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1. O papel dos trabalhadores mais velhos na União 
Europeia  

A percentagem de trabalhadores mais velhos na União Europeia aumentará nas próximas décadas. As 
tendências entre a população ativa da UE-27 apontam para um crescimento de cerca de 16,2% 
(9,9 milhões) do grupo etário dos 55-64 anos entre 2010 e 2030. Todos os outros grupos etários 
evidenciam uma tendência decrescente, de 5,4% (grupo de 40-54 anos de idade) a 14,9% (grupo de 
25-39 anos de idade). Esta acentuada mudança demográfica deve-se ao aumento da esperança de vida e 
à diminuição das taxas de fertilidade. Uma das suas consequências será que a força de trabalho na 
Europa atingirá níveis etários nunca antes registados. Em numerosos países, os trabalhadores mais 
velhos representarão 30% ou mais da população ativa. 

Na UE-27, as taxas de emprego dos trabalhadores mais velhos (55-64 anos de idade) são atualmente 
inferiores a 50%. A nível mundial, apenas 15 países registam uma taxa de emprego de trabalhadores 
mais velhos superior a 50%. Mais de metade dos trabalhadores mais velhos suspendem a sua atividade 
profissional antes da idade de reforma obrigatória, por uma diversidade de razões. Impõem-se, pois, com 
caráter de urgência, melhores e mais longas carreiras profissionais para financiar e apoiar a vida mais 
longa dos cidadãos europeus. 

O Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre as Gerações 2012 visa promover a 
qualidade de vida e o bem-estar da população europeia, sobretudo das pessoas mais velhas, e incentivar 
a solidariedade entre as gerações. Uma boa vida profissional é uma plataforma importante para promover 
o envelhecimento ativo. Por conseguinte, a saúde e a segurança no trabalho desempenham um papel 
crucial, contribuindo para o envelhecimento ativo através de uma vida profissional melhor e mais longa. O 
emprego de qualidade também promove a cooperação entre as gerações jovens, as de meia idade e as 
mais velhas. 

 

2. Alguns factos sobre o envelhecimento 
Os problemas de saúde de longo prazo e as doenças crónicas aumentam com a idade. Por conseguinte, 
cerca de 30% dos homens e das mulheres no grupo etário dos 50-64 anos necessitam urgentemente de 
adaptações no local de trabalho, devido aos seus problemas de saúde e a fim de prevenir os riscos de 
reforma antecipada e de incapacidade de trabalho. Os principais problemas de saúde consistem em 
perturbações músculosqueléticas e perturbações do foro mental. Atualmente, a depressão constitui 
também um dos motivos mais comuns para a incapacidade de trabalho e a reforma antecipada. O 
decréscimo da capacidade física para o trabalho à medida que se envelhece é nítido: a capacidade 
cardiorrespiratória e a força muscular diminuem cerca de 1-2% por ano a partir dos 30 anos de idade. A 
redução da capacidade física constitui um problema, sobretudo nas profissões com uma elevada carga 
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física. Hoje, cerca de 30% dos postos de trabalho na Europa envolvem posturas de trabalho incorretas, o 
manuseamento de objetos pesados ou trabalho repetitivo. Em qualquer idade, porém, se verificam amplas 
diferenças a nível individual na capacidade funcional e no estado de saúde. A maioria dos trabalhadores 
mais velhos pode gozar de boa saúde e de uma adequada capacidade de trabalho.  

Embora a saúde e a capacidade física tendam a deteriorar-se à medida que nos tornamos mais velhos, há 
diversas outras funções que melhoram com a idade. 

O crescimento mental é a história de sucesso do envelhecimento. Por exemplo, o pensamento 
estratégico, a sagacidade, a consideração pelos outros, a sabedoria, a capacidade decisória, a 
capacidade de racionalização, o controlo da própria vida, a perceção holística e as competências 
linguísticas melhoram com a idade. Os trabalhadores mais velhos também são empenhados e 
comprometidos com o seu trabalho, leais para com o empregador, e não raras vezes registam níveis de 
absentismo inferiores aos dos outros grupos etários. Também a experiência profissional e a capacidade 
de gerir a própria vida melhoram com a idade. Em termos de medição do rendimento no trabalho, estudos 
realizados demonstram que a experiência profissional compensa o declínio de alguns processos 
cognitivos básicos, como as funções de memória e as competências psicomotoras.  

A idade e a experiência de trabalho também melhoram o valioso capital social dos trabalhadores mais 
velhos: (i) a competência profissional, o conhecimento tácito, as competências em matéria de cooperação 
aumentam, (ii) a consciência estrutural sobre a empresa e as respetivas funções melhoram, e (iii) os 
contatos e as redes de clientes expandem-se, e a compreensão das mudanças que ocorrem no ambiente 
operacional melhora. 

Os trabalhadores mais velhos podem adquirir novos conhecimentos. A aprendizagem não depende da 
idade, mas o processo de aprendizagem muda com a idade. Por conseguinte, é importante que os 
trabalhadores mais velhos tenham acesso à formação e à igualdade de oportunidades para adquirir novos 
conhecimentos e atualizar as suas competências profissionais. Na aprendizagem ao longo da vida, devem 
ser utilizadas estratégias de aprendizagem e didáticas adequadas. 

Em suma, o envelhecimento torna os trabalhadores mais velhos melhores e mais fortes do que antes, em 
muitos aspetos. Por conseguinte, a participação ativa na vida profissional é um importante fator positivo 
no envelhecimento ativo. Cada geração tem os seus próprios pontos fortes e debilidades; os pontos fortes 
dos trabalhadores mais velhos devem ser melhor identificados e aproveitados, de modo a tornarem-se 
ativos valiosos em cada local de trabalho. 

 

3. Gestão da idade no local de trabalho 
Na definição do conceito de "gestão da idade" (GI), salienta-se que os fatores relacionados com a idade 
devem ser tidos em consideração na gestão quotidiana, nomeadamente na organização do trabalho e nas 
tarefas individuais, de modo a que todas as pessoas, independentemente da sua idade, se sintam 
capacitadas para alcançar os seus objetivos próprios e os da empresa. A gestão da idade tem os 
seguintes oito objetivos:  

1. Melhor consciencialização sobre o envelhecimento;  

2. Atitudes justas em relação ao envelhecimento;  

3. GI como função e dever fundamentais dos gestores e supervisores; 

4. Integração da GI na política de recursos humanos; 

5. Promoção da capacidade de trabalho e da produtividade;  

6. Aprendizagem ao longo da vida; 

7. Formas de trabalho compatíveis com a idade; e  
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8. Transição segura e digna para a reforma. 

 

As práticas de gestão da idade nos locais de trabalho na Europa mostram que as empresas lidam com as 
questões do envelhecimento numa ótica de "resolução de problemas" ou de uma forma pró-ativa. Um 
baixo nível de consciencialização da questão do envelhecimento leva as empresas a resolver os 
problemas nessa matéria com poucos recursos e mediante a redução do que é exigido profissionalmente 
aos trabalhadores mais velhos (a abordagem da resolução de problemas). Através de uma melhor 
perceção do envelhecimento como um desafio ou uma oportunidade, as empresas pró-ativas estão 
preparadas para promover os recursos individuais e apoiar a aprendizagem intergeracional. No melhor 
cenário, a gestão da idade utiliza uma abordagem assente no percurso de vida e cria oportunidades iguais 
para todas as gerações. 

 

4. Capacidade de trabalho 
Estudos aturados sobre a capacidade de trabalho dos trabalhadores mais velhos permitiram identificar os 
fatores cruciais que afetam a capacidade individual para o trabalho. Os resultados da investigação podem 
ser ilustrados sob a forma de uma "casa da capacidade de trabalho" de quatro andares (Figura 1). Os três 
andares inferiores da casa descrevem os recursos individuais: (i) saúde e aptidões funcionais, 
(ii) competência, (iii) valores, atitudes e motivação. O quarto andar abrange a (iv) vida ativa.  

A capacidade de trabalho resulta do equilíbrio entre o emprego e os recursos individuais: quando o 
emprego e os recursos individuais se coadunam entre si, a capacidade para trabalhar é boa. As escadas 
entre os andares indicam que todos os andares da casa são interativos. A interação mais forte é a que 
existe entre o andar "emprego" e o andar "valores e atitudes" (3.º e 4.º andares). As experiências positivas 
ou negativas no emprego penetram no 3.º andar, onde são depois ponderadas sob um ângulo positivo ou 
negativo. O 3.º andar representa o entendimento subjetivo do trabalhador quanto ao seu emprego – as 
suas opiniões e sentimentos acerca de uma diversidade de fatores relacionados com o seu trabalho 
quotidiano. Nesse andar existe uma varanda, da qual o trabalhador pode ver o ambiente próximo do seu 
local de trabalho: (v) família e (vi) comunidade envolvente. Ambos estes fatores afetam numa base diária 
a capacidade de trabalho do trabalhador. Os estilos de vida e as atividades de tempos livres saudáveis 
reforçam a saúde e as aptidões funcionais. As redes pessoais e as interações humanas afetam os 
valores, as atitudes e a motivação. Existem pois, fora do local de trabalho, dois fatores com impacto na 
capacidade da pessoa para trabalhar, e que ou melhoram ou agravam o equilíbrio entre o emprego e os 
recursos individuais de cada um. Em termos gerais, a capacidade de trabalho de um indivíduo depende 
de seis fatores. 

 

Figura 1: Casa-modelo "capacidade de trabalho", que descreve as diferentes dimensões com impacto na 
capacidade de trabalho humano. A Capacidade de Trabalho consiste no equilíbrio entre o emprego e os 
recursos individuais. Para além do local de trabalho, também a família e a comunidade envolvente 
influenciam esse equilíbrio. Fonte: Ilmarinen, 2006. Instituto de Saúde no Trabalho finlandês, O Poder da 
Idade, desenho gráfico de Milja Ahola. Lundell et al. 2011 (em finlandês). 
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O ambiente operacional das empresas tende a mudar constantemente devido à globalização, às novas 
tecnologias, à crise financeira, etc. Em consequência, o trabalho a desenvolver no seio da empresa está 
em permanente desenvolvimento. Simultaneamente, os recursos humanos da empresa vão sofrendo 
mudanças, por exemplo, devido ao envelhecimento da força de trabalho. Poderão surgir problemas de 
saúde, o que torna mais premente a necessidade de atualização dos conhecimentos e competências. A 
dinâmica imprevisível entre os diferentes andares da casa torna difícil conseguir um bom equilíbrio entre o 
emprego e os recursos individuais. Daí a necessidade de procurarmos alcançar o melhor equilíbrio 
possível ao longo de toda a nossa vida profissional.  

O 3.º andar reflete e sintetiza a nossa situação laboral. O fluxo de informação proveniente dos diferentes 
andares e os fatores exteriores ao emprego podem facilmente modificar os valores e atitudes do 
trabalhador bem como o seu envolvimento e compromisso com o trabalho. A decisão de continuar a 
trabalhar nesta empresa até à reforma, ou mesmo até mais tarde, será tomada no 3.º andar. Quanto mais 
favorável for a ponderação no 3.º andar, maior a probabilidade de se ter uma vida profissional boa e uma 
longa carreira. São indicadores positivos cruciais, por exemplo, o respeito com que se é tratado, a 
confiança no empregador, o apoio e a comunicação por parte dos supervisores, o tratamento justo, o 
compromisso com o trabalho. Uma ponderação favorável no 3.º andar torna o envelhecimento ativo uma 
realidade.  

5. A capacidade de trabalho e o envelhecimento 
A capacidade de trabalho pode ser avaliada com base no Índice de Capacidade de Trabalho (ICT), um 
instrumento de inquérito subjetivo composto por sete itens. A pontuação ICT varia entre 7 e 49; quanto 
mais pontos, melhor. O resultado da pontuação ICT é classificado como insuficiente, moderado, bom ou 
excelente. A capacidade de previsão do ICT é elevada: de entre os que registaram um ICT insuficiente na 
faixa etária dos 45-57 anos, cerca de 60% eram titulares de uma pensão de incapacidade de trabalho 
onze anos mais tarde. O ICT foi traduzido para 26 línguas e é amplamente utilizado no seio de diferentes 
culturas em todo o mundo. 
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A capacidade de trabalho tende a diminuir com a idade, embora os valores médios da população ativa dos 
20 aos 65 anos se mantenham nas categorias de bom e excelente. Contudo, cerca de 30% dos 
trabalhadores de ambos os sexos com mais de 65 anos de idade evidenciam uma acentuada diminuição 
do ICT, tanto a nível dos chamados empregos de "colarinho azul" como dos empregos administrativos ou 
de "colarinho branco". Acresce que a tendência de envelhecimento segundo o ICT difere consoante o 
setor da economia. A capacidade de trabalho parece ser menor nos setores da agropecuária, silvicultura, 
metalurgia e transportes, bem como nos serviços sociais e, em alguns países, entre a população docente. 
O melhor ajustamento entre o emprego e os recursos individuais verifica-se nos setores da eletrónica e 
das telecomunicações, bem como nos da banca e dos seguros. 

As diferenças individuais na capacidade de trabalho aumentam com a idade. Uma população ativa com 
mais de 45 anos é muito heterogénea quando comparada com trabalhadores mais jovens. Cerca de 
15-30% dos trabalhadores de 45 anos de idade têm um ICT de nível moderado ou deficiente. Correm o 
risco de perder a sua capacidade de trabalho, a menos que sejam tomadas medidas preventivas e 
corretivas. 

A tendência para a diminuição da capacidade de trabalho com a idade deve-se a dificuldades na 
adaptação entre as mudanças no emprego e as mudanças nos recursos individuais. A vida profissional 
parece desenvolver-se segundo o seu próprio caminho, que não corresponde necessariamente ao curso 
tomado pelos processos normais de envelhecimento humano. Por conseguinte, o 3.º andar será amiúde 
ponderado de forma negativa, e os empregados e trabalhadores mais velhos considerarão que a sua 
capacidade de trabalho se está a deteriorar. 

 

6. Promoção da capacidade de trabalho 
O modelo da casa "capacidade de trabalho" sugere que as medidas a tomar no local de trabalho para 
promover a capacidade de trabalho devem abranger os quatro andares. Os trabalhadores são mais 
responsáveis pela sua saúde e a sua competência, e ao empregador cabe uma maior responsabilidade 
pela empresa e a organização do trabalho. O conceito de promoção baseia-se, pois, na cooperação entre 
o empregador e o empregado: juntos podem criar um melhor equilíbrio no local de trabalho e reforçar a 
capacidade de trabalho. A partilha da responsabilidade pelas medidas a tomar tornará essas medidas 
mais aceitáveis e viáveis, e conduzirá a uma situação mutuamente vantajosa. 

A promoção da saúde (1.º andar)  abrange uma diversidade de hábitos e estilos de vida em termos de 
alimentação e consumo de bebidas, atividades físicas, períodos de recuperação e de sono. Para além de 
um estilo de vida saudável, as medidas preventivas e pró-ativas promovidas pelos serviços de saúde no 
trabalho bem como o tratamento adequado de problemas de saúde graves desempenham um papel 
importante na consecução de um bom nível de saúde ao longo de toda a vida profissional. Como tal, os 
especialistas em matéria de saúde no trabalho devem igualmente ser competentes para as questões do 
envelhecimento e problemas de saúde conexos. O seu entendimento quanto às adaptações necessárias 
no emprego mercê de alterações na saúde e nas aptidões funcionais induzidas pelo envelhecimento 
constitui um recurso valioso para criar uma vida profissional melhor para os trabalhadores mais velhos. 
Atendendo a que numerosos problemas de saúde estão relacionados com a profissão, os riscos para a 
saúde associados ao trabalho devem ser identificados e prevenidos no local de trabalho (4.º andar). As 
fortes interações entre a saúde e o trabalho exigem uma colaboração ativa entre os especialistas em 
matéria de saúde e segurança no trabalho, os empregadores e os empregados. 

Para manter a competência profissional, é necessária uma atualização permanente dos conhecimentos e 
das competências (2.º andar).  A formação em contexto laboral a par de vários tipos de cursos de 
formação específica para o pessoal proporciona aos trabalhadores mais velhos a oportunidade de reforçar 
as suas capacidades. Contudo, importa ter em consideração as mudanças no processo de aprendizagem 
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desses trabalhadores. As estratégias de formação, as condições de aprendizagem, a utilização de 
imagens, os tempos de relaxamento e os de aquisição de conhecimentos são diferentes entre os 
trabalhadores mais jovens e os mais velhos. Contudo, a plataforma de aprendizagem mais importante são 
o emprego e o local de trabalho propriamente ditos. A formação em contexto laboral é possível se os 
conteúdos e tarefas profissionais estiverem concebidos de forma a proporcionar experiências de 
aprendizagem. As experiências de formação positivas no emprego ao longo da carreira profissional 
reduzem o número de barreiras à aprendizagem de coisas novas e corrigem as atitudes negativas em 
relação à aprendizagem. A atitude do supervisor é igualmente importante: se este está empenhado na 
aprendizagem ao longo da vida e a apoia proporcionando oportunidades de formação, afasta um 
obstáculo importante à aprendizagem dos empregados mais velhos. A aprendizagem durante o 
envelhecimento é um fator de sucesso relevante do envelhecimento ativo.  

Os valores, as atitudes e a motivação (3.º andar)  não costumam ser objeto de intervenções diretas, mas 
tendem a ser influenciados de forma indireta. Significa isto que as atividades devem ser focalizadas 
sobretudo no andar do emprego. A melhoria das competências de gestão e liderança em diversos 
aspectos terá um impacto positivo nos elementos do 3.º andar. As pessoas devem sentir que são 
respeitadas e que podem confiar no seu empregador. Esperam ser apoiadas pelo supervisor em situações 
de trabalho exigentes e complexas. Necessitam de ser informadas sobre se o seu trabalho foi bem 
executado e também de aprender a melhorar o seu desempenho. O diálogo entre o supervisor e os 
trabalhadores deve ser um processo contínuo, não se limitando a uma entrevista anual de apreciação. O 
tratamento justo e a tolerância zero em relação à discriminação com base na idade serão constatados e 
apreciados pelos empregados. O empenhamento e o compromisso individuais com o trabalho são 
indicadores-chave de uma ponderação favorável ao nível do 3.º andar. De referir ainda que, em última 
análise, os empregados são responsáveis pelos seus próprios valores, atitudes e outros fatores pessoais. 
A atualização da sua maneira de pensar em relação ao emprego, dos seus recursos internos e das 
questões familiares é uma ação necessária para construir um equilíbrio melhor e sustentável na vida 
profissional. Esse equilíbrio cria uma ponderação positiva no 3.º andar. 

O andar "emprego" (4.º andar)  é o maior e o mais pesado da casa. É composto pelo ambiente de trabalho 
(físico, mental, social), pela organização do trabalho e as disposições laborais, pelo horário de trabalho, 
pela comunidade profissional e as funções laborais, bem como pela gestão. Os gestores e os 
supervisores desempenham um papel importante, pois possuem autoridade para organizar os processos 
de trabalho e as tarefas individuais. Todas as decisões e alterações no trabalho passam pelas suas mãos. 
São igualmente responsáveis pelas questões de saúde e segurança no trabalho, incluindo as avaliações 
de riscos. As avaliações de riscos devem ter em consideração as grandes diferenças existentes a nível 
individual entre o pessoal em termos de saúde e aptidões funcionais, deficiências, questões de género, 
etc. Os trabalhadores e empregados de todos os grupos etários são vulneráveis à exposição a 
substâncias perigosas no trabalho. Atendendo a que a adaptação do trabalho às capacidades, 
competências e estado de saúde de cada um deve constituir um processo permanente e dinâmico, 
baseado numa adequada avaliação dos riscos, a adaptação do trabalho ao estado de saúde e às 
necessidades dos trabalhadores mais velhos não deve constituir um encargo adicional. A idade é apenas 
um aspeto da diversidade da mão-de-obra, mas tanto os gestores como os supervisores têm de estar 
mais sensibilizados para as questões relacionadas com a idade. Todas estas ações e melhorias 
relacionadas com a idade e necessárias nos locais de trabalho podem ser englobadas no conceito de 
"gestão da idade" (ver secção 3, acima).  

A redefinição das tarefas individuais tendo em atenção os pontos fortes, as necessidades e as 
capacidades dos trabalhadores mais velhos é crucial para garantir a capacidade de trabalho, o bem-estar 
e a produtividade dos empregados. Por exemplo, reduzir a carga física, introduzir pequenas pausas nos 
processos de trabalho e ter em conta os riscos para a saúde na programação do trabalho por turnos e na 
flexibilização dos horários constituem, todas elas, medidas "amigas" da idade. Por outro lado, os pontos 
fortes dos trabalhadores mais velhos devem ser aproveitados (ver secção 2). A maneira mais fácil de 
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identificar novas necessidades e formas de redefinir o trabalho é perguntar aos trabalhadores mais velhos 
como é que gostariam de mudar e melhorar o seu emprego. Outra opção que se pode revelar de utilidade 
é repartir as obrigações de trabalho entre os empregados mais jovens e os mais velhos, tirando assim 
partido dos respetivos pontos fortes. 

 

7. Vantagens de promover a capacidade de trabalho 
entre os trabalhadores mais velhos 

Exemplos de boas práticas mostram que o custo dos investimentos na promoção da capacidade de 
trabalho é compensado pelos benefícios daí decorrentes. As pessoas podem continuar a trabalhar de 
forma produtiva, o ambiente de trabalho melhora, a produtividade aumenta, e os problemas relacionados 
com a idade diminuem. A análise custo-benefício mostra que a rentabilidade do investimento (return on 
investment - ROI) pode ser muito boa: o retorno sobre 1 euro ascende a 3-5 euros após alguns anos. O 
ROI positivo fica a dever-se à diminuição dos níveis de licença por doença e dos custos associados à 
incapacidade de trabalhar, bem como ao aumento da produtividade. 

 

8. Questões de política relativas aos trabalhadores mais 
velhos 

Forçoso se torna proceder a várias reformas para fomentar o envelhecimento ativo através de melhores e 
mais longas carreiras profissionais para os trabalhadores mais velhos:  

1. Reforma comportamental, com vista a criar atitudes justas e adequadas em relação aos trabalhadores 
mais velhos;  

2. Reforma no plano da gestão, a fim de identificar e tirar proveito dos pontos fortes dos trabalhadores 
mais velhos;  

3. Reforma da vida profissional, visando criar para todas as gerações uma vida ativa compatível com a 
idade;  

4. Reforma do sistema de pensões, de modo a ter em conta as grandes diferenças no plano individual 
entre trabalhadores mais velhos, prevendo um leque flexível de datas de passagem à reforma e um 
bónus financeiro para os que optam por prolongar a vida ativa;  

5. Reforma organizacional, com vista a melhorar a cooperação entre os diferentes intervenientes e 
agentes com influência na consecução do objetivo de melhoria e prolongamento da vida profissional; e  

6. Reforma dos serviços de saúde, com vista a reforçar os serviços preventivos e pró ativos de saúde no 
trabalho. 

 

De um ponto de vista político, é crucial implementar as reformas positivas primeiro, e as negativas mais 
tarde. As reformas positivas implicam que se comece por desenvolver a vida profissional de modo a que 
as pessoas possam e queiram prolongar a sua vida ativa. Isto pode conseguir-se promovendo o modelo 
"capacidade de trabalho" de forma abrangente, entre todas as gerações. Após isto, poderá elevar-se as 
idades de reforma e reduzir-se as possibilidades de reforma antecipada. 

Impõem-se com caráter de urgência modelos inovadores de prolongamento da vida ativa das pessoas e 
de aumento efetivo da sua idade de reforma. Alguns exemplos de boas práticas mostram que o facto de 
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proporcionar aos trabalhadores mais tempo livre e de reduzir a sua carga de trabalho com a idade leva a 
um aumento efetivo da idade de reforma de cerca de três anos. Uma empresa fabril introduziu um regime, 
que designou de "Age Master", que oferece dias de folga extra aos trabalhadores com mais de 58 anos de 
idade. Isto deu-lhes mais tempo de descanso após a execução de trabalho manual exigente e de 
precisão, que inclui o fabrico de fechaduras de portas. O número de dias de folga pagos aumentou de 6 
(para os trabalhadores com 58 anos de idade) para 14 (para os de 63 anos de idade). Os "Age Masters" 
puderam e quiseram trabalhar cerca de três anos mais do que até então e passar à reforma aos 63 anos. 
Uma empresa do setor da energia introduziu o programa "80 90 100", que permite aos seus trabalhadores 
reduzir o tempo de trabalho em 20%, com uma redução do salário de 10% mas mantendo a 100% os seus 
direitos de pensão. Cerca de 25% dos empregados e dos trabalhadores aproveitaram esta oportunidade. 
A idade de reforma efetiva aumentou cerca de três anos, para os 64 anos. 

Estes exemplos inovadores mostram que as pessoas mais velhas podem e estão dispostas a trabalhar 
mais anos quando têm melhores possibilidades de dar resposta à carga e ao horário de trabalho. Tanto os 
empregadores como os empregados se mostraram satisfeitos com os novos modelos. 

9. Os trabalhadores mais velhos como um fator positivo
na vida profissional e na sociedade

Os trabalhadores mais velhos são uma parte importante da força de trabalho das sociedades modernas e 
o seu número aumentará nas próximas décadas. Os trabalhadores mais velhos possuem conhecimentos
e competências diferentes dos das outras gerações. Se eles deixarem de fazer parte da população ativa, 
assistiremos a uma falta de capacidades de natureza profissional e estrutural e em matéria de 
estabelecimento de redes. Além disso, a transmissão dos seus conhecimentos tácitos (e latentes) às 
gerações mais jovens é importante. A mais forte conjugação de competências no local de trabalho tem por 
base os diferentes pontos fortes de diferentes gerações.  

A melhoria da saúde e o aumento da esperança de vida dos trabalhadores mais velhos reforçam as 
oportunidades de promoção de uma sociedade "amiga" das pessoas idosas. Contudo, uma boa vida 
profissional é um requisito importante para os trabalhadores mais velhos permanecerem ativos, 
garantindo assim que a sociedade possa beneficiar dos seus pontos fortes e dos seus talentos. Ao 
fazê-lo, participam ativamente numa sociedade sustentável e atenta ao bem-estar de cada um, onde a 
solidariedade intergeracional é uma realidade e onde uma vida ativa produtiva constitui uma plataforma 
importante para o envelhecimento ativo. 

Um emprego satisfatório pode ajudar as pessoas a evitar a doença ou a deterioração física e psicológica, 
garantir uma boa capacidade cognitiva e física, e promover atitudes positivas e ativas em relação à vida. A 
qualidade da vida profissional tem um grande impacto em todos os trabalhadores, pois grande parte do 
nosso tempo é passada no local de trabalho. Os resultados de recentes estudos de caráter transversal 
mostram que a capacidade de trabalho antes da reforma permite prever o grau de independência na vida 
quotidiana entre os 73 e os 85 anos de idade. Quanto melhor a capacidade de trabalho antes da reforma, 
melhor a qualidade de vida mais tarde. Por conseguinte, há que garantir investimentos no envelhecimento 
ativo durante a vida profissional. Os investimentos na saúde e segurança no trabalho são também 
investimentos para o resto das nossas vidas. 

Leituras adicionais 

Eurofound resource pack ‘Living longer, working better - active ageing in Europe’ (Viver mais tempo, 
trabalhar melhor - o envelhecimento ativo na Europa) 
http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeenvelhecimento.htm 



9

Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho PT 

http://osha.europa.eu  

Promover o envelhecimento ativo no local de trabalho 

Gould, R., Ilmarinen, J., Järvisalo, .J, Koskinen, S. Dimensions of of work ability. Results of the Health 
2000 Survey. (Dimensões da capacidade de trabalho. Resultados do Inquérito de Saúde, 2000) 
Finnish Centre of Pensions (ETK), The Social Insurance Institution (KELA), National Public Health 
Institute (KTL), Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Helsinki, 2008. 

Ilmarinen, J. ‘Work Ability – a comprehensive concept for occupational health research and prevention. 
Editorial’(Capacidade de trabalho – um conceito abrangente para a investigação e a prevenção no 
domínio da saúde no trabalho. Editorial), Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2009, 
35(1), 1–5.  

Ilmarinen, J. Towards a longer worklife. Ageing  and the quality of worklife in the European Union (Por uma 
vida ativa mais longa. O envelhecimento e a qualidade da vida profissional na União Europeia), 
Finnish Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki, 2006. 

Ilmarinen, J. ‘Aging and Work: An International Perspective’ (O envelhecimento e o trabalho: uma 
perspetiva internacional), in: Sara J. Czaja and Joseph Sharit (eds) Aging and Work. Issues and 
Implications in a Changing Landscape, The Johns Hopkins University Press 2009, 51–73. 

Nygård, C-H., Savinainen, M., Kirsi, T., Lumme-Sandt, K. Age Management during the Life Course 
(Gestão da idade ao longo do percurso de vida), Tampere University Press, Tampere 2011. 

Rowe, J., Kahn, R. Successful aging (Envelhecer bem), A Dell Trade Paperback, New York 1998. 

Taylor, P. (ed.) Ageing Labour Forces: Promises and Prospects (Populações ativas em envelhecimento: 
Promessas e perspetivas), Edward Elgar, 2008. 

Tuomi, K., Huuhtanen, P., Nykyri, E., Ilmarinen, J. ‘Promotion of work ability, the quality of work and 
retirement’ (A promoção da capacidade de trabalho, a qualidade do emprego e a reforma), 
Occupational Medicine 2001, 51(5), 318–324. 

von Bonsdorff, M.E., Kokko, K., Seitsamo, J., von Bonsdorff, M.B., Nygård, C-H., Ilmarinen, J., Rantanen, 
T. ‘A 28-year follow-up study on differences in midlife physical and mental work strain according to 
work abilitytrajectories’ (Estudo de acompanhamento de 28 anos sobre diferenças no desgaste 
profissional físico e psicológico na meia idade em função das trajetórias da capacidade de trabalho), 
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2011, 37(6), 455–463. 

von Bonsdorff, M.B., Seitsamo, J., Ilmarinen, J., Nygård, C-H., von Bonsdorff, M.E., Rantanen, T. ‘Midlife 
work ability predicts late-life disability: A 28-year prospective follow-up’ (Capacidade de trabalho na 
meia idade preditiva de incapacidade numa fase ulterior da vida: Um estudo de acompanhamento 
prospetivo de 28 anos), Canadian Medical Association Journal 2011. DOI:10.1503/cmaj.100713. 

Wallin, M., Hussi, T. ‘Best practices in Age Management – evaluation of organisation cases’ (Melhores 
práticas em matéria de gestão da idade – avaliação de casos de diferentes empresas), Final report 
of research project (2011), Pdf-version downloadable at: http://www.tsr.fi/database.  


