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É enorme o reconhecimento por ter a oportunidade de Posfaciar um Relatório de tão elevada qualidade.  A sua 
leitura contribui para um melhor conhecimento sobre uma das dimensões mais sombrias e invisíveis que afeta, 
grandemente, a qualidade de vida e o bem-estar geral dos adultos mais velhos, designadamente a violência de que 
são vítimas em contexto familiar, institucional, mas também no espaço público. Desde logo, somos interpelados pelo 
próprio título que refutando, à partida, o critério idadista, sobretudo em matéria de direitos humanos, nos abre a 
porta à reflexão sobre as inúmeras vulnerabilidades que se acumulam na fase avançada do ciclo de vida.

A vulnerabilidade, conceito a partir do qual acrescentarei algumas reflexões finais aos resultados trazidos por 
este Relatório,  não é uma característica exclusiva da idade avançada, mas é um facto que o envelhecimento traz 
consigo, nas nossas sociedades, não só o risco de exposição a desafios específicos que surgem frequentemente 
nesta fase do ciclo de vida, mas também uma menor capacidade de resposta, sobretudo quando os cidadãos mais 
velhos apresentam condições de vida e de saúde debilitadas.

Esta representação das pessoas mais velhas como vulneráveis está muito presente no discurso público, assim como na 
literatura científica que alimenta grande parte das políticas sociais, de tal modo que a promoção da saúde e bem-estar 
na idade avançada constitui um dos objetivos da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 20301. Sob o lema 
“ninguém fica para trás”, a referida Agenda assume que as pessoas que são vulneráveis devem ser empoderadas, 
contando-se, entre as várias categorias identificadas, os adultos mais velhos. Ora, é nesta linha estratégica que se 
posiciona o presente Relatório, mostrando-nos que a violência constitui uma dimensão maior de desempoderamento 
dos mais velhos e de agravamento das múltiplas vulnerabilidades que confluem na idade avançada. 

É certo que a vulnerabilidade na velhice resulta de interações complexas entre riscos, a exposição a ameaças e a 
falta de recursos para lidar com essas ameaças e riscos. Também é certo que a distribuição de riscos na velhice é 
muito desigual, quer porque existem eventos e condições que não são controláveis pelas pessoas (e.g., viuvez, 
dependência física e/ou cognitiva, violência, propagação da COVID-19), quer porque existem dimensões de 
vulnerabilidade que são socialmente construídas, que têm uma base estrutural e que se desenvolvem ao longo 
do ciclo de vida (e.g. trajetórias profissionais precárias, pobreza, reforma), influenciando largamente a forma como 
se gere os desafios específicos que surgem na idade avançada2. 

Os riscos são também desiguais em função do género. Com efeito, a maior esperança média de vida conquistada 
pelas mulheres, conduzindo a uma feminização do envelhecimento à medida que se avança na composição 
das coortes mais velhas, faz-se acompanhar por um conjunto de vulnerabilidades que importa destacar: menor 
expectativa de vida saudável e, portanto, maior probabilidade de debilidades físicas, cognitivas e de dependência 
de cuidados formais e informais; maior probabilidade de viver em agregado doméstico isolado; maior risco de 
privação material decorrente de trajetórias socioprofissionais precárias e de carreiras contributivas incertas e, 
ainda, maior exposição à violência que assume contornos de género, de novo, na idade avançada3.

A pandemia causada pela propagação da COVID-19 veio reforçar as vulnerabilidades pré-existentes entre esta 
população, acentuando os fatores de risco de exposição à violência e à negligência em contexto familiar e 
institucional. A opacidade do fenómeno conta agora com um confinamento profilático, primeiro obrigatório, depois 
recomendável, por força da declaração pela OMS, em janeiro de 2020, do estado de emergência de saúde pública 
de âmbito internacional. Ao conter a propagação do vírus, esta medida evita, ao mesmo tempo, a sobrecarga dos 
serviços de saúde, mas também protege a população mais velha que tem vindo a ser dizimada, em várias regiões do 
mundo, pelo novo agente SARS-COV-2 (Severe acute respiratory coronavírus). Porém, o isolamento que protege do 
contágio e preserva a vida, é o mesmo que segrega e causa dano psicológico e emocional, por força da distância física 
e social dos mais velhos face às redes familiares, amicais, de vizinhança e comunitárias4. 

Tal como é demonstrado neste Relatório, a violência e a negligência encontram no isolamento das pessoas mais 
velhas um dos seus maiores aliados, o que exige, em termos de políticas públicas, dos serviços médico-sociais, 
das associações de apoio à vítima e das forças de segurança pública, uma maior atenção e vigilância dos contextos 
familiares e institucionais de inserção desta população. Exige, ainda, na linha de uma das conclusões fortes deste 
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estudo que a vulnerabilidade seja atendida a partir da criação de uma estrutura que atue sobre todas as pessoas, 
com vista à promoção efetiva de uma “sociedade onde os direitos não têm idade”. 

A atualidade e diversidade dos temas abordados, a qualidade dos resultados, assim como as vias de intervenção 
propostas, fazem deste Relatório uma referência no âmbito da problemática da violência sobre os adultos mais 
velhos e as múltiplas dimensões geradoras de vulnerabilidade nesta fase da vida humana. Em suma, trata-se de 
um Relatório de consulta incontornável, cujo posfácio muito me honrou escrever.  
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