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Segurança e saúde no trabalho diz respeito a todos. Bom para si. Bom para as empresas. 

 

Trabalhar melhor, por mais tempo 
 

Christa Sedlatschek , Diretora da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho fala sobre 
formas de ajudar os idosos a permanecerem ativos no mercado de trabalho. 
 

2012 é o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo , ou, na sua designação completa, Ano Europeu do 
Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações. A maioria de nós tem consciência de que temos 
uma população envelhecida na maioria dos países da Europa. Em parte, esta situação deve-se a razões 
das quais nos podemos orgulhar – a nossa esperança de vida é consideravelmente mais longa do que a 
de gerações anteriores. Em média, vivemos mais oito anos do que vivíamos na década de 1960 e, nas 
próximas quatro ou cinco décadas, é provável que assistamos a mais uma subida da esperança de vida 
em cerca de cinco anos. Trata-se de algo que é bom para todos nós. Mas, em conjugação com as baixas 
taxas de natalidade a que temos vindo a assistir ao longo das últimas décadas, trata-se de um padrão que 
se tem vindo a repetir no mundo desenvolvido, havendo muito mais idosos não só em termos absolutos, 
mas também uma proporção muito mais elevada de idosos na população global. 

 

Por outras palavras, a população da Europa está a envelhecer rapidamente. Em 2010, havia pouco mais 
de 87 milhões de pessoas com mais de 65 anos de idade ou cerca de 17,4 % da população total. 
Comparemos estes valores com os números de 1985, quando havia cerca de 59,3 milhões de pessoas 
com idade igual ou superior a 65 anos – 12,8 % do total da população. E espera-se que o número 
continue a aumentar em relação às pessoas em idade ativa, vindo a duplicar até 2060. Esta situação 
representa um desafio, mas também uma oportunidade para utilizar as competências e as capacidades 
dos mais velhos. 

 

Como podemos lidar com estas mudanças profundas? Tal como sublinhou László Andor, o Comissário 
Europeu responsável pelo Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão: "a chave para fazer face aos desafios 
impostos pela crescente proporção de idosos nas nossas sociedades é o «envelhecimento ativo»: 
encorajar os idosos a permanecerem ativos trabalhando até mais tarde e adiando a entrada na reforma, 
através do envolvimento em trabalho voluntário após a reforma e vivendo vidas saudáveis e autónomas". 

 

Envelhecimento ativo 
 

Assim se justifica a importância do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo, que foi lançado no passado 
mês de janeiro em Copenhaga. O seu objetivo consiste em chamar a atenção para o contributo que os 
mais velhos podem dar à sociedade e encorajar os decisores a ajudar os cidadãos a envelhecer 
"ativamente". O envelhecimento ativo consiste em envelhecer de boa saúde, continuando a viver de forma 
independente e a desempenhar um papel pleno na sociedade. 

 

Uma parte essencial deste objetivo consiste em permitir que os trabalhadores mais velhos se mantenham 
saudáveis por mais tempo no mercado de trabalho. As taxas de emprego dos trabalhadores mais velhos 
(55–64 anos de idade) nos 27 países da UE são atualmente inferiores a 50%. Por outras palavras, por 
diversas razões, mais de metade dos trabalhadores mais velhos está a abandonar o trabalho antes de 
chegar à idade da reforma, o que significa que há um enorme potencial desaproveitado no que diz 
respeito às pessoas trabalharem mais tempo, para ajudar a apoiar as vidas mais longas dos cidadãos 
europeus. 
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As projeções apontam, em particular, para números crescentes de mulheres mais velhas no mercado de 
trabalho da UE a 27, com uma previsão de aumento da taxa de emprego das mulheres entre os 55 e os 
64 anos de 20,9 % entre 2010 e 2060, em contraste com um aumento de 11,5 % para os homens. 

 

Estarão as pessoas satisfeitas com este papel crescente dos mais velhos no local de trabalho? De acordo 
com um recente inquérito Eurobarómetro, assim parece, havendo um amplo apoio à ideia de as pessoas 
mais velhas trabalharem até à atual idade da reforma e até após a mesma. 61% dos europeus, por 
exemplo, considera que as pessoas deviam poder continuar a trabalhar depois atingirem a idade oficial da 
reforma, e um terço dos europeus afirma que eles próprios gostariam de continuar a trabalhar mesmo 
após passarem a ter direito a receber uma pensão. 

 

Mas, se esse for efetivamente o futuro, os inquéritos também demonstram existir uma perceção alargada 
da importância da segurança e saúde no trabalho (SST) caso as pessoas passem a trabalhar mais anos. 
A segunda sondagem de opinião europeia sobre Segurança e Saúde no Trabalho, levada recentemente a 
cabo pela Ipsos MORI, mostra que 87% das pessoas na Europa acredita que é importante haver boa 
saúde e segurança no trabalho se as pessoas passarem a trabalhar mais anos antes de entrar na reforma 
(56% afirma ser “muito importante"). Mas, de acordo com o inquérito Eurobarómetro, muitos europeus 
também consideram que as condições nos seus locais de trabalho poderão não permitir que continuem a 
trabalhar até uma idade mais avançada: apenas quatro em cada dez (42%) afirmam considerar que são 
capazes de continuar a executar as funções que desempenham atualmente até atingirem uma idade igual 
ou superior a 65 anos, ao passo que 17% acredita que já não vai ser capaz de desempenhar as atuais 
funções quando ultrapassar os 59 anos de idade. Mais de metade afirmou que os seus locais de trabalho 
não estão adaptados às necessidades das pessoas mais velhas. 

 

Saúde e segurança dos trabalhadores mais velhos 
 

Ao mesmo tempo que promovemos o Ano Europeu na Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 
Trabalho, destacamos também a importância crucial de uma boa promoção da segurança e saúde no 
local de trabalho em todas as etapas da vida ativa para que os mais velhos sejam capazes de trabalhar 
até mais tarde. 

 

Se quisermos encorajar as pessoas a permanecer no mercado de trabalho durante mais tempo, temos de 
fazer frente a alguma da discriminação que existe contra os trabalhadores mais velhos: a mudança de 
atitudes é, em grande parte, a meta do Ano Europeu. Em vez de serem vistas como um fardo para a 
população em idade ativa, as pessoas mais velhas devem ser reconhecidas pelas valiosas competências 
e experiência de que dispõem e pelos contributos que podem dar no seu local de trabalho. 

 

Mas, de certa forma, as pessoas mais velhas são também mais vulneráveis no local de trabalho. A 
probabilidade de se envolverem em acidentes fatais enquanto trabalham é maior. Os problemas de saúde 
a longo prazo também aumentam com a idade: as perturbações músculo-esqueléticas são 
particularmente problemáticas e a depressão é também um dos motivos mais comuns para a reforma 
antecipada. Em trabalhos com uma elevada carga física, naturalmente, observam-se índices mais 
elevados de baixa por doença em todas as faixas etárias, mas os valores aumentam significativamente 
para os trabalhadores com idades compreendidas entre os 45 e os 50 anos. Não obstante, há grandes 
diferenças entre os trabalhadores individuais pertencentes às várias faixas etárias no que diz respeito ao 
trabalho que cada um é capaz de fazer e, se forem reunidas as condições adequadas, a maioria dos 
trabalhadores mais velhos é capaz de permanecer saudável e fisicamente apto. 
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Gestão da idade no local de trabalho 
 

Então, o que temos de fazer é colocar o ênfase sobre a importância da "gestão da idade" no local de 
trabalho: os gestores têm de ter em conta os fatores relacionados com a idade quando atribuem 
determinadas tarefas aos indivíduos, para que todas as pessoas, independentemente da sua idade, 
possam fazer o seu trabalho. 

 

Isto significa concentrarmo-nos naquilo a que se chama "capacidade de trabalho": encontrar o equilíbrio 
certo entre o trabalho e os recursos individuais. 

 

E há muito que os empregadores podem fazer nesta área. Como promover a saúde no local de trabalho, 
por exemplo, ajudando os trabalhadores a adotar um estilo de vida saudável em termos de alimentação, 
consumo de álcool e exercício físico. E levando a cabo avaliações de risco adequadas, tendo em 
consideração as diferenças individuais entre os trabalhadores em termos de capacidades e saúde: a 
idade passa a ser apenas um entre vários outros fatores que os gestores devem ter em conta quando 
consideram a "adequação" entre os trabalhadores e tipos de trabalho específicos. 

 

Por fim, uma parte vital da gestão da idade envolve a reformulação das tarefas individuais de modo a que 
se adaptem aos pontos fortes, necessidades e capacidades dos trabalhadores mais velhos. Investigações 
mostram que existe uma grande variedade de medidas que podem melhorar a capacidade de trabalho, 
que estão relacionadas com a organização do trabalho, as horas de expediente, formações, medidas 
ergonómicas, etc. E a forma mais eficaz e eficiente de adaptar o local de trabalho às necessidades dos 
trabalhadores é permitir a sua participação no planeamento e implementação das medidas. Afinal, são 
especialistas sobre seu local de trabalho. 

 

Há vários exemplos de como isto pode funcionar na prática. Uma empresa de manufatura, por exemplo, 
introduziu o esquema "Age Master", que oferece dias de férias adicionais a trabalhadores com mais de 58 
anos de idade, permitindo-lhes mais tempo para descansar após a realização de trabalhos fisicamente 
exigentes. Em consequência, as pessoas mais velhas da empresa tendem a trabalhar mais três anos 
antes de pedirem a reforma. Entretanto, uma empresa no ramo da energia introduziu o programa "80-90-
100" que permite aos trabalhadores mais velhos reduzir o seu tempo de trabalho em 20%, reduzindo o 
seu salário em 10%, mas mantendo todas as regalias relacionadas com a pensão de reforma: mais uma 
vez, esta medida levou a que os funcionários se mantivessem na empresa durante mais tempo antes de 
decidirem entrar na reforma. 

 

Exemplos como estes mostram que as pessoas podem e querem trabalhar mais tempo quando são 
motivadas nesse sentido. E há investigação que mostra que tudo isto resulta em índices de baixa por 
doença mais reduzidos, menos custos relacionados com invalidez laboral e uma produtividade mais 
elevada: o retorno no investimento que este tipo de planos tem pode ser de três a cinco anos, em 
oposição a apenas um, decorridos alguns anos após a implementação. 

 

 

A gestão da idade nos locais de trabalho europeus mostra uma diferença clara entre as organizações que 
lidam com o envelhecimento dos funcionários na ótica da “resolução de problemas” e encontrando formas 
"proativas", e aquelas que não o fazem. 

 

As organizações que veem o envelhecimento da sua força de trabalho apenas como um problema, 
tendem a ter um desempenho inferior em comparação com as empresas que o encaram como uma 
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oportunidade e tiram o máximo partido da oportunidade de ter trabalhadores mais jovens a aprender com 
trabalhadores mais velhos, por exemplo. 

 

 

Encarar o envelhecimento ativo com seriedade compensa, e não apenas para os trabalhadores e 
respetivos empregadores. Uma investigação recente mostra que quanto melhor for a nossa capacidade 
de trabalho antes da reforma, melhor será a nossa qualidade de vida mais tarde e mais reduzidos serão 
os níveis de doença e deterioração física ou mental. E isso significa menores custos com cuidados de 
saúde para todos nós: investir na saúde e segurança no trabalho é um investimento para todos. O 
importante é começar cedo: os jovens de hoje são os trabalhadores idosos de amanhã. 

 

A base para tudo isto consiste em implementar uma cultura de prevenção e capacitar as pessoas no 
sentido de participarem ativamente na criação de um melhor ambiente de trabalho. Uma boa liderança e a 
participação dos trabalhadores são fatores de sucesso comprovados. 

 

 

Para saber mais acerca do trabalho da EU-OSHA nesta área, visite  

http://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers 

ou transfira o pacote de recursos da nossa agência-irmã da UE,  

a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound), em  

http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm 

 


