to Portugal after receiving their independence in 1974. When one goes deeper in
the fieldwork, the migrants from the PALOP countries do not form a homogeneous
group either. There are different sub-groups within this category. There are distinctions between the ones who migrated from Africa to flee the war and civil unrest and
those who migrated looking for a job in Portugal. One should also bear in mind the
different hierarchies that exist among them. These hierarchies emerged during the
colonisation period when Cape Verdeans acted as bureaucratic representatives of
the Portuguese empire in the other colonies. Also, there was a migration for studies
from some of the PALOP countries10. Furthermore, from Cape Verde there are ties
between the people depending on the islands they are from. In spite of having migra-
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ted almost 40 years ago, the connection to the place of origin is still strong. During
the focus group and the other interviews conducted in Cova da Moura11, when asked
where they are from, people referred to Cape Verde, but also the Island Fogo, Santiago, São Vicente or Santo Antão.
A second category refers to those who experienced multiple migrations. In this category enter two sub-groups. First there are the so-called “twice migrants” who migrated to a country in their youth, and afterwards migrated again to a second country.
This term was initially used to name migrants of Indian ancestry coming to Europe
(Portugal and the UK) after East African countries (Mozambique, Uganda, Tanzania
and others) gained independence. Second, there are the Portuguese labour migrants
from after the Second World War to France, Germany or Switzerland who after retirement choose to return. There are also the Portuguese emigrants to Venezuela or
Canada. The migrants in this category often lead transnational12 lives, as they go back
and forth to visit their children and grandchildren who settled in their former country
of destination or they parents settled abroad.
A third category refers to those who became migrants only recently to help their children who are labour migrants or just to be closer to their family. This is called the
“0 Generation” (Nedelcu, 2009). They migrate to take care of their grandchildren and
also in order to be closer to their adult children. This is the case of grandparents
from Romania, Ukraine, Moldova or Cape Verde who are helping their children and
sometimes work to supplement the family´s income.
A forth group captures the so-called “sunset migration” (King et al., 2000) or retirement migration. This refers to those who become migrants after retirement. In this
category are to be found mainly persons from Germany, the Netherlands, the Scandinavian countries or the UK who have migrated to Southern Europe, initially Italy
and France, and later Spain and Portugal, and recently Turkey. In Portugal alone, the
migrants from the UK have been the most representative groups of migrants from
the EU until 2008 (SEF, 2009: 37).
The fifth group refers to the migration for medical purposes. In this group migrants
from the PALOP countries that have agreements with Portugal enabling their citizens
to use the Portuguese medical services in cases where they cannot receive treatment
for their disease in the country of origin can be identified. The leader of the São Tomé
and Príncipe Association told us that among the migrants for medical purposes there
are ageing persons, but there are also many children and adults.

The relation to the state
There can be differentiated categories of ageing migrants depending on their country
of origin and their status at the destination, i.e., regular/irregular status or citizenship.
Rodríguez et al. (2010) distinguish between four groups of ageing migrants: 1) elderly
migrants with full citizenship rights, 2) elderly migrants in a dependent situation, 3)
elderly migrants in an ‘irregular’ administrative situation and 4) ‘economic’ migrants
ageing in place and international retirement migrants. The benefit of this categorisation is that it allows a longitudinal approach and to look at the changes through
which migrant group one has passed through along the changes in policies. Simultaneously, this categorisation seems to leave out the experience of interacting with
authorities as well as knowing one’s rights. For example, it puts in the same group
the economic migrants ageing in place and the international retirement migrants.
Legally, both groups have a regular status and are entitled to similar rights. Nonetheless, the fieldwork research pointed to the fact that the international retirement
migrants know their rights very well, when they lack information they either use an
association of the British landowners that provides them with knowledge or clarifies
issues on the Portuguese legislation or makes use of a lawyer or an accountant. At
the other end are the migrants from the PALOP, who, according to an interview with
a leader of an association from the neighbourhood Talude, do not know their rights.
Moreover, sometimes, they are frail and old and their adult children cannot afford to
take a day off from work in order to bring their parents to a doctor. To sum up, having
the same rights does not mean that people behave in a similar manner.
Another aspect is that people might be regular for a while; however they might fall in
an irregular situation later on. These categories are not permanent. Sometimes people because of bureaucratic difficulties or because they do not know the system, they
do not renew their documents. Due to the fact that they can get by in this situation,
they end up postponing, thus perpetuating ending up in a situation of vulnerability
(Ms. M., The Cape-Verdean Association in Setubal, Gulbenkian workshop 1). Such
details are very important for a more refined analysis and understanding of people’s
behaviour.

Gender

A migration strategy that applies to several categories of migrants is family reunification. This is used by the Moldovans and Ukrainians who need a visa to enter Portugal
and also by persons from PALOP countries who have family members in Portugal and
upon arrival also use sometimes the Portuguese medical system.

The fieldwork research showed that a very important variable that one needs to
take into account is gender. The literature on migration already points to differences
between men and women in the migration decision, remittances patterns and use.
There are some flows which are clearly feminised – such as the domestic migration
from Latin America to Europe (Henshall Momsel; 1999, Lutz, 2008), the migration of
nurses from the Philippines to the United States (US) (Hondagneu-Sotelo, 2003) and
so on. Also, there are the flows to Central and Western Europe following the Second
World War, which were of mainly men from Southern Europe and North Africa (Sayad,
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1999). Moreover, at the destination, there are clear differences between men and
women with regard to their integration in the labour market and the possibilities to
have regular employment associated later on with a pension.
The interviews with leaders of migrant associations show that men appear to have
been more likely to work with a contract than women. For example in the first waves of migration, following the 1970s decolonisation, women were more likely to stay
home, take care of the children, and work in the household and the land around the
house while men were working formally. Mr. C. (leader of the Sports and Cultural Association from the neighbourhood Pedreira dos Húngaros13, Oeiras, from Cape Verde)
told us that women used to work less for a wage in the generation of those who arrived to Portugal in the late 1970s or 1980s. Many women worked and are still working
in the domestic care sector, which is rather informal. Thus they were less likely to
have contributed through taxes towards a pension or contributed very little. This accounts for the fact that women are more likely not to have pensions now at an advanced age, in spite of having a longer life expectancy. Thus, they are generally in a more
vulnerable situation. This makes it more likely for women to work until an advanced
age, fact confirmed also by the president of an association from Cova da Moura.
Ms. S., leader of the Association for Recreation and Improvement in the neighbourhood Talude14 (AMRT), showed us a different facet of the migration from Cape Verdeans. Most of the ageing persons come to live in Talude through family reunification
requested by their children. They don’t come to work. The women usually come for
two reasons: because they are widowers or the husband has more than one family
and stays in Cape Verde with one of the other families. These women are in a depent
situation.

The heterogeneity of national groups
One of the limitations of the research on ageing migrants is that it focuses on national groups; e.g. the British in the Algarve or the Cape Verdeans in Portugal, while
both groups reveal significant internal differentiations. Within the group of the British
international retirement migrants to Portugal, there are many who are well off and
some who are still working to supplement their income. When it comes to the Cape
Verdeans, there are various flows of migrants from the former Portuguese colony.
Depending on the flows of migration, these have had different participations on the
Portuguese labour market, knowledge of Portuguese and different rights in Portugal; in other words, possibilities to integrate.
Furthermore, the very group of PALOP countries is heterogeneous. While there
are some similarities, these are surpassed by differences. Ms. N. (The Association
Prosaudesc, Gulbenkian workshop 1) explained that Cape Verde established more
agreements with Portugal to protect its citizens abroad, while this is not the case
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of migrants from São Tomé and Príncipe and Guinea Bissau. Also, the migrants
from PALOP countries have different levels of education and reasons to migrate. For
example, Mr. L. (member of the local administration – eleito local – Cacém, Sintra,
Gulbenkian workshop 1) underlined that many Mozambicans came to Portugal to
study. Research needs to take into account all these differences.
A qualitative account of ageing migrants’ life in Portugal
This part discusses some issues related to the vulnerability of ageing migrants:
sources of income, housing and general livelihood of ageing migrants, the ways
they address health issues and the issue of return. Besides presenting the different
groups, this part looks beyond at the similarities and differences among the groups.

Which are ageing migrants’ income sources?
Generally, the ageing migrants can have three sources of income: a pension, salaries
or social benefits. Ms. S. (AMRT) presented us with the situation of Cape Verdeans in
relation to retirement pensions, distinguishing three categories of people who have
worked in Portugal and have pensions. There is the case of men who worked for
the Portuguese colonial government who receive their retirement pension. For the
people who came through family reunification, their children ask for an elderly supplement (complemento solidário para idosos), especially in the cases of women, who
do not have a pension from Cape Verde because traditionally in Cape Verde they did
not work [for a wage] outside of the house and if they happened to do so, they worked
in the informal market (rebidantes).
Ms. C., from the association Aguinenso, told us that some people from Guinea Bissau
who aged in Portugal have been unemployed for years. They have lost their jobs and
it has become difficult to find new jobs because of their age. They usually did not
work enough time15 to have a retirement pension, so they live from a social pension
(rendimento social de inserção) and from money they get from the other persons in
the household, a couple of euros now and then.
One of the reasons the elderly from Guinea Bissau came to Portugal was to claim retirement pensions because they fought in the independence wars in the Portuguese
army. In many cases people have war injuries. Only nationals are eligible for these
pensions, so people stay in Portugal for the time needed to acquire nationality16. By
the time they receive their pensions, they have been in Portugal for longer than six
year and they rarely return to Guinea Bissau. They know they will not have the same
medical assistance they have here (Ms. C., Aguinenso).
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In the case of the Romanian and Moldovan migrants to Portugal, the situation is quite
different. There are some citizens of these countries who came to Portugal to work
in the 1990s or 2000s and have aged in place. Some still work until they are not able
to do so anymore and plan to return to Romania or Moldova. Some have already returned to Romania – an example being the parents of a respondent who were in their
late 50s at the time of return. Also the ones who came to Portugal to be closer to their
family or to help their adult children raise the grandchildren are in majority women.
They have the pension from the country of origin, but this is too little to live off of it.
Consequently, they have jobs usually as domestic workers.
The British constitutes a population that it is generally portrayed by the literature as
enjoying good weather and having extended holidays. On the contrary, the short visit
to the Algarve for the purpose of this research introduced me to two British families
whose members are still working or have recently stopped working. Mrs. J. and her
husband who are young migrants to the Algarve in their 50s both work during the
summer in the tourism industry and she also works as a domestic now and then.
Mrs. S.’s husband worked for a British removal company until he had brain surgery
and could not work anymore.

Where and how do ageing migrants live?
It goes without saying that due to the heterogeneity of ageing migrants, this group is
spread. First, when looking at Lisbon, the migrants are to be found in the city centres
as well as in the outskirts of the city. This depends in some cases on the time when
migrants came to Portugal and their economic integration in the labour market in
terms of both the places where they worked and economic status.
Some of the migrants who arrived after the de-colonisation process live in migrant
neighbourhoods such as Cova da Moura, Talude, some parts of Oeiras and so on. The
first two neighbourhoods started as illegal occupations and housing developments.
People built their houses without permission from the town hall. When we went to
Cova da Moura, many of the respondents accentuated that they had good sanitary
conditions. Nonetheless, there are stringent problems with regard to the infrastructure: the streets are not straight, there is not a neighbourhood plan and there is a
need for better water supply, electricity, sewers and so on.
Over the years, there have been re-housing projects done without the necessary social and economic infrastructure; e.g. post office, health care centre and others, or
these stopped functioning once the re-housing process was finished many times for
economic reasons. This could have contributed also to the isolation of some neighbourhoods and of their inhabitants accordingly. In the case of poor migrant neighbourhoods such as the ones mentioned above and others, it would be relevant to explore
in the future if the youngest generations are moving more towards the city and the
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ageing are left alone in these areas. This would potentially create problems such as
the marginalisation of ageing migrants.
However, knowing where there are agglomerations of ageing migrants would be important in order to place medical centres, day centres and better infrastructures –
given that it is harder for ageing persons to be mobile.
When we asked information about homes for the ageing, there was a general agreement that ageing persons would not go to a home, but they would be taken care of
in the family. The ageing migrants sometimes use day centres. From the leader of
the Sports and Cultural Association from the neighbourhood Pedreira dos Húngaros
we found out that there are old Cape Verdeans who go to day centres, spend the day
there, have lunch and also take dinner home and are taken care of. In Talude, the
president of the AMRT told us that some older people get support in their own houses
from religious institutions like Sagrado Coração.
The ageing migrants from Eastern Europe also share houses with their adult children and are spread throughout Lisbon. The group of ageing migrants from Northern
Europe are clustered mainly in the Algarve. Although the group of international retirement migrants is also mixed, bringing together people with different economic
situations, the housing conditions are still generally good.

How do ageing migrants address their health problems?
The use of medical services depends highly on the migrant’s status in Portugal, the
knowledge of the health system and how to access it. The Portuguese health system
is quite open and accessible. Anyone who is registered with the authorities in Portugal can use the local medical centres (Fonseca and Silva, 2010; Silva, 2005). The
people from the former colonies, because they either have always worked in Portugal
or came by means of family reunification, they have access to health as any national.
However, as throughout Europe, there are long waiting lists for specialist doctors.
Also, due to the lack of doctors, many ageing migrants as well as many Portuguese
do not have a family doctor.
Portugal constitutes a particular case in Europe when it comes to the health provisions and the migrant population. Portugal has agreements with regard to health
assistance with its former colonies called junta médica. This entitles people from the
countries that were part of the Portuguese empire to travel to Portugal in order to
get medical assistance if it is not available in their country. As it was mentioned in an
interview people from different age groups equally benefit from these agreements.
There is also the case of ageing persons who come to Portugal to visit their adult
children for a few months and also receive at this time medical treatment. Angolan
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seniors are such an example. They come sometimes to Portugal to their children and
also get medical treatment (Ms. R, president and psychologist, and Ms. L., psychologist, the Angolan Association of Residents in the Municipality of Odivelas – ARACODI17)
In cases when people don’t have to stay in the hospital, they stay in the house of
neighbours (patrícios, people from the same tabanca, village). People are obliged to
welcome a patrício in their homes at any time. (Ms. C., Aguinenso) This underlines
the strong sense of community people maintain even when they are abroad.
Relating to health services, the ageing persons use the health centre of their area
of residence. The people from Cova da Moura mentioned that they usually go to the
Medical Centre in Buraca. There is also a programme – Programa de Apoio a Doentes
Estrangeiros (PADE) – of the Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI) addressing particularly ill foreigners. Elderly people who need medical
care rarely participate, because they would have to live in a special house during
the treatment. They would rather stay in their own houses. Usually people from
the community help the elderly when they are sick or even with the everyday needs
such as buying or cooking food. (Ms. C., Association of Guinean Social Solidarity –
– Aguinenso18)
People do not know their rights. Also, in the workshop some people underlined that
the institutions are not ready to deal with ageing persons and particularly migrants.
First, people do not know where they can go or if they should even try. And if someone
went once to an office or to a doctor and was treated harshly, they do not return and
may end up in a situation of vulnerability. Ms. S. (AMRT, Gulbenkian workshop 1) accompanied an ageing person to a medical center and she herself did not understand
what was explained. She says that these people do not even speak Portuguese well,
which adds to their vulnerability and lack of security.
Ms. M. (The Cape-Verdean Association in Setubal, Gulbenkian workshop 1) underlines that some people end up in situations of irregularity because they did not renew
their documents. In a small environment they have managed, but when they face a
medical problem and they go to ask for the help of the association it is uncovered that
they are not entitled to free medical treatment.
Ms. N. (The Association Prosaudesc, Gulbenkian workshop 1) gave an example of the
lack of knowledge that inhibits people to access medical services. If someone aged
65+ has a complemento de idoso, they receive a document from the Social Security
exempting them from the consultation fee (taxa moderadora) and the tests costs. But
if they do not know this, they need to pay over 30 Euros for a consultation and also
the cost for additional tests. All these are complicated and people end up not using
the health services.
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With regard to the Romanians, they usually get an European Health Card upon departure from Romania and they can use it in Portugal. Based on this card, they can only
use the emergency services in hospitals. In the case of those who are contributing
through taxes, they can use the medical system like nationals.
The case of the British migrants is very important to be discussed when it comes to
the health sector. Many of them have not contributed to the Portuguese welfare system. Being part of the EU, they are entitled to use the Portuguese health system. In
the first expert discussion, a participant from the Netherlands said that some of the
ageing migrants (from the Netherlands) would return home in case of health problems. The interview we conducted in the Algarve showed the contrary, that even when
facing serious health problems, some migrants stay in Portugal. Mrs. S.’s husband
had a brain tumour and he had the surgery in Faro.
Depending on the financial possibilities of the different ageing migrants from the UK,
some of them do a private medical insurance at the beginning of their residence in
Portugal. This was also the case of Mrs. S. (F, 60, UK) and her husband (64). Later on,
however, they have given up their private insurance because of the high costs. They
also mentioned that in the Algarve there are many British doctors, however they are
expensive. The problem for the British in using the Portuguese health system is their
lack of language knowledge.

What are ageing migrants’ reflections on returning?
The discussing of returning enters the debate on vulnerability for two reasons; on the
one hand, migrants consider returning because they have too small pensions, which
would be sufficient to live in the country of origin, thus to avoid vulnerability. On the
other hand, migrants might choose not to return because they would not have the
medical assistance they do in Portugal, in other words, they would be vulnerable if
they return and cannot be treated.
In general, in the migration literature, the return remains a myth. Most migrants leave the country of origin thinking that at some point they will return. Nonetheless, as
literature (Sayad, 1999) shows, they rarely do. Mr. C. (Sports and Cultural Association
from the neighbourhood Pedreira dos Húngaros) told us that the plan of many Cape
Verdeans who came to Portugal beginning in the 1970s was to work and make money
for a year, send money home to build a house and improve his life and his family’s life,
and after return to Cape Verde. However, this was rarely the case. Even now that they
are 50 or 60 years old, many Cape Verdeans say they want to return to Cape Verde.
But in reality, they don’t have the financial means to do so, and stay (Ms. S., AMRT).
In the case of the people from Guinea Bissau, there are many people who come to
Portugal to receive the pensions they are entitled to – as mentioned before. While
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they are waiting for the pension, the family comes to join them. Even if life in Portugal
is not as they imagined, as Ms. C (Aguinenso) told us, there is a feeling of shame in
returning without money. So people continue living in Portugal.
In the case of the migrants from São Tomé and Príncipe, there is some return migration. This does not occur towards São Tomé and Príncipe, but moreover to Angola.
Some people had migrated from Angola to Portugal, and some left their families in
Angola and because they maintained these ties choose to return (Mr. D., São Tomé
and Príncipe Association).
Return migration is a complex issue and depends on many variables. Having houses
in Portugal and not any more in Cape Verde or elsewhere makes it less likely to return. The presence of the family in Portugal makes migrants not want to return to the
country of origin. There would not be anyone there from their nuclear family to take
care of them. Also, at an advanced age, many migrants think about the possibility of
getting a better medical treatment and in Portugal they can receive such assistance.
This was mentioned as an important deterrent for return by many respondents. The
return to the country of origin remains though a romantic reflection.
One of the problems when reaching retirement for many migrants is that they have
paid little contributions towards a pension or they did not even pay contributions due
to the precarious work and type of contracts. As a consequence, they reach retirement with very small pensions. Because there are agreements and the pensions are
transferable in the case of the PALOP countries, some people choose to return. As
Ms. M. (The Cape-Verdean Association in Setúbal, Gulbenkian workshop 1) said, “in
Cape Verde, someone who has 200 Euro per month is senhor”. Nonetheless, there
are cases when people have lost contacts to their family in Cape Verde. The role of
the association is in these situations to re-establish bridges in order to help ageing
migrants return.
Conclusions and future lines of data collection and research
To sum up, the reality of the ageing migrants is very diverse. This was merely an
overview of this population in the Portuguese context, which aims to incite for more
research. The article presented the ageing migrants and the situation of vulnerability.
Such studies are relevant in order to address some of the problems the population
is facing. Another facet would be to discuss the active ageing of this population and
their various contributions.

present study it allowed us to point to limitations of the concepts and the way to
measure them and accordingly refine the data collection. Nonetheless, in order to
understand patterns and the long-term implications of ageing on the welfare systems, it is important to collect quantitative data. To address any topic, researchers
need institutions to collect data, treat and disseminate data on ageing migrants. This
is also the case in Portugal. The deficit of data limits the research analysis and the
potential to put forward policy recommendations.
There are particularly three types of statistics that are very relevant in the study of
ageing migrants. First, data on the health, care needs and services that the ageing
migrants use. The day centres as well as the houses for ageing persons (centro do
dia / lar) would be able to collect and systematize data on some of these issues. The
problem is that many of these institutions are private and cannot be required to collect or to provide data.
Second, a scarcely captured population in the data are the retirement migrants. In
Spain there has been conducted a large survey on this population (Rodríguez et al.,
2010). The retirement migrants in Portugal are hardly studied and most often are
regarded as tourists. On the contrary, this population lives in Portugal; some are
working or have worked in Portugal, pay taxes and also make use of the public services.
Third, a particular type of data that is useful to capture the contributions of the ageing
migrants and would allow calculating even the economic benefits that ageing migrants can potentially bring through the provisions of informal care, housework and
so on is obtained through time-use surveys. This would be a valuable instrument in
studying active ageing. In Portugal, there was such a survey in 1999, but there was
no follow-up.
Also, there is a need for national and international comparisons. There is little understanding of patterns, similarities and differences within and across countries.
Multiple comparisons should be done: first among the different sub-groups of ageing
migrants in one country and across countries. This would allow going beyond simplistic taxonomies based on ethnicity, and understating the impact of the context
from the destination on the vulnerability or wellbeing of ageing migrants. Second,
comparisons between ageing migrants and ageing nationals should be conducted.
As some of the participants in the expert discussions have argued, large parts of the
ageing nationals live in vulnerable situations as well.

The topic of ageing migrants is a young topic, mainly due to the recent increase in
this particular population. There is an emerging body of literature looking at various
aspects with regard to this population. Qualitative data has many benefits. For the
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Notes
1
I am greatly indebted to the support of the Calouste Gulbenkian Foundation, in particular of Luísa Valle and Hugo Seabra,
as well as of Professor Margarida Marques, Joana Lopes Martins and Diana Tomás. This article benefited of their conceptual,
linguistic and financial support.
2
The fieldwork research was conducted as part of a larger research activity supported by the Calouste Gulbenkian Foundation.
This article is based on the publication “Migrantes Idosos em Portugal”, Lisbon: Calouste Gulbenkian Foundation, January
2012, written together with Professor Margarida Marques.
3
SHARE is the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, more information can be found at: http://www.share-project.org/, 18.10.2011.
4
In a strict conceptual way, according to the definition of the UN, a migrant is “any person who lives temporarily or permanently in a country where he or she was not born, and has acquired some significant social ties to this country” (UNESCO glossary, http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/social-transformations/international-migration/
glossary/migrant/, 21.10.2011).
5
Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses
6
The OECD countries for 2000 were: Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal,
Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the UK and US. Until November 2010 more countries joined and now
there are 33 members. These are: Chile, Iceland, Israel, Korea and Slovenia.
7
The data is from the Censuses around the year 2000.
8
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
9
This is calculates as (V present – V past) / V past * 100.
10
PALOP is the abbreviation for African countries of Portuguese language. These are Angola, Cape Verde, Guinea Bissau,
Mozambique and São Tomé and Príncipe.
11
Cova da Moura is a neighbourhood inthe outskirts of Lisbon. It is mainly inhabited by migrants from Cape Verde although
there are also, in smaller numbers, migrants from Angola, Mozambique, Guinea Bissau, Eastern Europe and Northern Portugal.
12
The term “transnationalism” names the practices of people that cross borders and unite the origin to the destination. The
people who have a house in both places, who keep in touch with their kin and friends, send home remittances or are very active
in the home community and living to a certain extent in both the origin and the destination.
13
Associação Desportiva e Cultural da Pedreira dos Húngaros.
14
Talude is an irregular neighbourhood inhabited almost mainly by Cape Verdeans (only one Pakistani family and two Brazilian
families).
15
In Portugal, to benefit from a pension it is necessary to have contributed for 15 years.
16
The time needed to have resided in Portuguese territory is of at least six years (http://eudo-citizenship.eu/NationalDB/
docs/POR%20Law%2037%2081%20as%20consolidated%20by%20Law%202%2006%20%28English%29.pdf, date consulted
01.12.2011).
17
Associação dos Residentes Angolanos no Concelho de Odivelas.
18
Associação de Guineense de Solidariedade Social – Aguinenso.
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Envelhecimento ativo e saúde num estudo de caso
com idosos imigrantes
Bárbara Bäckström*
Resumo

Palavras-chave

Este artigo resulta de um estudo em que se pretendeu entender a
relação entre condições socioeconómicas, saúde e envelhecimento ativo. Identificaram-se as atividades relacionadas com o envelhecimento ativo, a relação com a saúde, as estratégias utilizadas e
os seus determinantes. Optámos por uma metodologia qualitativa
baseada em entrevistas semiestruturadas e os dados recolhidos
foram tratados através de uma análise de conteúdo temática. Analisámos dois grupos socioeconómicos de idosos cabo-verdianos,
num total de 22 entrevistados, de ambos os sexos. O grupo socioeconómico interfere diretamente nas questões do envelhecimento
ativo. Evidencia-se que na categoria social mais elevada a condição
socioeconómica determina o envelhecimento ativo mais do que as
questões de saúde. No grupo de condições socioeconómicas mais
baixas, a condição socioeconómica atua a par das condições de
saúde e ambas determinam as atividades que os idosos desenvolvem.
idosos, imigrantes, saúde, envelhecimento ativo, grupos
socioeconómicos, cabo-verdianos.

Abstract

This article results from a study that seeks to understand the relationship between socio-economic conditions, health and active ageing. We identified the activities related to active ageing in
relation to health, the strategies used in active ageing and their
determinants. We chose a qualitative methodology based on semi-structured interviews and the data was processed through a thematic content analysis. Two socioeconomic groups of elderly Cape
Verdean, involving 22 interviewees of both sexes, were analyzed.
We found out that the socio-economic condition interferes directly
in the affairs of active aging. In the group with a higher social position, socioeconomic condition determines the active aging rather
than health issues. In the group with a lower social position, the
socio-economic conditions acts in parallel with health conditions
and both determine the activities that older people develop.

Keywords

elderly, immigrants, health, active ageing, socioeconomic groups,
Cape Verdeans.
* Investigadora do CEMRI, Universidade Aberta (barbarab@univ-ab.pt).
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Envelhecimento ativo e saúde num estudo de caso
com idosos imigrantes

Bárbara Bäckström

Envelhecimento da Sociedade
Entre o início e o fim do século XX a população mundial mais do que triplicou o seu
número, tendo sido há pouco tempo celebrados os 7 milhares de milhão de indivíduos. Este aumento não se processou de modo linear ao longo do tempo, sendo
fundamentalmente a partir da segunda metade do século XX que o crescimento da
população acelerou. De acordo com as projeções das Nações Unidas, o mundo poderá, em 2050, contar com cerca de 9 milhares de milhão de indivíduos (Valente Rosa,
et la., 2004).
Paralelamente a esta evolução demográfica mundial, o processo de envelhecimento
adquire progressiva nitidez planetária. Efetivamente, é no grupo etário dos idosos
que se esperam os acréscimos populacionais mais significativos até 2050. A população com 60 ou mais anos, poderá atingir, em 2050, os 1,9 milhares de milhão. E
neste grupo etário cabe destaque para os idosos mais velhos (com 80 ou mais anos),
grupo de idades que poderá atingir 377 milhões em 2050 (Valente Rosa, et la.,2004).
Sem dúvida, um dos maiores feitos da humanidade foi a ampliação do tempo de vida,
e o que era antes o privilégio de poucos, chegar à velhice, hoje passa a ser a norma
mesmo nos países mais pobres. Como refere Fernandes (2008), para além da relação global entre crescimento demográfico e desenvolvimento económico, a transição
demográfica leva a duas consequências: o envelhecimento das estruturas demográficas e os movimentos migratórios. Um dos resultados dessa dinâmica é uma procura crescente dos serviços de saúde. O idoso consome mais serviços de saúde, tem
internamentos hospitalares frequentes e o tempo de ocupação das camas é maior
quando comparado a outras faixas etárias. Em geral, as doenças dos idosos são crónicas e múltiplas, perduram durante vários anos e exigem acompanhamento constante, cuidados permanentes, medicação contínua e exames periódicos (Lima-Costa
e Veras, 2003).

ou à participação no mercado de trabalho. Aliás, a participação no mercado de trabalho pode ser uma necessidade económica e o trabalho uma obrigação devido à
carência de recursos, sobretudo os que pertencem aos grupos sociais mais baixos e
sem que signifique envelhecimento ativo, não associado a um prazer, a uma opção,
mas sim a uma obrigação e necessidade. Ter de trabalhar já idoso é um tipo de envelhecimento ativo diferente e forçado associado ao trabalho e não ao lazer. Com a crise
e a falência do Estado-Providência, caminhamos neste sentido.
O envelhecimento deve ser uma experiência positiva e deve ser com a melhor qualidade de vida possível. No nosso entender, o conceito de envelhecimento ativo pode
até incluir o trabalho, uma atividade profissional, desde que seja uma atividade realizada e mantida de forma opcional e que contribua para a felicidade e bem-estar
do idoso. Nos casos em que o trabalho é mantido por obrigação e necessidade, sem
contribuir positivamente no processo de envelhecimento, não consideramos uma
forma de envelhecimento ativo.
Tendo em conta os determinantes comportamentais de um envelhecimento ativo ao
longo da vida, nomeadamente, a adoção de estilos de vida mais saudáveis e uma
atitude mais participativa na promoção do autocuidado serão fundamentais para se
viver com mais saúde e por mais anos. Deve-se integrar uma abordagem que respeite as especificidades do género tendo em conta não apenas as diferenças biológicas
entre homens e mulheres, mas, também, a construção dos papéis sociais que dão
forma à identidade, ou seja, uma abordagem segundo o género permite compreender as diferenças nas necessidades sociais e de saúde entre homens e mulheres, de
acordo com os diferentes modos como ambos vivem e envelhecem.

O conceito de envelhecimento ativo é, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2002), um processo de otimização de oportunidades para a saúde, participação e segurança, no sentido de aumentar a qualidade de vida durante o envelhecimento. A palavra “ativo” refere-se à continuação da participação em atividades
sociais, económicas, culturais, espirituais e cívicas e não só meramente à força física

Deve-se também respeitar a cultura, que abrange todas as pessoas e populações,
modela a nossa forma de envelhecer, pois influencia todos os outros fatores determinantes do envelhecimento ativo (Assis, 2005). Os valores culturais e as tradições
determinam de forma indelével como uma sociedade encara as pessoas idosas e
o processo de envelhecimento. Por exemplo, em muitos países asiáticos, a regra
cultural é a valorização de famílias ampliadas e a vida em conjunto em lares com
várias gerações da mesma família em que o idoso é especialmente venerado, como
transmissor da «história familiar». Os fatores culturais também influenciam na busca por comportamentos mais saudáveis. A cultura e o género, sendo determinantes
transversais, influenciam os outros determinantes de um envelhecimento ativo, interferindo não apenas na forma como as gerações se inter-relacionam, como também nos comportamentos relativamente à saúde e à doença. Nas sociedades em que
culturalmente se associa o envelhecimento à fatalidade das doenças “próprias da
idade” dá-se, geralmente, menos importância e prioridade às medidas de prevenção
e deteção precoces, sendo negligenciados os cuidados de saúde adequados a este
grupo etário e canalizados os recursos, preferencialmente, para a população adulta,
considerada produtiva. A vulnerabilidade da pessoa idosa pode aumentar ou diminuir
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e baseia-se em diferentes fatores, não completamente independentes (Paúl, 2005).
Determinantes fundamentais do envelhecimento ativo e saudável são a manutenção
dos papéis sociais e as redes de suporte social formais e informais. O idoso sente-se
motivado e ativo quando mantém os seus papéis sociais, por exemplo, o estímulo
para o exercício da cidadania e a participação nas tomadas de decisão em família.
No entanto, estas atividades não estão dissociadas da capacidade económica dos
indivíduos.
Políticas e programas de apoio ao envelhecimento
O envelhecimento tem centrado as atenções de políticos e investigadores. A União
Europeia tem promovido orientações políticas que vão no sentido de minimizar os
impactos negativos do envelhecimento. Uma grande parte da população idosa vive
em situação de risco de exclusão social e pobreza relacionados com a idade. A vulnerabilidade associada ao envelhecimento representa uma preocupação nos países
europeus onde existem sistemas de proteção social, mas em que não prevalecem em
grande intensidade as estruturas tradicionais de solidariedade, ditas informais, como
são a família ou os vizinhos. Neste processo global de envelhecimento demográfico,
e com a crise dos Estados Sociais, surgem novos problemas que põem em causa a
eficácia das políticas públicas de proteção social, comprometendo a sustentabilidade
financeira do sistema. Em Portugal, as políticas públicas não têm sido uma questão
amplamente debatida e rapidamente caminhamos para os níveis de envelhecimento
dos restantes países europeus. Assistimos a algumas iniciativas políticas de caráter
institucional da Comissão Nacional para a Política da Terceira Idade, da Secretaria
de Estado da Família, da Direção Geral da Família, do Observatório e do Conselho
Consultivo para os Assuntos da Família (Veloso, 2008).
O Programa Nacional para a Saúde da Pessoa Idosa, promovido pela Direção Geral
de Saúde, reflete a estratégia seguida no nosso país e fundamenta-se nos princípios
postulados pela ONU: independência, participação, autorrealização e dignidade do
idoso. Em Portugal, um fator que irá ter certamente um lugar importante na evolução das estruturas demográficas relaciona-se com as migrações, quer externas quer
internas. As migrações externas tanto podem atuar como um travão no processo
global de envelhecimento, como podem ser um fator de aceleração deste processo.

vimento dos sistemas nacionais de proteção social, ganhou relevo a coordenação
internacional das legislações de segurança social, isto é, a sua aplicação conjugada
e coerente aos trabalhadores migrantes e suas famílias, sem alterar a estrutura e
características das legislações em presença. A coordenação internacional de legislações de segurança social assenta nos princípios básicos de igualdade de tratamento,
que constitui o seu objetivo principal e pretende evitar que a nacionalidade seja um
obstáculo à sua aplicação. No âmbito bilateral, Portugal tem convenções/acordos
celebrados com diferentes países (nomeadamente o Brasil e Cabo Verde). Embora
tenham sido celebradas convenções sobre segurança social entre Portugal e Angola,
entre Portugal e a Guiné-Bissau, entre Portugal e S. Tomé e Príncipe e entre Portugal e a Ucrânia, não se encontram estas em vigor, uma vez que as outras partes
ainda não cumpriram as respetivas formalidades internas para o efeito.
Em termos de políticas de saúde dirigidas a imigrantes, um estrangeiro que se encontre em território nacional tem o direito a ser assistido num centro de saúde ou
num hospital. Esse direito está regulado no Despacho n.º 25 360/2001 (Bäckström,
2009; Pussetti et al.., 2009). Os imigrantes com e sem autorização de residência devem exibir o comprovativo da sua área de residência no primeiro caso e, no outro, têm
de pedir um atestado de residência na junta de freguesia, comprovando que moram
em Portugal há mais de 90 dias. Em termos de pagamentos dos serviços de saúde do SNS, quem efetue descontos para a Segurança Social faz os pagamentos em
condições de igualdade com os cidadãos nacionais, pagando a “taxa moderadora”,
de acordo com as taxas em vigor. Aos que não efetuem descontos para a Segurança
Social poderão ser cobradas as despesas realizadas de acordo com as tabelas em
vigor, excetuando se alguém do seu agregado familiar efetuar os descontos. Para
além deste despacho, os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa têm ainda
acordos de cooperação com Portugal para assistência médica a cidadãos dos PALOP.
A assistência médica, em Portugal, tem constituído um dos eixos estratégicos importantes no reforço da cooperação internacional no domínio da saúde (DGS, 2010).
Imigrantes em Portugal e envelhecimento

No processo que tem caracterizado o percurso evolutivo das sociedades humanas à
escala mundial, o aumento da circulação de pessoas entre países tornou essencial
o estabelecimento de normas internacionais com o objetivo de garantir a proteção
social e de saúde de quem se desloca de um Estado para outro. A par do desenvol-

No final de 2010, a população estrangeira residente em Portugal totalizava 445.262
cidadãos. De acordo com o relatório do SEF de 2010, houve um decréscimo de imigrantes residentes em Portugal face ao ano precedente que quebra a continuidade
do crescimento da comunidade estrangeira em Portugal nos últimos anos. Como nacionalidades mais representativas surgem o Brasil, Ucrânia, Cabo Verde, Roménia,
Angola e Guiné-Bissau, sem que se verifiquem alterações em termos das dez principais nacionalidades. O Brasil mantém-se como a comunidade estrangeira mais
representativa, com um total de 119.363 residentes. A Ucrânia permanece como a
segunda comunidade estrangeira mais representativa (49.505), seguida de Cabo
Verde (43.979), Roménia (36.830), Angola (23.494) e Guiné-Bissau (19.817 cidadãos)
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(SEF, 2010). Segundo o INE, da população imigrante residente em Portugal a 31 de
dezembro de 2010 (445.262), 85,47% estava em idade ativa (idades compreendidas
entre 15 a 64 anos), 10,21% eram jovens (com menos de 15 anos de idade) e 4,32 %
idosos (65 e mais anos de idade).
Existem diferentes categorias de imigrantes em Portugal e, tal como há heterogeneidade dentro da imigração, também a há no grupo de imigrantes seniores. Distinguimos os imigrantes laborais que vieram em busca de uma vida melhor e que,
entretanto, com o passar dos anos, envelheceram no lugar de destino (são na maioria provenientes das ex-colónias portuguesas de África e os mais antigos imigrantes
residentes em Portugal); os imigrantes cidadãos do norte da Europa que emigraram
para Portugal após a reforma; os retornados ou “duplos emigrantes” (emigrantes
portugueses, que saíram e retornaram ao país de origem após uma vida de trabalho
no estrangeiro), e os imigrantes seniores que se reúnem à família, essencialmente
indivíduos dependentes que seguem os filhos emigrantes ou membros da família e
vieram no processo de reunificação familiar ou para tratamentos médicos. Os dados sugerem um processo de reagrupamento familiar específico, em que imigrantes
inativos e idosos vêm juntar-se às suas famílias imigradas em Portugal, em busca
de melhores condições de assistência na velhice (Machado e Roldão, 2010). Em cada
categoria existem distinções de nível socioeconómico, género, ocupação, cidadania e
participação na sociedade civil. Em termos de correntes migratórias, também existem fluxos diversos e cronologicamente mais antigos ou mais recentes.
Existem, por exemplo, dentro da categoria dos imigrantes seniores, os que só vêm a
Portugal por razões médicas e aproveitam a rede de suporte social que aqui têm para
tratar das questões de saúde, consequência do reagrupamento familiar. Outros chegam, também, ao abrigo de acordos e convenções bilaterais, em matéria de saúde,
celebrados entre o Estado português e os seus países de origem. Assim, tornam-se
utilizadores regulares, ou potenciais, dos cuidados dispensados pelo Sistema Nacional de Saúde Português (Estrela, 2009).
Os cabo-verdianos são o grupo imigrante com mais idosos e o mais antigo em Portugal (Machado e Roldão, 2010). Todas as outras populações imigrantes são comparativamente mais recentes e só a partir de 1974-1975 começaram a ter alguma expressão estatística e incluem menos idosos. De acordo com estes autores, entre 2001 e
2005 foram contabilizadas 1.310 entradas de idosos africanos, o que representa um
acréscimo de cerca de 10% em relação ao efetivo existente em 2001 (13.070).

e do Reino Unido, pelo contrário, apresentam índices de envelhecimento superiores
aos da população portuguesa e aos dos outros estrangeiros residentes em Portugal.
O envelhecimento da população total residente em Portugal, embora tivesse sido
bastante significativo na década de 90, ainda teria sido maior se não existissem os
efetivos de nacionalidade estrangeira que são mais jovens, já que predominam neles
os indivíduos em idade ativa (Valente Rosa, 2004).
Ambos os fenómenos, envelhecimento e migrações, têm sido intensamente estudados, mas raramente a interação entre estes dois processos tem sido analisada, e
esta é uma realidade que necessitamos conhecer e acompanhar em Portugal.
Redes de suporte social
A rede de suporte social deve solidificar todos os laços afetivos e sociais que foram
cultivadas durante a sua existência e é um dos fatores mais relevantes na qualidade
de vida do idoso e no seu equilíbrio emocional. Os imigrantes idosos que estão reunidos com a sua família estão mais protegidos porque muitas vezes o principal apoio
para os imigrantes é oferecido pelos membros das redes sociais às quais pertence,
sejam elas as de origem ou as mais recentes, criadas na comunidade de acolhimento. A família e as pessoas mais próximas aparecem como recursos fundamentais
nas relações com a pessoa idosa nas comunidades imigrantes. As famílias são muitas vezes o lugar primordial das trocas intergeracionais, de apoio e de cuidados. As
solidariedades familiares “informais” são uma forte fonte de entreajuda e de trocas
que contrabalançam com a solidariedade formal. Os tipos de ajuda e de “cuidar”
entre os membros da família vêm colmatar as necessidades básicas de dificuldades
de gestão de tempo, de espaço, de dinheiro, que as ajudas públicas não suplantam.
Podemos supor que os imigrantes idosos não recorrem a nenhum destes tipos de
prestação de cuidados (apoio domiciliário, lares ou centros de dia), sendo estes cuidados assegurados pelas mulheres das famílias. As mulheres asseguram o cuidar e
uma presença contínua traduzida por serviços, bens e suportes materiais. Em Portugal, no caso dos imigrantes africanos, a rede de familiares e amigos já existente
no país de acolhimento tem sido um dos fatores decisivos para a escolha do local de
destino. Existe uma tendência para o agrupamento geográfico e para a “guetificação” dos grupos de imigrantes. A maior parte das comunidades de minorias étnicas
escolhe ficar junta, muitas vezes por razões sociais, mas também por necessidades
económicas e receio de discriminação. A concentração em bairros pode ser positiva,
a curto prazo, porque favorece o acesso ao suporte oferecido pelos membros da própria comunidade cultural (Massé, 1995).

Se em Portugal o envelhecimento da população é uma tendência e já é uma realidade
preocupante, o envelhecimento da população imigrante ainda é muito residual (INE,
2010). Na maioria (em oito) das populações estrangeiras (romenos, russos, moldavos, guineenses, angolanos, santomenses, chineses e franceses), o número de pessoas idosas não chega a equivaler a 1/5 do número de jovens. Cidadãos de Espanha

Numa investigação recente (Sardinha et al., 2011) pudemos identificar nos discursos
que a maneira de tratar os idosos africanos é muito diferente: são educados para
nunca abandonarem os pais, para cuidarem deles até à morte. Não se encontram em
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lares porque há sempre um familiar para cuidar. Na cultura africana, no que toca aos
idosos, morre-se ao pé dos filhos, não se vai para lares.

“Dentro da casa de um filho tem que ter um lugar para o idoso, mãe ou pai”.
O desejo de regressar ao país de origem para viver a velhice prende-se com uma
ligação muito estreita dos idosos com a família. Preferem morrer no país de origem.

“Lá, fica-se em casa com familiares que tratam as pessoas. Ninguém deixa os
outros desamparados.”
Metodologia
O objetivo da análise é observar as questões do envelhecimento ativo e a sua relação com a saúde em dois grupos socioeconómicos distintos de imigrantes idosos de
origem cabo-verdiana, quais as estratégias utilizadas, quais os seus determinantes.
Assumindo a heterogeneidade social interna entre classes sociais na comunidade
cabo-verdiana, constituíram-se dois grupos de imigrantes cabo-verdianos de “primeira geração” residentes na região da grande Lisboa, utilizando como variáveis o
local de residência, os níveis de escolaridade, a atividade profissional e a situação
económica. Para mais fácil identificação, os grupos foram denominados grupo popular e grupo de elite. A condição de análise que se estipulou como comum foi a de serem compostos por cabo-verdianos de primeira geração, que nasceram e residiram
em Cabo Verde até aos 17 anos.
Optámos por uma metodologia qualitativa, através da realização de entrevistas semi
estruturadas. O tratamento dos dados consistiu na análise de conteúdo temática das
entrevistas e na identificação de diferenças e semelhanças entre e intra cada um dos
subgrupos. Analisámos 22 casos de idosos: 7 homens e 5 mulheres do grupo de elite
e 5 homens e 5 mulheres do grupo popular. As idades vão dos 56 aos 81 anos, sendo
a idade média 65,9 anos. Todos têm nomes fictícios, e colocámos à frente dos nomes
o ano de nascimento de cada um, em vez da idade.
Resultados
O que determina o envelhecimento ativo desta amostra? Retirámos e analisámos os
diversos fatores (rotinas, atividades regulares, estilos de vida e ocupações referidas
pelos entrevistados) relacionados com o envelhecimento ativo e as “atividades” que
determinam o envelhecimento ativo na análise dos discursos. Comparámos as questões de saúde e as “atividades” ligadas ao envelhecimento ativo. Tentámos perceber
as estratégias de envelhecimento ativo utilizadas e quais os determinantes dessa
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atividade e o que gera bem-estar e saúde.
Começamos por analisar os casos do grupo de elite. Três homens assumem-se
como doentes e por isso mais limitados, dois estão no ativo e muito ocupados profissionalmente e dois estão reformados, mas ativos e saudáveis. António (1946), reformado, doente renal, é ativista social. Entrou na direção da Associação Cabo-verdiana
e ficou ligado ao movimento associativo. Foi transplantado e diz:
”O problema é conviver com a doença. O problema é o aspeto psicológico, eu
acho que libertei-me do aspeto psicológico. Esta situação de doença cortou-me a minha vida um bocado…”.
João (1944) é militar na reforma, transplantado, vive com limitações e a sua vida
não é muito saudável, pois tem um problema crónico, fez hemodiálise durante muito
tempo. Esteve anos sem voltar a Cabo Verde, não podia fazer viagens. Mesmo em
Lisboa, para ir até ao Algarve já dava muito trabalho, dia sim, dia não ia fazer hemodiálise.

“Com o transplante sinto uma mudança... a vida muda na medida que já posso deslocar, já não estou preso…fui à Cabo Verde, vou para o Algarve, mas
ainda estou dependente de muita coisa! A diálise limitava na altura, agora
estou com um problema que é perna inflamada...em Cabo Verde inflama muito mais, não me dou muito bem com o clima de Cabo Verde…outros hábitos
para manter a saúde, pratico desporto, ginástica como militar, tempos livres,
agora…vou ocupar os tempos livres a ler, ver televisão.”
Bernardo (1945) é pintor, diz que vive com uma saúde débil porque teve um acidente,
mas trabalha no que gosta, sente que vive com qualidade. A sua vida não é tão saudável como desejaria porque é um bocado sedentário e, em termos de alimentação,
está submetido a dieta, pelo excesso de peso.
Outros dois homens do grupo de elite ainda exercem uma profissão. Manuel (1948) é
pastor evangélico, está muito ocupado e preenchido com os assuntos profissionais, o
que sente que até prejudica a sua saúde. Dorme menos que habitualmente:
“Sinto-me preocupado porque nunca me aconteceu e acho que se persistir
poderá eventualmente afetar a minha saúde, e como dou muito valor à saúde
e ao bem-estar, eu penso, como religioso a gente pensa na vida eterna, na
vida de além mundo, mas temos que lembrar que começa com a vida que
vivemos hoje. … Em termos de atividades de tempos livres é o problema,
porque eu ando um pouco, nós temos um cãozinho, até aproveito o máximo
para sair o cão e para andar um pouco mais, pensando também em mim... Já
pratiquei desporto quando mais novo, e talvez devesse estar a praticar, mas
nesse aspeto eu reconheço que tenho sido negligente.”
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César (1932) é advogado no ativo, afirma ter saúde, não ter problemas económicos
para as necessidades básicas essenciais e diz “fazer desporto, golfe, e faço caminhadas”. Mantém uma forte ligação com Cabo Verde:
“continuo a apreciar a culinária cabo-verdiana, a música cabo-verdiana, a
apreciar os meus amigos que estão cá...., que creia posso dizer que tenho
um grande..., um contingente grande de amigos portugueses, mas uma boa
parte dos meus bons amigos são cabo-verdianos.”
Rui (1941) está aposentado, é presidente de uma associação cabo-verdiana, sente-se
realizado, pessoal e profissionalmente. Afirma que sempre foi estimulado a cuidar
da parte do desporto como uma via para garantir uma melhor saúde.

“Em Cabo Verde praticava bastantes desportos, desde o futebol ao ténis, golfe, cricket de origem inglesa e procurei sempre manter uma atividade desportiva que garantisse um pouco de melhor qualidade à minha saúde” … “a
educação que os meus pais, nomeadamente a que a minha mãe me deu foi
sempre no sentido de que era importante cuidar da saúde e dos aspetos”.
Em termos de atividades que ainda quer fazer é:
“fazer uma série de coisas que sempre quis fazer e não tive tempo, passar
pela edição das coletâneas musicais, outra atividade é a astronomia, e também os meus filhos e aos netos”…”Tenho participado em imensas iniciativas,
a primeira que foi uma Casa de Cabo Verde, em Portugal, foi a primeira Associação em Portugal, e nunca deixei de estar ligado ao movimento associativo
e neste momento a principal preocupação é a Federação das Associações
Cabo-Verdianas. É mais ou menos isso. Ocupo os meus tempos livres com
atividades associativistas, desportivas, e a astronomia.”
Luís (1947), apesar de já estar oficialmente aposentado, ainda tem uma atividade
liberal e a vida dele é entre Portugal e Cabo Verde. Tem um pequeno problema de
saúde que é a apneia de sono, dorme ligado a uma máquina:
“Desloco-me a Cabo Verde com frequência para tomar conta de coisas e o
prazer de estar lá. Faço parte de um congresso de quadros cabo-verdianos
na diáspora: dirigente, inventei o espaço Cabo Verde, tem o movimento
de solidariedade de Cabo Verde, os livros que leio, a música, 100 % Cabo
Verde”.
Na sequência da análise dos discursos, olhemos agora para as “falas” das mulheres
do mesmo grupo social.

de uma Associação. Dentro das limitações de saúde, consegue manter alguma atividade intelectual e física.

“...consigo preservar alguma mobilidade, logo ter alguma qualidade de vida
dentro desses contratempo e vicissitudes”.
Para esta mulher a saúde significa bem-estar. Faz hemodiálise há 17 anos e foi tratada em Portugal, ficou hospitalizada durante dois meses, foi tratada e continua a fazer
o controlo no hospital da universidade. Em termos de saúde tem consciência que o
problema a limita, mas procura manter-se ocupada, com preocupações maiores e
mais importantes do que ela própria, segundo refere. O que determina as atividades
que esta mulher realiza é o facto de ter saído do seu país e ter tido de se instalar em
Portugal por razões de saúde e tentar ter todo o tipo de atividade, não só em termos
de ocupação física mas em termos de busca de conhecimento e de realização pessoal, de forma a preencher certos valores.
Maria (1943), reformada, afirma:
“Eu tenho pouco tempo, os meus dias deviam ter 48 horas (risos)”.
No seu discurso diz ter muitos cuidados de saúde e uma alimentação à base de vegetais.

“Preocupo-me em ser feliz e tentar ajudar os outros, esse é o meu lema”.
Para ela saúde é felicidade.

“ Há que ter saúde para poder ter o nível de vida que eu tenho, se eu não
tivesse saúde não podia fazer as coisas que eu faço. Para não adoecer, ocupo
o meu tempo, tenho uma boa alimentação…não me preocupo com a vida dos
outros, preocupo-me é comigo, por ser feliz e tentar ajudar os outros, é esse
o meu lema. Ocupo o meu tempo, tenho essa alimentação que não abuso, não
fumo porque dizem que o cigarro faz mal, as bebidas alcoólicas fazem mal”.
Paula (1943) está aposentada, mas é cantora, líder associativa, contadora de histórias e escritora. Sente que vive com bem-estar, feliz:
“Bem-estar começa comigo, com o meu interior. Tenho cuidados com a alimentação, …, ficaram-me bons hábitos da alimentação africana”. ”Ando a pé.
Não faço ginástica, não tenho paciência. Saúde é qualidade de vida e regeneração. Doença faz-me pensar em degeneração e doença mental, associo a
desequilíbrio”.

Ana (1940) veio para Portugal por razões de saúde para fazer tratamentos de hemodiálise, com junta médica, por doença crónica. Está reformada, mas é muito ativa no
campo do associativismo e do voluntariado. É conselheira da embaixada e presidente

Hoje em dia prefere medicinas alternativas, homeopáticas e tratamentos de acupuntura.
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Manuela (1945) ainda está no ativo em termos profissionais. Diz que tem:
“uma alimentação muito cuidada. Tomo um bom pequeno-almoço, almoço
sopa, iogurte e salada de fruta, ao jantar também do mesmo género. Também
ando muito a pé, eu às vezes saio, ando até me cansar e depois chego a casa
como não estou ainda a fazer ginástica, aliás parei…”.
Ocupa os tempos livres com cinema:
“adoro ver filmes, quase todos os filmes que passam nos cinemas, vejo... os
que são bons, leio ...e gosto de estar com amigos, gosto muito de almoços e
jantaradas... estar com amigos”.
Joana (1953) também trabalha ainda e considera-se muito saudável:
“Graças a Deus a minha vida é saudável. A única vez que me lembro de estar
doente …foi em Cabo Verde, estava eu na idade da puberdade, para aí 12,
13 anos, tive o que se chamava uma febre intestinal”. ..” a saúde é a maior
preocupação…não faço nada…comigo própria …Estou mais preocupada com
a saúde dos outros, talvez ! “.
No entanto, Joana admite que está muito parada, para além do trabalho e da casa:
“...tenho de fazer exercício …já estou a ficar muito pesada e, pronto, a gente
leva assim uma vida sedentária”.
No que diz respeito aos tempos livres …
“ao fim de semana,….o trabalho de casa faço ao longo da semana para poder
ter tempo livre aos fins de semana. Há uma coisa que eu adoro fazer aos fins
de semana quando eu não saio, que é a seguir ao almoço fazer uma sesta.
Adoro fazer a sesta!”
Mantém uma forte e estreita ligação com a comunidade cabo-verdiana:
“gosto de ir à Associação com alguma regularidade, vamos lá de mês a mês,
sentes aquela coisa que te impele, tenho de ir lá…ver aquela malta, comer
aquela cachupa…… são ligações que não se perdem e não ir é como se já não
tivesses feito a higiene, percebe?”.
No que toca ao grupo popular, Armindo (1953) ficou desempregado e agora está limitado por causa da coluna:
“Gosto de passear. Saio com a minha mulher bastante, e com os meus filhos.
Vou para o Porto, vou para o Algarve…, acabei de perder emprego em Portugal…só a minha mulher é que está a trabalhar. A minha filha esteve a estudar,
fez o 12º ano,..., preocupo-me porque o que ela queria fazer, estou a ver que
já não consigo lhe dar... Porque realmente fiquei desempregado há 3 anos.”.
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De vez em quando faz uns jantares com amigos e família:
“Jantamos, metemos dinheiro, fomos 6 e fomos comprar peixe, mandioca,
banana, não sei o quê, para fazer um prato de peixe entre amigos. E à noite
jantei bacalhau no forno, mais a minha família”.
Carlos (1949) é aposentado, mas mantém a atividade de líder associativo num bairro
periférico de Lisboa. Em termos de saúde, sofre da coluna.
Estes dois homens referem que gostam muito de andar a pé, passear, mas que hoje
em dia não fazem nenhum exercício físico, embora o tivessem feito anteriormente:
“eu pratico de vez em quando… jogava futebol de vez em quando, agora estou
limitado por causa da coluna.…, de vez em quando dou os meus passeios”;
“Exercício faço, andar a pé muito. Por vezes saio de casa a pé”.
Daniel (1930), queixa-se:
“não ando muito bem da vida porque sou muito doente, sofro de coração e
ultimamente fui para hospital com 450 de diabetes. Sofro de ir para o médico
porque eu não posso andar longe sozinho porque posso cair em qualquer
lado... “Agora a minha vida é Igreja e em casa. A minha preocupação na vida
é só saúde. Eu graças a Deus... porque olho e espero que à frente de mim só
existe Deus. E não tem sido mal recebido para aquele lado porque Deus está
sempre comigo. O meu maior desejo é saúde e dinheiro... dinheiro não tenho,
ao menos ter saúde e vai andando.”
Paulo (1937) diz que:
“a minha vida é sempre... às vezes doente. Às vezes com os meus filhos, é
complicado... a dificuldade é muito porque o vencimento é muito baixo, 210 a
217€ por mês é uma bagatela e, portanto, tinha o rendimento mínimo... mas
cortaram. Ninguém trabalha lá em casa. Eu não tenho mulher, eu vivo com
os meus filhos.
Lúcio (1954) afirma que está a viver bem, mas que:
“não consigo viver como quero. A gente que está a viver fora, emigrar para ser
melhor...trabalhava sábado, às vezes trabalhava domingo. A gente adquiria
mais qualquer coisa mas agora nem sábado nem domingo já não tem...esta
tensão é de família, desde Cabo Verde.... tomo um comprimido para baixar
tensão….fui ao médico de família disseram-me que não é preciso ralhar, para
estar mais calmo. O médico disse para mim: olha não bebe vinho não bebe
bebidas fortes. Eu sei que faz mal, eu bebia muito cerveja...”.
Lúcio tem uma horta e ocupa-se dela nos seus tempos livres:
“tenho um quintal, uma horta e ao fim de semana vou para lá, chego á casa
por volta das 4, 5h....de manhã até a tarde”. Planta batata, cebola... couve, fei-

Migrações _ #10 _ Abril 2012

115

jão, milho. Não é meu, é da Câmara, cá quando tem força e boa vontade para
fazer pode chegar, pegar na enxada e cultivar, não tem problema”.
No caso das mulheres do grupo popular, algumas dizem sentir-se mal com a vida
que têm, porque estão doentes, porque perderam familiares. Lina (1955) diz que não
sente bem-estar, porque não está bem:
“Tenho tantos problemas na minha vida. Morreu o meu filho e o meu marido..“ “Nos tempos livres fico em casa. Ao fim de semana, ao sábado trabalho
e ao domingo em casa, não vou a lado nenhum.” “Depois de morrer o meu
filho e o meu marido faço pouco”.
Teresa (1938) diz que:
“anda sempre doente. Sinto problema de diabete, dos brônquios, ando sempre internada no hospital….quando sinto problema a minha neta interna-me
porque eu tenho tiroide. Não trabalho, tenho 65 anos, mas não trabalho...
Eu fico por aqui, devagarinho, ando poucochinho porque tenho o pé muito
inchado, tenho dor nas costas. Quando saio para rua, saio muito pouco. Eu
vou mais é para médico, se tenho dinheiro tomo um táxi daqui até a paragem
é muito distante, eu tomo um táxi e depois para voltar tomo outro táxi e volto
para casa. Eu vejo televisão, vejo as minhas novelas até às tantas... 1 hora vou
para cama. Acordo as vezes às 11h, não tenho nada que fazer.”
Madalena (1949), veio para Portugal porque estava doente. Faz fisioterapia no Egas
Moniz e através da segurança social vai ter apoio em mantimentos e ajuda a pagar
medicamentos. Teve ao todo 13 filhos.
Sandra (1949) é empregada doméstica e diz que os cuidados que tem com a saúde
devem-se à tensão alta, colesterol, diabetes e que tem de ter cuidado com os alimentos:
“vivo com bem estar, só com um bocadinho de preocupação com saúde....
Nós temos que levantar para trabalhar, para mexer... tem que ser. Tenho bico
de papagaio, tenho tensão muito alta, tenho que ter cuidado...”.
E tempos livres?
“o meu tempo livre olhe... trabalho, casa. Chego aqui, mexo ali, mexo lá e já
está feito.”
Tina (1954) é comerciante no ativo:
“A vida de dia á dia é mais ou menos... tenho trabalho. Eu sou comerciante...
vendo produtos para consumir. Eu trabalho também nas limpezas... da parte
de tarde, a minha vida de dia a dia é assim. Estou feliz porque tenho trabalho,
tenho saúde... já está bem, porque se eu não tenho trabalho, não tenho saúde
isso que é pior. Estou com saúde suficiente para trabalhar.”
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E sobre o seu tempo livre responde:
“Tempo livre, não há. É tratar da casa, vou arrumar, lavar... os meus filhos não
está, eu tenho que tratar da casa.”
Não foram observadas grandes diferenças por género, a não ser os casos em que
se percebe que os homens estão mais preocupados do que as mulheres com a estabilidade do emprego e a falta de dinheiro, enquanto as mulheres se preocupam
sobretudo com a saúde.
Os idosos mais saudáveis apresentam condições físicas para um envelhecimento
ativo e socialmente integrado, enquanto os idosos com doenças e estados de saúde
frágeis tendem a ficar mais inativos e isolados, tal como verificado no estudo de Machado e Roldão (2010).
A saúde é definida por uma grande maioria como uma noção associada a «bem-estar, liberdade, harmonia, a base para a pessoa estar viva, estar em paz, estar
sempre bem disposta, felicidade, qualidade de vida, regeneração, alegria, é uma pessoa estar boa».
Para Ana a saúde significa bem-estar:
“... é bem estar físico, se uma pessoa sente-se bem com o seu corpo, com
toda a parte do seu corpo. Costumo dizer que, quando sinto que tenho um
órgão qualquer é sinal que qualquer coisa que não está bem... se o estômago dói, quer dizer que tenho o estômago, senão nem me lembrava. O nosso
bem-estar começa por aí, mas não só. O bem-estar também está no ambiente, às vezes está no andar, no psicológico... estes três componentes são
indispensáveis. Também existe o bem-estar social, também tem importância,
no sentido lato tem que abarcar estes componentes. Para mim saúde, neste
momento, é sinal de liberdade. Quando penso na saúde penso essencialmente no conceito de liberdade.”
Outras pessoas disseram que a saúde é não ter nada de mal, associando a saúde
com a ausência de doença: «não ter problemas que alteram a sua vida, a ausência
de doença, quando a gente não tem nada, não tem nada de doença, quando aparece uma doença incurável.». Outros indivíduos, todos eles do grupo popular, falam
do seu próprio estado de saúde para definir saúde: «Para mim, neste momento, é
razoável»; «nunca tive problemas em termos de saúde. Para mim é boa»; «Eu para
mim, saúde é muita coisa para mim… dantes eu não adoecia»; «a saúde para mim é
muito importante…».
Tal como Rui, grande parte dos elementos do grupo de elite refere ter uma preocupação com a alimentação, evitando gorduras, fritos e açucares e praticar uma alimentação mais à base de grelhados, cozidos e vegetais:
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“Sempre que possível como peixe em vez de carne, evito gorduras.
Ana refere:
“Em termos de alimentação, evito aquelas comidas que, não é comidas, é a
confeção que não é muito saudável. Tento evitar os fritos, prefiro cozidos…
grelhados.”
Para Maria…
”a minha alimentação é à base de vegetais, eu não gosto de gorduras, não
gosto de carne. Ontem de manhã comi uma chávena de café com leite, um
sumo de laranja, uma papaia e duas tostas. Almocei feijão com arroz e um
peixinho. Lanchei duas tostas, tomei um copo de leite. Tomei uma sopa de
legumes e comi duas peras.”
No caso da Paula:
“O meu pequeno--almoço é uma taça de fruta, normalmente é um kiwi ou
uma maçã, flocos integrais e um iogurte e chá, geralmente chá de menta.
O almoço comi uma sopa de legumes completíssima, como estava em casa,
comi também queijo e comi fruta…”
O grupo com condições socioeconómicas mais baixas encara a saúde e a doença de
forma muito semelhante ao «modelo biomédico», enquanto os indivíduos do grupo
de elite se identificam mais com o «modelo bio-psico-social». As representações de
saúde e de doença traduziram-se em definições que foram desde o orgânico ao social. No modelo biomédico, a saúde é sinónimo de ausência de disfunções biológicas.
Este modelo tem a sua raiz no dualismo mente/corpo, no reducionismo biológico e
na causalidade linear e a saúde é vista como a ausência de doença, sem ter em conta
a etiologia psicossocial de algumas doenças e não tendo em consideração a dimensão simbólica da doença, nem as diferenças comportamentais.

Torna-se muito evidente que a prática de exercícios físicos é de carácter predominantemente masculino. Nos casos em que a prática de exercício físico é feminina,
são sobretudo elementos do outro grupo social de elite que o referem.
A ocupação dos tempos livres também mostrou ser uma atividade que está muito
ligada ao estatuto social. As atividades de leitura, cinema, ouvir música, conviver
com os amigos, conversar, passear, são evocadas principalmente por pessoas do
grupo de elite. Se à partida pensávamos encontrar diferenças na forma de encarar a
saúde, por género e geração, podemos adiantar que os estilos de vida identificados
diferenciam-se mais em função do grupo socioeconómico e menos em função do
género. A diferença entre homens e mulheres aparece no grupo popular, nomeadamente no que toca aos “tempos livres”, já que esse tempo é utilizado para tratar da
casa ou porque simplesmente não têm atividades fora de casa:
“Fim de semana, ao sábado trabalho e ao domingo em casa, não vou a lado
nenhum”; “Tempo livre, não há. Tratar da casa, vou arrumar, lavar… os meus
filhos não está, eu tenho que tratar da casa.”; “O meu tempo livre olhe… trabalho, casa. Chego aqui, mexo ali, mexo lá e já está feito.”
Tendo em conta o grupo de variáveis analisadas, nomeadamente, os cuidados com a
saúde e as práticas de prevenção, os hábitos alimentares, o consumo de álcool e de
tabaco, a prática de exercício físico e a ocupação de tempos livres, consideramos que
se trata, de um modo geral, de uma população saudável, com comportamentos salutogénicos e práticas viradas para um estilo de vida saudável, que provêm sobretudo
da cultura de origem e não de fatores de ordem socioeconómica. Encontrámos, no
entanto, em termos de cuidados com a saúde e práticas de prevenção, uma diferença
entre os dois grupos sociais, sendo particular ao grupo de elite o hábito de fazer análises e check-ups de rotina como forma de prevenção. É necessário distinguir as idas
ao médico, ou melhor, o recurso aos serviços de saúde, como medida preventiva,
evocado pela elite e o recurso que se prende com o sofrimento de uma sintomatologia patológica e o pedido de medicamentos, referido sobretudo pelo grupo popular.

O grupo popular associa saúde a aspetos fisiológicos e o grupo de elite encara a
saúde e a doença enquanto fenómenos mais globais e externos aos indivíduos. Também se verifica que as diferenças eram menos evidentes quando se comparam os
homens e as mulheres do que as que encontrámos quando comparámos os dois
grupos socioeconómicos.

No grupo de elite atribui-se a boa forma física aos cuidados que se tem com a saúde
e a práticas de conservação de estilos de vida consideradas saudáveis (associadas a
não ter comportamentos nocivos para a saúde como beber, fumar, regime alimentar,
exercício físico…) e a levar uma vida regrada.

Um hábito que parece ser muito comum a todos os cabo-verdianos, sobretudo no
tempo em que ainda viviam em Cabo Verde, sendo muito poucos os que o abandonaram, é a prática de atividades desportivas, referido sobretudo pelos indivíduos
do grupo de elite. Uns declaram que fazem ginástica de manutenção em casa, outros dão passeios ou fazem caminhadas. Também há quem admita que deveria fazer exercício mas não faz. No entanto, muitos dos inquiridos referem que em Cabo
Verde praticavam mais exercício do que fazem desde que vieram viver para Portugal.

No “The Black Report” (Towsend e Black, 1992), uma das razões evocadas para a
existência de diferenças de saúde é a explicação comportamental e cultural, que envolve diferenças de classe em comportamentos que são destrutivos ou são promotores da saúde e que, em princípio, dependem de escolhas individuais. As preferências
alimentares, o consumo de drogas, como tabaco e álcool, as atividades de tempos
livres e o uso dos serviços de medicina preventiva, como a imunização, contraceção
e observação pré-natal, são exemplos de comportamentos que variam em função
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do grupo social e que podem contribuir para as diferenças de classe na saúde. As
dietas ou hábitos alimentares são influenciadas tanto por preferências culturais
como pelas disponibilidades financeiras. Williams e outros (2000) encontraram uma
discrepância entre a forma como as pessoas se exprimem publicamente sobre determinados comportamentos de saúde e as conceções «privadas» que orientam as
ações individuais. Apontam para a existência de uma relação entre a estrutura social
e a noção de saúde, a alimentação e, com menor evidência, o exercício físico. Esta
diferença parece ser explicada pelos constrangimentos das condições materiais de
existência, mais do que pelas questões de acessibilidade.
Discussão e conclusão
Em sociedades tão diferenciadas como as atuais, os idosos vivem de maneiras diferentes a sua condição, mesmo quando na mesma sociedade. Se há parâmetros comuns de envelhecimento, há também variações nos meios sociais, familiares, redes
de sociabilidade, tempos livres, estados de saúde e nas condições socioeconómicas
dos idosos (Casanova et al.., 2001).
Referimos quatro grandes grupos de idosos. No grupo de “elite” temos o subgrupo
dos que estão bem economicamente e são ativos, em termos de ocupação dos tempos livres, profissionalmente e como líderes associativos. Possuem conforto económico, vivem ocupados e rodeados de pessoas. Consideram-se saudáveis e mesmo os
que estão com menos saúde, são socialmente integrados e ativos.
Temos os líderes associativos António, Rui e Luís, entre os homens, e Ana, Maria e
Paula, que participam nas atividades associativas intensamente, apesar de alguns
problemas de saúde em três das situações. Temos a convivialidade e vida social intensas de César, Maria, Manuela e Joana que com frequência estão com os seus
compatriotas, frequentam a associação e dizem que organizam almoços e jantares
com amigos. Também encontramos a atividade profissional liberal e as viagens de
Luís, que vive entre cá e lá (Portugal e Cabo Verde) e circula entre os dois países.
Dentro deste grupo, o Manuel, o César, a Manuela e a Joana ainda estão ativos profissionalmente.
A vida ativa e socialmente integrada de Maria e de Paula são dois exemplos de envelhecimento ativo. Como atividade principal, neste momento, Maria, reformada, é estudante, a frequentar um curso de história de arte e uma série de disciplinas de psicologia na universidade. Vive com bem-estar, sente-se muito bem e saudável, gosta
da vida ao ar livre, faz hidroginástica, gosta de passear e de ler. Ainda mantém uma
ligação estreita com o seu país e com os seus conterrâneos e já fez parte da direção
duma associação dos antigos alunos do secundário de Cabo Verde. “Frequento essa
associação semanalmente e convivo com os meus compatriotas”, afirma.
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Muito ligada às artes e cultura em geral, Paula é cantora, contadora de histórias, escritora e também líder associativa. Nesse grupo de elite, apesar de estar com menos
saúde e mais limitado, Bernardo mantém-se ativo por opção e prazer, vontade de se
manter ocupado, e a fazer o que gosta.
Encontramos apenas um caso que, por razões de saúde, tem pouca atividade, e se
encontra mais isolado. Embora não tenha problemas económicos, João vive limitado
e não é muito ativo, dizendo que ocupa os tempos livres a ler e a ver televisão.
A condição socioeconómica cruzada com a saúde contribuem para um envelhecimento que poderá ser mais ou menos ativo, vendo-se na categoria de elite que é a
condição socioeconómica que determina esse envelhecimento ativo e não as questões de saúde. Apesar de ter menos saúde, Ana, como um dos exemplos, está muito
ocupada e diz sentir-se realizada pessoalmente.
Já no caso de indivíduos do grupo “popular”, a condição socioeconómica atua no
quadro de envelhecimento ativo a par com as condições de saúde e determina as
atividades que os idosos desenvolvem, as quais dependem da categoria profissional
e do nível de instrução.
Dentro dos que se situam na doença, e se consideram menos saudáveis, Daniel
queixa-se que é muito doente, tem problemas de tensão, coração e diabetes, vive
dependente e não pode andar longe sozinho, porque pode cair em qualquer lado.
Daniel não se ocupa com nada, à exceção de frequentar a Igreja e estar em casa. Ele
está socialmente isolado e é inativo.
Entre os restantes, aqueles que se sentem mais saudáveis e relatam pequenos problemas de saúde que não os incapacitam, temos Armindo, que está desempregado
mas mantém-se ativo e realiza algumas atividades de lazer com a família. Ainda
tem filhos a seu cargo e a morar com ele. Carlos já está aposentado e é um líder
associativo empenhado, apesar de sofrer de um problema da coluna, à semelhança
de Armindo.
Paulo e Lúcio queixam-se de problemas de saúde, dificuldades financeiras e preocupações com a vida. Lúcio ainda no ativo, há 3 anos que se ocupa de uma horta
durante os fins de semana, fá-lo por gosto e por opção, e ao mesmo tempo “junta
o útil ao agradável”, pois a mesma serve para produzir legumes para seu próprio
abastecimento familiar e venda no mercado.
Lina, Tina e Sandra ainda trabalham nas limpezas e no comércio. Lina não se sente
bem e tem problemas na vida porque lhe morreram um filho e o marido. Esteve com
baixa porque lhe doía um braço, o que a impedia de trabalhar. Sandra tem ligeiros
problemas de saúde mas afirma que vive com bem-estar, apenas com um bocadinho
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de preocupação com a saúde, mas nada que a impeça de trabalhar. Tina diz que a
saúde dela é suficiente para poder trabalhar.
Em termos de atividades de tempos livres e fins de semana, Lina, Sandra e Tina
usam a mesma expressão:
“o meu tempo livre olhe... trabalho, casa. É tratar da casa, arrumar, lavar...”.
Teresa e Madalena são mulheres doentes. Teresa diz que anda sempre doente. Tem
variadas doenças, não trabalha e fica por casa, diz que tem de andar pouco e sai
pouco para a rua. Só vai para o médico e apanha um táxi. Em casa ocupa-se com a
televisão, vê as telenovelas… “não tenho nada que fazer” , diz Teresa. Madalena veio
para Portugal porque estava doente, veio por questões de saúde em 1949. Teve 13
filhos, dos quais 6 estão vivos.
Trabalhar sendo idoso pode ser interpretado, por vezes, como envelhecimento ativo. Mas noutros casos significa apenas vulnerabilidade socioeconómica, isto é, ser
forçado a continuar a trabalhar até idades muito avançadas porque o meio de subsistência alternativo pode ser uma pensão de reforma demasiado baixa para proporcionar condições de existência aceitáveis. Em média, os idosos africanos trabalham
até mais tarde na vida do que os idosos portugueses, mas fazem-no em esforço e,
por vezes, sem a saúde necessária, até porque se trata habitualmente de ocupações
manuais exigentes do ponto de vista físico.
No grupo popular, as mulheres trabalham nas limpezas até mais tarde em termos
etários, comparativamente com os homens, mesmo em idades avançadas. Três das
cinco mulheres ainda trabalham regularmente. Apenas uma delas diz que está bem
de saúde. Os homens estão desempregados e aposentados, apenas um exerce uma
profissão e outro, já aposentado, está ocupado como líder associativo.
Encontramos nas nossas narrativas os dois modelos de interpretação da permanência dos idosos no mercado de trabalho: respetivamente, a necessidade económica e o
envelhecimento ativo que se sobrepõe à necessidade económica, consoante os indivíduos se situem num dos dois grupos socioeconómico. Tal como Machado e Roldão
(2010) referem, no eixo relativo ao tipo de envelhecimento está a condição de saúde,
mas esta interfere particularmente nas atividades dos indivíduos do grupo popular, a
par com as questões financeiras.
A partir do cruzamento de dois eixos, o da saúde (estar são/ estar doente) e da condição socioeconómica (grupo de elite/ grupo popular) que tem num pólo a velhice pobre
e no outro a velhice confortável, chegamos a tipologias de envelhecimento ativo e socialmente integrado e envelhecimento inativo e socialmente isolado. Mais saúde contribui para um envelhecimento ativo e socialmente integrado e menos saúde contribui
para um envelhecimento inativo e socialmente isolado, como em Machado (2010).
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Futuramente, e aproveitando o facto de 2012 ser o ano Europeu do Envelhecimento
Ativo e da Solidariedade entre Gerações, pretende-se explorar as políticas públicas
orientadas para a terceira idade, e em particular as que incluem os migrantes idosos, prestando particular atenção a eventuais lacunas existentes. Pretende-se discutir as seguintes questões: Que políticas públicas existem que contemplem os idosos
migrantes? Que tipo de necessidades específicas apresentam os idosos migrantes e
em que condições a sua satisfação é socialmente legitimada? Que instituições existem, às escalas local e nacional, para lidar com a questão do envelhecimento dos
migrantes? Que tipo de articulação existe (se é que existe) entre modalidades de
apoio formal e informal? Há imigrantes idosos que desconhecem por completo os
seus direitos. O II Plano para a Integração dos Imigrantes decidiu apostar no combate à vulnerabilidade socioeconómica dos idosos imigrantes, divulgando o apoio
institucional disponível. Destaca-se como novidade a intervenção junto dos idosos
imigrantes, uma população que sofre por vezes de uma dupla exclusão (ACIDI, 2010).
A área de intervenção dedicada a medidas junto dos idosos imigrantes aposta no
combate à vulnerabilidade socioeconómica através da divulgação das respostas institucionais disponíveis e que a maioria desconhece, divulgando os apoios sociais, os
direitos decorrentes das contribuições feitas para a segurança social e as formas de
acesso aos mesmos, não só em Portugal mas também nos países de origem e na
União Europeia, cujo acesso é por vezes dificultado ou mesmo impossibilitado por
desconhecimento das formas de acesso (II PII, 2010). A população imigrante ainda
está maioritariamente concentrada numa faixa etária jovem e ativa. Apesar disso, a
intervenção no futuro deverá ser no sentido de dar aos idosos imigrantes, que vão
sendo cada vez em maior número, acesso a informação útil, dando-lhes a conhecer
os seus direitos. Muitos desconhecem-nos e até poderiam, por exemplo, ter direito a
ser cidadãos portugueses (porque reúnem as condições para tal), sem nunca terem
procurado adquirir a nacionalidade, o que lhes daria acesso a benefícios sociais e
apoios, apesar da atual conjuntura ser desfavorável e o caminho ser o do gradual
desaparecimento do Estado Providência e de um Estado social, uma menor proteção,
o fim das reformas e pensões para as gerações futuras e mesmo para as que estão
ainda no ativo. É muito importante analisar para agir, no sentido de entendermos o
que se pode e deve fazer como respostas a estas novas realidades.
Notas
1
Se consultarmos a base de dados do Pordata para 2010, o total de população estrangeira com estatuto legal de residente
era de 443.055. O Brasil com 119.195, a Ucrânia com 49.487, Cabo Verde com 43.510, Angola com 23.233 e a Guiné-Bissau
com 19.304 (Pordata, 2011). Os dados publicados na Pordata referem-se apenas aos estrangeiros com título de residência.
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Envelhecimento dos imigrantes japoneses
em São Paulo, Brasil
Patrícia Tamiko Izumi*
Resumo

A imigração japonesa no Brasil iniciou-se em 1908, com a chegada
de 781 imigrantes de diversas localidades do Japão, com o objetivo
de trabalhar e juntar o máximo de dinheiro para voltar à sua terra
natal com condições de ter uma vida melhor. Nos anos 90, o número de imigrantes totalizava aproximadamente 240.000, chegando,
nos dias de hoje, a ter descendentes de quinta geração. Este artigo
pretende mostrar como a comunidade japonesa em São Paulo se
preparou para o envelhecimento de seus imigrantes, com a construção e manutenção de instituições voltadas aos idosos nikkeis,
como as casas de repouso; e também, atividades relacionadas aos
idosos em outras instituições destinadas à comunidade nikkei.
Além disso, mostraremos uma atividade praticada pelos idosos,
a escrita de haikus, poemas curtos japoneses. Analisando esses
poemas, poderemos verificar quais são os reflexos da aculturação
dos imigrantes japoneses na vida atual dos idosos isseis, a partir
do conceito de aculturação, presente sobretudo na obra de John
Berry. O imigrante japonês em contato com os brasileiros e outros
imigrantes de outros países passou por um processo de aculturação, acrescentando na sua identidade cultural e étnica elementos
novos que facilitaram a sua “sobrevivência” no Brasil. O estudo dos
haikus produzidos por idosas isseis nos trará elementos característicos de sua cultura de origem, mas também elementos da
aculturação.

Palavras-chave

identidade étnica, aculturação, imigração japonesa, envelhecimento, poesia.

Abstract

The Japanese immigration in Brazil started in 1908, when 781 immigrants from several Japan’s provinces arrived with the objective
to work hard and save money to come back to their hometown and
have a better life condition. In the 90’s, the number of immigrants
was almost 240,000 and nowadays there are five generation of descendents. This article intends to show how the Japanese community in São Paulo prepared for the ageing of their members, with the
construction and maintenance of institutions such as retirement
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homes and activities for old people in the institutions for the Nikkei
community. Besides, we present an activity practiced by these elderly, the writing of haikus, short Japanese poems. Analyzing these poems, we can verify, through the concept of acculturation developed by John Berry, what are the reflexes of the acculturation of
Japanese immigrants in the life of the issei elderly. The Japanese
immigrants in contact with Brazilians and others immigrants went
through an acculturation process, adding to their cultural and ethnic identity new elements that made it easier to “survive” in Brazil.
The study of the haikus written by elderly isseis brings us elements
of their original culture and elements of acculturation.
Keywords

Ethnic identity, acculturation, Japanese immigration, ageing,
poetry

Envelhecimento dos imigrantes japoneses em São Paulo, Brasil

Patrícia Tamiko Izumi
Introdução

Com o fim da escravidão no Brasil e a introdução do cultivo de café na região sudeste, houve a necessidade de imigrantes como mão de obra. Durante o século XIX, a
entrada de imigrantes no Brasil era focada na pequena propriedade agrícola, principalmente nos estados do Sul e nas fazendas de café no Oeste Paulista. A princípio,
a preferência era por imigrantes europeus pela proximidade das culturas e também
porque o asiático era considerado um ser inferior.
O Japão ingressou na emigração a partir da década de 1880, devido à crise económica-social do país, para reduzir as tensões sociais, sobretudo nas zonas rurais. Desde o
início da Era Meiji até pouco antes da Segunda Guerra Mundial, 35 países receberam
imigrantes japoneses, sendo as primeiras correntes migratórias para o Havai, depois
Estados Unidos, Peru, Canadá e, mais tarde, Brasil.
No dia 18 de junho de 1908, o vapor Kasato Maru chegou ao porto de Santos transportando 781 imigrantes japoneses, iniciando a imigração para as fazendas de café
do Estado de São Paulo (Comissão, 1992:63). Eles chegavam muito esperançosos
na nova terra, imaginando que juntariam muito dinheiro para voltar ao seu país de
origem em condições de retomarem suas vidas de forma mais abastada. Porém, logo
que chegaram perceberam que a propaganda feita era enganosa. As condições de
trabalho, moradia e alimentação eram precárias, além da dificuldade com a comunicação e entendimento com o administrador das fazendas. Como não enriqueceriam
a trabalhar nas fazendas, muitos fugiram para outros países e para áreas urbanas de
São Paulo e Santos ou, então, formavam suas próprias pequenas colónias agrícolas
em áreas subdesenvolvidas do Estado de São Paulo (Lesser, 2001:162-163).
A formação de colónias japonesas dava-se quando um certo número de famílias se
concentravam numa área e organizavam uma associação de japoneses, o Nihonjinkai, para cuidar dos assuntos coletivos, tais como festas, casamentos, cerimónias
fúnebres, etc. Além dessa associação, surgiam também a associação feminina, Fujinkai, e a de moços, Seinenkai. A preocupação seguinte era a educação dos filhos e o
ensino da língua japonesa e também da cultura e costumes japoneses, para quando
retornassem ao Japão não se diferenciassem dos japoneses, desenvolvendo o sentimento de patriotismo. Na escola, penduravam o retrato do Imperador e guardavam
a Escritura Imperial sobre a Educação, onde constavam os princípios e virtudes máximos de niponicidade. A leitura dessa escritura era feita como se fosse um sutra,
“sutra sagrado do culto ao Imperador nas comunidades japonesas locais no Brasil”
(Maeyama, 1973:436).
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Assim, formaram-se núcleos étnicos para se manter um modo de vida semelhante
ao vivido no Japão. Como o tempo de permanência dos japoneses foi tornando-se
definitivo, foram criadas muitas outras formas de manutenção da identidade étnica,
tais como jornais em língua japonesa; alimentos japoneses produzidos no Brasil,
como o shôyu e o misso; competições desportivas; associações culturais, cooperativas agrícolas, etc.
A imigração dos japoneses continuou por um bom tempo, e eles passaram por muitos momentos no Brasil, de prosperidade a grandes crises, inclusive um período
muito conturbado que foi o da Segunda Guerra Mundial. Portanto, até 1941, o número total era de 186.272 imigrantes.1 No período pós-guerra, a imigração japonesa
ocorreu de duas formas: a planeada e a livre. A imigração planeada era controlada e
autorizada por órgãos de imigração do governo brasileiro e a imigração livre ocorria
principalmente pela chamada dos parentes que já viviam no Brasil. No período de
1952 a 1993, o Brasil recebeu o total de 53.657 imigrantes japoneses.2
Na década de 1980, iniciou-se no Brasil o movimento contrário, o de ida de nipo-brasileiros para o Japão, o movimento dekassegui. Devido à crise económica do
Brasil e à escassez de mão de obra no Japão, muitos japoneses e seus descendentes decidiram tentar a sorte no Japão e voltar ao Brasil somente quando juntassem
dinheiro suficiente para ter uma vida melhor. Em 2006, o número de brasileiros no
Japão era de 312.979, 15% do total de estrangeiros residentes no Japão.3 Porém, em
2009, devido à crise mundial, o Japão foi fortemente atingido e a sua economia ficou
totalmente instável, provocando uma grande diminuição de empregos, e a maioria
dos imigrantes nipo-brasileiros viram-se obrigados a retornar ao Brasil.
Atualmente, em São Paulo, nota-se que a comunidade nipo-brasileira é muito numerosa e bem amparada por diversas instituições e hospitais que atendem em língua
japonesa e se preocupam principalmente com essa comunidade. Além disso, temos
o bairro da Liberdade, que concentra lojas, mercados e restaurantes voltados aos
orientais (japoneses, chineses e coreanos) e apreciadores da cultura oriental. Percebemos que os apreciadores são tantos que ultrapassou-se essa região e o público étnico, abrangendo qualquer mercadinho, banca de jornal, qualquer lugar tem algum
produto relacionado com a cultura japonesa.
E é nesta questão da cultura japonesa em São Paulo que este artigo se concentra,
sobretudo na questão do envelhecimento dos japoneses e seus descendentes. No
Brasil, o aumento do número de idosos nikkeis é percebido nos seguintes dados estatísticos: em 1969, a população nikkei no Brasil com mais de 60 anos era de 5,4%;
em 1988, 9,7%; já em 2002, atingiu 23,2%.4

elementos para facilitar a sobrevivência desses idosos. O estudo dos haikus produzidos por idosas isseis, como uma atividade de um clube de anciões em São Paulo, nos
trará elementos característicos de sua cultura de origem, mas também elementos
de aculturação.5
Envelhecimento e comunidade nipo-brasileira em São Paulo
A questão do envelhecimento tem-se tornado muito séria em todos os países, e no
caso da situação de envelhecimento e etnicidade, os idosos pertencentes a minorias
enfrentam uma “situação de dupla vulnerabilidade” (Debert, 1992:41; 2004:89), por
serem vítimas de discriminação e exclusão devido às duas situações. Porém, Debert
avalia que a situação dos idosos membros de minorias é satisfatória e de maior interação social, pois as relações familiares e o apoio da comunidade étnica costumam
ser mais intensos.
A partir de 1968, houve um declínio do movimento imigratório no Brasil, mas os problemas com o envelhecimento de muitos imigrantes tornaram-se visíveis. Após as
comemorações dos 70 anos de imigração japonesa no Brasil, em 1978, houve uma
grande preocupação com a assistência médica e social aos idosos, devido à diminuição de imigrantes isseis e a elevação da faixa etária dos sobreviventes e o envelhecimento dos nisseis6. As entidades beneficentes e de assistência existentes foram
ampliadas e melhoradas, e outras foram construídas.
A principal instituição da comunidade nipo-brasileira em São Paulo é a Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social - Bunkyô. A sua missão é
a divulgação da cultura japonesa no Brasil. Dos seus eventos anuais, os que possuem grande participação dos idosos são: suiyo cinema; homenagem aos idosos de
99 anos; festival de música e dança folclórica japonesa (gueinosai); homenagem aos
condecorados do Governo Japonês; prémio Kiyoshi Yamamoto, de reconhecimento
aos agricultores e pesquisadores que promoveram melhorias na área agrícola; prémio Colónia Bungueisho, homenagem às melhores publicações literárias em língua
japonesa; concurso mundial de haiku; semana dos idosos; e curso para cuidadores
de idosos.
A Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo - Enkyô é a principal instituição com
o objetivo de dar assistência aos idosos. Em 1973, o Enkyô foi reconhecido como
uma organização assistencial de utilidade pública pelo Governo Federal brasileiro,
contribuindo para o bem estar da sociedade brasileira, e não somente da comunidade nipo-brasileira. O Enkyô instalou quatro Instituições de Longa Permanência para
Idosos (ILPIs):7

Neste artigo, o objetivo é mostrar como a comunidade nipo-brasileira cuida de seus
idosos em São Paulo; e como a identidade cultural e étnica acrescentaram novos
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- Casa de Reabilitação Social de Santos (Santos Kosei Home): instalada na antiga
Casa do Imigrante na cidade de Santos, litoral de São Paulo, foi doada ao Enkyô pelo
Governo Japonês em 1974. Funciona em regime de internato com capacidade para 60
residentes. Em 2008, havia 53 residentes (19 homens e 34 mulheres), dos quais 70%
eram nikkeis. A idade média era de 83 anos. A instituição conta com 28 funcionários
e uma voluntária da JICA (Agência de Cooperação Internacional do Japão). É cobrada
mensalidade, cujo valor varia de um salário mínimo e meio a três salários mínimos e
meio, e os que não têm condições de pagar são ajudados pelo Enkyô. Os residentes
participam de atividades ocupacionais e recreativas, tais como ginástica japonesa,
chamada de radio taissô; jogos, pintura e artesanato; musicoterapia e coral. Participam também de eventos internos e externos, como palestras, passeios, assistência
preventiva, festas, karaokê, etc.
- Recanto de Repouso Sakura Home: localizada no interior de São Paulo, na cidade
de Campos do Jordão, iniciou suas atividades como casa de repouso em 2000. Atende até 40 idosos em regime de internato. Em 2008, havia 25 residentes, sendo 14
homens e 11 mulheres. A instituição possui 20 funcionários. O custo para cada idoso
é de três salários mínimos e meio, mas os idosos ou seus familiares contribuem
com o valor que podem, e como esses valores não sustentam a casa, é necessário
arrecadar dinheiro com eventos e venda de rifas. Além disso, a casa conta com doações particulares e institucionais e serviços voluntários. Como padrão das casas de
repouso do Enkyô, os residentes participam de atividades ocupacionais e recreativas,
e eventos internos e externos.
- Casa de Repouso Suzano (Suzano Ipelândia Home): foi fundada em 1983 na colónia
de Fukuhaku, situada a 10 km da cidade de Suzano-SP. Tem capacidade para oferecer atendimento social e médico para 30 idosos em suítes individuais e duplas. Em
2008, havia 25 moradores, sendo 7 homens e 18 mulheres. A idade média era de 85
anos. Em relação aos gastos, o valor médio por idoso é de três salários mínimos,
porém, o valor pago é muito variado. Para complementar, voluntários da comunidade
nikkei da região ajudam na organização e preparo das comidas vendidas nas duas
festas anuais da casa, a Festa da Dália e a Festa do Ipê.
- Casa de Repouso Akebono: foi construída como unidade modelo pela Agência de
Cooperação Internacional do Japão (JICA) e iniciou suas atividades em 2000, na cidade de Guarulhos-SP. O objetivo é prestar atendimento a idosos dependentes nas
atividades da vida diária, em regime de residência/abrigo, com capacidade para 50
residentes. As instalações são adaptadas para pessoas em cadeiras de rodas, em
pavimento térreo, com corrimão em todos os lugares. Os idosos mais debilitados
que vivem nas outras três instituições, se necessário, são transferidos para esta, por
ter mais estruturas. Em 2008, havia 49 residentes, sendo 17 homens e 32 mulheres.
Desses 49 residentes somente 5 são independentes e 15 conseguem conversar. A
idade média era de 82 anos. Trabalham ali 53 funcionários. Nesta casa, como a maio-
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ria dos idosos estão debilitados, as atividades ocupacionais e recreativas são adaptadas, incentivam a coordenação motora e estimulam práticas do dia a dia, como
comer e ter propulsão para andar com a cadeira de rodas. Os gastos são maiores,
de quatro salários mínimos e meio e, como nas outras instituições, a maioria não
consegue pagar esse valor, necessitando de ajuda do Enkyô. Além da mensalidade, a
família precisa arcar com despesas de medicamentos e fraldas.
Além dessas instituições, o Enkyô possui atendimento diferenciado aos idosos no seu
hospital e promove, juntamente com outras instituições, cursos para cuidadores de
idosos, palestras com profissionais da saúde, gerontologistas e voluntários da JICA.
Além do Enkyô, temos outra instituição de grande importância e a mais antiga da
colônia, a Assistência Social Dom José Gaspar, que mantém o Jardim de Repouso
São Francisco (Ikoi no Sono) desde 1958, numa área de 10 alqueires no município de
Guarulhos.
Pode-se dizer que as atividades da Dom José Gaspar, desenvolvidas em torno de
Margarida Vatanabe, nasceram espontaneamente, por pura necessidade, das e pelas
mãos dos próprios imigrantes, graças ao esforço dedicado e contínuo de um reduzido número de voluntários. Por isso, a sua organização difere fundamentalmente
da Beneficência Nipo-Brasileira, que começou como uma organização de caráter
governamental, embora as atividades de ambos se justapusessem em larga medida. Talvez se possa dizer que o ponto de partida da Beneficência Nipo-Brasileira, de
caráter público, tivesse como base exatamente os resultados que a Dom José Gaspar
conseguiu colher ao longo dos anos. (Maeyama, 2004:308)
O Ikoi no Sono possui três alas:8
- Ala para Independentes e Semidependentes: composta de 54 quartos individuais e
instalações projetadas para idosos que necessitam de ajuda parcial nas suas atividades diárias, mas são capazes de viver em grupo e participar de atividades coletivas.
A mensalidade é de cinco salários mínimos;
- Ala para Dependentes (Pavilhão Dona Margarida): tem capacidade para 56 residentes em quartos coletivos, com uma equipa de enfermagem durante 24 horas, sala de
fisioterapia, refeitório e outras instalações adaptadas para os residentes que necessitam de cuidados especiais. A mensalidade é de oito salários mínimos;
- Ala Frei Bonifácio: instalada, a partir de 2006, no setor de Independentes e Semidependentes, atende aos idosos fragilizados. A mensalidade é de seis salários mínimos.
Em janeiro de 2009, havia 89 residentes, sendo 52 dependentes, 22 semidependentes
e 15 fragilizados. A idade média era de 86 anos. Em 2008, houve 509 solicitações para
internamento, mas somente 15 foram aceites. As outras solicitações foram encaminhadas: 193 receberam informações para o futuro; 12 foram encaminhadas para
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cuidadores; 248 foram encaminhadas para outras instituições; 41 aguardam vaga. A
instituição possui 9 funcionários no escritório de São Paulo e 97 em Guarulhos.
Além do Enkyô e da Assistência Social Dom José Gaspar, existe na cidade de Ferraz
de Vasconcelos uma casa de repouso denominada Assistência e Amparo às Pessoas
Idosas “Central Rojin-Home”, que foi fundada com recursos particulares pelo imigrante Kishisaburo Iguchi em 1978. Esse imigrante e a sua esposa, Yukiko Iguchi,
após criarem os seus oito filhos, começaram a abrigar pessoas conhecidas que precisavam de lugar para morar. Após essa experiência foi construído um prédio com o
objetivo de abrigar idosos.

- integração: é a estratégia utilizada quando há interesse em manter sua cultura de
origem e ao mesmo tempo interagir com outras culturas, participando integralmente da sociedade majoritária.
Do ponto de vista do grupo dominante teremos as estratégias correspondentes:
- “cadinho” (melting pot): quando o grupo dominante busca a assimilação;
- segregação: quando o grupo dominante impõe a separação;
- exclusão: quando é imposta a marginalização pelo grupo dominante;
- multiculturalismo: quando o objetivo do grupo dominante é a integração.
A aculturação mais bem-sucedida é aquela denominada integração.

A casa de repouso tem capacidade para trinta idosos e, em janeiro de 2009, havia 11
moradores, 8 mulheres e 3 homens. A idade média era de 80 anos. A maioria fala somente em língua japonesa e 80% da comida é de culinária japonesa. Todos os idosos
são independentes e ajudam na manutenção diária da casa. Não tem estrutura de
casa de repouso, como as outras, é como se fosse uma casa mesmo. Além das três filhas da Sra. Iguchi, os funcionários da casa são dois cozinheiros e uma empregada de
limpeza. Para sustentar a casa, os idosos deveriam pagar dois salários mínimos, mas
alguns contribuem com o que podem, o Enkyô paga o sustento de dois internos e o
restante dos gastos fica por conta da Sra. Iguchi, que na época já estava com 98 anos.
Além dessas instituições, diversas outras instituições ligadas à comunidade nipo-brasileira possuem atividades voltadas aos idosos, como as associações de províncias, as associações desportivas e agrícolas, etc.
O processo de aculturação presente nos haikus de idosas isseis
A aculturação é o processo de contato entre grupos de indivíduos de culturas diferentes, que provocam mudanças na sua cultura original, necessitando de formas de
adaptação para que seja bem-sucedida. Segundo Berry (2004), o processo de aculturação ocorre a um nível social, cultural e psicológico, que está relacionado com
crenças, valores e comportamentos. A aculturação envolve tanto o grupo dominante
quanto o não dominante, sendo que o maior impacto se dá no grupo não dominante.
Berry (2004: 34) nos apresenta o modelo de aculturação. Do ponto de vista do grupo
não dominante, temos quatro estratégias:
- assimilação: essa estratégia dá-se quando “os indivíduos não desejam manter sua
herança cultural e procuram interagir com outras culturas”;
- separação: quando desejam manter sua cultura original e evitam interação com
outras culturas;
- marginalização: é quando não há interesse nem em manter a sua cultura original,
nem em interagir com outras culturas;
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Portanto, uma acomodação mútua é requerida para que a integração possa ser
obtida, envolvendo a aceitação por parte de ambos os grupos, dominante e não-dominante, do direito de todos os grupos viverem como povos culturalmente distintos dentro de uma mesma sociedade, compartilhando instituições comuns e em
transformação (Berry, 2004: 34-35).
Ainda segundo Berry (1997:10-11), a estratégia da integração requer que o grupo não
dominante adote valores básicos do grupo dominante e este deve se preparar para
adaptar as instituições nacionais para suprir as necessidades de todos os grupos,
pois vivem juntos em uma sociedade multicultural.
Porém, essa convivência causa sérios conflitos, como o choque cultural e o stress
de aculturação. De acordo com Lazarus (1997:40-41), existem, pelo menos, quinze
emoções diferentes que ocorrem no processo adaptacional do indivíduo: raiva, inveja,
ciúme, ansiedade, medo, culpa, vergonha, alívio, esperança, depressão, felicidade,
orgulho, amor, gratidão, compaixão.
No caso dos imigrantes japoneses, no início a imagem deles era negativa, mas com o
tempo, pelas experiências socioculturais e pela respeitada posição socioeconômica
do Japão, essa imagem mudou. Tsuda (2000: 7-8) afirma que os japoneses constituem uma “minoria positiva”, e as suas qualidades étnicas são consideradas favoráveis para a sociedade brasileira. Assim, o nipo-brasileiro tem orgulho da sua herança
étnica, e ser chamado de “japonês” pelos brasileiros não possui uma conotação pejorativa. Isso também é claramente observado pelo grande interesse dos brasileiros pela cultura japonesa, como a culinária, música e histórias de banda desenhada
(manga).
Segundo Kanamoto (2007: 52), o idoso nikkei forma a sua identidade através dos
significados culturais que carrega na sua bagagem, através do sabor, cheiro, música,
ritmo, língua, estórias, história, símbolo, imagem, etc.
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Foi realizado um estudo de caso na Federação dos Clubes Nipo-Brasileiros de Anciões (Burajiru Nikkei Rôjin Kurabu Rengôkai - Rôkuren), localizada no bairro da Liberdade, cidade de São Paulo. Esta federação foi fundada em 1975 com o objetivo de
facilitar o acesso das pessoas idosas nikkeis às atividades dos 49 Clubes de Anciões
na região de São Paulo, Paraná, Brasília e Mato Grosso; e proporcionar melhor qualidade de vida aos seus 3.200 sócios.9 Os clubes promovem atividades culturais e
desportivas, arrecadam donativos e contribuições para entidades assistenciais, visitam entidades, auxiliam na administração e preservação de espaços públicos. A
Federação realiza eventos para o intercâmbio entre os clubes, como palestras, festivais artísticos, concursos de karaokê, torneios de Gateball, bazares, bingos, viagens
e semana do idoso (exame médico, palestra, exposição, etc.). Além dos eventos, são
oferecidos cursos: ginástica aeróbica, Bon odori (dança tradicional), coral, karaokê,
karaokê dança, desenho, minyô (música folclórica), shodô (caligrafia japonesa), haiku (poema japonês), hyakunin isshu (antologia poética clássica japonesa) e cinema.
Dos cursos dados pela Federação, escolhemos o curso de haiku10. Além das entrevistas, foi possível analisar o material produzido, facilitando o reconhecimento dos
aspetos da aculturação presentes. Assistimos a oito aulas no período de outubro de
2008 e maio de 2009, tendo sido realizada análise observacional desses encontros
dos idosos para a produção dos haikus. Dos 12 idosos presentes, 7 idosas aceitaram colaborar com a pesquisa, respondendo a questionários, entrevistas e conversas informais; e também foram analisadas as suas produções poéticas contidas na
publicação chamada Rosso no Tomo do Brasil,11 no período de dois anos, de junho de
2007 a maio de 2009, totalizando 294 haikus.12 Para este artigo, não será analisada a
história de vida dessas idosas, somente os aspetos mais relevantes nos haikus que
caracterizam o processo de aculturação.

KI IPÊ KOKKA TO SHITARI KOZORI SAKU
IPÊ AMARELO
FEITO COMO A FLOR NACIONAL
FLORESCE AOS MONTES
Uma característica do haiku é retratar a natureza e as estações do ano, que no Japão são bem definidas e com aspetos peculiares. No Japão, a primavera é retratada
pela contemplação das flores de cerejeira; quando os imigrantes japoneses vieram
ao Brasil perceberam que na primareva floresciam flores de ipê aos montes, então,
essa flor foi considerada a flor nacional. Contemplar a flor de ipê era lembrar com
nostalgia da flor de cerejeira e do tempo que viveram no Japão. Adaptar o haiku à
natureza brasileira é o indício de que a estratégia da integração estava, de alguma
forma, presente na vida dessa idosa.
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KIKU NEWAKE YUME NO FUKURAMU SORA NO IRO
CORTAR O CRISÂNTEMO
INFLAR O SONHO
A COR DO CÉU
Este haiku mostra um dos trabalhos feitos pelos imigrantes japoneses, a plantação
de flores e, com ele, o sonho de enriquecer e voltar ao Japão. Trabalhar com o que já
se conhecia no Japão foi um dos meios que os imigrantes encontraram para tentar
melhorar de vida e, quem sabe, voltarem ao Japão ricos. Neste poema, ainda temos
características do processo de separação por se trabalhar com uma flor característica do Japão, o crisântemo, e a manutenção de um sonho.

TAKUAN ZUKE SOKOSOKO TO IU KURASHI KANA
CONSERVA DE NABO
DISSE APROXIMADAMENTE
QUE VIDA!
Neste haiku vemos a presença de um alimento, a conserva de nabo. Para o nikkei,
o alimento foi um dos aspetos mais difíceis de adaptação no quotidiano brasileiro.
Então, poder comer algo característico de seu costume era um motivo de grande
alegria. O haiku demonstra a felicidade em comer a conserva de nabo, o tsukemono.
No Brasil, comer alimentos em conserva não é um costume tão comum, mas para
o japonês quase qualquer legume pode se tornar num delicioso tsukemono, o alimento em conserva. Manter o hábito alimentar do Japão é uma forma de se seguir
a estratégia da separação. O próximo haiku também é sobre o legume em conserva:

NASUZUKE GA IRO YOKI TE WO DASHI MO ICHI TO KIRE
A CONSERVA DE BERINJELA
A COR É BOA, TIRA A MÃO
NUM CORTE
Um aspeto de aculturação, da estratégia de integração, observado em muitos haikus
analisados é o uso de palavras em português com pronúncia japonesa, ao invés de se
usar a palavra correspondente em japonês. É o que chamamos de língua da colónia,
ou koronia go.
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PON NO MIMI EN TO ASA ASA KAN SUZUME

Considerações finais

A ORELHA DO PÃO
OBTIDA TODAS AS MANHÃS
PARDAL DO FRIO

A preocupação da comunidade nipo-brasileira com o envelhecimento é visível, mesmo porque a história dos imigrantes ainda é contada pelos que estão vivos e essa
memória tem que ser preservada. Então, o cuidado dos idosos que contribuíram para
que todos os nikkeis tenham a vida de hoje é uma questão primordial.

Neste haiku, a palavra pão está grafada como “pon”e não “pan”, que seria a forma japonesa, de influência europeia, cuja origem latina é pane. No haiku seguinte, temos
o uso da palavra repolho, ao invés de kyabetsu, e ela é escrita com pronúncia mais
próxima do japonês, “repôryo”.

REPÔRYO NO WARURU OTO KIKU UKI NAGASHI
O REPOLHO
OUVE-SE O SOM DE CORTAR
A ESTAÇÃO DAS CHUVAS SE ALONGA
O uso de palavras em português no vocabulário dessas isseis mostra que, apesar de
utilizarem a estratégia da separação, preferindo frequentar lugares em que é possível comunicar em língua japonesa, a influência da sociedade maioritária é muito
forte, e o empréstimo de vocábulos em português mostra a sua adaptação ao meio.
A estratégia da integração apresenta-se subtilmente nos detalhes do quotidiano dos
isseis.

NENGAN GA KANAI BOCHI KAU TOYO NO AKI
O GRANDE ANSEIO
PODER COMPRAR UM LUGAR NO CEMITÉRIO
COM A COLHEITA DE OUTONO
A autora mostra neste haiku que a sua preocupação começou a tomar outro caminho, não mais retornar ao Japão, e sim permanecer no Brasil. Por isso, a importância de se comprar um lugar no cemitério.
Os haikus são poemas que, em sua essência, cantam a natureza e aspetos triviais do
quotidiano. Os haikus analisados também não fugiram dessas características, já que
as informantes se inspiraram em haikus de grandes poetas e do mestre que ministra
o curso. Apesar de seguirem a forma do haiku japonês, os elementos inspiradores
do dia a dia delas são os do Brasil e de suas lembranças. Mais do que identificar a
estratégia utilizada pelas informantes, esses haikus mostram-nos claramente que a
identidade étnica foi o que tranformou a vidas delas no Brasil em algo bom e construtivo, eliminando a vontade de retornar ao Japão, mesmo tendo condições financeiras
para isso.
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Utilizando-se o modelo de aculturação de Berry, notamos que, a princípio, a maioria das instituições seguiam a estratégia da separação. Mas, como pela legislação
brasileira as associações assistenciais e hospitais não podem ser de uso exclusivo
de uma comunidade étnica, a estratégia teve que mudar para a integração. Das instituições aqui citadas somente a Casa de Repouso Akebono foi implantada desde o
início pela estratégia da integração, por ser uma instituição mais nova; a Assistência
Social Dom José Gaspar no início utilizava a estratégia da assimilação, por ser uma
instituição católica que pregava converter esses nikkeis ao catolicismo; e a Assistência e Amparo às Pessoas Idosas “Central Rojin-Home” continua até hoje com a
estratégia da separação.
Porém, mesmo tendo as instituições mudado a estratégia para a integração, os residentes mantêm a estratégia da separação devido à idade avançada e condição de
saúde. Então, torna-se necessário manter a língua japonesa, aspetos da cultura japonesa e a culinária japonesa para dar certa segurança aos residentes dessas casas
de repouso, já tão fragilizados com a separação de seus familiares. Por esse motivo,
há a dificuldade de idosos brasileiros ou de outras etnias se acostumarem com essas
instituições.
A pequena mostra dos haikus analisados neste estudo de caso exemplifica a estratégia de aculturação e identidade étnica. Com certeza, muitas interpretações podem
ser dadas dos haikus, dependendo muito do olhar, se é totalmente de fora ou se é de
dentro. O olhar dado aqui é de alguém que não vivenciou o período de imigração, mas
que vive em uma família que imigrou e mantém a identidade étnica até hoje.
A identidade étnica é o que faz com que a comunidade nikkei em São Paulo seja
coesa e possibilite o cuidado de seus conterrâneos. A questão do envelhecimento vai
se tornar cada vez mais preocupante, pois os idosos aumentam e as instituições não
serão suficientes para cuidar de todos. Pesquisas sobre o envelhecimento e etnicidade estão a aumentar no Brasil, mas ainda temos muito temas relacionados para
pesquisar e investigar.
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Notas
Dado retirado do artigo de Mori et al, (2009: 55)
Dado retirado do artigo de Mori et al, (2009: 94)
Fonte: Ministry of Justice, Shutsunyukoku kanri tokei ( Annual Report od Statistics on Legal Migrants), 2007. Dados retirados da tabela Number of Foreign Residents in Japan by Nationality, dezembro 2006, da obra Foreign Press Center (2008:34)
4
O termo nikkei aplica-se aos nipo-brasileiros, ou seja, os descendentes de japoneses nascidos no Brasil. Dados retirados de
Suzuki (1969); ; Centro de Estudos Nipo-Brasileiros. (2002).
5
O termo issei aplica-se aos imigrantes japoneses nascidos no Japão, ou seja, a primeira geração de imigrantes.
6
O termo nissei designa a segunda geração, filhos dos issei, nascidos no Brasil ou em qualquer outro país estrangeiro.
7
Dados retirados do Relatório de Atividades do Enkyô de 2008
8
Dados retirados do Relatório da Diretoria - Exercício de 2008.
9
Dados retirados do material dado pela própria Federação e da publicação da instituição em comemoração aos trinta anos
de fundação.
10
Haiku ou haikai é o poema curto japonês, que tem a forma de 5-7-5 sílabas. Este poema desenvolveu-se a partir do tanka,
que é a forma predominante na poesia japonesa desde o século VII, formado de estrofe anterior de 5-7-5 sílabas e estrofe
posterior de 7-7 sílabas. Segundo Suzuki (1979:94), o haikai constituía uma forma de entretenimento do povo, que se organizava em grupos de haikai, chamados kô, e se reuniam periodicamente na casa do organizador da sessão, tô. Nessas reuniões,
o mestre avaliava os poemas dos participantes e dava nota e premiação. Uma característica do haiku é o humor, que faz
parte de sua técnica, e pode ser mostrada pelo jogo de palavras. Outra característica é ter sempre uma palavra relacionada
com as estações do ano, chamada kigo. Os versos em japonês utilizam palavras de corte, kireji, inexistentes em português,
que produzem uma interrupção num segmento do verso que, em japonês, não soa abrupta, ríspida ou cortante, mas suave e
natural. Os kireji mais comuns são: kana, ya e keri. Kana é uma partícula que indica emoção e tem a função de fazer com que
a palavra antecedente seja vista como o foco do poema, podendo ser traduzido por um ponto de exclamação, uma interjeição
como “ah”. Ya indica emoção ou suspensão do pensamento e, em certos casos, dúvida. Funciona como uma espécie de pausa,
sendo traduzido com um travessão ou dois pontos. Keri indica que uma ação se concluiu e resultou em alguma emoção ou
sensação relevante ao sentido do poema, e não tem tradução. (Franchetti et al. 1990:33-34). O haiku foi introduzido no Brasil pelos primeiros imigrantes japoneses. No primeiro navio dos imigrantes, o encarregado de os conduzir, Shuhei Uetsuka
(1876-1935), foi um poeta de haiku e usava o nome literário de Hyôkotsu. (Goga, 1988: .33) Os jornais da colónia tiveram um
papel importante no incentivo dessa atividade literária, acolhendo as produções, mesmo as amadoras, que expressassem os
sentimentos do quotidiano dos imigrantes.
11
A Federação dos Clubes Nipo-Brasileiros de Anciões possui uma publicação chamada Rosso no Tomo do Brasil, em versão impressa e na internet, pelo site http://www.100nen.com.br/ja/roukuren. Essa publicação tem notícias dos clubes, e da
comunidade japonesa idosa do Brasil; tem artigos, entrevistas e produções dos idosos sócios de algum clube pertencente à
Federação.
12
Os haikus analisados para a dissertação foram traduzidos de forma literal, sem a preocupação com a forma poética. Para
alguns poemas foram necessárias explicações de termos e até algumas imagens para podermos visualizar e entender o
significado do poema.
1
2
3
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O Plano para a Integração dos Imigrantes:
que preocupações com os idosos imigrantes?
Cristina Casas*
Resumo

Palavras-chave
Abstract

Keywords

Apesar de Portugal ter uma experiência recente de imigração, tem
vindo a ser amplamente reconhecido internacionalmente pelos
seus progressos nas políticas de integração e respetivos impactos
na concessão de direitos a imigrantes. Estas opções políticas são
marcadas por um modelo holístico clarificado de forma concertada, desde 2007, com a definição dos Planos de Integração de
Imigrantes. Na segunda edição do plano, aprovado em Conselho
de Ministros em 2010, ficaram previstas, pela primeira vez, algumas medidas dirigidas aos idosos imigrantes, reconhecendo esta
nova realidade emergente no país. Este artigo procura apresentar
os contornos dessas medidas e discutir alguns dos objetivos a alcançar até 2013.
integração, idosos imigrantes, planos de ação
Although Portugal has a recent experience of immigration, it has
become widely recognised internationally for its progress in integration policies and respective impact in the acquisition of rights
by immigrants. These political options are marked by a holistic
model since 2007, with the definition of the Plans for Immigrant
Integration. In the second edition of the Plan, approved in the Council of Ministers in 2010, certain measures directed at elderly immigrants were identified for the first time, recognizing this emergent new reality in the country. This article aims at presenting the
details of these measures and discussing some of the goals to
reach until 2013.
integration, elderly immigrants, action plans.
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O Plano para a Integração dos Imigrantes: que preocupações
com os idosos imigrantes?

Cristina Casas

Introdução: compilar objetivos a atingir
Com a elaboração do primeiro Plano para a Integração dos Imigrantes (PII), com
vigência entre 2007 e 2009, um importante e determinante passo foi dado para o desenvolvimento global e holístico de uma política de integração em Portugal. Definido
pelo Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, I.P.) com o
contributo da sociedade civil, associações de imigrantes e entidades com responsabilidade em áreas consideradas estratégicas para a integração dos imigrantes, Portugal conseguiu o grande feito de através da identificação de bloqueios vividos pelas
populações imigrantes, encontrar soluções clarificadas em medidas e indicadores
concretos.
O primeiro documento de mobilização de políticas públicas de integração foi composto por diferentes e importantes áreas de intervenção quer de natureza sectorial
– e.g. educação, cultura e língua, saúde -, quer de natureza transversal – e.g. acolhimento, tráfico de seres humanos, questões de género. Com o grande empenho dos
13 ministérios envolvidos, sob a coordenação do ACIDI, este primeiro plano atingiu
uma elevada taxa de execução com 81% das metas atingidas.
Reconhecendo que muito ainda havia para fazer em prol da integração dos imigrantes, Portugal promoveu um 2º Plano para a Integração dos Imigrantes (2010-2013).
Aprovado em Reunião de Conselho de Ministros de 12 de agosto de 2010 e tendo
entrado em vigor a 16 de setembro do mesmo ano, o PII, atualmente vigente - dado
que também mereceu aprovação expressa do atual XIX Governo Constitucional, em
conformidade com a recente aprovação das Grandes Opções do Plano 2012-2015 teve como ponto de partida a avaliação final do anterior plano e o correspondente
balanço final. Neste âmbito, algumas das medidas não atingidas foram transitadas
para o atual PII.
Por outro lado, em função de novas necessidades detetadas – uma vez que a imigração
e a integração não são realidades estáticas - e de “olhares” atentos e críticos e com
capacidade de antecipação, verificou-se também a definição de novos caminhos a
desbravar e novas áreas a trabalhar. Foi exatamente neste contexto que surgiram
as medidas dirigidas a idosos imigrantes, identificados como um novo grupo-alvo da
realidade migratória nacional.
Atendendo ao panorama económico-financeiro de Portugal e reconhecendo que os
imigrantes estão entre os grupos sociais mais vulneráveis, a segunda edição do pla-
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no previu também o reforço de algumas medidas na vertente do emprego, da formação profissional e das dinâmicas empresariais.
Mantendo a metodologia baseada na consulta pública, o segundo plano foi concebido
com o contributo de todos os ministérios (alguns já envolvidos no I PII), de académicos, da sociedade civil, em especial das associações de imigrantes ou entidades
que trabalham com imigrantes, e dos mediadores interculturais que trabalham nos
Centros Nacionais e Locais de Apoio ao Imigrante.
Os idosos imigrantes em Portugal na ótica do Plano de Integração
O segundo PII apresenta 7 áreas sectoriais (Cultura e Língua; Emprego, Formação
Profissional e Dinâmicas Empresariais; Habitação; Justiça; Saúde; Educação; Solidariedade e Segurança Social) e 10 áreas transversais (Acolhimento; Racismo e
Discriminação; Acesso à Cidadania e Participação Cívica; Associativismo Imigrante;
Descendentes de Imigrantes; Idosos Imigrantes; Relações com os Países de Origem;
Promoção da Diversidade e da Interculturalidade; Questões de Género e Tráfico de
Seres Humanos).
Na área dos Idosos Imigrantes, duas importantes medidas foram definidas, absorvendo na realidade algumas das recomendações do estudo promovido pelo Observatório da imigração do ACIDI, I.P., da autoria de Fernando Luís Machado e Cristina
Roldão intitulado “Imigrantes Idosos: uma Nova Face da Imigração em Portugal”
(volume 39, 2010).
Portugal, como país de acolhimento com políticas responsáveis e humanistas, não
poderia deixar de incluir no seu grande plano de ação esta importante faixa etária da
sua população imigrante que escolheu Portugal para viver.
Se politicamente, estruturalmente e socialmente o país se prepara para o envelhecimento da sua população, também terá de responder aos desafios do envelhecimento
da população imigrante que, nomeadamente, muito contribui para o combate ao envelhecimento demográfico e o desgaste da segurança social.
Neste âmbito, recorde-se alguns dos resultados preliminares dos Censos 2011 que
dão conta que nestes últimos 10 anos o crescimento da população em Portugal se
deveu essencialmente à imigração, uma vez que o aumento de perto de 200 mil indivíduos é explicado em 91% pelo saldo migratório. Com níveis de fecundidade superiores à dos portugueses, os imigrantes têm atenuado ainda o processo de envelhecimento demográfico que se tem vindo a verificar no país e contribuído para o reforço
do volume de efetivos em idades ativas.
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Por outro lado, conforme nos mostrou o estudo coordenado por João Peixoto para
o Observatório da Imigração (volume 49, 2011), em 2010 a imigração representou
um saldo financeiro positivo para a segurança social de 316 milhões de euros, contabilizando o aumento das contribuições financeiras dos imigrantes (580,2 milhões
de euros), as despesas associadas às prestações sociais analisadas (211,6 milhões),
e as pensões de estrangeiros (52,6 milhões). O estudo mostra como a realidade do
envelhecimento das populações imigrantes se está a verificar através do aumento
das despesas da segurança social com as pensões de estrangeiros, o que inevitavelmente alerta para a importância de as políticas de integração estarem atentas para
responder a este fenómeno em crescimento da experiência imigratória portuguesa.
A natureza das coisas assim o determina. Se muitos dos imigrantes escolhem Portugal para trabalhar, quando chega a sua idade de reforma - embora muitos possam
regressar aos seus países de origem -, uma parte substantiva opta por ficar em Portugal onde tiveram toda a sua vida ativa, por razões de ordem afetiva, económica,
social e de saúde.
É reconhecido, no entanto, a diversidade inerente a este grupo-alvo: há idosos imigrantes que chegam a esta fase da sua vida depois de terem sido trabalhadores ativos (e alguns ainda o são) do mercado de trabalho nacional; mas também há idosos
imigrantes que chegaram a Portugal exatamente para viver este período da sua vida
e/ou para se juntarem às suas famílias já residentes em Portugal. Ora esta diversidade requer também atenções distintas – se o primeiro subgrupo remete para o
reconhecimento de desafios particulares associados aos descontos para a segurança social ao longo da vida ativa e aos respetivos direitos de subsídios de reforma, o
segundo remete para outros desafios associados à condição de idoso que é transversal (e.g. vulnerabilidade de saúde, interrupção da carreira contributiva, ocupação de
tempos livres).
O tempo de estadia dos imigrantes em Portugal determina o acesso a pensões por
velhice. Sendo as populações de origem dos PALOP as mais antigas no país é normal
que se detete a sua preponderância (entre as populações estrangeiras) no acesso a
pensões por velhice (56% em 2010). Já a supremacia dos PALOP entre os pensionistas por invalidez (com 60,1% em 2010 no total de pensionistas estrangeiros), acaba
por ser um indicador indireto da vulnerabilidade desses cidadãos à sinistralidade
laboral no setor de trabalho onde se têm vindo a concentrar (e.g. construção civil e
obras públicas – conforme mostra o estudo promovido pelo Observatório da Imigração de autoria de Oliveira e Pires, publicado em 2010).

geiros nacionais de um Estado a que Portugal se encontre vinculado por instrumento
internacional de segurança social, estão desde logo garantidos uma série de direitos,
como seja o direito à igualdade de tratamento face aos nacionais desses países.
Reconhecendo exatamente esta diversidade o segundo PII prevê duas medidas distintas que contemplam:

Medida 69: Combate à vulnerabilidade socioeconómica dos idosos imigrantes através da divulgação das respostas institucionais disponíveis
Nesta medida, da responsabilidade do Ministério da Solidariedade e Segurança
Social, procurou-se salvaguardar as situações de vulnerabilidade socioeconómica
de idosos imigrantes que ou tiveram problemas no seu processo contributivo com
consequências negativas no acesso a pensões, ou encontram-se em situações de
extrema pobreza.
Desde logo, a vida contributiva do trabalhador imigrante pode remeter para descontos de baixo valor ao longo da vida ativa que se traduzem em pensões de velhice
com montantes reduzidos. Esta tendência contributiva de inúmeros imigrantes pode
refletir situações de resposta a necessidades de curto prazo, que comprometem o
planeamento de uma terceira e quarta idade com segurança económica e financeira.
A título ilustrativo considere-se o percurso que marca a vida de alguns imigrantes
hoje idosos com situações socioeconómicas muito vulneráveis: a carreira contributiva baixa pode começar logo no país de origem com o trabalhador a ter salários
reduzidos, justificando aliás a decisão de imigrar para Portugal na expetativa de uma
vida melhor. Esta carreira contributiva pode, por sua vez, não ser consolidada no país
de acolhimento por o imigrante ter de aceitar situações de precariedade laboral (por
vezes para conseguir rendimentos imediatos ou a renovação dos títulos de residência
necessários a uma permanência regular no país), de trabalho não declarado (por
falta de titulo legal para o efeito e/ou por imposição das entidades patronais menos
escrupulosas), de falta de entregas dos montantes descontados para a Segurança
Social por parte de empregadores, entre outros. Ora, feito o balanço de uma vida
contributiva, muitos imigrantes chegam à terceira e quarta idade com bastantes fragilidades económicas e financeiras.1

Em termos genéricos, em Portugal, a atribuição de determinadas prestações a residentes estrangeiros, não equiparados a nacionais por instrumento internacional de
segurança social, depende da verificação de certas condições, nomeadamente de
períodos mínimos de residência. Por outro lado, estando em causa cidadãos estran-

A medida 69 prevista neste segundo plano procura ir mais além nesta vertente dos
idosos, tendo como indicadores de execução: o número de idosos imigrantes que
beneficiam do complemento solidário para idosos (a acrescer à pensão, provados no
mínimo 6 anos de residência), rendimento social de inserção, complemento por dependência e pensão social; e número de idosos imigrantes que beneficiam de apoio
domiciliário, centros de dia, centros de convívio, lares e iniciativas de ocupação de
tempos livres.
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Estas medidas são particularmente relevantes atendendo também ao contexto de
crise que se vive, no qual alguns dos idosos imigrantes podem ficar particularmente
vulneráveis devido aos seus rendimentos baixos.

Medida 70: Divulgação das formas de acesso aos direitos decorrentes das contribuições feitas para a segurança social, não só em Portugal mas também nos países de
origem e na União Europeia
Com esta medida visa-se produzir um guia informativo sobre direitos decorrentes
das contribuições feitas para a segurança social em Portugal, nos países de origem,
e na União Europeia.
Visa-se, assim, combater a vulnerabilidade de cidadãos que nem sempre viveram e
trabalharam em Portugal e cujos direitos, muitas vezes, resultam dum cruzamento
de legislações e entendimentos de compaginação complexa para apuramento de reforma, trazendo algumas dificuldades que requerem esclarecimento e apoio muito
específicos.
Esta medida surge do entendimento dos desafios que advêm da crescente mobilidade de pessoas entre países e da necessidade não apenas de estabelecer normas
internacionais que garantam a proteção de quem se desloca de um Estado para o outro, mas também a efetiva aplicação e transposição de instrumentos internacionais
de segurança social em contexto português que garantam uma efetiva coordenação
das legislações e a sua aplicação conjugada aos imigrantes.
No caso dos idosos imigrantes com carreiras contributivas em mais do que um país,
esta concertação de enquadramentos legais de segurança social é particularmente
importante atendendo à eventual pluralidade de situações profissionais e percursos
contributivos em mais do que um sistema de segurança social.
Conclusão
Este artigo procurou realçar um dos instrumentos fundamentais das políticas de integração de imigrantes em Portugal – o Plano para a Integração de Imigrantes (PII).
No PII estão sistematizados os compromissos sectoriais dos 10 ministérios do Estado, numa opção holística e integrada de definição de política pública. Muito embora
as 90 medidas tenham o objetivo transversal de garantir a plena integração de todos
os imigrantes, o segundo PII – em execução até 2014 –, reconhecendo a nova realidade imigratória numa perspetiva geracional, contempla duas medidas especificas
para os idosos imigrantes.
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Sendo um fenómeno recente no país e estando Portugal na vanguarda das políticas
de integração, reconhecendo sempre o contributo positivo da sua imigração, nomeadamente para o atenuar do envelhecimento demográfico, não podia deixar de dar
particular atenção a este subgrupo da população imigrante em expansão.
As populações imigrantes mais antigas em Portugal – oriundas essencialmente dos
PALOP – estão a chegar primeiro à terceira e quarta idade no nosso país, apresentando fatores de vulnerabilidade que requerem particular atenção do Estado português (e.g. instabilidade de carreiras contributivas, baixas reformas ou inexistência
de direitos a pensões, desconhecimento dos mecanismos de proteção social) que
justificam a tomada de medidas a curto e a médio prazo.
Por fim, Portugal está a tornar-se um destino atrativo para imigrantes que chegam
já na terceira e quarta idade, definindo uma outra realidade dos idosos imigrantes
no nosso país.
Notas
1
Atendendo exatamente a esta preocupação inerente à importância dos imigrantes fazerem contribuições para a segurança
social desde o primeiro dia em Portugal – uma vez que a sua não contribuição tem consequências muito graves para o futuro
quando forem idosos – o primeiro PII contemplou uma medida (48) que tinha como meta “garantir a todos os trabalhadores
imigrantes a plenitude dos seus direitos decorrentes da sua vinculação ao sistema providencial do Sistema de Segurança Social”, tendo nesse âmbito sido publicada também uma brochura informativa traduzida para inglês e russo acerca dos direitos
e deveres dos imigrantes com a Segurança Social.
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Abstract
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Nos seus 24 anos de existência, a Associação dos Antigos Alunos
do Ensino Secundário de Cabo Verde (AAAESCV) tem desenvolvido
inúmeras atividades de promoção cultural e recreativa. A finalidade dessas atividades nunca passou explicitamente pelo envelhecimento ativo, mas aquilo que pudemos observar é que elas
têm dado um sólido contributo para que os seus associados, na
sua maioria acima dos 65 anos, tenham efetivamente um envelhecimento mais ativo do ponto de vista físico, intelectual e social.
Contudo, pensando no perfil socioeconómico mais geral dos imigrantes idosos de origem africana em Portugal, existem desafios
específicos que, embora não experienciados pela AAAESCV, é necessário frisar e integrar na formulação de boas práticas.
envelhecimento ativo, imigrantes africanos, AAAESCV.
In its 24 years of existence, the Cape Verdean Former Student
Association (AAAESCV) has developed innumerous activities of
cultural and recreational promotion. The objective of these activities has never explicitly been active aging. However, what we have
been able to observe is that they have given a solid contribution to
their associates, most of which over 65 years old, towards effective
active ageing from a physical, intellectual and social perspective.
Nevertheless, keeping in mind the general socio-economic profile
of most elderly immigrants of African descent in Portugal, there
are specific challenges that, although not experienced by AAAESCV, are necessary to identify and integrate in the development of
good practices.
active ageing, African immigrants, AAAESCV.
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Boas práticas de envelhecimento ativo de imigrantes
africanos: a Associação dos Antigos Alunos do Ensino
Secundário de Cabo Verde

Cristina Roldão

Foi no decorrer da pesquisa “Imigrantes Idosos: Uma Nova Face da Imigração em
Portugal” (Machado e Roldão, 2010), e através do sociólogo cabo-verdiano César
Monteiro, a quem agradecemos a pista e os contactos iniciais, que chegámos à Associação dos Antigos Alunos do Ensino Secundário de Cabo Verde (AAAESCV), num
sábado dedicado à Ilha da Boavista em que se discutiram algumas particularidades
da história desse território, se ouviu música ao vivo tocada por vários artistas e se
deram alguns passos de dança.
Embora a sua origem seja bem anterior, com a “Casa Amílcar Cabral” na distante Luanda de 1974 (onde trabalhavam vários quadros da função pública de origem
cabo-verdiana), a AAAESCV surgirá somente em 1987 e já em Portugal. Tratou-se,
de certa forma, da formalização e organização daquilo a que chamam “núcleo do
Rossio”, grupo de amigos e conterrâneos de Cabo Verde que costumavam juntar-se
nessa zona de Lisboa. É, aliás, interessante como esse local continua a ser um palco
privilegiado de encontros entre africanos, parte deles já idosos. Como referido pela
dirigente da AAAESCV, inicialmente, ainda nos anos 80, os cabo-verdianos estavam
territorialmente mais dispersos do que hoje e a constituição da associação era uma
oportunidade para congregar, “matar saudades” e promover a cultura cabo-verdiana.
Quer em Angola, quer mais tarde em Lisboa, os objetivos passaram sempre e especialmente pela promoção da cultura - música, literatura, gastronomia e história
cabo-verdianas - e do convívio entre cabo-verdianos.
A associação é maioritariamente composta por naturais de Cabo Verde, especialmente das ilhas de S. Vicente e Santo Antão, chegados a Portugal antes da vaga de
imigração africana da década de 90 e, como nos conta a dirigente da associação, as
idades atuais dos sócios tendem a estar acima dos 65 anos, havendo vários casos de
pessoas com idades superiores a 80 anos.
Contam-se cerca de 1000 associados, mas somente 200 têm uma participação mais
regular ao nível do pagamento de cotas e do envolvimento nas atividades da associação. Até que ponto parte dessa “ausência” não se deve a dificuldades de mobilidade
e acesso à sede da AAAESCV?
Todos os sábados são oferecidas atividades recreativas e culturais como pequenos
concertos e serenatas de música cabo-verdiana, com músicos profissionais e amadores; bailes; jogos; visionamento de filmes; almoços, lanches e jantares de conví-
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vio; apresentações de livros e discos; palestras sobre a cultura, história e diáspora
cabo-verdiana, mas também sobre a atualidade portuguesa e internacional (saúde,
desporto, envelhecimento, direito, política e economia europeia, etc.). Para além disso, vão para fora de portas, em jantares de convívio, encontros com outras instituições ligadas a Cabo Verde, visitas a monumentos históricos, patrimónios naturais,
espetáculos e outras ofertas culturais de Portugal e, por vezes, de outros países.
Viajar até Cabo Verde seria também uma atividade da AAAESCV se, como nos disse
a Presidente, não fosse tão dispendioso e se não houvesse o Congresso dos Quadros
Cabo-Verdianos da Diáspora, que ocorre desde 1994, de quatro em quatro anos, na
maioria das vezes em Cabo Verde, e no qual vários associados participam.
As atividades que hoje desenvolvem vão ao encontro daquilo que sempre fizeram nos
últimos 24 anos e não existe um objetivo explícito de promoção do envelhecimento
ativo, embora um dos resultados do seu trabalho seja isso mesmo, quer pelas práticas de associativismo em si, quer pelas múltiplas atividades em que se envolvem
através dessa pertença.
Nas entrevistas realizadas para a já referida pesquisa vários entrevistados de origem
cabo-verdiana expressaram a sua ligação profunda com a Associação:
“E tem a associação aos fins de semana. Sim, sempre. Quer faça chuva ou
faça sol, debaixo de chuva e trovoada. Há vezes que estou sentada em casa
e digo “Ai, não! Rapariga, menina, faz favor, tens que vencer essa inércia! A
caminho!” (Adelaide, 73 anos)

“Eu vou à associação, converso com várias pessoas, pessoas da minha idade,
pessoas de, que conviveram o tempo que eu vivi a minha mocidade, lembranças disso e lembra-se daquilo e tal…” (Gregório, 81 anos)
“Ao fim de semana, eu digo à minha mulher que é hora da missa. Sabe o que
é? É ir à associação (risos). Vamos lá. (…) Ela gosta de ir. Pelo convívio com as
amigas e dançar um pouco, que também faz bem. (…) Muitos amigos daquele
tempo. É excelente aquela associação. Ao sábado estamos todos juntos. (…)
Houve uma [excursão] agora, à costa de Espanha, durante seis dias.” (Vicente,
76 anos)
A Presidente da AAAESCV confirma:
“Eles têm idade, mas para baile estão todos aqui, não param (risos)! Todos os
sábados eles dançam até à meia-noite, meia-noite e meia, uma hora, só depois é que vão para casa deles. Veem cá, comem a cachupa (…) jantam, depois
temos música, temos um DJ.”
Estas ações, assim como outras menos visíveis de índole mais organizacional, são
na sua quase totalidade desenvolvidas em regime de voluntariado pelos sócios ou
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por amigos destes e da associação. O capital social dos associados é uma fonte riquíssima e difusa de recursos, são vários os exemplos de filhos, familiares e amigos
dos associados que veem dar palestras e concertos na AAAESCV, que apoiam pontualmente na organização em algumas atividades e que fornecem através das suas
empresas ou contactos material e serviços necessários.

não partilham essas condições. Para dar conta desses desafios, e contribuir para a
cumulatividade do conhecimento nesta área, procurámos articular a informação recolhida na AAAESCV com algumas das recomendações, aquelas direcionadas para o
envelhecimento ativo, formuladas pelos dois únicos estudos até agora dedicados aos
idosos imigrantes em Portugal (Machado e Roldão, 2010; Marques e Ciobanu, 2012).

As receitas da AAAESCV proveem fundamentalmente das cotas e doações dos sócios,
de iniciativas de angariação de fundos e do “restaurante” da associação onde servem
jantares aos sábados. Não se têm candidatado a programas estatais ou internacionais de financiamento porque “os sócios acham que não devem pedir muito (…) que
não devem depender de pedidos” (Dirigente da AAAESCV), algo que estará em parte
relacionado com as condições socioeconómicas desafogadas dos sócios e que dificilmente poderia ser replicável em associações cujos membros estão em situação
de maior desfavorecimento, como é o caso da grande maioria dos cabo-verdianos
em Portugal. Mas atualmente a AAAESCV começa a defrontar-se com maiores dificuldades financeiras, dada a conjuntura macroeconómica atual e a passagem de
muitos dos sócios à reforma, com a consequente diminuição dos seus rendimentos.
Gostariam de fazer mais viagens e passeios; a sede da AAAESCV precisa de algumas
obras; de computadores para os sócios poderem aceder à internet e equipamento
audiovisual para registar de forma mais sistemática e com maior qualidade as atividades que vão desenvolvendo.

1) A promoção do acesso ao conhecimento, através de concertos, palestras, viagens
e passeios, apresentações de livros e discos, mas que poderia assumir ainda outros
formatos, é uma boa prática da AAAESCV.

Parte deles frequentou o Liceu Gil Eanes na Ilha de S. Vicente ou estabelecimentos
de ensino noutros locais. São, portanto, face à maioria dos cabo-verdianos em Portugal, mais escolarizados, muitos deles com o ensino superior ou o equivalente ao
ensino secundário e profissionalmente mais bem colocados (empresários, quadros
da função pública, profissionais liberais, etc.).

2) Facilitar as mobilidades com vista a evitar o isolamento”, recomendação de Marques e Ciobanu (2012), é outro eixo em que a AAAESCV tem feito um trabalho interessante, embora muito específico. As viagens e passeios que desenvolvem são
atividades bastante estimulantes, mas também dispendiosas e exigentes do ponto
de vista da organização. O acesso a equipamentos culturais nacionais, mas também
a possibilidade de viajar até ao país de origem, a outros países com forte implantação
da conterrâneos ou ainda a outros locais, são uma forma lúdica de promover a mobilidade, mas também as sociabilidades e o acesso ao conhecimento. Contudo, torna-se evidente que a deslocação dos sócios com maiores dificuldades motoras pode
estar comprometida pela ausência de uma resposta efetiva de transporte, que é um
encargo pesado para associações locais como a AAAESCV. Dentro ainda da promoção da mobilidade, pudemos incluir o acesso às TIC. Embora a AAAESCV não tenha
até ao momento conseguido implementar este tipo de atividades, é reconhecido que
estas podem ter um impacto positivo junto destes públicos, porque são um veículo
virtual de acesso ao conhecimento e de comunicação.

As condições sociais relativamente favorecidas, por vezes já existentes na geração
dos pais e avós em Cabo Verde, explicam, em parte, o maior envolvimento associativo destes idosos. Mas, tal como pudemos apurar no referido estudo, há casos em
que, em condições socioeconómicas e de saúde semelhantes, o quotidiano é mais
confinado no que diz respeito à rede de sociabilidades e às atividades em que se envolvem. O envolvimento em atividades associativas, culturais e recreativas parece ser
também fruto de trajetos de vida em que, para além da família e do trabalho, houve
sempre espaço para outras formas de participação social, não só atividades associativas, como também desportivas, artísticas, de investigação, político-partidárias,
religiosas, etc.

1.1) Debruçam-se sobre aquilo que são as suas referências culturais étnico-nacionais e geracionais (música, literatura, história, etc.), o que nos parece,
como observado noutros lugares (Machado e Roldão, 2010; Marques e Ciobanu), ser um elemento fundamental para o seu envolvimento e identificação.
1.2) Para além disso a AAAESCV aborda outras temáticas relevantes e do
interesse dos associados, relacionadas com a saúde, envelhecimento, medidas políticas, legislação, etc. Acrescentaríamos ainda a importância, embora a AAAESCV não trabalhe esse domínio, de atividades relacionadas com a
aprendizagem ao longo da vida, como a alfabetização, escolarização, orientação no acesso às TIC, etc.

Frisamos estes aspetos - origens sociais e trajetórias de participação cívica - porque nos parecem ser importantes de ter em conta numa eventual disseminação
e replicação das boas práticas de envelhecimento ativo levadas a cabo pela AAAESCV.
É que, como sabemos, boa parte dos idosos imigrantes, especialmente os africanos,

3) Outra boa prática da AAAESCV que nos parece transferível prende-se com a participação cívica, embora esta associação reúna condições especiais, visto muitos dos
seus membros terem estado ao longo da sua vida envolvidos em atividades associativas. Nos casos em que isso não é assim, e podemos pensar que essa será a maioria
das situações, essa participação cívica poderá ser estimulada por instituições locais.
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O que parece ser fundamental, a AAAESCV mostra-nos isso, assim como pensamos
ser esse o entendimento de Marques e Ciobanu (2012) a propósito da “capacitação
dos migrantes”, é que os objetivos dessa participação partam dos interesses dos indivíduos em causa, podendo passar pela organização e fruição de atividades recreativas (jogos, bailes, concertos, convívios, etc.), voluntariado (destinado ao próprios
grupo ou não), hortas urbanas, associações, emprego, etc., mas também dos seus
recursos, seja o seu capital social, cultural, económico ou força de trabalho.
2012 é o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações e,
como referido nos estudos citados, até certo ponto idosos imigrantes e portugueses
enfrentam desafios semelhantes a esse nível. Contudo, não deixa de ser verdade que
a muitos idosos africanos se colocam obstáculos acrescidos, desde logo ao nível da
sua sobrevivência material em termos de saúde (os óbitos entre idosos africanos
tendem a ocorrer mais precocemente do que entre idosos portugueses, uma diferença média de 4 anos) e de rendimentos (tendem mais do que os restantes, quase
o dobro em termos percentuais, a viver a cargo da família). O acesso a apoios institucionais tende a ser menos eficiente, quer porque os seus contextos residenciais
têm lacunas a esse nível, quer porque parece existir algum desconhecimento das
respostas institucionais disponíveis (Machado e Roldão, 2010). Parece-nos, e indo ao
encontro da definição de envelhecimento ativo utilizada pela Organização Mundial de
Saúde (OMS, 2002), que não só é necessária a promoção da participação social, seja
pelo envolvimento cívico, atividades recreativas, integração na sociedade do conhecimento ou outras, como o emprego, mas também a promoção de melhor acesso
à saúde, por via dos cuidados, estilos de vida, atividade física, etc., e aquilo a que a
referida instituição denomina segurança, que do nosso ponto de vista remete, entre
outras coisas, para questões como os rendimentos e a proteção social.

Ageing as an expat in the Algarve: good practices
among retired migrants
Eileen England*
Resumo

Palavras-chave

Abstract

Keywords

A história de vida de uma reformada inglesa radicada no Algarve,
envolvida em atividades associativas e de ocupação de tempos livres destinadas a migrantes britânicos fixados no Algarve mostra
as estratégias de adaptação desses migrantes e práticas específicas de envelhecimento ativo.
imigrantes reformados, associativismo, envelhecimento ativo,
Algarve.
The life story of a retired Englishwoman established in Algarve and
involved in associative and free-time occupation activities directed
at British migrants in the Algarve shows the adaptation strategies
of these migrants and specific practices for active ageing.
retired immigrants, associativism, active ageing, Algarve.
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Ageing as an expat in the Algarve:
good practices among retired migrants

Eileen England

It hardly seems possible that almost thirty years have gone by since I arrived in Portugal as a single person, thinking I would be able to find a life here, meet someone to
share my adventure and lead an uncomplicated existence in the sunshine.
It would have simplified things if I had learnt the language as it was difficult in those
days to find the information you needed in order to comply with all the complicated
rules and regulations.
The logistics of starting a new life in a foreign country were formidable. It was impossible even to arrange for a telephone to be installed and there was nobody to help you
to find your way around all the many different local council offices.
I remember, after deciding to buy a half built house on a hectare of land, that the
lawyer actually drove me to Lisbon to sort out the papers which I needed for achieving
residência status.
I decided to come to Portugal for a new life after spending a holiday in Madeira where
most of the hotel staff was Portuguese. They suggested that I would enjoy visiting
Portugal for my next holiday. The following January I spent a week in Lagos and it was
during that time that I fell in love with the people, their way of life, the climate, and
the simple lifestyle. I arranged for my 15 year old daughter to attend the International
School.
We set off in a fierce gale one September night, all our possessions crammed into a
Renault 4, heading for the Plymouth ferry to Santander. The weather was so terrible
we almost turned back. My daughter was not happy at all. We were both very sea sick
and embarked on the long drive to the Algarve feeling very seedy. Not a good start
and my daughter never spoke a word to me throughout the whole arduous journey.
We had arranged to head for the Motel in Lagoa and other than that we had no real
plans. Looking back now it was complete madness on my part and we did have to do
a U turn the following year so that Caroline could attend college in the UK. She had
hated the International School and missed her friends. It was to be four years later
that I returned to Portugal, this time alone.

I always felt there was a need for some kind of social group which could cater for all
nationalities because unless you belonged to a church, there was no alternative but
to use the bars. I can now see how so many people became alcohol dependent. It was
sad. I toyed with the idea for years and then saw an advert in the English Resident Magazine for a new group which was called ‘Mix and Mingle’. It was the initiative of one
of the English reporters called Judy Sharpe. It seemed to be a great idea but before
long she decided she could not cope with the workload and approached two or three
of us who had joined her club and asked if we could take over.
I agreed but said it would have to be a different format as most of her events were too
expensive for people living on fixed pensions.
And that is how the If Club came about – the International Friends.
I was offered a free space in the Resident magazine and published a small advert
which read something like:
ATTENTION ANYONE OVER 50 WISHING TO MAKE
NEW FRIENDS AND IMPROVE THEIR SOCIAL LIFE.

You are invited to attend a Buffet Supper on Friday 12th September, 7.30 pm at the
Sopa da Pedra Restaurant, Alvor, Drinks included for €10 with a view to forming a
social club for singles and couples. Please come and voice your ideas for a programme of events. Booking essential. Etc.etc.
The response was overwhelming, almost 60 people turned up. The buffet supper was
almost cancelled as the restaurant owner felt he could not cater for so many people.
But in the end we held a really successful evening.
I designed a form entitled WELCOME and asked people to supply ideas and information. A second meeting was arranged where people could join for a fee of €20. Almost
thirty people enrolled.
There was obviously a demand for something of this nature and so it was that many
lives were to take a different direction. Loneliness, even for couples, can be a real
problem.
I remember one person telling me that after her husband died, she simply grieved
for five years but on seeing my advert decided she needed to move on. That person
met one of her friends at the meeting who had lost his wife, and they got together and
spent many happy years together up until his death last year.

For the next three or four years I tried to find a job, a home, a life and make friends. It
seemed to me that unless you played golf, tennis or bridge there was no opportunity
to make friends even though everyone was friendly.

She, in turn, brought people together and that was how the ripples just kept bringing
people together.
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It saddened me that although Portuguese people occasionally attended our events,
only one or two actually joined and did not really participate the way I had hoped.
Perhaps it was the language problem. And inevitably we had one or two men looking
for fun on the side but they were soon told to go elsewhere.
We had a very varied programme with a view to finding something of interest for
everyone. I tried to give everyone a sheet for their diary and on reflection it was a bit
too ambitious. There was nobody close by to help but at the actual events everyone
rallied around and people enjoyed themselves.
One of the most successful regular meetings was at a local restaurant on Sunday
afternoons where we had a Brazilian guitarist who sang to each lady and made her
feel special. There was always a lovely buffet and space for dancing. Those fortnightly
events were very well attended and people still talk about those days.
The biggest problem was that we had no base. So I advertised different venues every
week courtesy of the Resident Magazine who gave us free space in their ‘What’s On’
column.
Sometimes, people offered their homes for social evenings and they were always very
enjoyable. People would bring a dish and everyone helped. That was a nice way for
people to get acquainted and many friendships have survived to this day.
The local charities often arranged fund raising events and we supported them. It
worked well for everyone, such things as barn dances, Valentine’s Night parties, Casino games, quiz nights, etc. They kept me informed of their functions and I advertised them in our column.
Bill, an American gentleman who had been an empresário in New York, was in his
seventies and still played tennis. He organised matches between players who lived
in his area.
Another member, Bob, had a boat and he also arranged sailing days with members
in his area.
The secret of the success of the If Club was the contact list. I published a list of all
the members who were happy to be included. This just gave their names, location,
interests, phone number/email address and whether they were single, married or
divorced. We also published birthdays but not their ages. There was space also to
list people’s particular interests and hobbies. Hence there was a network of people,
some of whom never attended a function at all.
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It would have been ideal to find sponsors and publish a newsletter with advertising
but this was outside of my expertise. I was just a good typist and able to use a computer.
I was always on the end of the phone for anyone who wanted to talk to me. This was
time consuming but I felt I was providing a useful service and also able to help people
with general information. I think many members were really grateful for that kind of
help. Nowadays they have professional organisations such as AFPOP.
We had a few keen walkers in the club who organised lovely scenic hikes, usually
ending in a restaurant for lunch.
On two occasions we spent a whole weekend together. The trip to Granada was wonderful, despite the torrential rain and we did have one or two minor mishaps on that
occasion. One person’s luggage had been left behind and she had to borrow clothes
from other members. It was quite amusing. We had one elderly lady who fell from a
bar stool and caused a bit of scene but thankfully she was not too badly injured. And
another lady was left behind after everyone had shared a taxi back to the hotel and
ended up being driven home by the local police. All these things have become ‘shared
memories’ which are important as you grow older.
I have suffered health problems over the last two years and have been unable to keep
up with the work but now other people are following on. One person in particular has
started a newsletter with events the choice of various classes and get together. None
of them are free however. He has been able to find advertisers to cover the cost of
printing a very attractive newsletter, and although it’s in its early stages, looks very
promising.
That initiative is called ‘Tomorrow’.
I changed the name of my club to CRIAR, Club for Retired International Algarve Residents, when I thought I had found someone to take over the If Club. The person never
actually managed to get started because of her domestic situation and now I am
receiving communications from people who have returned to the Algarve and want to
re connect with old friends. It seems the ripples will keep going. One of our members
is planning to arrange affordable excursions; we already had one lovely river trip from
Portimão to Silves so several of us can keep in touch. Many members have now gone
back to UK mostly for health reasons, a few have died, and others moved away. But I
think the If Club made its mark and will be remembered.
Looking back over the life I have lived here in Portugal, I can see that it is difficult to
actually integrate with the Portuguese people. I know many ex Pats who have never
been invited into a Portuguese home as I have. I realised that the Portuguese are a
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very proud and somehow aristocratic people. Even the market traders eat together
and serve food as good as any restaurant, with tureens, and wine on the table. Their
children are happy and are trained to help from an early age. Those children are rarely seen crying and they play together without any sophisticated computerised games.
Families are important here and maybe that is why they do not include ‘estrangeiros’
in their lives.
The respect which is shown for older people is a credit to the way the Portuguese
bring up their families. I have never felt intimidated by groups of teenagers as I would
in UK. They are polite and helpful.
I have learned a great deal. Meals are very important and are never rushed. It used to
irritate me that shops would close for three hours but it’s great to be able to go to the
shops in the evening when the weather is cooler.
You can almost set your watches by the smell of grilled sardines around 12.30. And
even though it is a very simple meal, the salad is so fresh, the bread is so perfect and
the boiled potatoes with their herb dressing have a special quality which is so typical
of this region.
The youngsters do not appear to be slaves to fashion and they are healthy and athletic. Many of the girls on the beaches are far more attractive than the magazine
fashion models with their pouting faces. The Portuguese are a smiling people and
appear to enjoy life no matter what their circumstances.
The old men who congregate to play cards and dominos in the street epitomise the
contentment and acceptance of old age. I have never seen any ex Pats joining them. I
feel sure it’s only the language.
The younger generation might be different. They have had their eyes opened to the
outside world with travel and communication technology – they mostly speak good
English.
But I think growing old in this environment has got to be better than anywhere else.
Unfortunately, the cost of living seems to be going out of control and many exPats are
now leaving to take advantage of the Social Security and support which is available
in UK.
There does not appear to be much support, no Pension Credit, no free travel, no free
medicines, no health visitors to call on the old people who are alone. It is a big problem and will get worse as people live longer.
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For myself I have to make the decision as to whether I stay here, living alone with
insufficient income, but enjoying the way of life and the wonderful climate, or go
back to UK where I would find organisations like Help the Aged, Age Concern, etc
(I believe they are now called Age UK), who will always find ways of helping people
like myself.
I have put roots down here and spent a third of my life trying to adapt to the lifestyle
and to comply with all the many rules and regulations. Yes, I seem to be forever chasing bits of paper for one thing or another.
For years I have been playing the organ for the Catholic Mass and there is nobody to
take my place if I leave. And the old boy in Burgau who is 90 depends on me. I also
have four animals whose owners are all deceased and they are very important to me.
They are my closest friends.
I live in a house which is too big for me, which I cannot afford to maintain and which
I cannot sell. I am not alone. Many people who arrived here as couples to enjoy their
retirement are now living without the deceased partner, often living in rural areas
and some unable to drive. It’s a problem which will get worse as people are living
longer.
I attach a picture of one of the happiest couples I know. Margaret will soon be 90
and says she has had a wonderful life here, writing regular articles for the local
magazine called Country Matters. They have been here for 26 years and are not
planning to go back. But one of them will one day be on their own. Thank God for
the Internet!!
They complimented the medical care they have both received here – said it was 150%
and they too have appreciated the kindness and generosity of their Portuguese neighbours.
To summarise, growing old in Portugal is wonderful if you have sufficient financial
resources, and enjoy reasonably good health. The Internet has made a big difference
to isolated people’s lives but I believe that much could be done to provide computers
and a bit of training for the ones who think they are too old to learn anything new.
Maybe that day will come.
I didn’t realise that I looked old until quite recently. I was waiting for my granddaughter outside her school and her five year old friend Megan was looking very intently
at me. ‘What is it Megan?’ I asked her and she said ‘Are you very, very old?’. I was
taken aback and replied, ‘Well, I suppose I am old, but not very, very old’. She then
asked ‘Will my mummy be like you when she is old?’.
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“Portugal no Coração”: um programa que promove
o envelhecimento ativo além-fronteiras

On returning home I looked in the mirror and I realised that, yes, I have grown old and
I had not even noticed.

José Santos Braga* e Vítor Ramalho**
Resumo

Palavras-chave
Abstract

Keywords

O Programa “Portugal na Coração”, iniciado em 1996, promovido,
organizado e financiado por entidades públicas e privadas, tem
permitido, todos os anos, que emigrantes idosos portugueses de
baixos recursos económicos radicados fora da Europa, e que não
visitem Portugal há mais de 20 anos, revisitem o país para o redescobrir e para reencontrar familiares e amigos.
emigrantes, envelhecimento ativo, visitas a Portugal
The Programme “Portugal no Coração” (Portugal in the Heart),
initiated in 1996, is promoted, organized and financed by public
and private entities Every year it has allowed Portuguese emigrant
elders with low economic resources established outside of Europe, and that have not visited Portugal in over 20 years, to revisit the
country and rediscover it and to reencounter friends and family
members.
emigrants, active ageing, visits to Portugal

* Direcção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas.
** Fundação INATEL.
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“Portugal no Coração”: um programa que promove
o envelhecimento ativo além-fronteiras

deste ao plano lúdico a realizar, definido tendo em conta as diferentes realidades
culturais e turísticas das regiões visitadas.

José Santos Braga e Vítor Ramalho

Quadro 2 – Participantes por sexos

O «Portugal no Coração» é um programa promovido pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros, pelo Ministério da Solidariedade e da Segurança Social e pela
TAP Portugal, organizado através da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e
Comunidades Portuguesas, da Fundação INATEL e também pela companhia aérea
nacional.
Realizado desde 1996, possibilita aos cidadãos portugueses emigrantes com recursos
financeiros escassos, com 65 ou mais anos de idade, residentes fora da Europa e
que não visitem Portugal há mais de 20 anos, a oportunidade de (re) descobrirem o
património humano, cultural, paisagístico e gastronómico nacional. Estando previsto
pela organização o custeamento de todas as despesas relacionadas com transportes
aéreos e rodoviários, alojamento em regime de pensão completa e o usufruto de um
plano lúdico rico em experiências turísticas e culturais, trata-se de um momento
único para rever familiares e amigos e revisitar o país, o que, no caso de alguns
participantes, não acontecia há mais de 50 anos.
Quadro 1 – Participantes por edição
Programa

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Maio

20

31

26

39

30

25

20

13

22

Outubro

25

29

39

23

29

31

24

26

21

Total

45

60

65

62

59

56

44

39

43

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAIS

23

20

19

19

19

17

18

361

Maio

20

22

20

21

20

23

19

392

Outubro

43

42

39

40

39

40

37

753

Total

Participantes

Mulheres

Homens

753

358

395

Tratando-se de um programa que considera o envelhecimento ativo como um
instrumento válido no combate ao isolamento e à exclusão social, propõe-se que os
participantes tenham a possibilidade de viajar de um modo autónomo e plenamente
integrado. O «Portugal no Coração» visa, sobretudo, a implementação e a prática de
políticas de inclusão social, tendo como principal objetivo a melhoria da qualidade de
vida e o bem-estar de quem participa, aspeto central que deve ser promovido, quer a
nível individual quer a nível coletivo.
Este programa tem também como fio condutor o convívio e a valorização do tempo
livre de um modo dinâmico e proveitoso. Pretende-se, sobretudo, a promoção do
conhecimento e a diversidade de experiências, o aumento da qualidade de vida, a
interação social e a diminuição das desigualdades, numa perspetiva que aborda
o envelhecimento como parte integrante do percurso de vida e esta como uma
importante conquista humana e social.

Programa

O programa é composto pelas viagens entre o país de acolhimento e Portugal e,
neste, por uma estadia com a duração de 15 dias. Após este período, os participantes
poderão ainda prolongar a sua permanência junto de familiares e/ou amigos
que se responsabilizem pelo seu acolhimento. Na organização do programa são
considerados fatores como a criação de sinergias entre as várias entidades que
participam na sua organização e na execução, o perfil dos participantes e a adaptação
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A PROSAUDESC e os imigrantes idosos

Quadro 3 – Participantes por continentes e países

Maria Virgínia Neto*
Continentes
Ásia e Oceânia

Países

Participantes

Austrália

18

Timor-Leste

2

Sub -total

2

20

África

Angola

9

Guiné-Bissau

1

Marrocos

1

Moçambique

25

Namíbia

7

RAS

79

Rep. do Congo

2

Rep. Dem. do Congo

4

S. Tomé e Príncipe

8

Suazilândia

2

Zâmbia

1

Zimbabwe

13

Sub-total

12

152

América do Norte

Canadá

11

Sub-total
América Central e do Sul

EUA

21

2

32

Argentina

181

Brasil

268

Cuba

4

Chile

3

México

1

Panamá

1

Paraguai

1

Uruguai

20

Venezuela

70

Sub-total

9

549

TOTAL

25

753

Resumo

Palavras-chave
Abstract

Keywords

O trabalho de muitos anos da Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sócio-Cultural (PROSAUDESC)
estendeu-se recentemente aos imigrantes idosos. Em 2011, a
PROSAUDESC promoveu um ciclo de conferências onde um dos
temas foi “Envelhecer Saudável”. Dessa conferência saíram recomendações importantes a favor do envelhecimento ativo dos
imigrantes.
imigrantes idosos, saúde, envelhecimento ativo, associativismo
The work of many years of the Association of Health, Environment and Socio-cultural Development Promoters (PROSAUDESC)
recently widened to elderly immigrants. In 2011, PROSAUDESC
promoted a cycle of conferences where one of the topics was
“Healthy Ageing”. Important recommendations resulted from that
conference in relation to the active ageing of immigrants.
Elderly immigrants, health, active ageing, associativism

* Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sócio-Cultural.
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A PROSAUDESC e os imigrantes idosos

Maria Virgínia Neto

Ao longo dos anos a imigração sempre foi destacada pela sua importância no
desenvolvimento pessoal de cada indivíduo, bem como no desenvolvimento das
economias dos países de origem e dos países de acolhimento.

de obterem uma melhor assistência médica e medicamentosa, tendo em conta a
deficiência dos cuidados de saúde nos respetivos países de origem.

Figura 2 - Idosa de 90 anos premiada nas atividades

Figura 1 - Comunidade Imigrante na Festa do Bairro

Embora não tenhamos ainda dados empíricos que nos possam permitir fazer uma
melhor leitura estatística, podemos seguramente considerar que atualmente existe
um número muito significativo de idosos imigrantes em Portugal, que assumem um
importante papel na vida ativa das suas comunidades.

A história referencia-nos que as imigrações ocorridas nos anos de 1960 até 1985
eram constituídas maioritariamente por indivíduos de sexo masculino que vinham à
procura de melhores condições de vida, que traduziam em apoios para os familiares,
sobretudo as esposas e filhos nos países de origem. Uma prática ainda hoje
vivenciada nalguns casos.
A partir dos anos de 1990 até há uns dois anos atrás, a imigração feminina ganhou
destaque, com as mulheres a assumirem-se como chefes de família. Ao partirem
para esta aventura, gradualmente economizam e mandam chamar os seus filhos ou
organizam os seus lares geralmente planificando a maternidade.

Mas outros, pela fragilidade provocada por doenças, permanecem confinados em
casa, onde a solidão está sempre presente, tal como acontece com milhares de
idosos portugueses.
Em 2011, a PROSAUDESC - Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e
Desenvolvimento Sócio-Cultural -, promoveu um ciclo de conferências financiado
pelo Alto Comissariado para Imigração e Dialogo Intercultural, onde um dos temas
foi “Envelhecer Saudável”.
Algumas recomendações foram sublinhadas nessa conferência, tais como a
alimentação saudável, o exercício físico, a promoção da cultura, incluindo a dança, a
música, os ateliers e os jogos tradicionais, formas de proporcionar aos idosos uma
vida saudável.

Entretanto, muitas dessas mulheres, por condicionalismos dos trabalhos precários
que têm, não lhes resta muitas vezes disponibilidade para cuidarem devidamente
dos filhos. Foi este um dos motivos pelos quais muitas tiveram que optar por mandar
chamar os seus pais a fim de as apoiarem nesta difícil tarefa. Por outro lado, constam
nos agregados familiares idosos que vieram para Portugal, através dos filhos, a fim
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Figura 3 - Urbanização Terraços da Ponte - Atelier de Costura

Sendo 2012 o Ano Europeu de Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre
Gerações torna-se necessário sensibilizar todas as forças políticas, a sociedade civil,
as comunidades e as famílias para uma melhor reflexão sobre esta problemática, no
sentido de encontrar respostas que vão ao encontro das necessidades dos idosos,
incluindo os idosos imigrantes, por forma a proporcionar-lhes um envelhecimento
ativo e saudável conforme as recomendações da União Europeia.
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Viver em Portugal após a reforma
António Fonseca*

A emergência de uma nova realidade associada à presença de um cada vez maior
número de imigrantes idosos em Portugal não pode ser desligada de dois fenómenos
que têm dominado a cena internacional nas últimas décadas: a globalização dos movimentos migratórios e o envelhecimento da população. Juntos, estes dois processos
contribuíram para alterar não apenas a idade e a composição étnica das populações,
designadamente dos países europeus, mas também para introduzir novidades nas
relações sociais em comunidades onde a presença de imigrantes mais se faz notar.
Chega-se a imigrante idoso por duas vias: ou envelhecendo no país para onde um
dia se foi viver sem regresso definitivo ao país de origem, ou pela deslocação para
um novo país, geralmente após a reforma, gozando aí a fase do ciclo de vida coincidente com a velhice. Centrarei a minha análise nesta segunda realidade, crescente
em Portugal e apontada mesmo pelo atual Ministro da Economia como uma área
de interesse nacional, defendendo que a atração de reformados, nomeadamente do
Norte da Europa e das Ilhas Britânicas, acarretaria consigo um potencial considerável de investimento.
As motivações que levam um número considerável de pessoas a deslocarem-se para
um novo espaço de vida, numa idade em que a capacidade de adaptação pode apresentar já algumas limitações, são muito variadas, desde a procura de novas experiências e relações à busca de um clima mais ameno que possibilite viver mais tempo
ao ar livre, aproveitando todas as possibilidades de vida ativa daí decorrentes.
Dentro da Europa, o movimento de pessoas reformadas do Norte para o Sul, particularmente notório desde a década de 1980 do século XX, foi certamente facilitado
pela harmonização dos quadros legais e cívicos no espaço da atual União Europeia.
Com efeito, uma decisão como a compra de uma segunda habitação em Portugal
ou Espanha tornou-se muito mais atrativa e confortável para um Inglês ou para um
Holandês a partir do momento em que as transações económicas ganharam um
caráter de maior transparência e segurança. A cada vez maior semelhança entre
modos de vida, sobretudo no espaço urbano, as facilidades abertas pela Internet e,
mais recentemente, a difusão generalizada de viagens low-cost, terão igualmente
contribuído para que um número cada vez maior de europeus “do norte” pondere ou
concretize mesmo a vivência da sua reforma nos países do sul da Europa.
Deslocadas para o novo país de acolhimento na sequência de uma opção clara e deliberada, estas pessoas reúnem todas as condições para usarem o seu tempo livre e
* Universidade Católica Portuguesa.
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as capacidades físicas e cognitivas ainda disponíveis no sentido do desenvolvimento
de vidas produtivas. O contraste com o que habitualmente evocamos como a condição de imigrante é flagrante: enquanto os imigrantes idosos que assumem essa
condição somente após a reforma estão na vanguarda do que hoje designamos por
“envelhecimento ativo”, assumindo uma postura inovadora e criativa face ao último
terço da vida, os imigrantes idosos que o são porque nunca deixaram de ser imigrantes cultivam, na velhice, modos de vida marcados pelas maiores ou menores
dificuldades e desvantagens que marcaram a sua condição de adultos e contam-se,
frequentemente, entre os mais pobres e excluídos sob o ponto de vista da inserção
social.
É através de ações individuais e da interação com outros que as pessoas influenciam
os sistemas onde vivem, criam condições para o seu próprio desenvolvimento e geram uma função circular entre si mesmas e o ambiente. Embora tratando-se de um
grupo bastante diferenciado sob o ponto de vista económico (quando comparado com
a imagem que habitualmente representa a condição de imigrante), tal não significa,
porém, que os reformados idosos a viver em Portugal experimentem uma integração
plena no funcionamento social.
Uma compreensão mais apurada da realidade representada por estes novos imigrantes, não apenas em termos de estilos de vida mas igualmente em termos das
respetivas necessidades e dos contributos que poderão trazer às comunidades onde
vivem, constitui um desafio para a gerontologia social. De facto, não estamos simplesmente perante “turistas de permanência prolongada” ou “investidores”, mas
sim na presença de cidadãos dotados de forças, capacidades e talentos individuais
que podem ser demonstrados através do desempenho de papéis sociais.
Apresentando habitualmente um padrão de vida marcado pela curiosidade, pela
abertura a novas experiências e pelo prazer da descoberta, os imigrantes idosos que
nos chegam do Norte da Europa constituem um autêntico “ativo ecológico” que deve
ser estimulado através do envolvimento em atividades de cariz desenvolvimental
(por exemplo, frequência de atividades culturais, de aprendizagem, de voluntariado)
e que, também por isso, poderão funcionar como modelos para os restantes cidadãos mais velhos de nacionalidade portuguesa.

Terceira idade e fosso geracional
Beatriz Padilla*

Alguns mitos rodeiam a vida dos imigrantes, mas destes sobressaem dois: o trabalho
e, consequentemente, a juventude que viabiliza o poder trabalhar; e o retorno ao país
de origem.
Por isso, quando se pensa em imigrantes, o comum é faze-lo em relação a quem
chega a um país, cheio de energia para trabalhar, e com disposição para fazer qualquer tipo de trabalho. Assim, é o trabalho que legitima, de certa maneira, o imigrante, tanto perante a sociedade de acolhimento como perante o próprio, porque é o trabalho, no geral (e reconhecendo que há muitas outras causas), que leva o imigrante
a sair do país à procura de novos horizontes.
No entanto, o imigrante, como todo o ser humano, envelhece e é confrontado com
situações que não previu ao longo da sua experiência migratória e que se relacionam
com os mitos mencionados. Por um lado, o facto de ser associado ao trabalho leva
a que, quando idoso, seja percebido como parte de uma terceira idade “ilegítima”,
porque não trabalha ou não pode trabalhar, e por essa razão não terá direito a estar
no país de destino. Por outro, coloca-se o facto de o imigrante não retornar ao país
de origem devido a uma série de motivos que incluem ter os filhos e netos no país
de destino, conhecer e estar adaptado ao país de residência, o sistema de saúde do
país de acolhimento poder ter melhores condições do que o do país de origem, entre
outras. Assim, estas situações acrescentam fragilidade e stress ao já complexo processo de envelhecimento.
Durante o trabalho de campo e investigação que desenvolvi no Vale da Amoreira há
já alguns anos, onde tantas vezes regresso e onde ainda mantenho contacto com alguns jovens, conheci o CRIVA (Centro de Reformados e Idosos do Vale da Amoreira).
O Vale da Amoreira é um bairro muito interessante e com características singulares
porque resume a história recente de Portugal. Começou a ser construído nos anos
de 1960, quando chegaram os primeiros imigrantes das ex-colónias portuguesas em
África (embora na altura fossem cidadãos portugueses). Recebeu muitos retornados
nos anos 1970 e, posteriormente, acolheu tanto portugueses como imigrantes e seus
descendentes. Hoje, é um bairro que celebra a convivência intercultural, como bem
fui constatando nas celebrações das Festas Multiculturais do Vale da Amoreira, em
junho de cada ano.
A riqueza que encontramos no bairro é a convivência entre pessoas de diferentes origens, assim como também a convivência entre diferentes gerações. Tal como noutros
* Investigadora no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL), ISCTE-IUL (beatriz.padilla@iscte.pt).
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bairros, há muitos idosos no Vale, mas, ao contrário de outros, também há jovens no
Vale. Isto é muito importante porque o contacto entre gerações é um elemento que
facilita, entre outras coisas, o envelhecimento ativo, permitindo aos idosos desempenhar funções que a sociedade valoriza, partilhando o seu espaço e o seu tempo, e
afastando o fantasma do isolamento e do abandono.
O trabalho social desenvolvido no Vale da Amoreira é geralmente feito em colaboração entre muitas e diferentes associações existentes (apesar das diferenças que
possa haver entre elas), desde aquelas dedicadas e integradas por jovens e adultos,
até àquelas onde os idosos participam e são o público-alvo, nas quais os imigrantes de todas as idades estão envolvidos. A festa de Natal, as festas multiculturais,
a celebração da independência de Angola, as atividades de verão, entre muitas, são
bons exemplos do trabalho de cooperação associativa. Em relação ao CRIVA, deve-se
destacar o trabalho que desenvolve, por um lado, com os idosos do Vale da Amoreira,
mas sobretudo pela sua presença e envolvimento em atividades que facilitam o intercâmbio e a ligação intergeracional. A ponte entre as gerações é uma forma concreta
de reduzir o isolamento a que geralmente está exposta a terceira idade e de valorizar
o contributo dos mais velhos, atenuando o fosso geracional caraterístico dos nossos
dias. Lembro-me ainda de um dia, já no início de setembro, de um convívio intergeracional e intercultural que teve lugar no CRIVA, quando os jovens que tinham participado nas atividades de verão organizadas pelo programa Bairros Críticos apresentaram um sarau de danças africanas e hip-hop. Já no fim do espetáculo o deleite do
público, constituído especialmente pelos idosos e avós do Vale da Amoreira, era tal
que, na parte final, espetadores e artistas partilharam a dança e a música que lhes
era familiar, a uns por lhes lembrar a terra natal, aos outros por as terem apreendido
em casa ou nas aulas de verão que acabaram nesse próprio dia.
Os imigrantes idosos, tal como os idosos no geral, podem e devem ter um papel na
sociedade, não de vítimas, mas de cidadãos presentes e ativos, tanto quanto possível,
enaltecendo a transmissão de valores como o respeito, o amor e o carinho, assim
como também a memória, as histórias, a música, a dança e os costumes dos países
de origem e de destino.

Imigração e envelhecimento: ligações perigosas
Maria João Valente Rosa*

É cada vez mais raro, na reflexão que produzimos sobre a sociedade portuguesa, não
focar o envelhecimento demográfico e a imigração. Temas, aliás, frequentemente
relacionados.
De um ponto de vista demográfico, a imigração pode gerar uma atenuação dos níveis
de envelhecimento nas populações dos países de acolhimento, uma vez que os imigrantes de tipo laboral (o mais significativo) apresentam duas características particulares: concentram-se nas idades ativas, também elas as mais férteis, e possuem,
com frequência, níveis de fecundidade superiores. Assim, e de forma simplificada,
o efeito da imigração nos níveis de envelhecimento populacional parece óbvio: pelos filhos que têm no país de acolhimento (contribuindo para atenuar o declínio dos
efetivos nas idades mais jovens) e pelo reforço dos efetivos nas idades ativas (contribuindo para atenuar o peso relativo dos mais idosos). Este é o princípio genérico,
embora nem sempre se confirme, ou seja, nem sempre os imigrantes concorrem
para atenuar os níveis de envelhecimento demográfico. Podem até acentuá-lo, como
acontece com a imigração em idades idosas. Tudo depende das caraterísticas dos
grupos de imigração em causa.
Mas a ligação entre a imigração e o envelhecimento não se esgota nos estudos
demográficos, nas análises científicas. O envelhecimento e a imigração são (frequentemente, embora de forma subliminar) mal recebidos pelas sociedades que
os experimentam. Por inúmeras vezes, estes dois fenómenos são referidos como
representando uma ameaça conjunta que perturba o equilíbrio “natural” das sociedades (sobretudo as europeias). Subentende-se aqui, portanto, que o “natural”, ou o
“ideal”, seria as sociedades não envelhecerem (manterem as suas estruturas etárias
jovens) e conseguirem sobreviver sem ser à custa de “outros”, oriundos de territórios
diversos.
Estes receios não deixam, aliás, de causar alguma estranheza, se atendermos aos
fatores que estão na origem do envelhecimento ou das fortes correntes imigratórias.
Com efeito, por detrás de ambos os fenómenos (imigração e envelhecimento) está
o desenvolvimento social e económico das sociedades. Lembremo-nos, a este propósito, que durante muito tempo Portugal foi um país mais repulsivo do que atrativo
e manteve uma estrutura etária relativamente jovem, quando comparada com os
outros países europeus. É que, nesse período, Portugal era, do ponto de vista social
e económico, um país “atrasado”, como o atestavam, por exemplo, os elevados níveis
de iliteracia da população portuguesa ou os elevados valores da mortalidade infantil.
Assim, o que se receia com o envelhecimento ou com a imigração, não é entendível
* Professora Universitária, Universidade Nova de Lisboa.
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pelas suas respetivas causas. É no modo como as sociedades se adaptaram (ou melhor, não se adaptaram) às mudanças sociais profundas, exigidas por estes novos
tempos já muito distantes do período industrial, que a resposta parece estar.
Vivemos numa sociedade supostamente livre, que se proclama aberta, meritocrática e igualitária, na qual a informação e o conhecimento (e já não a força física) são
os alicerces essenciais da competitividade. Porém, a avaliação do “outro” continua
extremamente condicionada por atributos que nada têm a ver com as suas capacidades/competências (um deles é a idade; outro, o facto de se ser ou não “autóctone”).
Assim, e no quadro da sociedade do conhecimento, duas perguntas simples podem
ser levantadas:
• Que sentido faz continuar a avaliar o valor social ou económico de uma pessoa a
partir da nacionalidade ou de certos traços fenótipos particulares (por exemplo, a
cor da pele), atributos que, também com frequência, servem para rotular as pessoas
como imigrantes?
• Que sentido faz persistir na utilização de critérios cronológicos na avaliação do valor económico e social dos indivíduos, sabendo-se que o processo de envelhecimento
individual é diferencial consoante as pessoas e que as capacidades dos mais velhos
de hoje nada têm a ver com as capacidades dos seus ascendentes quando tinham a
mesma idade?
É, assim, cada vez mais discutível e pouco lógica esta prática de classificação “artificial” do valor do outro. A consideração de um valor social e económico inferior só por
se ser idoso ou imigrante traduz-se em um enorme desperdício de um potencial de
recursos humanos, o que não é desejável. Acresce ainda que começa a desenhar-se
uma outra dimensão do binómio imigração e envelhecimento, ainda pouco estudada,
decorrente do envelhecimento de muitos dos imigrantes nos países de acolhimento.
Aqui, a discriminação e o desperdício social adquire uma dupla força.
A necessidade de uma revisão séria destes nossos “pré-conceitos” e das estruturas
organizativas da sociedade parece, por isso, óbvia.
O ano de 2012, sob proposta do Parlamento Europeu, é dedicado ao envelhecimento
ativo.
É, assim, bem-vindo o incentivo social ao exercício de uma qualquer atividade, profissional ou outra (de utilidade social ou não), nas idades mais avançadas. Espera-se,
ainda, que esta iniciativa seja útil para iniciar um debate mais profundo sobre certas
formas de discriminação social cada vez menos racionais. Pensar no modo estranho
como, perante o gigantesco aumento da esperança de vida num mundo cada vez
mais global e mais carente de conhecimento, encaramos o outro, seja ele mais velho
ou muito simplesmente diferente.
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