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resumo 
 

 

O aumento da esperança média de vida nas sociedades contemporâneas 
contribuiu para um maior interesse no estudo de indicadores e políticas 
relacionadas com a qualidade de vida na velhice. Este estudo tem como 
objetivo articular a exploração das perceções que pessoas idosas têm sobre 
qualidade de vida com base numa abordagem temporal (passado, presente e 
futuro) das suas narrativas autobiográficas, com as perspetivas de 
profissionais e outros atores políticos locais sobre a qualidade de vida na 
velhice e as políticas implementadas ao nível local. Na presente contribuição, 
propomo-nos a articular uma abordagem qualitativa da qualidade de vida na 
velhice, a partir das narrativas autobiográficas de pessoas idosas e de 
entrevistas semiestruturadas com profissionais e atores políticos locais, a qual 
possibilita a identificação e aprofundamento de temas, significados e políticas 
relativos à qualidade de vida na velhice. A amostra é constituída por dois 
subgrupos: um subgrupo de pessoas idosas, constituído por 10 participantes 
com idades compreendidas entre os 65 e 76 anos, de ambos os sexos.; e um 
subgrupo de profissionais e atores políticos locais, constituído por 10 
participantes  com idades compreendidas entre os 23 e os 56 anos, de ambos 
os sexos. Os principais resultados sugerem que as pessoas idosas associam a 
sua qualidade de vida: ao contacto e união com os outros (suporte familiar, 
relação com os filhos e netos, relação/união conjugal; relação com figuras 
significativas do passado, relação com amigos ou vizinhos, relação com 
animais de estimação e perda/ausência da relação); à realização pessoal no 
passado, presente e futuro (realização profissional, sonhos e expectativas); à 
participação social /ocupação, à educação /experiências formativas; condições 
sociais e serviços; saúde; acontecimentos de vida não normativos; autonomia 
vs. dependência e reforma/rendimento. No passado os temas mais 
significativos são: a relação com os filhos e netos, o suporte familiar, relação 
união/conjugal, perda/ausência da relação, realização profissional, educação e 
experiências formativas; no presente salientam-se: a relação com os filhos e 
netos, as relações com os animais de estimação, a reforma/rendimento e as 
condições sociais/ serviços; no futuro: a relação com os filhos e netos; 
sonhos/expetativas; a autonomia vs. dependência e a saúde. Os profissionais 
e outros atores locais associam a qualidade de vida da pessoa idosa à 
participação social/ligação à comunidade ao apoio/serviços; à realização 
pessoal e expectativas, ao apoio familiar; à autonomia vs. dependência; 
relações pessoais e contacto com os outros; saúde; e anseios/preocupações.  
Espera-se que este estudo possa contribuir para uma compreensão mais 
fundamentada das prioridades a considerar na formulação de políticas sociais 
e públicas mais adequadas aos valores e necessidades das pessoas idosas. 
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The increasing life expectancy in contemporary societies has substantially 
contributed to a greater interest in the study of indicators and policies related to 
quality of life in later life. This study aims to explore the perceptions that older 
persons have about quality of life, based on a temporal approach of their 
autobiographical narratives (past, present and future). In the present 
contribution, we propose to articulate a qualitative approach, based on 
autobiographical narratives of older persons and semi-structured interviews 
with professionals and local political actors which will enable the identification 
and deepening of themes, meanings, and policies related to the quality of life in 
later life. The sample consists of two subgroups: a subgroup of elderly people 
consisting of 10 participants aged between 65 and 76 years, of both sexes; and 
a subgroup of local practitioners and political actors, consisting of 10 
participants, aged 23 to 56, of both sexes. The main results suggest that older 
persons associate their quality of life with: contact and union with others (family 
support, relationship with children and grandchildren, relationship/marital union; 
relationship with significant figures of the past, relationship with friends or 
neighbors; relationship with pets; loss/absence of relationship); personal 
achievement in the past, present and future (professional achievement,  
dreams and expectations); social participation/occupation; education/training 
experiences; social conditions and services; non-normative life events; 
autonomy vs. dependency and retirement/income. In the past the most 
significant themes are: relationship with children and grandchildren, family 
support, marriage / marital relationship, loss/absence of relationship, 
professional fulfillment, education and formative experiences. In the present, 
the following themes are highlighted: the relationship with children and 
grandchildren, relationships with pets, retirement/income and social conditions/ 
services: In the future: the relationship with children and grandchildren; dreams 
/expectations; autonomy vs. addiction and health. Professionals and other local 
actors associate older people's quality of life with social participation/community 
connection; support/services; personal achievement and expectations, family 
support; autonomy vs. dependency; personal relationships and contact with 
others; and concerns. It is expected that this study can contribute to a more 
grounded understanding of the priorities to consider in formulating social and 
public policies that are more accurate to the values and needs of older persons. 
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Introdução 

 

O envelhecimento populacional é um desafio global, com uma expressão significativa na 

Europa (Harper, 2016). Ao baby boom sucedeu o grey boom. (Foster & Walker, 2015). A 

Esperança Média de Vida aumentou, enquanto as taxas de natalidade e de fecundidade 

apresentam valores muito baixos traduzindo-se num duplo envelhecimento da população 

(European Comission, 2014): a população jovem tem vindo a diminuir gradualmente em 

oposição à população adulta (15-64) ou população envelhecida (+65) que tem vindo a 

aumentar (Harper, 2016). Em Portugal numa população total de 10 milhões de pessoas, cerca 

de 2 milhões de pessoas são idosas. Perspetiva-se que em Portugal a população idosa possa 

atingir quase 3 milhões entre 2015 e 2080 (Instituto Nacional de Estatística, 2017) e que em 

2080 a população diminua para os 7.5 milhões (INE, 2017). Portugal é o país da União 

Europeia com o quinto valor mais alto de Índice de Envelhecimento, o terceiro com o valor 

mais baixo de atualização da população ativa e ainda o terceiro com o maior aumento da 

idade central entre 2003 e 2015 (INE, 2015). Decorrente do aumento do número de pessoas 

idosas, observa-se um interesse crescente pela sua qualidade de vida e pelos desafios que a 

sua promoção coloca.  

Atualmente o quadro de políticas sociais de envelhecimento adotadas em Portugal é 

justificado no relatório fornecido pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento, indo ao 

encontro dos princípios ideológicos e diretivas da União Europeia nesta matéria (Gabinete 

de Estratégia e Planeamento, 2016). Neste documento estão explícitos os objetivos que se 

pretendem alcançar em Portugal tais como: promover o prolongamento da vida ativa e a 

manutenção da capacidade de trabalho; garantir a integração e participação das pessoas 

idosas na sociedade; promover o crescimento económico justo e sustentável numa perspetiva 

de fornecer resposta ao envelhecimento da população; adaptar modelos formativos dentro 

da população envelhecida de forma a conseguir fazer face aos novos desafios económicos, 

sociais e ainda demográficos (Gabinete de Estratégia e Planeamento, 2016). O objetivo 

fundamental desta investigação é explorar o grau de alinhamento entre as políticas sociais 

de envelhecimento e a qualidade de vida percebida nas pessoas idosas.  
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I. Enquadramento teórico 

 

 

1.1 Qualidade de vida e envelhecimento: desafios às políticas sociais: 
 

O aumento da população idosa confronta as sociedades contemporâneas com um 

desafio significativo. O envelhecimento constitui um assunto de interesse e discussão 

política, sendo o aumento progressivo da população idosa considerado uma grande 

inquietação no presente (Vo, Vo, Watanapongvanich & Witvorapong, 2018). Dados 

prospetivos da investigação demográfica sugerem que o envelhecimento da população 

continuará a aumentar (Mendes & Rosa, 2012), sendo importante tomar medidas e adotar 

políticas que consigam fazer face a este processo e acompanhar as pessoas no seu percurso 

de envelhecimento. A Europa tem de estar preparada para estes desafios, pois apresenta a 

maior proporção de idosos principalmente nos países mais a sul, incluindo Portugal (Prieto, 

Pascual-Sáez & Blásquez-Fernandéz, 2017). O foco das políticas de envelhecimento tem 

sido na manutenção da vida ativa e saudável na velhice, mantendo a sua mobilidade de forma 

a prevenir gastos com cuidados institucionais que estes possam necessitar (Walker, 2005). 

A par desta orientação importa entender através da perspetiva das pessoas idosas o que pode 

influenciar o seu bem-estar e qualidade de vida (Prieto et al., 2017) nesta fase do ciclo de 

vida. Investigação recente salienta a relevância de aprofundar em investigações futuras os 

fatores que marcam a qualidade de vida (Vo et al., 2018).  

Liang e Luo (Liang & Luo, 2012) afirmam que a definição atual de envelhecimento 

ativo parece estar orientada para valores da meia-idade em vez de estar ligado à jornada da 

vida onde se vive e distingue cada momento (Liang & Luo, 2012). As autoras defendem um 

conceito de envelhecimento harmonioso, que se diferencia de uma conceção de 

envelhecimento ativo centrada na manutenção da atividade e/ou de uma atividade laboral. 

Este envelhecimento harmonioso consiste em manter uma saúde física e mental em 

simultâneo (Liang & Luo, 2012). Envelhecer não é apenas ficar velho, é necessário dar 

relevância ao processo de construção de uma vida com qualidade no processo de 

envelhecimento, incluindo sistemas de garantia da qualidade de vida e proteção social como 

a reforma e criar condições para que as pessoas idosas possam viver momentos que não 

foram possíveis de alcançar aquando da sua vida de trabalhadoras (Dyk, 2014). Para muitas 

pessoas idosas, alcançar os objetivos do envelhecimento ativo pode não estar à sua 

disposição e a imagem veiculada pelos media em torno da ideia de um envelhecimento ativo 
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como um objetivo que cada pessoa deve adquirir pode trazer ainda mais exclusão e 

desigualdades dentro desta faixa etária (Rozanova, 2010). 

Como referido anteriormente, o quadro político adotado por Portugal vai ao encontro 

das ideologias e diretivas da União Europeia. Assim, o objetivo é promover o 

envelhecimento ativo e saudável (Serviço Nacional de Saúde, 2017).  “O envelhecimento 

ativo e saudável é definido como o processo de otimização das oportunidades para a saúde, 

participação e segurança, para a melhoria da qualidade de vida à medida que as pessoas 

envelhecem, bem como o processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade 

funcional, que contribui para o bem-estar das pessoas idosas…” (Serviço Nacional de Saúde, 

2017, p.6). Foca-se na promoção da participação contínua do indivíduo no meio social, 

económico, cultural, espiritual e cívico. Sendo que este vai para além dos aspetos de 

capacidade física e profissional do indivíduo (Serviço Nacional de Saúde, 2017; Bárrios & 

Fernandes, 2014). No entanto, a literatura aponta para as alterações que se verificam a nível 

da manutenção da vida ativa no meio social durante a velhice, sendo que é importante 

interceder de forma a contrariar o afastamento das pessoas idosas deste meio (Bárrios & 

Fernandes, 2014).  

 

1.2 Qualidade de vida: 
 

O conceito de qualidade de vida como é definido pela Organização Mundial de Saúde 

remete para a perceção do indivíduo em relação à sua posição na vida, dando importância a 

aspetos culturais, à relação dos indivíduos com outros e ainda realçando os seus objetivos, 

preocupações e as suas expectativas (Vilar, Simões, Sousa, Firmino, Paredes & Lima, 2010).  

O conceito de qualidade de vida surgiu nos finais dos anos sessenta do séc. XX, 

enquanto indicador de desenvolvimento social e bem-estar nas sociedades contemporâneas 

(Noll, 2004). Pode ser visto através de duas interpretações, por um lado pela qualidade de 

vida individual, e, por outro, pela qualidade de vida de uma sociedade (Noll, 2004). A 

qualidade de vida individual remete para as características ou necessidades que um 

determinando sujeito necessita para atingir um determinado grau de  satisfação com a vida, 

ou seja, está mais ligada a fenómenos de desenvolvimento individual como atingir o bem-

estar, desenvolver-se continuamente e ainda pela existência de elementos que representem a 

possibilidade de uma pessoa viver a sua vida (Noll, 2004).   
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Na sequência do interesse pela qualidade de vida das populações sentiu-se a 

necessidade de definir as dimensões que contribuem e influenciam diretamente a qualidade 

de vida .O European Statistical System (Eurostat) () define a qualidade de vida a partir de 

nove indicadores: i) condições de vida materiais; ii) produtividade ou outra atividade 

principal; iii) saúde; iv) educação; vi) lazer e interações sociais; vi) segurança económica 

e física; vii) governança e direitos básicos; viii) ambiente natural/vivo; ix) experiência da 

vida. As primeiras oito dimensões centram-se na capacidade que as pessoas têm para 

perseguir o seu próprio bem-estar: a nona dimensão está ligada diretamente à perceção das 

pessoas sobre a sua qualidade de vida (Eurostat, 2015). A criação deste sistema de 

indicadores sociais para a qualidade de vida, adveio da necessidade de verificar e monitorizar 

as alterações e ainda o desenvolvimento da sociedade (Noll, 2002).  

 

1.3 Qualidade de vida na velhice: 
 

A diferença entre elementos individuais e sociais na definição de qualidade de vida, 

a par da insatisfação com os indicadores iniciais trabalhados pela Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD), Nações Unidas e ainda pelo Banco Mundial 

suscitou um aumento da investigação na temática da qualidade de vida (Noll, 2004). Em 

particular, tem-se verificado um crescimento acentuado na procura dos fatores que 

influenciam a qualidade de vida das pessoas mais idosas. Promover a qualidade de vida junto 

das pessoas idosas constitui um elemento chave para alcançar um envelhecimento saudável 

(McKee, Kostela & Dahlberg, 2015).  

O estudo da qualidade de vida das pessoas idosas, numa acepção ampla como a que 

advoga a definição da Organização Mundial de Saúde, ainda é recente. Inicialmente o 

conceito surgiu focado nos bens materiais e evoluindo depois para integrar dimensões sociais 

(Johnson, Bengston, Coleman & Kirkwood, 2005; McKee et al., 2015) tais como, apoio 

social, relações com a família e amigos, melhorias ao nível da saúde mental e física e 

inclusão social (Settersten & Angel, 2011). A qualidade de vida não só está ligada à saúde 

física, mas também ao bem-estar psicológico e social (McKee et al., 2015).  

No quadro dos desenvolvimentos atuais do conceito de qualidade de vida, podem 

identificar-se três premissas centrais  que sustentam a definição e avaliação  da qualidade de 

vida na velhice:  subjetividade (valorização da perspetiva e da perceção da pessoa idosa, a 

qual pode variar ao longo da vida), dimensionalidade (ligação que se estabelece entre as 
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diversas dimensões que integram a qualidade de vida) e polaridade  positiva-negativa 

(presença de dimensões positivas, por exemplo, a mobilidade , por oposição a dimensões 

negativas, por exemplo, a dor) (Vilar et al., 2010).  

Salienta-se na literatura, a importância de analisar os fatores que influenciam a 

qualidade de vida das pessoas idosas, bem como sobre as expectativas futuras que têm em 

relação à sua qualidade de vida. Não obstante a escassez de investigação nesta temática, estes 

são elementos extremamente importantes na área da política social, (Vilar et al., 2010; 

McKee et al., 2015). 

A qualidade de vida varia consoante fatores sociodemográficos, condições de vida e 

nomeadamente a perceção ou a avaliação pessoal da mesma (Vo et al., 2018). As condições 

de vida medem-se a nível familiar, a nível social e ainda a nível económico e através das 

circunstâncias sociais (Deindl, 2013). Em países mais pobres a satisfação com a vida é 

claramente mais baixa que em países com maior poder económico. Afirma-se que a 

satisfação com a vida é superior em países do norte da Europa e inferior nos países do sul da 

Europa (Deindl, 2013). A crise e as medidas de austeridade sentidas nos últimos 10 anos nos 

países do Sul da Europa provocaram uma diminuição da satisfação com a vida, tendo-se 

observado, nomeadamente, um aumento do descontentamento dos indivíduos em relação à 

provisão dos serviços sociais de saúde. (Prieto et al., 2017). 

As investigações têm demonstrado que a qualidade de vida é menor nos indivíduos 

mais idosos, sendo que envelhecer tem estado ligado à diminuição da qualidade de vida. 

Dentro dos diversos motivos para esta diminuição, salientam-se maioritariamente os 

problemas relacionados com a saúde (Conde-Sala, Portellano-Ortiz & Calvó-Perxas, 2017). 

A literatura aponta para a importância de conhecer os fatores que afetam a qualidade 

de vida das pessoas idosas. Recentemente tem-se intensificado o interesse de estudar a 

qualidade de vida nas pessoas idosas em várias áreas: social, política, médica, e ainda no 

domínio da ética (Wagner, Rietz, Kaspar, Jahnsen, Geithner, Neise, Kinne-Wall, Woopen & 

Zank, 2018). Procura-se também compreender os fatores que influenciam a qualidade de 

vida e ainda às razões que tornam cada indivíduo único, por exemplo, tendo uma visão do 

que leva certos a considerarem-se satisfeitos e outros insatisfeitos com a vida, mesmo 

quando detêm condições semelhantes e passíveis de comparação (Hamarat, Thompson, 

Steele, Matheny & Simons, 2002).   
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O processo de envelhecimento e a sua experiência difere de pessoa para pessoa. As 

várias fases, as várias experiências, os vários momentos são aqueles que influenciam a 

qualidade de vida como sendo algo positivo ou negativo (Xavier, Ferraz, Marc, Escosteguy 

& Moriguchi, 2003). A investigação (Mercier, Péladeau & Tempier, 1998) sugere que a 

perceção de qualidade de vida das pessoas difere em função da situação percebida em 

comparação ao que deveria ser: para indivíduos que afirmam estar insatisfeitos com a 

situação atual, é de esperar que apresentem maiores preocupações e maior interesse em 

alterações na vida. 

 

1.4 Qualidade de vida na perspetiva do life span:  

 

Investigação recente sugere que o processo de envelhecimento e a qualidade de vida 

de um indivíduo na sua velhice são influenciados pelo percurso de vida. (Wildman, Moffatt 

& Pearce, 2018). Ainda assim, esta ideia da influência dos acontecimentos e circunstâncias 

da idade jovem ou adulta de um indivíduo na velhice é ainda pouco fundamentada (Wildman 

et al., 2018). As condições de vida do passado influenciam a qualidade de vida no presente, 

nomeadamente a satisfação com a vida. São os diversos aspetos e experiências de vida que 

influenciam e definem o decorrer da vida (Ritschard & Oris, 2005). As investigações 

sugerem que a própria avaliação pessoal do decorrer da vida numa perspetiva longitudinal é 

ainda pequena (Wildman et al., 2018). 

A investigação sobre a qualidade de vida das pessoas tem sido dominada por questões 

de saúde um pouco por todo o mundo (Walker, 2005). A maioria das investigações relativas 

à qualidade de vida e aos fatores que a influenciam estão ainda muito ligados a fatores de 

saúde, nomeadamente a questões do meio em que vivem, ao acesso a serviços e ainda a 

questões ligadas a aspetos psicológicos. As maiores preocupações sentidas pelas pessoas 

idosas são por norma ligadas a questões da sua autonomia (Schorr & Khalaila, 2018). A 

investigação sugere que as questões que mais interessam às pessoas idosas são as questões 

ligadas à saúde, à sua mobilidade e à sua autonomia. Comparativamente a estas, as questões 

ligadas à frequência e intensidade da vida social parecem preocupar menos as pessoas mais 

idosas (McKee et al., 2015). 

É importante salientar que dentro das diversas pesquisas realizadas até ao presente, 

os autores admitem a investigação sobre os fatores que afetam diretamente as expectativas 
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em relação à qualidade de vida pelas pessoas idosas ainda é escassa (McKee et al., 2015). 

Tal acontece também por a investigação se ter centrado mais em indicadores da qualidade 

de vida e menos no estudo e auscultação das perspetivas, necessidades, representações que 

as pessoas idosas têm relacionadas com a qualidade de vida (Bowers, Clark, Crosby, 

Easterbrook, Macadam, MacDonald, Macfarlane, Maclean, Patel, Runnicles, Oshinaike & 

Smith, 2009). Amanda Clarke e Lorna Warren (Clarke & Warren, 2007) procuraram saber 

junto de pessoas idosas (com idades compreendidas entre os 60 e os 96 anos) as suas 

expectativas e preocupações relativamente ao futuro. Os resultados encontrados pelas 

autoras sugerem que compreender a atividade deve ir para além de fatores económicos, ou 

ainda de emprego, reforma e da funcionalidade física de cada um. Alertam desta forma, para 

que se comece a deter uma visão do que significa o envelhecimento ativo e o bem-estar na 

velhice, centrada na perspetiva das pessoas idosas (Clarke & Warren, 2007). Atendendo a 

estas expectativas e através do que já foi feito na literatura é possível afirmar que ainda existe 

pouca informação sobre a perceção das pessoas idosas em relação à sua qualidade de vida. 

Assim, a literatura em relação a perceção da qualidade de vida pelas pessoas idosas ainda é 

escassa e parece ser fundamental dar voz às expectativas, perspetivas e necessidades das 

pessoas idosas (Bowers et al., 2009).  

Sendo o envelhecimento populacional um tema tão desafiante, a literatura aponta 

para a importância de perceber e aprofundar a perspetiva das pessoas idosas relativamente à 

sua qualidade de vida, bem como as suas necessidades e em que medida sentem que as 

estruturas sociais de apoio (os apoios e os serviços disponíveis) respondem a estas 

necessidades. 
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Figura 1 Qualidade vida na velhice: fatores e dimensões 
 

 

 

 

1.5 Expectativas e necessidades das pessoas idosas na abordagem da qualidade de vida: 
 

O estudo da qualidade de vida necessita de dar enfoque às opiniões pessoais das 

pessoas idosas, incluindo os seus valores, expectativas e perspetivas pessoais (Walker, 2005; 

Mollenkopf & Walker, 2007). Através desta auscultação podem surgir outras soluções 

políticas mais satisfatórias para as pessoas idosas (Walker, 2005). Não obstante ainda é 

escassa a investigação que integra as abordagens pessoais das pessoas idosas no que 

concerne à qualidade de vida (Wagner et al., 2018).  

As pessoas dão sentido às suas vidas a partir da narrativa das suas histórias ou 

narrativas autobiográficas (histórias ou narrativa do indivíduo acerca da sua vida que têm a 
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função de organizar a experiência individual num todo coerente e com significado, 

integrando a reconstrução do passado, o presente e as perspetivas do futuro) (Lyddon, 

Yowell & Hermans, 2006). No caso das pessoas idosas, as narrativas autobiográficas podem 

permitir compreender melhor como a trajetória do ciclo de vida pode influenciar o 

envelhecimento e a velhice (Patrão, Oliveira & Sousa, 2018). A visão pessoal dos indivíduos 

é fundamental no momento de dar resposta às suas necessidades (Soares, Marques, Clarke, 

Klein, Koskinen, Krasuckiene, Lamsodiene, Piscalkiene & Küçükgüçlü, 2018). O objetivo 

desta recolha da perceção pessoal é essencialmente dar voz aos indivíduos que não 

conseguem fazer-se ouvir. Este processo passa por entender, ouvir e ainda conseguir mudar 

algo na vida destas pessoas. É através do estudo das expectativas da população idosa que se 

pode encontrar um meio de promover a qualidade de vida destas pessoas (Hafford-

Letchfield, 2015). Este estudo permite investigar os anseios e as necessidades desta 

população envelhecida, esta apresenta-se como uma outra linha de investigação. O processo 

de envelhecimento varia de sujeito para sujeito, é necessário entender que a qualidade de 

vida difere de caso para caso. Por exemplo, a perceção pessoal de uma pessoa idosa que se 

encontra institucionalizada pode vir a constatar-se diferente da de uma pessoa que vive na 

sua própria casa ou até mesmo com familiares; as pessoas institucionalizadas tendem a 

avaliar a sua qualidade de vida como baixa em alguns aspetos (Cobo, 2014).   

Por outro lado, o sentimento de solidão das pessoas mais velhas é outro dos aspetos 

relevantes no estudo e promoção da qualidade de vida na velhice. Este é um fator que 

influência de forma bastante negativa a perceção de bem-estar e de qualidade de vida das 

pessoas. Os familiares e os próprios prestadores de serviços devem estar cientes deste fator 

e tentar fornecer suporte às pessoas mais velhas para que não se sintam sós (Arslantas, 

Adana, Ergin, Kayar & Acar, 2015). Isto é um fator de grande risco nas pessoas idosas que 

pode provocar danos físicos e psicológicos. Dados recentes da investigação salientam a 

importância de dar voz às pessoas idosas, para promover a sua inclusão social (Arslantas et 

al., 2015).  

A literatura aponta para os esforços realizados pelos profissionais e outros atores 

políticos locais na procura de programas e recursos que demonstrem ser eficientes na 

resposta ás necessidades, expetativas e desejos das pessoas idosas. O objetivo é conseguir 

ajudar no processo de envelhecimento e alcançar o seu bem-estar (Bárrios, Fernandes & 

Fonseca, 2018). No entanto, a literatura aponta para as fracas condições de envelhecimento 
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que existem em Portugal. Demonstram a falta ou a insuficiência de recursos e ainda a 

inflexibilidade ou carência da intervenção política local na resposta às necessidades dos 

idosos durante a velhice (Bárrios et al., 2018; Bárrios & Fernandes, 2014). A literatura 

sugere também que as intervenções locais adotam medidas que demonstram ser inflexíveis 

e desajustadas na resposta ás necessidades dos idosos (Bárrios & Fernandes, 2014). Apontam 

também para a incapacidade do estado de conseguir intervir e criar respostas para os desafios 

que o envelhecimento proporciona (Bárrios et al., 2018).    

Como verificado pela literatura a qualidade de vida dos idosos vai para além de 

envelhecer de forma ativa e saudável. Apesar do conceito de envelhecimento ativo estar de 

acordo com as diretivas europeias, aponta-se para a dificuldade que este apresenta na 

aplicação das políticas criadas (Bárrios et al., 2018). Como referido anteriormente as 

políticas sociais de envelhecimento não estão de acordo ou a corresponder ás necessidades 

e expectativas dos idosos. A literatura aponta para a importância da política local pois estas 

detêm um papel fundamental na criação e implementação de políticas que sejam flexíveis, 

justas e ainda que correspondam ás necessidades dos indivíduos durante o processo de 

envelhecer, devido à sua aproximação (Bárrios et al., 2018). Bárrios e Fernandes (2014) 

apontam para a importância da criação de espaços públicos “amigáveis” e que estes deveriam 

estar na agenda da política local. Apontam ainda para as fragilidades existentes dentro da 

qualidade de vida da população portuguesa com 65 e mais anos. Advertem para a relevância 

da criação e implementação de medidas políticas que visem as desigualdades entre os grupos 

sociais existentes dentro desta faixa etária. Assim, apontam que a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas idosas advém e depende da intervenção dos atores políticos (Bárrios & 

Fernandes, 2014).  
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II. Objetivos e questão de investigação: 

 

A finalidade desta investigação é perceber qual o grau de alinhamento entre a perceção 

das pessoas idosas sobre a qualidade de vida e as políticas adotadas em relação ao 

envelhecimento. Assim, a questão de investigação deste estudo é: “Qual o grau de 

alinhamento entre a definição de qualidade de vida nas políticas nacionais de 

envelhecimento e a perceção que as pessoas idosas têm sobre a sua qualidade de vida?". 

Procura-se também analisar a relação entre os indicadores de qualidade de vida, definidos a 

partir do quadro de políticas da União Europeia – indicador EUROSTAT - e as perspetivas 

das pessoas idosas em relação à sua qualidade de vida, tendo em conta, o seu passado, 

presente e o que perspetivam para o seu futuro. 

Mais especificamente, através desta análise, procura-se responder aos seguintes 

objetivos:  

i) Aprofundar o significado (temas e significados afetivos) de qualidade de vida na 

perspetiva das pessoas idosas, e compreender quais as dimensões que mais 

valorizam em relação à sua qualidade de vida;  

ii) Explorar de que forma os indicadores de qualidade de vida se refletem na 

perspetiva das pessoas idosas;  

iii) Identificar elementos-chave na história de vida para a qualidade de vida na 

velhice;  

iv) Explorar a perspetiva de profissionais e atores políticos locais e institucionais 

sobre a qualidade de vida na velhice; 

v) Explorar a articulação entre a perspetiva de vida das pessoas idosas e as políticas 

locais para a qualidade de vida na velhice. 

 

 

III. Metodologia 

 

Nesta seção procede-se à apresentação do design metodológico desta investigação, bem 

como à descrição e caracterização da amostra, apresentação dos instrumentos e respetivo 

procedimento de aplicação, bem como dados relativos à análise dos dados recolhidos.  

Este estudo baseia-se numa metodologia de carácter qualitativo (Fig. 2) a qual tem vindo a 

ganhar popularidade e significância na compreensão de problemas sociais (Creswell, 2009). 
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Figura 2 Design da Metodologia 

 

 

No presente estudo, propomo-nos a articular dados qualitativos recolhidos a partir de  

narrativas autobiográficas de pessoas idosas e entrevistas semiestruturadas realizadas junto 

de profissionais e atores políticos e institucionais ao nível local, os quais possibilitarão a 

identificação e aprofundamento de temas, significados e valores na qualidade de vida da 

pessoa idosa, na dupla perspetiva das pessoas idosas (numa perspetiva temporal) e de atores 

locais (profissionais e representantes de respostas sociais). O estudo assenta assim numa 

abordagem qualitativa que articula a recolha e integração de dados em focos de análise 

distintos (Figura 2): 

1. Estudo aprofundado dos temas, significados e valores das pessoas idosas em relação à sua 

qualidade de vida, a partir da adaptação do método da Auto-Confrontação (Hermans & 

Hermans-Jansen, 1995; Hermans, 2008) para a recolha de uma narrativa autobiográfica 

(passado, presente futuro) centrada na qualidade de vida, através de um processo de 

amostragem teórica e por conveniência. As narrativas são um instrumento de recolha de 

dados com um valor significativo na velhice. Considera-se que cada sujeito é o editor da sua 

história de vida e que nesse sentido o sujeito é o interlocutor mais adequado para expressar, 

avaliar e analisar a sua experiência de vida (Hafford-Letchfield, 2015). Neste estudo a 

recolha da narrativa autobiográfica será realizada a partir da adaptação do método da Auto-

Confrontação (Hermans & Hermans-Jansen, 1995; Hermans, 2008). 
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2. Entrevista junto de profissionais e outros atores políticos locais para identificação das suas 

perspetivas, bem como de medidas políticas e ações (e sua implementação no terreno) para 

a melhoria da qualidade de vida na velhice (10 entrevistas através de um processo de 

amostragem teórica e por conveniência). 

 

Os dados resultantes da análise das narrativas autobiográficas segundo um método de 

refinamento sucessivo, de acordo com a perspetiva da grounded theory (Strauss & Corbin, 

2015) são articulados com os dados obtidos a partir da análise de conteúdo das entrevistas 

com profissionais e outros atores políticos locais para explorar o grau de adesão/relação entre 

estas perspetivas, bem como o quadro de indicadores da qualidade de vida e as medidas 

implementadas no terreno. 

 

3.1 Amostra  

 
 

A amostra deste estudo é composta por dois subgrupos: um grupo de pessoas idosas 

(idade superior ou igual a 65 anos) e um grupo de profissionais e outros atores políticos 

locais. 

3.1.1 Subamostra de pessoas idosas 
 

A subamostra de pessoas idosas foi constituída por um processo de amostragem por 

conveniência junto de informadores privilegiados, junto da rede social da autora, nos 

municípios de Aveiro e Tondela. Os participantes deste subgrupo, 5 do sexo feminino e 5 do 

sexo masculino, têm idades compreendidas entre os 65 e os 76 anos. Relativamente ao estado 

civil verifica-se que 3 são viúvos e 7 são casados. No caso de viuvez verifica-se que todos 

os casos são do sexo feminino. Relativamente aos 7 casos em que são casados, 2 são do sexo 

feminino e os restantes 5 são do sexo masculino. Quanto ao nível de escolaridade, 3 

participantes têm o 6º ano (2 do sexo feminino e 1 do sexo masculino). Neste caso, existe 

um participante (sexo feminino) que se encontra a frequentar o 9ºano atualmente. Existem 

dois casos do sexo feminino que detêm o 3ºano, dois casos do sexo masculino que detêm o 

4º ano, um caso do sexo masculino que detém o 9ºano e um caso do sexo masculino com o 

10º ano. Existe ainda um caso do sexo masculino que detém uma licenciatura. Por fim, todos 

os participantes residem em residência autónoma (Tabela 1).  
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Tabela 1 Caraterização Sociodemográfica da subamostra de pessoas idosas 

Participante Género Idade Local de 

Residência 

Estado 

Civil  

Nível de 

Escolaridade 

Tipo de 

residência 

Sujeito 1 Feminino 76 Tondela 

(Viseu) 

Viúva 3º ano Autónoma 

Sujeito 3 

 

Feminino 74 

 

Tondela 

(Viseu) 

 

Casada 

 

3º ano 

 

Autónoma 

Sujeito 5 Feminino 73 Aveiro Viúva 6º ano Autónoma 

Sujeito 2 

 

Feminino 

 

65 

 

Aveiro 

(Ílhavo) 

 

Viúva 

 

10º ano 

 

Autónoma 

Sujeito 8 Feminino 65 Aveiro Casada 6º ano (A 

frequentar o 

9ºano) 

Autónoma 

Sujeito 4 

 

Masculino 

 

75 

 

Tondela 

(Viseu) 

 

Casado 

 

4º ano 

 

Autónoma 

Sujeito 9 Masculino 68 

 

Tondela 

(Viseu) 

 

Casado 

 

4º ano 

 

Autónoma 

Sujeito 6 Masculino 65 Tondela 

(Viseu) 

Casado 9º ano Autónoma 

Sujeito 7 Masculino 65 Aveiro Casado 6º ano Autónoma 

Sujeito 10 Masculino 65 Aveiro Casado Licenciatura Autónoma 

 

 

3.1.2  Profissionais e outros atores políticos locais 
 

A subamostra de profissionais e outros atores políticos locais foi recolhida junto de IPSS 

(Instituições Particulares de Solidariedade Social) e de Câmaras Municipais. É composta por 

10 sujeitos, 7 atores do sexo feminino e 3 atores do sexo masculino. Os participantes 

detinham entre os 23 e os 56 anos. Relativamente ao nível de escolaridade, 9 dos 

participantes detêm uma licenciatura (2 do sexo masculino e 7 do sexo feminino). Um 

participante do sexo feminino detém não só uma licenciatura como também um mestrado. 

Dois participantes do sexo feminino detêm também uma Especialização em Gestão 

Executiva. Um dos participantes do sexo masculino detém também uma pós-graduação e 

outro dos participantes do sexo masculino detém o 6ºano. Relativamente à profissão, 

verifica-se que 4 dos participantes (sexo feminino) detêm como profissão Assistente Social. 

Um dos participantes do sexo masculino é enfermeiro e outro dos participantes também do 
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sexo masculino é gerontólogo. Ainda relativamente à profissão, um dos participantes (sexo 

feminino) é Psicóloga de Formação, outro também do sexo feminino é Educadora Social e 

por fim, um dos participantes do sexo masculino é Diretor dos Serviços Gerais e outro do 

sexo feminino é Técnica Superior de Serviço Social. Sete dos participantes afirmou deter 

como função, Diretor(a) Técnico(a) da Instituição (6 do sexo feminino e 1 do sexo 

masculino). Um dos participantes tem como função Vereadora da Ação Social (sexo 

feminino), outro do sexo masculino é enfermeiro chefe da Instituição (sexo masculino) e 

outro é gerontólogo social da Instituição (sexo masculino). Relativamente ao tempo em que 

já desempenham a função, este varia entre os 5 meses e os 25 anos. Esta recolha foi realizada 

em dois 2 distritos distintos: Aveiro e Viseu (Concelho de Tondela). A subamostra foi 

constituída por um processo de amostragem por bola de neve, sendo que cheguei a alguns 

dos atores políticos através de outros, ou seja, através da comunicação e ligação entre eles 

(Tabela 2).  
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Tabela 2 Caraterização Sociodemográfica da subamostra dos profissionais e outros atores políticos 

locais 

 

 
Participante Género Idade Nível de 

Escolaridade 

Profissão Função Há 

quanto 

tempo 

Sujeito 1 Feminino 56 Licenciatura 

& Curso de 

Especialização 

em Gestão 

Executiva 

Assistente 

Social 

 

Diretora 

Técnica da 

Instituição 

25 

anos 

Sujeito 5  Feminino 

 

54 Licenciatura 

em Serviço 

Social 

 

Assistente 

Social 

Diretora 

Técnica da 

Instituição e 

Assistente 

Social  

Alguns 

anos 

Sujeito 10 Feminino 43 Licenciatura 

 

Técnica 

Superior de 

Serviço 

Social 

 

Diretora 

Técnica 

 

16 

anos 

 

Sujeito 3  Feminino 42 

 

Licenciatura 

em Serviço 

Social 

Licenciatura 

& Curso de 

Especialização 

em Gestão 

Executiva 

Assistente 

Social 

Educadora 

Social 

Diretora 

Técnica da 

Instituição  

12 

anos  

Sujeito 8 

 

Feminino 

 

42 

 

Mestrado 

 

Psicóloga 

de 

Formação 

 

Vereadora 

da Ação 

Social 

 

2 anos 

 

Sujeito 9 

 

Feminino 

 

37 

 

Licenciatura 

em Ação 

Social 

 

Assistente 

Social 

 

Diretora 

Técnica 

 

7 anos 

 

Sujeito 4 Feminino 

 

28 Licenciatura 

& Curso de 

Especialização 

em Gestão 

Executiva 

 

Educadora 

Social 

 

Diretora 

Técnica da 

Instituição 

Desde 

maio 

2019 

 

Sujeito 2 Masculino 56 6º ano Diretor 

Serviços 

Gerais 

Presidente 

da 

Instituição 

19 

anos 

Sujeito 7 Masculino 33 Licenciatura Enfermeiro Enfermeiro 

Chefe 

 

6 anos 

Sujeito 6 Masculino 23 Licenciatura 

& Pós-

Graduação 

Gerontólogo 

& Professor 

Gerontólogo 

Social 

3 anos 
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3.2 Instrumento 

 

Neste estudo recorremos a dois métodos de recolha de dados:  i) a recolha de narrativas 

autobiográficas de pessoas idosas, através do método de Auto-Confrontação (Hermans & 

Hermans-Jansen, 1995) e ii) uma entrevista semiestruturada dirigida a profissionais e outros 

atores políticos locais.  

 

3.2.1 Narrativa autobiográfica - Método de Auto-Confrontação (pessoas 

idosas) 

O método de Auto-Confrontação (Hermans & Hermans-Jansen, 1995) foi utilizado para a 

recolha de narrativas autobiográficas junto da população idosa (65 e mais anos).  

Esta recolha foi baseada no Método de Auto-Confrontação, (Self Confrontation Method, 

Hermans & Hermans-Jansen, 1995), uma metodologia clínica e de investigação que tem sido 

utilizada para o aprofundamento dos processos de construção de significado. Foi 

desenvolvida a partir da Teoria da Valoração (Hermans, 1987, 1988, 1989; Hermans & 

Hermans-Jansen, 1995) e assenta na colaboração entre investigador e participante para a 

reconstrução da narrativa autobiográfica (passado, presente e futuro). Este método é muito 

versátil, permitindo adaptações a diversas temáticas (Hermans & Hermans-Jansen, 1995). O 

método da Auto-Confrontação tem demonstrado índices adequados de consistência interna 

(alfa de Cronbach) em estudos realizados como amostras clínicas (.83<r<.91) e não clínicas 

(.83<r<.90) (Hermans, 1987, 1989; Patrão et al., 2018). Neste estudo o método foi ajustado 

aos objetivos, introduzindo a recolha de uma narrativa pessoal em torno da qualidade de 

vida, no passado, presente e futuro (Anexo II). 

As entrevistas por narrativa autobiográfica foram realizadas através de um guião composto 

numa primeira fase por questões que tinham como objetivo guiar o entrevistado para um ou 

mais aspetos da sua vida que poderiam ter sido muito importantes para a sua qualidade de 

vida, estes poderiam ser aspetos positivos ou negativos. A entrevista inicialmente focava-se 

no passado, passando para o presente e finalmente para as expectativas futuras. Numa 

segunda fase, o objetivo da entrevista passava por realizar uma discriminação dos termos 

afetivos, sentimentos pelos quais os diversos acontecimentos despertavam na pessoa idosa. 
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3.2.2 Entrevistas semiestruturadas (profissionais e outros atores políticos 

locais) 

Para as entrevistas semiestruturadas foi utilizado um guião composto por 8 questões, 

estruturadas em torno de 3 grandes blocos: I. Identificação e caraterização da instituição; II. 

Caraterização da população utente dos serviços e das suas motivações; III. Envelhecimento 

Ativo da População Idosa (Anexo IV). Estas entrevistas também foram divididas entre 

Aveiro e Tondela e que visavam profissionais e outros atores sociais/políticos locais. No 

total das 10 entrevistas realizadas, 8 foram realizadas a IPSS (Instituições Particulares de 

Solidariedade Social) e 2 foram realizadas nas instalações das Câmaras Municipais. O 

principal objetivo destas entrevistas era identificar as perspetivas, as medidas e as ações 

(políticas) consideradas para a melhoria da Qualidade de Vida das pessoas idosas, bem como 

a sua implementação no terreno.   

 

 

 

3.3 Procedimento de aplicação 

 

3.3.1 Método da Auto-Confrontação 

O procedimento de aplicação da entrevista contemplava a gravação áudio da mesma, sendo 

esta totalmente confidencial, servindo unicamente para os fins da investigação em causa. As 

entrevistas tiveram uma duração entre 90 a 150 minutos. Em alguns casos, o tempo pode ter 

variado entre os 90 e os 210 minutos devido ao cansaço expresso pelo participante, sendo 

que se fez um intervalo entre 5 a 60 minutos. No início das entrevistas, a autora, começava 

por se apresentar e explicar em que consistia este estudo, passando para a assinatura do 

consentimento informado (Anexo I) e prosseguíamos para as questões. Em todas as 

entrevistas, a autora deslocou-se a casa dos participantes, após ter agendado a entrevista 

pessoalmente, por telefone ou via e-mail. 

 

3.3.2 Entrevistas semiestruturadas 

O procedimento de aplicação das entrevistas semiestruturadas foi realizado através da 

gravação áudio da mesma, sendo esta totalmente confidencial, servindo unicamente para os 

fins da investigação em causa. As entrevistas tiveram uma duração entre 15 a 40 minutos 

para a sua realização. No início das entrevistas, começava por me apresentar e explicar em 
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que consistia este estudo, passando para a assinatura do consentimento informado (Anexo 

III) e prosseguíamos para as questões. O objetivo inicial era o ator político identificar-se e 

numa segunda fase passar para as questões. Em todas as entrevistas, a autora deslocou-se 

aos locais de trabalho, de forma a realizar as entrevistas (previamente acordadas via correio 

eletrónico ou via telefone). Todos os entrevistados foram notificados através do correio 

eletrónico com um ofício a pedir a sua colaboração e uma breve explicação do estudo em 

causa.  

 

 

IV. Análise de dados 
 

A análise de dados desenvolveu-se em duas etapas sequenciais, seguindo a aplicação do 

instrumento junto das duas subamostras envolvidas neste estudo. Iniciou-se com a análise 

das narrativas autobiográficas, passando depois à análise de conteúdo das entrevistas 

semiestruturadas.  

 

 

4.1 Narrativas autobiográficas (pessoas idosas)  

 
 

A análise das narrativas autobiográficas envolveu quatro fases. A primeira desenvolveu-se 

através da criação de um sistema de categorização por um processo de refinamento 

sucessivo. Este processo envolveu a autora e a orientadora através da leitura das valorações 

e nomeadamente, a criação de uma lista de categorias e subcategorias (unidades de 

significado). Posteriormente, as categorias e subcategorias foram definidas e as valorações 

classificadas na respetiva categoria (Quadro 2 e anexo V). Foi respeitado o total acordo entre 

juízes.  

A segunda fase consistiu no cálculo das médias dos respetivos afetos, de forma a se conhecer 

o afeto mais pontuado em cada categoria. Este cálculo foi realizado através da utilização do 

programa Excel (versão 1803) – Microsoft Office 365 ProPlus, 2016. 

A terceira fase envolveu o cálculo dos quatro índices afetivos que caracterizam as valorações 

do participante, através do programa Excel (versão 1803) – Microsoft Office 365 ProPlus, 

2016. Cada índice varia entre 0 e 20 pontos e são: P (positivo) referente à soma dos pontos 

atribuídos aos termos afetivos positivos (alegria, felicidade, prazer e calma interior); N 
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(negativo) referente à soma dos pontos atribuídos aos termos afetivos negativos 

(preocupação, infelicidade, desânimo e desapontamento); O (contacto e união com o outro - 

others) referente à soma dos pontos atribuídos aos termos afetivos que manifestam a 

motivação de contacto e união com o outro (intimidade, amor, 

carinho e ternura); e S (relação com o próprio – self) referente à soma dos pontos atribuídos 

aos termos afetivos que manifestam a motivação de autovalorização (autoestima, força, 

orgulho e autoconfiança). Os índices P e N referem-se ao bem-estar subjetivo e a sua 

diferença traduz o grau de bem-estar que a pessoa experiencia em relação a uma valoração 

específica, assim quando P>N indica bem-estar; P<N significa mal-estar e P=N implica afeto 

ambivalente (Quadro 1). Os índices O e S remetem para duas motivações básicas da 

personalidade (relacionamento com as outras pessoas e o mundo circundante, 

autovalorizarão e autorrealização) e a sua diferença traduz a sua importância relativa, ou 

seja: S>O significa que a experiência de autorrealização/autovalorizarão é mais forte, S<O 

implica que o contacto com o outro é mais relevante e S=O indica que as experiências 

coexistem. Para estabelecer diferenças entre os índices P e N e S e O considerou-se como 

padrão uma diferença mínima de seis pontos intervalares (Hermans & Hermans-Jansen, 

1995; Pereira, 2009). 

 

Quadro 1 Tipos Afetivos 

Tipos afetivos Combinação dos Índices Significado 

+S Auto-realização (S) 

positiva (P) 

Autonomia/Sucesso 

-S Auto-realização (S) 

negativa (N) 

Agressão/Raiva 

+O Contato positivo (P) com os 

outros (O) 

União e Amor 

-O Contato negativo (N) com 

os outros (O) 

Amor não correspondido 

+HH Combinação alta e positiva 

(P) de auto-realização (S) e 

alto contato com os outros 

(O) 

Força e União 

-LL Combinação negativa (N) 

de baixa auto-realização (S) 

e baixo contato com os 

outros (O) 

Impotência e Isolamento 
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4.2 Entrevistas semiestruturadas (profissionais e outros atores políticos locais) 
 

As entrevistas semiestruturadas foram gravadas em vídeo, transcritas e submetidas a análise 

de conteúdo, com base numa perspetiva fenomenológica, procurando-se descrever a 

perspetiva da qualidade de vida das pessoas idosas, a partir das vivências dos profissionais 

e outros atores políticos locais. 

Os dados foram analisados seguindo um procedimento, em que intervieram a autora e a 

orientadora numa lógica de juízes independentes. O processo desenvolveu-se em duas fases: 

i) construção de categorias e subcategorias; ii) classificação das respostas nas categorias e 

subcategorias identificadas.  

A primeira fase centrou-se na criação e teste do sistema de categorização seguindo um 

processo de refinamento sucessivo. As entrevistas foram lidas e revistas para fazer a seleção 

do material relevante, optando-se por manter o que se referia à tarefa de desenvolvimento. 

Com base num processo de codificação aberta, as entrevistas foram decompostas em 

unidades de análise, sendo critério de definição a representação de uma ideia única. 

Procedeu-se, então, à criação de categorias e subcategorias (Tabela 4). Na fase seguinte, dois 

juízes independentes categorizaram cada uma das entrevistas. Os juízes reuniram-se para 

analisar os seus (des)acordos e discutir todas a situações até alcançar acordo (Tabela 4). 

 

V. Resultados 
 

Nesta seção procede-se à apresentação e articulação dos dados resultantes da aplicação do 

instrumento junto da subamostra de pessoas idosas (Tabela 3) e da subamostra de 

profissionais e outros atores políticos locais (profissionais e representantes de instituições 

/respostas sociais) (Tabela 4). A apresentação dos resultados segue os objetivos definidos 

para a dissertação.  

 

5.1 Qualidade de vida na velhice: temas e significados afetivos para as pessoas idosas 

(passado, presente e futuro) 
 

A análise de conteúdo das narrativas autobiográficas revelou 9 categorias - (sub)temas 

(Quadro 2): i) “Contacto e união com os outros” (“apoio familiar”; “relação com os filhos e 

netos/descendência”; “relação/união conjugal”; “relação com figuras significativas do 
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passado”; “relação com amigos ou vizinhos”; “relação com os animais de estimação” e 

“perda/ausência da relação”; ii). “Realização pessoal - passado, presente e futuro” 

(“realização profissional” e “sonhos/expectativas”); iii) “Participação social/ocupação”; iv) 

Educação/experiências formativas; v) “Condições sociais/serviços”; vi) “Saúde”; vii) 

“Acontecimentos de vida não normativos/Experiências dolorosas”; viii) Autonomia vs. 

Dependência e ix) Reforma/rendimento. 

Quadro 2 Narrativas Autobiográficas 

(Sub)categorias Definição 

1. Contacto e união com os outros  

1.1. Suporte e apoio familiar Perceção de proximidade emocional e contacto nas 

relações familiares (carinho, apoio, segurança, 

conforto e bem-estar). 

1.2. Relação com os filhos e netos/descendência Relação (união e contato) com os descendentes (filhos 

e netos). 

1.3. Relação/união conjugal Vínculo amoroso; união pelo matrimónio. 

1.4. Relação com figuras significativas do 

passado (herança de valores) 

Continuidade simbólica da relação com figuras 

familiares do passado por quem foram transmitidos 

valores morais; representam uma herança simbólica 

para o idoso. 

1.5. Relação com amigos ou vizinhos Proximidade emocional e contacto com amigos ou 

vizinhos. 

1.6. Relação com os animais de estimação Relação de proximidade emocional com os animais de 

estimação. 

1.7. Perda/ Ausência da relação Perda de pessoas significativas: esposo(a), pais, 

irmãos ou outros familiares, assim como amigos; 

sentimento da ausência ou afastamento geográfico de 

familiares ou amigos. 

2. Realização pessoal passado, presente, futuro   

2.1. Realização profissional  Valorização e aceitação das competências 

profissionais e do percurso realizado ao longo da vida. 

2.2. Sonhos/expetativas  Objetivos alcançados na vida e projetos a realizar. 

3. Participação social/ocupação Dispor de atividades físicas, de lazer ou sociais 

(informais ou organizadas); ter como ocupar-se. 

4. Educação/Experiências Formativas Aquisição de conhecimentos, formação e/ou 

desenvolvimento intelectual e pessoal; inclui a 

escolaridade e o serviço militar. Representam uma 

contribuição para o desenvolvimento intelectual, 

pessoal, moral. 

5. Condições sociais/serviços Dispor de condições necessárias para o bem-estar, 

incluindo condições habitacionais, condições sociais e 

disponibilidade/prestação de serviços (em resposta às 

suas necessidades). 

6. Saúde Não ter doenças graves e/ou incapacitantes; viver com 

uma boa capacidade física e mental; ter capacidade 

funcional. 

7. Acontecimentos de vida não 

normativos/Experiências dolorosas 

Inclui a experiência de acontecimentos de vida como a 

emigração ou situações traumáticas pelas quais os 

idosos passaram. 

8. Autonomia vs. Dependência Capacidade ou incapacidade para viver de forma 

autónoma e tomar decisões. 

9. Reforma/rendimento Auferir de pensão mensal que constitui fonte de 

rendimento (segurança económica). 



25 

 

 

Tabela 3 Valorações por tempo (Passado, Presente e Futuro) 

 

 

 

 

 

(Sub) categorias Passado Presente Futuro 

1.   Contacto e união com os 

outros 

53 25 15 

1.1. Suporte familiar 15 2 4 

1.2. Relação com os filhos e 

netos/descendência  

17 11 9 

1.3. Relação/união conjugal  6 1 0 

1.4. Relação com figuras 

significativas do passado 

(herança de valores) 

3 3 0 

1.5. Relações com amigos e 

vizinhos  

6 1 2 

1.6. Relação com os animais de 

estimação 

0 4 0 

1.7. Perda/ Ausência da relação 6 3 0 

2. Realização pessoal 

passado, presente, futuro  

21 4 9 

2.1. Realização profissional  10 

 

2 

 

0 

 

2.2. Sonhos/expetativas  11 

 

2 

 

9 

 

3. Participação 

social/ocupação  

 

2 

 

 

9 

 

 

5 

 

 

4. Educação/Experiências 

Formativas 

15 0 0 

5. Condições sociais/serviços 1 10 1 

6. Saúde 3 5 4 

7. Acontecimentos de vida 

não 

normativos/Experiências 

dolorosas 

10 1 0 

8. Autonomia vs. 

Dependência  

1 2 5 

9. Reforma/rendimento 0 5 1 

Total 106 61 40 
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Os participantes formularam 207 valorações (106 no passado, 61 no presente e 40 no futuro) 

distribuídas pelas 9 categorias anteriores (Tabela 3). O subtema “Relação com os filhos e 

netos” (n=37) é o subtema com maior número de valorações, seguido de “Sonhos e 

expetativas” (n=22) e “Suporte familiar” (n=21). Seguidamente surgem os subtemas 

“Participação social/ocupação” (n=16), “Educação/experiências formativas” (n=15) e 

“Realização profissional” (n=12). Com um número ligeiramente menor de valorações 

emergem depois “Condições sociais/serviços” (n=12), e “Saúde” (n=12) e “Acontecimentos 

de vida não normativos e/ou experiências dolorosas (n=11). De seguida apresentam-se as 

dimensões, “Perda/ausência da relação” (n=9), “Relação com amigos ou vizinhos (n=9) e a 

categoria da “Autonomia e/ou dependência (n=8 ). Os subtemas com menos valorações 

atribuídas são “Relação/união conjugal (n=7), “Relação com figuras significativas do 

passado/herança de valores (n=6), “Reforma/rendimento (n=6) e “Relação com os animais 

de estimação” (n=4) (Tabela 3). 

 

Em relação aos significados afetivos (padrões afetivos das valorações), os resultados 

evidenciam um maior número de valorações afetivas positivas +HH (126); +S (18) e +O (7) 

do que negativas -LL (21), -S (7) e -O (5) (Quadro 2). 
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Tabela 4 Qualidade de vida: (Sub)Temas, tempo e significados afetivos para a pessoa idosa 

(Sub)categorias Contagem- Tipos Afetivos 

 Passado Presente Futuro 

Contacto e união com os outros 53 25 15 

Suporte familiar 15 

13: HH 

1: +S 

1: -S 

 

2 

1: LL 

1: NS 

4 

3: HH 

1: NS 

Relação com os filhos e netos/descendência 17 

12: HH 

2: +S 

2: AMB 

1: -O 

11 

9: HH 

2: NS 

9 

8: HH 

1: NS 

Relação/união conjugal 6 

2: +O 

3: HH 

1: -S 

1 

1: HH 

0 

Relação com figuras significativas do passado 

(herança de valores) 

3 

2: LL 

1: -S 

3 

2: HH 

1: LL 

0 

Relações com amigos ou vizinhos 6 

4: HH 

1: LL 

1: +O 

1 

1: +O 

2 

2: HH 

Relação com os animais de estimação 0 4 

3: HH 

1: +O 

0 

Perda/Ausência da relação 6 

1: -O 

3: LL 

2: NS 

3 

1: NS 

1: AMB 

1: HH 

0 

Realização pessoal passado, presente, futuro 21 4 9 

Realização profissional 10 

1: LL 

4: +S 

3: HH 

1: -O 

1: -S 

2 

1: +S 

1: -S 

0 

Sonhos/expetativas 11 

9: HH 

2: +S 

2 

2: HH 

9 

7: HH 

2: NS 

Participação social/ocupação 2 

2: HH 

9 

9: HH 

5 

3: HH 

1: +S 

1: NS 

Educação/Experiências Formativas 15 

11: HH 

1: +O 

3: +S 

0 0 

Condições sociais/serviços 1 

1: AMB -S 

10 

2: HH 

1 

1: +O 
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Significados afetivos (índices PNOS) (Hermans & Hermans-Jensen, 1995): 
+S (afetos positivos, alta auto-realização) = autonomia e sucesso; 
+O (afetos positivos, alta ligação aos outros) = amor e união; 
+HH (afetos positivos, alta ligação aos outros, alta auto-realização) = força e união; 
-S (afetos negativos, elevada auto-realização) = agressão e raiva; 
-O (afetos negativos, elevada ligação aos outros) = perda ou amor não correspondido; 
-LL (afetos negativos, baixa auto-realização e baixa ligação aos outros) = isolamento e impotência; 
- AMB (afetos positivos e afetos negativos iguais); AMBO (afetos positivos e afetos negativos iguais, elevada ligação 

aos outros); AMBS (afetos positivos e afetos negativos iguais; elevada auto-realização); 

- NS (sem significado atribuído ou não classificável na tipologia) 

 

A análise dos subtemas por tempo evidencia que a distribuição das valorações varia 

consoante o tempo: enquanto umas têm uma representação transversal ao passado, presente 

e futuro, outras estão presentes apenas no passado, presente ou no futuro (Tabela 3). Os 

participantes formulam um maior número de valorações para “Contacto e união com os 

outros” no passado, no presente, assim como no futuro. Os subtemas “Suporte familiar”, 

“Relação/união conjugal”, “Perda/ausência da relação”, “Realização profissional” e 

“Relação com amigos ou vizinhos” têm maioritariamente valorações no passado; 

“Educação/experiências formativas” apresenta valorações apenas para o passado; 

“Sonhos/expetativas” tem maior número de valorações no passado e no futuro” (mas 

nenhuma no presente); “Relações com os animais de estimação” apresenta valorações apenas 

no presente (nenhuma no passado, nem no futuro); “Reforma/rendimento” e Condições 

sociais/serviços” (apenas 1 no futuro) apresentam mais valorações no presente; “Autonomia 

vs. Dependência” tem maioritariamente valorações no futuro (apenas 1 no passado e 2 no 

presente).  

6: LL 

1: -S 

1: +O 

Saúde 3 

2: HH 

1: -O 

5 

2: HH 

2: LL 

1: AMB -O 

4 

3: HH 

1: NS 

Acontecimentos de vida não 

normativos/Experiências dolorosas 

10 

4: HH 

2: NS 

1: -O 

1: -S 

2: +S 

1 

1:NS 

0 

Autonomia vs. Dependência 1 

1: +S 

2 

1: HH 

1: LL 

5 

4: HH 

1: +O 

Reforma/rendimento 0 5 

1: HH 

2: LL 

1: AMB 

1: +S 

1 

1: LL 

Total 106 61 40 
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Passado 

No passado, os participantes formulam mais valorações no subtema “Relação com os filhos 

e netos/descendência” (n=17), maioritariamente de tipo afetivo +HH (12) ou + S (2): 

Foi uma alegria muito grande para mim os meus dois filhos, foi uma grande felicidade para mim. Eles 

ainda hoje são muitos meus amigos, eduquei-os como devia ser, não há ninguém que diga mal deles 

também não têm razões para isso.  Ensinei-lhes a ter respeito pelas pessoas tal como os meus pais me 

ensinaram a mim. Tenho muito orgulho disso.” [Sujeito 1, Género Feminino, 76]; 

 

-“Veio a minha neta, outro acontecimento muito importante para mim. Já há dois anos que ela nasceu.” 

[Sujeito 6, Género Masculino, 65]; 

 

O subtema “Sonhos/expetativas” (n=11), está maioritariamente associado a valorações 

positivas do tipo +HH (9) ou +S (2): 

“Quando emigrei há um momento muito feliz, que foi a carta de condução na altura que tirei na 

Alemanha. Foi um êxito que me deu orgulho.” [Sujeito 4, Género Masculino, 75]; 

 

O subtema “Realização Profissional” centrado na valorização das competências 

profissionais e no percurso profissional tem 10 valorações associadas a padrões afetivos 

positivos, do tipo +S (4) ou +HH (3): 

“Depois da escola tive oportunidade de aprender um ofício que eu gostava. Este era o mesmo ofício do 

meu avô, que era carpintaria e isso abriu-me algumas portas inclusive isso permitiu-me emigrar e 

trabalhar sempre no mesmo ramo. Ao longo de toda a minha vida até hoje nunca fiz outra coisa. 

Continuei sempre em carpintaria embora com mais algumas variantes digamos.” [Sujeito 6, Género 

Masculino, 65]; 

“Trabalhei toda a vida na área da construção civil. Foi daqui que fiz a vida até atual.” [Sujeito 9, 

Género Masculino, 68]; 

 

O subtema “Educação e experiências formativas” (n=15) apresenta valorações 

apenas no passado. Está associada a sentimentos de valorização pessoal e orgulho por saber 

ler ou ter conhecimentos específicos, ou no caso dos participantes do sexo masculino, por 

terem prestado serviço militar obrigatório. Corresponde a padrões afetivos positivos do tipo 

+HH (n=11), +S (n=3) e +O (n=1): 

  

“Aprender a ler foi a coisa mais importante na minha vida até, pois se eu não soubesse ler era uma triste.” 

[Sujeito 1, Género Feminino, 76]; 
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- “Andei a estudar aqui na terra, depois mais tarde fui dos poucos alunos aqui eramos tão poucos alunos que 

sabíamos exatamente quem eramos 3 ou 4 só a estudar em Aveiro no liceu. Acabamos por fazer aptidões e 

fomos para a escola para o liceu. Fizemos nessa altura era o 7º ano, depois fizemos aptidões, fiz a aptidão e 

entrei na universidade.” [Sujeito 10, Género Masculino, 65]. 

 

O subtema “Suporte familiar” expressa proximidade emocional e/ou contato frequente com a 

família. Apresenta 14 valorações, com um padrão afetivo positivo do tipo +HH (13) ou +S 

(1): 

“Para mim conta muito a união com os outros muito muito. Sou feliz quando somos unidos uns com os outros.” 

[Sujeito 1, Género Feminino, 76]; 

- “Em primeiro os meus pais, devo-lhes muito. Apesar dos pouco recursos fizeram o que puderam.” [Sujeito 

6, Género Masculino, 65] 

 

O subtema “Acontecimentos não normativos/experiências dolorosas” (n=10) está associado a 

acontecimentos de vida não normativos ou a acontecimentos de vida dolorosos. Apresenta 

padrões afetivos positivos de tipo +HH e negativos -S e -O.  

As valorações positivas +HH (4) e +S(2) neste subtema estão associadas maioritariamente à 

emigração:  

- “Com 12 anos os meus pais emigraram para a África do Sul, fui para um país estrangeiro aprender outras 

línguas, no meu tempo era obrigatório o inglês e o afrikaans que eram as línguas principais, mas depois também 

havia as línguas indígenas mas nós tínhamos que aprender as línguas principais do país.” [Sujeito 2, Género 

Feminino, 65 – Passado]; 

- “A seguir à tropa assim que fiquei livre com os documentos na mão emigrei dois anos para a falecida 

Venezuela. Foi muito positivo.” [Sujeito 7, Género Masculino, 65 – Passado]. 

 

As valorações negativas -S (1) e -O (1) correspondem a acontecimentos traumáticos ou que 

as pessoas experienciaram com dor e ressentimento: 

“No centro de Pretória rebentou uma bomba... carros foram pelo ar, naquela hora o meu marido 

também vinha a vir para casa só que ele vinha de outro lado da cidade e sentiu a estrada a tremer quando 

rebentou a bomba. Foi muito triste porque morreram crianças, pessoas adultas e puseram mesmo na hora de 

ponta a onde estava também muita gente à espera de autocarros. Não foram só os carros pelo ar, mas sim 

também os corpos das pessoas, isto foi muito, mas muito triste.” [Sujeito 2, Género Feminino, 65]; 

- “Tive um passado difícil, o tempo que andei a servir. Fui sempre escravizada. Eu até quando penso no 

passado é difícil.” [Sujeito 3, Género Feminino, 74]; 
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O subtema “Relação/união conjugal” (n=6) surge maioritariamente com valorações do tipo 

+HH (3) ou +O (2): 

“A partir do momento que casei foi mais uma amizade que tive. O nosso casamento foi há 37 anos, já 

são muitos anos já.” [Sujeito 9, Género Masculino]; 

 

- “Conheci um rapaz português, o meu marido era da construção civil, trabalhou também em empresas grandes. 

Depois de casado, pôs-se a trabalhar por conta própria. Foram momentos muito bons na nossa vida com um 

viver de nível alto.” [Sujeito 2, Género Feminino, 65]; 

 

“Relação com os amigos e vizinhos” (n=6) tem maioritariamente valorações afetivas positivas 

do tipo +HH (4) ou +O (1): 

“Eu ainda hoje tenho amigas na Alemanha que a gente se telefona quando se faz anos, quando é pelo 

natal, pela páscoa. Ás vezes elas telefonam e eu digo que era eu a ligar ao que elas me respondem ligas tu 

para a próxima. Continuamos a ter relações com pessoas lá que eram amigas.” [Sujeito 3, Género Feminino, 

74]; 

 

O subtema “Perda/Ausência de relação” (n=6) está associado a valorações com um padrão 

afetivo negativo, do tipo -LL (3) ou -O (1): 

“Fiquei sozinha, e ainda hoje estou sozinha e isso para mim marcou-me muito e continua a marcar-me para a 

toda a vida. Vivo com muita solidão. A solidão não contribui para o meu bem-estar. Sinto muita falta das 

pessoas que estavam comigo.” [Sujeito 1, Género Feminino, 76]; 

 

“Relação com as figuras do passado” (n=3) centra-se nos valores morais importantes 

recebidos de figuras familiares do passado (heranças simbólicas) mas que os participantes 

não vêem reconhecidos na sociedade contemporânea ou nas relações com os outros; 

apresenta 3 valorações com um padrão afetivo negativo, do tipo -LL(2) e -S (1): 

- “Hoje não há respeito. Sinto até vergonha de alguma juventude quando estou na rua. Sinto vergonha em 

especial face a raparigas em conjunto da escola. Quando estou à espera da minha mulher quando vai fazer 

algum exame ou assim, passa um grupo de raparigas com palavreados poucos próprios que dão cabal razão 

à atualidade civilizacional da população. Progride-se nuns aspetos e regride-se noutros.” [Sujeito 4, Género 

Masculino, 75]; 

“A honestidade é muito importante, acho que é o maior valor que é isso que eu tenho e tento passar ás minhas 

filhas e foi o que me passaram a mim também.” [Sujeito 8, Género Feminino, 65]; 
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O subtema Saúde (n=3) surge associado a valorações com um padrão afetivo positivo, do tipo 

+HH (2) ou – O (1):  

“Fui operado duas vezes ás hérnias, a última fez agora um ano em maio. Foi uma fase menos positiva, 

mas pronto após a operação considero-me positivo porque fiquei bem.” [Sujeito 7, Género Masculino, 65]; 

- “Já à vinte e tal anos que me foi detetado os diabetes e graças ao médico que percebeu e começou logo a 

medicar-me e daí mantenho a medicação para os trazer controlados. Sou diabético na fase dois, não aquela 

de andar a tomar insulina, mas sim medicação.  Tenho que tomar à vida para ter uma vida estável.” [Sujeito 

7, Género Masculino, 65]; 

 

No passado emergem ainda, com menos expressão, os subtemas “Participação 

social/ocupação” com 2 valorações do tipo +HH: 

- “Eu dediquei-me muito à pequena agricultura caseira, então eu tinha todos os dias compromissos de tratar 

de animais, eu tinha galinhas, coelhos e tinha as minhas hortas de onde eu tirava os alimentos necessários 

para alimentar esses animais e coisas que nós aproveitávamos para o dia-a-dia e para nós comermos. Isso na 

altura, deu-me prazer mesmo, mas era de manhã até à noite.” [Sujeito 10, Género Masculino, 65]; 

e “Autonomia vs. Dependência” com 1 valoração do tipo +S:  

“Eu fui criado numa aldeia numa zona rural (...)A primeira vez que fui a Viseu tinha 18 anos, senti-

me digamos mais independente, senti-me já alguém porque consegui ir a uma cidade sozinho sem a ajuda de 

ninguém.” [Sujeito 6, Género Masculino, 65]; 

 

Presente  

No presente, o subtema que apresenta maior número de valorações é “Relação com os filhos 

e netos/descendência (n=11), com um padrão afetivo positivo, predominantemente do tipo 

+HH (9). Estas valorações expressam satisfação e orgulho pela proximidade emocional com 

filhos e netos:  

 

- “A minha companhia é o meu filho e a minha filha.” [Sujeito 5, Género Feminino, 73 – Presente]; 

- “Agora no presente a coisa mais importante para mim foi o nascimento dos meus netos, eles são os meus 

queridos.” [Sujeito 8, Género Feminino]; 

 

O subtema “Condições sociais/serviços” (n=10) tem maior expressão no presente do que nos 

outros tempos (apenas uma valoração no passado e uma no futuro). Associa-se 

predominantemente a valorações com padrão afetivo negativo do tipo -LL (6) e -S, embora 

emerjam também 2 valorações +HH e 1 valoração +O: 
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“Acho que deviam fazer mais pelos idosos, as pessoas de transporte estão muito mal servidas. É triste 

ver que não se mexem pelos idosos, sobretudo aqui onde vivo vejo que não há grande regalias para os idosos.” 

[Sujeito 1, Género Feminino, 76]; 

“Eu pago todos os meses para a Segurança Social e ainda passa de 90€. Os serviços públicos estão muito 

lentos e outra coisa eu estou a pagar mais vinte e poucos euros por mês.” [Sujeito 3, Género Feminino, 74].  

 

“Participação social/ocupação” (n=9) apresenta maior número de valorações no presente do 

que no passado ou no futuro, todas com um padrão afetivo positivo do tipo +HH (9): 

 

“A qualidade de vida atualmente é sempre a vida do ritmo do dia-a-dia.” [Sujeito 9, Género Masculino, 68]; 

- “Poder trabalhar e fazer as coisas que faço, o resto é tão banal e normal é trabalhar.” [Sujeito 8, Género 

Feminino, 65]; 

 

O subtema “Saúde” (n=5) tem ainda uma expressão significativa no presente. As valorações 

que lhe estão associadas apresentam predominantemente padrões afetivos positivos, do tipo 

+HH (2) e negativos -LL (2), evidenciando ambivalência emocional do tema:  

“Gostava de ter mais saúde e ser atendida quando preciso. Ainda agora fui fazer exames, sentia-me muito 

cansada a medica mandou me fazer um eletrocardiograma, fui fazer e a enfermeira que o fez disse-me logo vá 

à sua médica porque tem aqui um problema no coração, trabalha muito devagar.” [Sujeito 3, Género 

Feminino, 74]; 

- “Depois do meu marido morrer também apareceram muitas preocupações com doenças, tenho 6 operações 

tudo depois do meu marido falecer.” [Sujeito 5, Género Feminino, 73]; 

 

O subtema da “Reforma/rendimento” (n=5) destaca-se por aparecer predominantemente no 

presente (apenas mais uma valoração no futuro). As valorações apresentam padrões afetivos 

do tipo AMB(1), positivos do tipo +HH (1) e +S (1), e negativos do tipo -LL (2): 

“Eu usufruo de uma reforma que vem da Alemanha em que trabalhei trinta e tal anos e portanto, vejo o 

momento como preocupação porque impostos, taxas tudo isso dia após dia a agravar-se e que a gente chega 

ao fim do mês e o salário quase que é praticamente à justa. Luz, água, telefone, combustíveis é tudo caro. A 

gente chega ao final do mês com dificuldades.” [Sujeito 4, Género Masculino, 75]; 

- “Vivo da reforma, acabo por me entreter por aqui assim.” [Sujeito 5, Género Feminino, 73]; 

 

“Relação com os animais de estimação” (n=4) surge apenas no presente, associado a 

valorações com padrão afetivo positivo do tipo +HH (3) ou +S (1): 
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“Tenho os meus cachorros, gosto muito deles. Dão me alegria, distraem-me. Os meus cachorros apanhados 

na rua que outros abandonaram e que eu acarinho. Também me dão muita alegria, eu gosto muito deles. 

Também tenho gato, o mimi que gosto muito dele.” [Sujeito 4, Género Masculino, 75]; 

“Os meus animais, são os meus meninos todos. São a minha companhia, os animais só lhes faltava falar.” 

[Sujeito 5, Género Feminino, 73]. 

 

O subtema “Relação com as figuras do passado” (n=3), apresenta valorações afetivas 

negativas do tipo -LL (1) e positivas, do tipo +HH (2): 

“Marca-me muito, não sou feliz ao ver as pessoas a serem falsas e egoístas umas com as outras. Não me faz 

sentir nada bem.” [Sujeito 1, Género Feminino, 76]; 

 

“Quando alguém não tem, gosto de dividir e essas pessoas também dividem comigo quando eu não tenho 

alguma coisa e se elas tiverem elas dividem comigo. Fazemos assim uma troca.” [Sujeito 3, Género Feminino, 

74 – Presente] 

 

O tema “Perda/ausência da relação” (n=3), centrado na perda ou ausência de relação com 

pessoas emocionalmente significativas como os filhos ou amigos, apresenta valorações 

afetivas heterogéneas, positivas do tipo +HH (1), do tipo AMB (1) e NS (1), sugerindo que 

poderá ser um tema de ambivalência emocional no presente das pessoas idosas:  

 

“Atualmente os filhos todos estão a governar a vida, estou eu mais a velha a ter que abrir a porta da casa de 

manhã e fechá-la à noite. Há sempre a falta da companhia de quem nós criámos, mas pronto cada um tem que 

governar a vida quando chega a época que tem que se governar.” [Sujeito 9, Género Masculino, 68]; 

 

Os subtemas “Realização profissional” (1 +S e 1 -S), “Sonhos expetativas” (2 +HH), “Apoio 

familiar” (1 -LL; 1- NS), “Autonomia vs. Dependência” (1 +HH; 1-LL) e “Relação/união 

conjugal” (1+HH) apresentam um número de valorações pouco expressivo no presente.  

 

 

Futuro 

No futuro, os participantes formulam mais valorações nos subtemas “Relação com os filhos 

e netos/descendência”, Sonhos e expectativas” e “Autonomia vs. Dependência”. “Suporte 

familiar”, “Participação social” e Saúde” também apresentam valorações mas em menor 

número.  
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O subtema “Relação com os filhos e netos/descendência” (n=9) está associado a valorações 

com um padrão afetivo positivo, do tipo +HH: 

“Acompanhar os filhos e netos é fundamental e é das coisas que mais queremos.” [Sujeito 10, Género 

Masculino, 65 – Futuro]; 

 “Desejo tudo aos meus filhos e netos, desejo tudo para eles. Eles são de fato a luz do futuro dos meus olhos. 

Deposito neles o resto dos meus dias de vida.” [Sujeito 4, Género Masculino, 75]. 

 

“Sonhos e expetativas” (n=9) contém valorações afetivas positivas do tipo +HH (e apenas 2 

NS): 

“As expetativas para o futuro é o envelhecimento, a última fase de vida. Espero que seja boa e que seja 

acompanhada pelas pessoas que eu criei ou que ainda estou a ajudar a criar.” Sujeito 9, Género Masculino, 

68 – Futuro]; 

“Para o futuro gostava de viver tranquila e em paz.” [Sujeito 3, Género Feminino]. 

 

O subtema “Autonomia vs. Dependência” (n=5) apresenta mais valorações no futuro (apenas 

1 no passado e 2 no presente), com um padrão afetivo positivo +HH (4) e + O (1): 

“Não queria por nada ser um encargo para o meu filho, para ninguém. Queria ter a possibilidade de poder 

pagar os cuidados que eu necessitar. Gostava de ser autónomo até ao fim dos meus dias, mas posso não ser e 

isso é que me preocupa.” [Sujeito 6, Género Masculino, 65]; 

 

“Sempre a pensar que um dia quando nós formos velhos e começamos a ser dependentes dos filhos, que 

possamos usufruir também dessa ajuda. Também já fizemos isso pelos nossos pais.” Sujeito 10, Género 

Masculino, 65].  

 

“Suporte familiar” (n=4) apresenta predominantemente valorações com um padrão afetivo 

positivo, de tipo +HH (3):  

- “Conviver e aproveitar estes anos que me restam, não sei quantos, mas aproveitar o resto da vida o melhor 

possível em família.” [Sujeito 6, Género Masculino, 65]; 

- “Queria muito a família unida, os irmãos darem-se bem, os sobrinhos para mim isso é muito alegre, isso 

compõe-me faz-me viver, dá-me força para viver.” [Sujeito 2, Género Feminino, 65 – Futuro]. 

 

“Participação social/ocupação” (n=5) está associado a valorações com um padrão afetivo 

positivo, do tipo +HH (3) e +S (1): 

- “Se a saúde me permitir quero continuar a fazer alguma coisa não quero ficar sentado no sofá. Gostava de 

ter tempo assim para fazer umas brincadeiras, fazer umas digamos umas engenhocas aquilo que nunca tive 

tempo de fazer porque tinha de trabalhar.” [Sujeito 6, Género Masculino, 65]; 
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- “Coragem para trabalhar: “Cada vez há menos coragem para trabalhar, para ir rentabilizando alguma 

coisa.” Sujeito 4, Género Masculino].  

 

O tema “Saúde” (n=4) contém predominantemente valorações afetivas positivas do tipo 

+HH (3):  

- “Claro que a saúde é importante e isso condiciona muito a forma como vamos viver a vida nos últimos anos. 

Ter o mínimo de saúde possível para fazer aquelas coisas que enquanto eu era novo não pude fazer porque 

tinha mesmo que trabalhar.” [Sujeito 6, Género Masculino, 65 – Futuro]; 

- “Que eu tenha saúde para o meu dia-a-dia.” [Sujeito 8, Género Feminino, 65]. 

 

Os subtemas “Relação com os amigos e vizinhos” (2 +HH) e “Condições sociais/serviços” 

(1 +O) são os que apresentam menos valorações no futuro: 

- “Continuar a ter as amizades com as pessoas que tenho tido” [Sujeito 3, Género Feminino, 74]; 

-“A parte política, a parte das diferenças sociais tem que mudar, pois, são complicadíssimas” [Sujeito 10, 

Género Masculino, 65]; 

 

5.2 Qualidade de vida na velhice: temas e significados para profissionais e outros atores 

políticos locais 
 

Através da análise foram identificadas 72 afirmações, distribuídas por 8 (sub)temas (Tabela 

5).  

Os profissionais e outros atores políticos locais atribuíram maior peso às categorias 

“Participação social/ligação à comunidade” (n=18), a seguir segue-se a categoria 

“Apoio/serviços” (n=12) e ainda a categoria “Realização pessoal e expetativas” (n=12). De 

seguida apresentam-se os temas “Apoio familiar” (n=10) e “Autonomia vs. Dependência” 

(n=10). Os temas que apresentam menos unidades de significado são, “Relações pessoais e 

contato com os outros” (n=7),  “Saúde” (n=5), e “Anseios/preocupações” (n=1). 
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Tabela 5 Temas da qualidade de vida na velhice segundo profissionais e outros atores políticos locais 

 

 

Os temas identificados são enquadrados por 3 princípios gerais no modo como os 

profissionais entendem a qualidade na velhice: i) continuidade, ii) cultura de envelhecimento 

e iii) inserção territorial/contextual. 

Continuidade significa que quando se aborda a qualidade de vida na velhice numa perspetiva 

temporal (passado, presente, futuro), os profissionais e atores políticos locais, consideram 

que as dimensões da qualidade de vida são transversais (estão sempre presentes) nas várias 

etapas do ciclo de vida (idades), embora com uma expressão cumulativa na velhice: 

- “(...) há pormenores transversais que potenciam a QdV no sentido de preencher o nosso bem-estar e a nossa 

felicidade enquanto seres humanos” [Sujeito 3, Género Feminino, 42, Diretora Técnica da Instituição];  

“Na minha perspetiva a qualidade de vida é transversal a todas as idades, sendo que, a esperança média de 

vida aumentou consideravelmente e com ela aumentou também situações de maior dependência. Portanto, 

cada vez vivemos até mais tarde, mas também com uma maior dependência” [Sujeito 1, Género Feminino, 56, 

Diretora Técnica da Instituição].  

A cultura de envelhecimento remete para o modo como as pessoas idosas encaram o 

envelhecimento, aquilo que as pessoas idosas fazem por si próprias e também o modo como 

são vistos pelos outros: 

Temas Definição N.º 

1. Participação social/ligação à comunidade Ligação à comunidade, participação em 

atividades. 

18 

2. Apoio/Serviços Dispor de suporte funcional e emocional na 

rede secundária; respostas/serviços adequados 

às necessidades da pessoa idosa. 

12 

3. Realização pessoal e expetativas  Satisfação pessoal; valorização de si próprio e 

da sua vida passada, presente e futura; ter 

sonhos e expetativas para o futuro. 

12 

4. Apoio familiar Proximidade emocional à família; apoio 

funcional, emocional da família. 

10 

5. Autonomia (vs. Dependência) Capacidade para viver de forma autónoma e 

tomar decisões e de fazer escolhas; evitar a 

institucionalização. 

10 

 

6. Relações pessoais e contato com os outros Contato e proximidade emocional com 

amigos, vizinhos, outros elementos da 

comunidade (por oposição à desconexão das 

relações e ao isolamento). 

7 

7. Saúde Saúde física e emocional. Não ter doenças 

graves ou incapacitantes. 

5 

8. Anseios/preocupações Ter problemas ou preocupações; 

acontecimentos de vida normativos ou não 

normativos que causam sofrimento.   

1 

Total  72 
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 “A Qualidade de vida na velhice depende da forma como as pessoas, a própria pessoa a encara, ou 

seja, como prepara a sua velhice. Fala-se muito de o que é nós fazemos por eles, o que a política faz por eles, 

mas e o que eles fazem por eles?” [Sujeito 2, Género Masculino, 56, Presidente da Instituição].  

 

A inserção territorial/contextual significa que, na opinião dos profissionais e outros atores 

socias/políticos entrevistados, o nível de qualidade de vida pode diferir de região para região 

dependendo das políticas públicas implementadas nas diversas regiões:  

 “A QdV também difere de meios e contextos, a QdV pode ser totalmente diferente em Ílhavo comparado com 

Lisboa e acima de tudo as políticas públicas têm um peso muito grande essencialmente na área do 

envelhecimento da QdV.” [Sujeito 6, Género Masculino, 23, Gerontólogo Social].  

 

5.3 Qualidade de vida na velhice: Medidas/políticas e sua implementação ao nível local 
 

 

A análise dos dados permitiu a identificação de 7 categorias de medidas/politicas para a 

qualidade de vida na velhice implementadas ao nível local (tabela 6). 

 

Tabela 6 Medidas para a qualidade de vida implementadas ao nível local (profissionais e outros atores 

políticos locais) 

 

Categorias Âmbito N.º  de 

referências  

1. Criação de respostas sociais e outros 

espaços de assistência à pessoa idosa:  

Serviço domiciliário, centro de dia e lar 

residencial. 

6 

2. Promoção da qualidade e adequação 

das respostas socias e serviços  

Sistema de gestão de qualidade, incluindo a 

avaliação dos serviços; questionários de 

satisfação; caixa de sugestões; formação dos 

colaboradores; realizar obras para melhoria das 

instalações das respostas sociais.  

4 

3. Participação/abertura à comunidade  Estimulação de relações sociais; abertura à 

comunidade; participação e/ou criação de 

projetos e atividades na comunidade. 

10 

4. Promoção do envelhecimento ativo e 

saudável 

Promoção e estimulação cognitiva da pessoa 

idosa; atividade física, fisioterapia, organização 

de atividade planificadas. 

25 

5. Criação de planos individuais  Traçar projetos de vida para a pessoa idosa 1 

6. Promoção da autonomia e auto-

realização 

Liberdade de expressão e escolha; trabalhar em 

função do dia a dia; manter ritmo do dia a dia da 

pessoa idosa (mesmo quando 

institucionalizada). 

4 

7. Envolvimento da família  Fomentar a relação com a família e a sua 

presença na vida da pessoa idosa quando 

institucionalizada (por exemplo, presença nas 

refeições). 

3 
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A categoria de medidas com mais respostas associadas é: 

 - “Promoção do envelhecimento ativo e saudável” (n= 25), incluindo a promoção e 

estimulação cognitiva da pessoa idosa, atividade física, fisioterapia, organização de outras 

atividades planificadas a estimulação física e cognitiva do idoso, sendo esta realizada através 

da atividade física. O objetivo principal é manter os idosos ocupado (combater o 

sedentarismo) e não deixar degradar o cognitivo do idoso.  

“O nosso município é muito rico em políticas direcionadas para os idosos. Tem-se realizado muitas atividades, 

muitas ações interessantes que potenciam de fato QdV aos idosos, não só na área do entretenimento, na área 

do convívio, o projeto de desporto e de atividade física é um concelho muito interessante dentro das políticas 

para a terceira idade” [Sujeito 3, Género Feminino, 42, Diretora Técnica da Instituição]; 

- “Internamente nós temos que potenciar o máximo de atividades e de ações que os ajude a manterem-se ativos 

máximo de tempo possível, com alguma saúde e bem-estar e trazer o máximo possível o exterior cá para dentro 

quer seja nas atividades, quer seja nas pessoas que as conhecem, quer seja com a família mas sempre que 

possível fazemos também esse processo de ri à rua, de sair e ir vivenciar essas coisas lá fora. Participar nessas 

atividades todas sempre que possível” [Sujeito 3, Género Feminino, 42, Diretora Técnica da Instituição]; 

- “Temos uma animadora sociocultural, atividades planificadas semanalmente com a preocupação de termos 

um leque de atividades variadas para dar mais enfase tanto a nível cognitivo e físico. Têm de ser programadas 

assim de forma a ser uma reabilitação completa” [Sujeito 5, Género Feminino, 54, Diretora Técnica da 

Instituição e Assistente Social]; 

- “Mantê-los ativos e esse é o ponto fundamental e mesmo a nível cognitivo, se nós não temos uma mente ativa 

automaticamente ela degrada-se e esse é o nosso objetivo principal não deixar degradar a nível psicológico e 

físico” [Sujeito 5, Género Feminino, 54, Diretora Técnica da Instituição e Assistente Social]. 

 

A categoria com o segundo maior número de respostas é “Participação e abertura à 

comunidade” (n=10): 

“Da parte da união de freguesias eu noto que existe já uma preocupação grande em reunir com as 

instituições que trabalham com as pessoas idosas e promover mesmo alguns encontros inter geracionais” 

[Sujeito 1, Género Feminino, 56, Diretora Técnica da Instituição]; 

- “A QdV depois pode ter muito haver com a questão social, o que é que a pessoa está a fazer, que atividades 

ocupacionais é que esta pessoa tem na vida e estas atividades realmente dão objetivos a curto e a longo prazo 

isto é, se a pessoa se sente envolvida, sente-se que é útil na comunidade eu acho que isso também é muito 

importante. Sentir que eu faço isto e aquilo por isto e isto, ter um objetivo” [Sujeito 6, Género Masculino, 23, 

Gerontólogo Social]. 

 

A “Criação de respostas sociais e outros espaços”, incluindo respostas sociais é a categoria 

com terceiro maior número de respostas:  
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 “A instituição tem 3 respostas sociais: serviço de apoio domiciliário, centro de dia e temos à cerca 

de um ano uma unidade residencial. Em relação ao apoio domiciliário e ao centro de dia tem haver como lhe 

disse à pouco, nós intervimos essencialmente no bairro de Santiago e temos tido este problema de 

acessibilidade de pessoas que estão isoladas e que nem sequer ao nosso centro de dia se podem deslocar nem 

podem sair de casa” [Sujeito 1, Género Feminino, 56, Diretora Técnica da Instituição]; 

- “Nós temos uma grande necessidade de partir para situações diferentes, apesar de nós sermos um lar e 

trabalharmos com pessoas tentamos sempre que os outros dois serviços (centro de dia) em que as pessoas vêm 

cá passar o dia e também o apoio domiciliário que é nós termos as pessoas a ir lá fora a casa das pessoas” 

[Sujeito 2, Género Masculino, 56, Presidente da Instituição]. 

  

Os profissionais e outros atores políticos locais referem “Promoção da qualidade e 

adequação das respostas sociais e serviços” (n=4): 

- “Nós fazemos sempre uma avaliação diagnóstica e nesta avaliação uma das coisas que mais nos importa é 

saber quais são as expetativas da pessoa ao vir frequentar qualquer uma das nossas respostas sociais e 

tentamos implementar essas medidas. Temos também o sistema de gestão e qualidade, temos também o cuidado 

de frequentemente passar questionários de satisfação. Temos também caixa de sugestões, e tentamos dentro 

das nossas possibilidades ter em consideração o que nos é sugerido pelos nossos utentes” [Sujeito 1, Género 

Feminino, 56, Diretora Técnica da Instituição]; 

- “A Formação de colaboradores é outro ponto-chave para um dos atores políticos, “Na instituição, tentamos 

que as nossas colaboradoras tenham uma formação, investimos muito na formação delas para que deem um 

tratamento adequado aos idosos” [Sujeito 4, Género Feminino, 28, Diretora Técnica da Instituição]. 

 

Com um número de respostas similares à categoria anterior, os profissionais e outros atores 

políticos locais referem também medidas “Promoção da autonomia e da Auto-realização” 

(n=4) da pessoa idosa:  

 

“Por um lado a manutenção do ritmo de cada um e por outro quebrar rotinas, “Deveriam ser criadas 

condições para que as pessoas ao irem para estas unidades residenciais não podendo estar em suas casas que 

era o ideal fossem criadas condições para que elas não sentissem esta diferença de ritmo, chega a ser violento. 

Estamos a ser violentos porque estamos a obrigar a criar ritmos quando as pessoas já viveram durante a sua 

vida ativa esta pressão do ter que levantar cedo, deitar cedo, comer a horas” [Sujeito 1, Género Feminino, 

56, Diretora Técnica da Instituição]. 

 

O “Envolvimento da família” (n=3) é a segunda categoria com menor número de respostas: 

 “Adotamos algumas medidas, nós permitimos que os familiares possam estar presentes durante as 

refeições, possam acompanhar” [Sujeito 1, Género Feminino, 56, Diretora Técnica da Instituição]; 
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- “Temos imensas práticas, mas uma das coisas é precisamente estabelecer o contato com a relação humana 

e potenciamos a presença dos familiares a ajudar nas refeições (no almoço, no lanche) e quando eu digo isto 

é regularmente. Os familiares irem ao quarto do utente ajudarem a arrumar as coisas, a fazerem uma gestão 

das roupas” [Sujeito 3, Género Feminino, 42, Diretora Técnica da Instituição]. 

 

Finalmente, a “Criação de planos/individuais/ projetos de vida” é categoria com menos 

respostas, tendo sido mencionada apenas uma vez:  

“A criação de Planos Individuais”(n=1) “Uma das nossas políticas nesse sentido, política interna de cuidados 

e de proposta para o desenvolvimento individual, ou seja, nós temos internamente os chamados os PI’s (Planos 

Individuais) em que nós traçamos projetos de vida, não parece fazer muito sentido, mas nós não sabemos 

quanto tempo vai durar um utente pode até ter 90 anos e durar até aos 100 anos” [Sujeito 3, Género Feminino, 

42, Diretora Técnica da Instituição]. 

 

Na implementação das medidas/politicas para a qualidade de vida na velhice ao nível local, 

os profissionais e outros atores políticos locais salientam três ideias: i) intervenção/relação 

do município; ii) transversalidade das políticas e iii) ajustamento. 

A intervenção/relação com o município centra-se na necessidade de envolver o município e 

os seus agentes políticos com as instituições e entidades para a implementação, bem como 

de conferir ao município maior poder de intervenção:   

 

“Tem sido feito por parte da instituição vários ofícios ao município em sentido de, quando houvesse 

realojamento façam, portanto, a mudança das pessoas idosas para os rés-do-chão e não temos sido muito 

ouvidos. Não temos notado grande sensibilidade relativamente a isso. Da parte da união de freguesias eu noto 

que existe já uma preocupação grande em reunir com as instituições que trabalham com as pessoas idosas e 

promover mesmo alguns encontros inter geracionais.” [Sujeito 1, Género Feminino, 56, Diretora Técnica da 

Instituição]; 

 “O nosso município é muito rico em políticas direcionadas para os idosos. Tem-se realizado muitas 

atividades, muitas ações interessantes que potenciam de fato QdV aos idosos, não só na área do 

entretenimento, na área do convívio, o projeto de desporto e de atividade física é um concelho muito 

interessante dentro das políticas para a terceira idade. O projeto CLDS que tem vindo a repetir edições e que 

trabalha muito e que faz uma articulação muito regular com as instituições do concelho e com a comunidade. 

Estão sempre em grande dinâmica” [Sujeito 3, Género Feminino, 42, Diretora Técnica da Instituição]; 

 “Ainda tem algumas atividades, mas poderia ser bem mais” [Sujeito 5, Género Feminino, 54, Diretora Técnica 

da Instituição e Assistente Social]; 

“Deveriam ter mais que ao que têm, porque mais do que poder ser central, o poder local deveria conhecer 

a realidade e deveria tentar minorar o mais possível todos os constrangimentos que se colocam às pessoas 
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nestas faixas etárias porque conhecem melhor e deveriam ouvir mais os idosos” [Sujeito 1, Género Feminino, 

56, Diretora Técnica da Instituição]; 

“O Município tem esta aproximação real feita através das Instituições e que ele apoia. E depois tem também 

as iniciativas próprias” [Sujeito 2, Género Masculino, 56, Presidente da Instituição]; 

 

A transversalidade significa a necessidade de implementar políticas para a qualidade de vida 

na velhice, em articulação com outras políticas e medidas dirigidas para outros setores da 

população (como na intergeracionalidade) e em que se associe o envelhecimento a outras 

dimensões, como por exemplo a cultura:  

 
“Eu acho que no município efetivamente são adotadas medidas e iniciativas para a melhoria da QdV das 

pessoas idosas. Depois também acho que há uma aposta forte a nível da Cultura, há até um festival que chama-

se Cabelos Brancos, portanto logo aí percebe-se que existem politicas que vão de encontro a esse 

envelhecimento ativo mas depois há uma aposta na cultura que é transversal também às outras faixas etárias, 

mas que também serve á faixa etária das pessoas mais idosas. Temos também os teatros, outros festivais que 

vão como se costuma dizer dos 80 aos 88 o que não é nada mau misturar as crianças com os idosos também é 

positivo para respeitar valores, para se aprender valores, a respeitar o outro” [Sujeito 7, Género Masculino, 

33, Enfermeiro Chefe]. 

 

Ajustamento salienta a necessidade de na implementação das medidas e políticas inovar e 

procurar adequar as medidas às necessidades e responder às mudanças e desafios que as 

pessoas idosas enfrentam atualmente:  

 
“As políticas e os projetos que existem realmente estão a ir de encontro à população mais idosa e às 

necessidades que têm na teoria porque depois na prática acho que há muito pouco os apoios, os apoios que 

são dados são muito poucos para que possamos dar os cuidados individualizados” [Sujeito 4, Género 

Feminino, 28, Diretora Técnica da Instituição]; 

- “Ajustadas, o objetivo é esse, não quer dizer que se consigam consumar todas as necessidades de realizar 

todas as necessidades que eles tenham no momento, mas vamo-nos adaptando também, vamo-nos adaptando 

dentro do nosso meio porque também tem haver com os meios.” [Sujeito 5, Género Feminino, 54, Diretora 

Técnica da Instituição e Assistente Social]. 
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VI. Discussão dos resultados 

 

6.1 Temas da qualidade vida na velhice: perspetivas das pessoas idosas 

 

Foi através desta recolha de narrativas autobiográficas, tendo em conta uma linha 

temporal que foi possível determinar quais as dimensões mais valorizadas pela pessoa idosa 

(Vilar et al., 2010; Walker, 2005; Mollenkopf & Walker, 2007). Este estudo permitiu 

investigar quais as dimensões mais valorizadas pelas pessoas idosas, tendo em conta a 

amostra. É através destas recolhas que se torna possível verificar o que realmente influencia 

e de que forma se pode promover qualidade de vida junto das pessoas idosas (McKee et al., 

2015).  

A literatura defende a importância de analisar os fatores e/ou as dimensões que 

influenciam a qualidade de vida da pessoa idosa pois a informação em relação à perspetiva 

da pessoa idosa sobre  a sua qualidade de vida ainda é escassa (Clarke & Warren, 2007; 

Bowers et al., 2009; Wagner et al., 2018). A literatura salienta também a necessidade de 

estudar a qualidade de vida na velhice, tendo em conta a totalidade do ciclo de vida, olhando 

para o seu passado, presente e ainda para as suas expetativas futuras (Vilar et al., 2010; 

McKee et al., 2015). Este estudo, adotou uma perspetiva temporal para aprofundar o 

significado da qualidade de vida, na perspetiva das pessoas idosas e explorou quais as 

dimensões mais valorizadas em relação à sua qualidade de vida. (Fig. 3). Os (sub)temas 

identificados através da análise de conteúdo, evidenciam similaridades/pontos de articulação 

com os indicadores Eurostat (Noll, 2004) bem como dimensões de qualidade de vida 

identificadas em estudos anteriores (Vilar et al., 2010; Walker, 2005; Mollenkopf & Walker, 

2007), tais como: questões de autonomia, participação social, atividades passadas, presentes 

e futuras, relações pessoais (intimidade). Os resultados apresentam também diferenças tais 

como: a relação com os animais de estimação, educação/experiências formativas, 

acontecimentos de vida não normativos e ainda a relação com as figuras do passado. 
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Foi possível verificar que existem realmente dimensões ligadas à qualidade de vida 

da pessoa idosa pela literatura que correspondem às dimensões valorizadas pelas pessoas 

idosas (amostra) presentes neste estudo, tais como a saúde, à sua autonomia vs. dependência 

e menos ligadas à sua vida social (Walker, 2005; McKee et al., 2015; Schorr & Khalaila, 

2018). Podemos ainda verificar a correspondência de dimensões tais como, suporte familiar, 

as relações afetivas (relações com amigos ou vizinhos), a saúde, a solidão (perda/ausência 

da relação), a vida económica, mas não como uma das dimensões mais importantes 

(Settersten & Angel, 2011; Arslantas et al., 2015; Deindl, 2013) e o acesso a serviços (Schorr 

& Khalaila, 2018). Estas são dimensões que se tornam expectáveis de aparecerem para as 

pessoas idosas e já analisadas pela literatura. A literatura salienta ainda que as dimensões 

mais valorizadas vão para além de aspetos financeiros, de emprego e reforma (Clarke & 

Warren, 2007). Este estudo permitiu verificar a existência de dimensões já anteriormente 

analisadas, mas também a de outras e não apenas as utlizadas. Neste estudo podemos 

verificar o surgimento de novas dimensões e que se tornam elementos ou pontos-chave tais 

Figura 3 Articulação entre as perspetivas sobre a qualidade de vida das pessoas idosas, 

profissionais/atores politicos locais e os indicadores 
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como, a importância que os acontecimentos de vida não normativos detêm para as pessoas 

idosas e que dita de certa forma a sua qualidade de vida, os seus sonhos realizados pois estes 

apresentam ser de extrema importância. A relação com os animais de estimação no presente, 

contribui de forma positiva para a qualidade de vida dos idosos e no combate à perda ou 

ausência sentida pelas pessoas idosas. Tendo sempre em conta o seu ciclo de vida, pois estes 

apresentam dimensões que apenas são importantes no passado, no presente ou no futuro. As 

condições sociais e serviços são dimensões importantes no presente para a qualidade de vida 

das pessoas idosas. A participação social/ocupação é outra dimensão de extrema importância 

para a qualidade de vida na velhice principalmente no seu presente. A educação/experiências 

formativas e a realização profissional são outros elementos de extrema importância, mas 

mais ligados ao passado da pessoa idosa. Neste ponto verifica-se que as pessoas idosas 

realmente atribuem um determinado valor à realização profissional e não diretamente ao 

emprego. Importa sim, o sucesso e o que realmente alcançaram a nível de carreira. 

No geral podemos dizer que os elementos-chave na história de vida para a qualidade 

de vida na velhice são a família (suporte familiar) e dentro deste falamos também de filhos, 

netos, a importância que a relação/união conjugal tem para os idosos, dos valores de herança 

que são simbólicos e que passam de geração em geração. Outros elementos são a saúde e 

dentro desta podemos falar de aspetos que fazem as pessoas idosas conseguirem mover-se 

ou deslocar-se sozinhas sem necessitar de ajuda. Outro elemento chave é a realização 

profissional que a pessoa idosa sente, ou seja, o gosto que teve quando trabalhava e o orgulho 

que sente pelo sucesso alcançado. Outro elemento importante está relacionado com as 

condições sociais e serviços que envolvem e que rodeiam a pessoa idosa. As relações com 

amigos ou vizinhos são também de extrema importância para a pessoa idosa sejam estas com 

amigos, vizinhos e animais. Os elementos que alteraram o rumo de vida da pessoa idosa no 

passado como é o caso da saída do país em busca de melhores condições de vida e depois a 

reentrada no seu país de origem. Este elemento faz parte da experiência de vida da pessoa 

idosa que altera a sua visão das coisas e o seu rumo. Por outro lado, a experiência de vida 

nomeadamente experiências/passagens do passado ou presente e que são dolorosas afetam a 

qualidade de vida da pessoa idosa de forma negativa. Os sonhos realizados são realmente 

um ponto-chave na vida da pessoa idosa pois aumenta a sua qualidade de vida, o fato de 

sentirem ou quererem algo para o futuro também aumenta a sua qualidade de vida. Outro 

elemento chave para a qualidade de vida da pessoa idosa é o fato de ser autónomo e esperar 
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manter-se no futuro, não querem ser dependentes de ninguém e não querem sentir-se um 

peso para a família. Ainda se salienta a importância da perda/ausência da relação, este é um 

elemento que influencia bastante a qualidade de vida da pessoa idosa de forma negativa. 

Através da contagem das valorações verificou-se que os netos e filhos são o elemento-chave 

mais importante para a qualidade de vida da pessoa idosa, seguido dos sonhos e expetativas, 

do suporte familiar, a participação social e ocupações, a educação/experiências formativas, 

a realização profissional e a saúde. Posteriormente detemos aqueles que surgem apenas em 

uma determinada linha temporal, como é o caso do da educação/experiências formativas 

(passado) e da relação com animais de estimação (presente). Os elementos que apresentam 

valores mais baixos (não são tantas vezes mencionados ou pertencem apenas a uma linha 

temporal) são: a reforma/rendimento e a herança de valores (família). 

A procura das dimensões mais valorizadas pelas pessoas idosas em relação à sua 

qualidade de vida em termos da sua própria perspetiva apresentou ser um instrumento de 

extrema importância, o dar voz ás pessoas, o colocar a própria pessoa a narrar a sua história 

(Lyddon, Yowell & Hermans, 2006), 

Um resultado significativo deste estudo é que os diferentes subtemas assumem 

ênfases diferentes consoante o tempo, evidenciando a pertinência de abordar a qualidade de 

vida na velhice, no quadro da totalidade do ciclo de vida (Wildman, Moffatt & Pearce, 2018) 

(Fig. 4).Olhando para os aspetos que as pessoas idosas consideram de extrema importância 

no seu passado passa sempre pela relação com os filhos e netos , o suporte familiar, as 

relações com amigos e/ou vizinhos e a relação/união conjugal. Assim sendo, podemos 

afirmar que a família é um dos elementos mais importantes para a qualidade de vida das 

pessoas idosas. São igualmente significativos, a educação e experiências formativas, os 

sonhos realizados e/ou expetativas, a realização profissional, os acontecimentos de vida não 

normativos/ experiências dolorosas e por fim, a perda/ausência da relação. Estes são os 

elementos mais pontuados pelos idosos no que toca a sua qualidade de vida. Vendo bem 

estes elementos é de assegurar que no passado os aspetos mais valorizados pelo idoso estão 

relacionados com a sua preservação e bem-estar (família), a educação que obtiveram, a sua 

carreira profissional e ainda o facto de terem de sair do seu país em busca de melhores 

condições de vida, bem como a  união conjugal e a relação com as figuras familiares do 

passado (manter a continuidade com o passado).  
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Olhando agora para as dimensões mais valorizadas no presente, podemos identificar 

como mais importante a relação com os filhos e netos (n=11), sendo que o suporte familiar 

no presente obtém menor cotação. São muito salientes no presente as condições sociais e 

serviços, a participação social/ ocupações e a saúde. A reforma/rendimento e as relações com 

os animais surgem apenas no presente.  

 

  

Assim sendo, podemos averiguar que no presente importa sempre a família, no 

entanto, sobressaem dimensões tais como, a participação social/ocupação, as condições 

sociais/serviços, a saúde, a reforma/rendimento, bem como as relações com os animais de 

estimação (e que não eram significativas no passado). Estes aspetos podem associar-se a 

tarefas e desafios desenvolvimentais que os participantes deste estudo enfrentam atualmente 

e que se prendem com a reorganização do quotidiano e dos papéis familiares após a reforma 

(Schaie & Willis, 2002; Sousa, Vicente & Patrão, 2010). 

Figura 4 Temas da qualidade de vida numa perspetiva temporal (Passado, Presente, Futuro) 
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As dimensões mais valorizadas pelas pessoas idosas em relação à sua qualidade de 

vida no futuro são, as relações com os filhos e netos (descendência) os sonhos/expetativas, 

a autonomia vs. dependência, a participação social/ocupação e ainda o apoio familiar 

(embora menos significativo). Os temas da saúde, relações com amigos ou vizinhos, a 

reforma/rendimento e as condições sociais/serviços são os menos significativos.  Assim, os 

resultados sugerem que a pessoa idosa pré experiencia a sua qualidade de vida no futuro 

associada aos sonhos ou expetativas que detém, à relação com a família (sobretudo na 

perspetiva da sua continuidade nos filhos e netos) e à sua autonomia (vs. dependência).  

As relações familiares seja a relação com os filhos e netos, o apoio familiar, relação com 

figuras do passado, relação/união conjugal, ou mesmo a perda ou ausência destas relações 

evidenciaram uma saliência significativa para a qualidade de vida das pessoas idosas em 

todos os tempos (passado, presente e futuro). Por um lado, isto demonstra a relevância do 

apoio familiar para a qualidade de vida da pessoa idosa e isto sugere-nos a necessidade de 

abordar a qualidade  de vida entre os diversos elementos e gerações da família (Mitchell, 

2006). 

Este estudo permitiu identificar os padrões afetivos positivos/negativos e 

ambivalentes da qualidade de vida. Dos padrões afetivos positivos é possível salientar, a 

relação com os filhos e netos, o suporte familiar, relação com os animais de estimação, os 

sonhos e as expetativas e a educação/experiencias formativas. Dos padrões afetivos 

negativos é possível salientar, a perda ou ausência de relações, condições e serviços e a 

reforma/rendimento. Dentro dos padrões afetivos ambivalentes podemos enumerar, a saúde. 

Importa compreender que estes padrões afetivos devem ser valorizados nas políticas, pois é 

a partir destes que se verifica uma contribuição para a qualidade de vida das pessoas idosas, 

ou seja, estes informam as políticas dos aspetos que contribuem para a qualidade de vida. 

Por outro lado, é necessário compreender os termos afetivos negativos pois estes 

representam provavelmente descontentamento e necessidades sentidas mas, que as políticas 

podem vir a resolver.  Representam possivelmente os desafios ou as necessidades que as 

pessoas idosas estão a vivenciar.  
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6.2 Temas e políticas da qualidade na velhice: perspetiva dos profissionais e outros atores 

políticos locais e a sua implementação  
 

Olhando então para as afirmações dos profissionais e outros atores políticos locais podemos 

averiguar que as dimensões mais importantes para qualidade de vida da pessoa idosa são: a 

“participação social e ligação à comunidade”, seguindo-se o “Apoio e serviços” e a 

“Realização pessoal e expectativas”. De seguida apresentam-se o “Apoio familiar” e a 

“Autonomia vs. dependência”. Enumerando agora os subtemas que se apresentam como 

menos relevantes: “Saúde”, “Relações pessoais e contato com os outros” e “Anseios”. 

A partir disto, podemos realmente verificar a importância das questões funcionais 

acima indicadas, pois são estas que apresentam valores mais elevados seguidos do apoio 

familiar indo ao encontro da perspetiva do idoso e da literatura. Por fim, resta salientar a 

existência de dimensões que são transversais no ciclo de vida da pessoa idosa para os 

profissionais e outros atores políticos locais, tais como, a realização pessoal e 

autodeterminação ou a participação social.  

Olhando agora para a articulação entre as narrativas das pessoas idosas em relação à 

sua qualidade de vida e para as políticas ou medidas implementadas a nível local, verifica-

se uma ligeira aproximação ou um certo grau de alinhamento. Os resultados sugerem que os 

profissionais e outros atores políticos tendem a salientar a saúde da pessoa idosa, com as 

questões do meio da pessoa idosa, se este vive sozinho ou acompanhado, se a pessoa idosa 

está isolada, tendem a criar atividades e projetos de forma a chegar a estas pessoas idosas 

que estão isolados. Criam atividades de inserção social, palestras, atividades que estimulam 

o cognitivo e físico do idoso. Este quadro parece aproximar-se das políticas de 

envelhecimento ativo e das perspetivas de ação e intervenção social que se aproximam ao 

envelhecimento ativo e saudável (centrado na saúde, participação ativa na sociedade e na 

comunidade) (Serviço Nacional de Saúde, 2017; Bárrios & Fernandes, 2014). Os 

profissionais e outros atores políticos locais afirmam, numa tendência partilhada por outros 

estudos, a importância de recorrer o menos possível à institucionalização e de manter a 

pessoa idosa ativa (Walker, 2005). A comparação entre a perspetiva das pessoas idosas, 

recolhida a partir das suas narrativas e a perspetiva dos profissionais e outros atores políticos 

locais, revela que existe realmente uma diferença pois enquanto os primeiros apontam 

significados ligados às relações (em particular familiares) e à realização, estes últimos 

salientam significados/temas à visão mais ligado a questões funcionais (rede de suporte, 
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inserção social, participação e atividades). Esta questão mais funcional pode realmente não 

estar de em conta com a perspetiva do idoso (Bárrios & Fernandes, 2014). Mas existem 

também pontos de aproximação pois profissionais e outros atores políticos locais também 

referem o apoio familiar, outras relações de cuidados pois são por vezes a única retaguarda 

que as pessoas idosas têm (Arslantas et al., 2015). “Às vezes o único apoio, a única 

retaguarda que têm é dos colaboradores do apoio domiciliário e do centro de dia”. [Sujeito 

4, Género Feminino, 28].  

Do ponto de vista da implementação, profissionais e outros atores políticos locais 

referem que as políticas nacionais em relação à qualidade de vida realmente existem, no 

entanto, ou não estão a ser bem aplicadas ou de todo aplicadas. Por outro lado, há uma 

saliência da necessidade de transformação e procura de ajustamento das políticas às 

realidades em mudança sociais e por consequência das pessoas idosas, tendo aqui o poder 

local um papel determinante, pela sua proximidade às pessoas idosas no contexto da sua 

comunidade (Bárrios, Fernandes & Fonseca, 2018).  
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VII. Conclusão 

 

Este estudo foi guiado pelo interesse em aprofundar a perspetiva das pessoas idosas e dos 

profissionais e outros atores políticos locais sobre a sua qualidade de vida na velhice, tendo 

em conta um quadro de desenvolvimento atual da investigação sobre políticas de apoio às 

pessoas idosas que salientam a necessidade de (re)conhecer as perspetivas das pessoas 

idosas, bem como os seus significados e valores. É através deste reconhecimento que se 

torna possível criar medidas que possam assegurar as necessidades das pessoas idosas e 

também que estas realmente possam enfrentar o processo de envelhecimento com qualidade. 

As pessoas idosas participantes neste estudo revelaram aspetos de grande importância para 

a sua qualidade de vida. Importa salientar a relevância que as narrativas apresentam para as 

pessoas idosas, através destas foi-lhes possível rever e ser narrador da sua própria história. 

A recolha de narrativas autobiográficas, permitiu identificar dimensões ou pontos-chave que 

são realmente importantes para a sua qualidade de vida na velhice. A abordagem temporal, 

a partir da narrativa autobiográfica, enquadra a qualidade de vida no ciclo, fazendo emergir 

dimensões que  já advêm do passado: existem elementos que se mantêm uma vida inteira 

(são transversais à história de vida) e outros que são mais relevantes num determinado ponto 

do ciclo de vida (passado, presente ou futuro). As expetativas futuras, por exemplo, são 

muito significativas para a qualidade de vida das pessoas idosas:  é importante saber o que 

as pessoas idosas desejam ou esperam para o seu futuro. Existe uma certa aproximação a 

determinados indicadores do Eurostat relativamente à qualidade de vida, no entanto, não 

todos. Analisando o passado, verifica-se que a pessoa idosa atribuiu uma grande importância 

a aspetos de auto-realização (educação, realização profissional, sonhos), já o presente está 

mais ligado a aspetos de preservação pessoal (manter contato e união com familiares, filhos 

e netos, relações com amigos ou vizinhos, ocupação, autonomia, saúde), e o futuro está 

ligado à garantia de cuidados próximos dos seus ente queridos (filhos e netos). Salienta-se 

ainda a importância que as relações familiares, o suporte que as pessoas idosas necessitam 

da família, o carinho e ainda o acompanhamento destes familiares. Os próprios filhos e netos, 

a sua presença na vida da pessoa idosa determina em muito a sua qualidade de vida. O 

suporte familiar é um dos pilares essenciais para assegurar qualidade de vida ás pessoas 

idosas. As relações familiares, as relações com amigos ou vizinhos e ainda a companhia dos 

animais de estimação (dimensão não expetável) são dimensões de extrema importância para 

a pessoa idosa.  
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Ao olhar para as entrevistas semiestruturadas verificamos algum alinhamento em 

determinadas dimensões, no entanto, não se atribuiu a mesma importância que as pessoas 

idosas atribuem. Aqui sim, nestas entrevistas a profissionais e outros atores políticos locais 

verifica-se o alinhamento com as políticas que defendem o envelhecimento ativo e saudável. 

Das dimensões mais valorizadas, verifica-se a inserção, participação na sociedade, suporte 

social e a estimulação física e cognitiva (manter ritmos de vida). Existem dimensões que se 

alinham em ambos os instrumentos, como o suporte familiar, no entanto, este detém uma 

maior importância para as pessoas idosas, enquanto que para os atores políticos locais e 

profissionais a dimensão mais valorizada é a participação, inserção e suporte social.  

Consideramos que o maior contributo deste estudo foram as dimensões e/ou pontos-chave 

que influenciam ou ditam a qualidade de vida da pessoa idosa dentro do seu ciclo de vida. 

Deu-se voz à pessoa idosa, foi-lhe possível narrar e relembrar os pontos essenciais da sua 

vida e que ditaram a sua vida no presente e ainda de que forma vão ditar a sua qualidade de 

vida no futuro. Por outro lado, procurámos contribuir para uma reflexão sobre a existência, 

ou não, de um alinhamento entre a perspetiva da pessoa idosa e as políticas implementadas, 

ou seja, se estas vão realmente ao encontro das necessidades das pessoas idosas. É 

importante relembrar, tal como os profissionais e outros atores políticos locais afirmam, a 

sociedade está em constante mudança logo haverá sempre a necessidade de repensar as 

medidas implementadas pois estas até poderiam ser as corretas hoje, no entanto, podem não 

vir a ser daqui a uns anos. É também relevante que os atores políticos realmente verifiquem 

as necessidades dos idosos, pois a defesa do envelhecimento ativo e saudável pode não se 

encaixar as todas as pessoas idosas. Tendo em conta que a velhice enquanto etapa de 

desenvolvimento se subdivide em diversas etapas como young-old (65-75 anos), old-old (75-

80 anos) ou oldest-old (85 e mais anos) (Schaie & Willis, 2002), é importante que as políticas 

possam responder diferenciadamente. É necessário criar soluções que realmente 

correspondam às necessidades destas pessoas idosas, sendo em serviços, no apoio à pessoa 

idosa, criar condições para que garantam as suas necessidades básicas e ainda no apoio e 

suporte familiar.  

Este estudo encerra algumas limitações relacionadas sobretudo com os procedimentos de 

amostragem utilizados.  O tamanho da amostra (em ambos os subgrupos estudados) é 

reduzido. Por outro lado, os participantes no subgrupo de pessoas idosas têm 

maioritariamente idades entre 65 e 75 anos (young old e old), pelo que seria pertinente incluir 



53 

 

na amostra pessoas com 85 e mais anos (oldest-old). Consideramos também que existem 

limitações na recolha, pois esta foi realizada apenas em dois locais (Tondela e Aveiro).  

Consideramos pertinente que estudos futuros sobre a qualidade de vida na velhice possam 

explorar diferenças de género, aprofundando  se existem diferentes perspetivas para estes 

subgrupos e em que dimensões, assim como descrever e comparar a evolução das perspetivas 

sobre a qualidade de vida em diferentes grupos etários: na velhice e ainda antes na vida 

adulta, quando o confronto com o envelhecimento próprio ou o dos pais ou outros familiares 

se torna mais saliente, por exemplo, nos grupos etários dos 30-50 ou 50-65 anos. 

Consideramos igualmente pertinente, tendo em conta os resultados a que chegámos, que 

estudos futuros possam  aprofundar a qualidade de vida na velhice em contextos de  a 

diversidade socioeconómica, diversidade de escolaridade, diversidade de inserção local 

(urbana, rural), bem como a diversidade ao nível das estruturas e composição 

familiar,(especialmente indivíduos sós, casais sem filhos), assim como  estudo da qualidade 

de vida na velhice em pessoas migrantes (emigrantes e imigrantes). Por fim, consideramos 

que seria pertinente explorar a perspetiva da família, sendo o suporte familiar uma das 

dimensões mais importantes para a qualidade de vida na velhice. Desta forma, seria 

pertinente entender as necessidades que os familiares têm de forma a promover esta 

qualidade de vida junto das pessoas idosas.  
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Anexo I Consentimento Informado das narrativas autobiográficas 

 

 Consentimento Informado:  

 

 

 

Caro/a Participante: 

 

 

 

Este trabalho de investigação intitulado “A Qualidade de vida na velhice: indicadores e 

perceção das pessoas idosas”, realiza-se no âmbito do Mestrado em Ciência Política da 

Universidade de Aveiro e tem como principal objetivo entender a perceção das pessoas 

idosas (com 65 e mais anos) sobre a sua qualidade de vida e o que a influencia.  

Esta investigação contempla a realização de uma entrevista e a respetiva gravação áudio. 

Todas as informações dispensadas são confidenciais, servindo unicamente para os fins da 

investigação em causa. A sua participação é voluntária e em qualquer altura poderá recusar 

continuar a participar. Caso venha a ter alguma dúvida em relação à sua participação, pode 

contatar a equipa responsável através do correio eletrónico: stephanie.almeida@ua.pt 

 

O seu contributo como fundamental para a investigação. Desde já agradecemos a sua 

disponibilidade em participar nesta investigação. 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO  

Após ter tomado conhecimento dos objetivos da investigação, declaro que aceito participar 

voluntariamente na mesma e que permito a gravação e a utilização dos dados recolhidos. 

 Sim                                   Não  

Data: __/__/____ 

 

A equipa de investigação: Stéphanie de Almeida e Marta Faria Patrão 
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Anexo II Guião de Procedimento das narrativas autobiográficas – Protocolo 

  

 

Guião de entrevista: Método da Auto-Confrontação 

1.1. Formulação 

das 

valorações 

pessoais 

(narrativa 

autobiográfica) 

Estas questões procuram guiá-lo para um ou mais aspetos da sua vida que 

poderão ter sido muito importantes para a sua qualidade de vida (bem-estar, 

felicidade, ter uma vida boa), podem ser positivos ou negativos. Começaremos 

por nos focar no passado, passando depois para o presente e finalmente para o 

futuro. 

Passado Presente Futuro 

- Houve no seu passado 

algo (pessoas, 

acontecimentos, 

circunstâncias) que 

tenha sido de grande 

importância para a sua 

qualidade de vida e que 

ainda hoje represente um 

papel importante?  

- Houve no seu passado 

algo (pessoas, 

acontecimentos, 

circunstâncias) que 

tenha influenciado a sua 

qualidade de vida e que 

ainda hoje represente um 

papel importante? 

É livre de recuar no seu 

passado tanto quanto 

quiser. 

- Existe algo na sua 

vida presente (pessoas, 

acontecimentos, 

circunstâncias) que 

seja de grande 

influência na sua 

qualidade de vida? 

- Existe algo na sua 

vida presente (pessoas, 

acontecimentos, 

circunstâncias) que 

esteja a exercer grande 

influência na sua 

qualidade de vida? 

 

- Antevê algo (pessoas, 

acontecimentos, 

circunstâncias) que venha 

a ser de grande 

importância ou influência 

para a sua qualidade de 

vida no futuro? 

- Tem algum objetivo 

futuro que considera que 

pode vir a desempenhar 

um papel para a sua 

qualidade de vida? É livre 

de olhar o futuro tão longe 

quanto deseja. 

 Para explorar acontecimentos/circunstâncias: O que aconteceu? Quando? Quem 

esteve envolvido? Como se desenvolveu? Qual foi o desfecho? Porque razão é 

importante? Identificar o tempo em que aconteceu. 

 

2. Discriminação 

dos termos 

afetivos  

 

Os acontecimentos da nossa vida despertam sentimentos. Para cada uma das 

frases que criou indique, numa escala de de 0 a 5 (0-nada; 1- um pouco; 2- de 

alguma forma; 3- bastante; 4- muito; 5-muitíssimo) a intensidade que lhe 

despertam os seguintes sentimentos: alegria, autoconfiança, ânimo, 

desapontamento, força, entusiasmo, proximidade, ternura, infelicidade, amor, 

confiança, carinho, desgosto, sucesso, impotência, felicidade. 
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Anexo III Consentimento Informado das entrevistas semiestruturadas 

 

 

 

 

Consentimento Informado: 

 

Caro/a Participante: 

 

Este trabalho de investigação intitulado “A Qualidade de vida na velhice: indicadores e seu 

significado para as pessoas idosas numa perspetiva autobiográfica”, realiza-se no âmbito do 

Mestrado em Ciência Política da Universidade de Aveiro e tem como principal objetivo 

explorar qual o grau de alinhamento entre a perceção dos idosos sobre a qualidade de vida e 

as políticas adotadas em relação ao envelhecimento. 

Esta investigação contempla a realização de uma entrevista semiestruturada e a respetiva 

gravação áudio. Todas as informações dispensadas são confidenciais, servindo unicamente 

para os fins da investigação em causa. A sua participação é voluntária e em qualquer altura 

poderá recusar continuar a participar. Caso venha a ter alguma dúvida em relação à sua 

participação, pode contatar a equipa responsável através do correio eletrónico: 

stephanie.almeida@ua.pt 

 

O seu contributo como fundamental para a investigação. Desde já agradecemos a sua 

disponibilidade em participar nesta investigação. 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO  

Após ter tomado conhecimento dos objetivos da investigação, declaro que aceito participar 

voluntariamente na mesma e que permito a gravação e a utilização dos dados recolhidos. 

 Sim                                   Não  

Data: __/__/____ 

 

A equipa de investigação: Stéphanie de Almeida e Marta Faria Patrão 
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Anexo IV Guião de Entrevista a profissionais e outros atores políticos locais – Protocolo 

 
 
  GUIÃO DE ENTREVISTA A STAKEHOLDERS NA COMUNIDADE 

I. INTRODUÇÃO 

 

a) Apresentação e descrição do estudo; 

b) Assinatura do consentimento informado 

II. CARATERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO 

a) Idade; 

b) Género; 

c) Nível de escolaridade; 

d) Profissão;  

e) Função que desempenha; 

f) Duração 

III.  PERSPETIVAS SOBRE A QUALIDADE DE VIDA NA VELHICE 

• 3.1. Como definiria a qualidade de vida na velhice. Diferente da 

qualidade de vida noutras etapas do ciclo de vida? Em que sentido?  

• 3.2. Em geral, acha que as políticas adotadas em Portugal acerca do 

envelhecimento ativo e saudável, que estão de acordo com as diretivas 

europeias estão a ir ao encontro das necessidades dos idosos? 

• 3.3. Quais os aspetos que considera mais importantes para a qualidade de 

vida na velhice? No passado? No presente relativamente ao futuro? 

Diferem de outras fases do ciclo de vida. Em que sentido? 

• 3.4. [Incidente crítico] Houve algum episódio que tenha ficado gravado 

na sua memória que se associe à qualidade de vida das pessoas idosas. 

Peço-lhe que o relate tão pormenorizadamente quanto possível? 

Considera-o positivo? Negativo? Porquê? 

IV. POLÍTICAS LOCAIS 

▪ 4.1. No seu município/Instituição estão a ser aplicadas 

medidas/iniciativas direcionadas para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas idosas? Poder-me-ia enumerar algumas? Outras, mesmo que não 

sendo diretamente relacionadas, na sua opinião contribuam? 

▪ 4.2. Na sua perspetiva que papel é que o governo local tem no que diz 

respeito à qualidade de vida dos idosos, tendo em conta a sua 

aproximação? 

▪ 4.3. Em que sentido estão a contribuir para a melhoria da qualidade vida 

(o que alteram na vida das pessoas idosas que pode fazer aumentar a sua 

qualidade de vida)? Qual foi a motivação para a aplicação destas 

medidas?  

▪ 4.4. Sendo o envelhecimento um assunto tão desafiante para a Europa, 

face a isto acha necessário um reajuste? 
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Anexo V Classificação em Categorias e Tipos 
 

Valorações e sua Classificação em Categorias 
 

Passado 
Valoração (sub)categoria Tipo 

- “Uma infância com muito amor e carinho dos pais” 

(Sujeito 1) 

Suporte familiar HH 

- “Para mim conta muito a união com os outros muito 

muito. Sou feliz quando somos unidos uns com os 

outros” (Sujeito 1) 

Suporte familiar HH 

- “A primeira pessoa da minha vida foi a minha mãe, a 

minha mãe é que me criou, pôs-me no mundo, 

alimentou-me, mandou-me para a escola aprender a 

ler” (Sujeito 4) 

Suporte familiar +S 

- “A minha morreu quando eu tinha 5 anos, nós eramos 

4 filhos e fomos divididos. Eu vim para Aveiro com o 

meu tio, ele era irmão da minha mãe. Entretanto fui 

criada com os filhos deles, fui criada como uma filha 

até à data do casamento” (Sujeito 5) 

Suporte familiar -S 

- “Houve um dia em que fui para a praia com uma 

prima minha, a tal prima que foi criada comigo. Ela 

andava de bebé e o médico aconselhou-a a ir para a 

praia. Ela para não ir sozinha pois o marido trabalhava 

pediu à mãe a minha tia para me deixar ir com ela” 

(Sujeito 5) 

Suporte familiar HH 

- “Eu nunca fui abrir a porta ao meu marido, isto tudo 

porque a minha tia com aquele medo que a gente desse 

algum beijo ou isso tudo” (Sujeito 5) 

Suporte familiar HH 

- “Estava em jogo o nosso futuro e o do nosso filho” 

(Sujeito 6) 

Suporte familiar HH 

- “As relações familiares acho que são muito 

importantes para a vida de qualquer pessoa e 

influenciam bastante o futuro de qualquer um porque 

eu acho que a família é um pilar essencial para a vida. 

A minha maneira de pensar é assim porque a família é 

mesmo muito importante” 

(Sujeito 6) 

Suporte familiar HH 

- “Este também foi um ponto marcante a vinda da 

minha afilhada para nossa casa” (Sujeito 6) 

Suporte familiar HH 

- “Namorámos um ano sensivelmente já com aquele 

desejo de formamos família” (Sujeito 7) 

Suporte familiar HH 

- “Os meus pais, os meus avós, irmãos foram as 

pessoas mais importantes e claro a partir dessa altura 

fui aprendendo coisas que hoje me são uteis” (Sujeito 

8) 

Suporte familiar HH 

- “As pessoas ainda hoje sabem o quanto a minha mãe 

era valorizada para elas. Era uma mulher que sabia 

esperar e não comentava as dividas que tinham e 

acabavam por pagar” (Sujeito 8) 

Suporte familiar HH 

- “Eu e os meus irmãos trabalhamos muito, 

trabalhávamos imenso, mas era com muito gosto, nós 

fazíamos aquilo tudo e gostávamos. Nascemos ali e 

gostávamos daquilo” (Sujeito 8) 

Suporte familiar 

 

 

HH 
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- “E depois veio a família” (Sujeito 9) Suporte familiar HH 

- “Eu quando era miúdo nós tínhamos sempre como 

um valor muito grande a família” (Sujeito 10) 

Suporte familiar HH 

- “Foi uma alegria muito grande para mim os meus 

dois filhos, foi uma grande felicidade para mim. Eles 

ainda hoje são muitos meus amigos, eduquei-os como 

devia ser, não há ninguém que diga mal deles também 

não têm razões para isso” (Sujeito 1) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência  

HH 

- “Há também coisas positivas na minha vida que é o 

casamento dos meus filhos e que constituem família. 

São momentos de verdadeira felicidade para mim e 

felizmente já com bastantes anos de vida juntos” 

(Sujeito 4) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

+S 

- “Com isto surgiram também os meus netos, que são 

uma fonte de orgulho, uma fonte de felicidade que não 

tem descrição. Quando me visitam dá-me um prazer e 

um grande gosto” (Sujeito 4) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

+S 

- “Entretanto nasceram 4 filhos, fomos muito felizes. 

São todos muito bons para mim, têm muito valor. São 

meus amigos, são espetaculares” (Sujeito 5) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Depois eles cresceram e casaram. O mais novo 

casou-se e foi o único que me deu o neto dos 4 filhos” 

(Sujeito 5) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Ao fim-de-semana o meu marido dizia assim aos 

meus filhos mais velhos, cada um vai pegar na sua 

vassoura e vão varrer aqui os pátios. O meu mais velho 

não disse nada, mas o mais novo estava tão danadinho, 

furioso do pai mandar varrer que ele pega numa 

vassoura, começa a fazer força na vassoura a carregar 

mesmo até que partiu a vassoura” (Sujeito 5) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

AMB 

- “O meu Alfredo não queria ter o trabalho de fazer a 

cama então pedia à irmã “Ticha” para lhe fazer a cama 

que depois dava-lhe dinheiro. Ainda lhe dava 5, 10 ou 

20 escudos, ainda era dinheiro. Tudo só para não fazer 

a cama, veja só o calibre que ele era” (Sujeito 5) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

AMB 

- “O meu marido não queria que eu trabalhasse, cuidei 

dos filhos até porque havia muita fralda para mudar e 

lavar. Eles foram criados com muito amor e carinho, 

nada lhes faltava” (Sujeito 5) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

-O 

- “A entrada para Universidade foi também um passo 

muito difícil afastar-me um bocado do meu filho foi 

um bocado complicado” (Sujeito 6) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Quando ele acabou o curso, acabar o curso dele para 

mim foi sei lá é uma coisa que nem se explica. É um 

sentimento de felicidade tão grande e um orgulho tão 

grande que deixa-nos sem palavras, sem forma de 

explicar” (Sujeito 6) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Veio a minha neta, outro acontecimento muito 

importante para mim” (Sujeito 6) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “As duas mais velhas já estão formadas e a mais nova 

anda a tirar farmácia em Coimbra” (Sujeito 7) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Isto também se refe um pouco para trás que é o 

nascimento das minhas filhas que foi algo muito 

importante para mim” (Sujeito 8) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

 

HH 

- “A partir daqui foi criar a família que existe 

atualmente, são duas meninas e dois meninos” (Sujeito 

9) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

 

HH 
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- “Os filhos mantiveram-se cá até á idade de iniciar a 

vida deles e a de trabalho” (Sujeito 9) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Os filhos a crescerem e nós a educá-los conforme 

essas regras sem problemas digamos sem grandes 

problemas financeiros felizmente. Habituámo-nos a 

uma vida boa, mas regrada. Achamos que os filhos 

também foram por esse caminho e neste momento 

também seguem esse caminho” 

(Sujeito 10) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Os meus filhos são muito trabalhadores e 

preocupados também já com os filhos, os nossos netos. 

Tudo isto é muito importante e influencia bastante a 

minha QdV” (Sujeito 10) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Conheci um rapaz português, o meu marido era da 

construção civil, trabalhou também em empresas 

grandes. Depois de casado, pôs-se a trabalhar por conta 

própria. Foram momentos muito bons na nossa vida 

com um viver de nível alto” (Sujeito 2) 

Relação/União conjugal +O 

- “Casei-me com a mulher com que estou hoje já há 55 

anos” (Sujeito 4) 

Relação/União conjugal  +O 

- “Lá fomos então, foi quando ele me pediu em 

namoro, ao fim de 5 anos pediu-me em namoro no dia 

25 de julho e nunca mais me esquece. Só no fim de 5 

anos é que ele me começou a tratar por tu e eu 

continuava a tratá-lo por você, andamos assim meses e 

meses. Casamos no ano a seguir em outubro” (Sujeito 

5) 

Relação/União conjugal  HH 

- “Eu tinha então 14 anos quando conheci o meu 

marido, ele estava na tropa lá no quartel. Todos os dias 

eu ia fazer qualquer coisa, ele via-me e atravessava a 

rua para vir falar comigo e ás vezes estava de serviço, 

mas mesmo assim vinha ter comigo. Andámos assim 

anos, cinco anos e tal nesta vida” (Sujeito 5) 

Relação/União conjugal  HH 

“O banquete seria em casa, mas como as coisas 

estavam a demorar a minha tia disse que tinha que ir ao 

que o meu marido respondeu, “Ó dona Gabriela a gente 

fica aqui”, a minha tia respondeu logo, mas vejam lá o 

que é que ficam a fazer por aí. Isto deviam ser umas 9 

da manhã e nós casávamos à uma da tarde” (Sujeito 5) 

Relação/União conjugal  -S 

- “A partir do momento que casei foi mais uma 

amizade que tive. Estamos casados há 37 anos, já são 

muitos anos já” (Sujeito 9) 

Relação/União conjugal  HH 

-“Hoje não há respeito. Sinto até vergonha de alguma 

juventude quando estou na rua. Sinto vergonha em 

especial raparigas em conjunto da escola. Quando 

estou à espera da minha mulher quando vai fazer 

algum exame ou assim, passa um grupo de raparigas 

com palavreados poucos próprios que dão cabal razão à 

atualidade civilizacional da população” (Sujeito 4) 

Relação com figuras 

significativas do passado: 

herança de valores 

 

 

 

 

 

LL 

- “A discriminação que havia na altura, embora não 

fosse o país mais digamos racista, eles até aceitavam 

bem a presença dos portugueses lá, mas mesmo assim 

eramos discriminados” (Sujeito 6) 

Relação com figuras 

significativas do passado: 

herança de valores 

 

-S 

- “A honestidade é muito importante, acho que é o 

maior valor que é isso que eu tenho e tento passar ás 

Relação com figuras 

significativas do passado: 

herança de valores 

LL 
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minhas filhas e foi o que me passaram a mim 

também”(Sujeito 8) 

 

- “No trabalho eramos todos muito unidos uns com os 

outros, não havia diferenças nem desigualdades uns 

dos outros e posso dizer que sempre fui muito feliz 

com esta pessoas que eram muito amigas para me 

ajudarem em tudo apesar dos trabalhos duros. Eu hoje 

aqui em Portugal não encontro isso. Os amigos da 

França ainda hoje se mantêm, telefonamo-nos e quando 

podemos estar juntos estamos” (Sujeito 1) 

Relações com amigos ou 

vizinhos 

HH 

- “Tenho aqui estas vizinhas, as minhas vizinhas todas 

e dou-me com toda a gente aqui sou sociável. Não 

ando mal com ninguém. Para mim isto é importante, 

pois elas são a minha família também, é como uma 

comunidade” (Sujeito 3) 

Relações com amigos ou 

vizinhos 

HH 

- “Eu ainda hoje tenho amigas na Alemanha que a 

gente se telefona quando se faz anos, quando é pelo 

natal, pela páscoa. Ás vezes elas telefonam e eu digo 

que era eu a ligar ao que elas me respondem ligas tu 

para a próxima. Continuamos a ter relações com 

pessoas lá que eram amigas” (Sujeito 3) 

Relações com amigos ou 

vizinhos 

+O 

- “O padre da freguesia que já faleceu além de eu ser 

de classe pobre não me deixou de parte e participei 

num convívio fraterno que me ajudou mais a reforçar a 

minha formação, depois havia festas, reuniões e 

convívios. Íamos participar noutros convívios de 

pessoas mais jovens” (Sujeito 7) 

Relações com amigos ou 

vizinhos 

HH 

- “Tenho as minhas amigas e que fazem parte ainda 

hoje” (Sujeito 8) 

Relações com amigos ou 

vizinhos 

LL 

- “Foram bastantes os colegas de trabalho em vários 

locais e em vários anos amigos estes que ainda hoje se 

mantêm, os que estão vivos, os que já não estão não” 

(Sujeito 9) 

Relações com amigos ou 

vizinhos 

HH 

- “Fez tratamentos aqui para o Parkinson, foi um 

momento muito complicado e marcante. Ia com ele 

para Viseu fazer os tratamentos. Quando o meu marido 

faleceu a minha qualidade de vida também morreu” 

(Sujeito 1) 

Perda/Ausência LL 

- “O meu marido acabou por falecer mais tarde, foi um 

dia que ficou muto marcado para mim porque ele 

faleceu mesmo no dia em que eu fiz 59 anos” (Sujeito 

5) 

Perda/Ausência NS 

- “Deixei os meus pais sozinhos quando fui para 

França e isso marcou-me bastante. Foi uma das coisas 

que me marcou muito. Fizeram muita falta para o meu 

bem-estar e ainda hoje me fazem muita falta os meus 

pais” (Sujeito 1) 

Perda/Ausência -O 

“Fiquei sozinha, e ainda hoje estou sozinha e isso para 

mim marcou-me muito e continua a marcar-me para a 

toda a vida. Vivo com muita solidão. A solidão não 

contribui para o meu bem-estar. Sinto muita falta das 

pessoas que estavam comigo” (Sujeito 1) 

Perda/ Ausência LL 

“Estava habituada na aldeia, a viver com os meus pais 

na aldeia e cheguei á cidade encontrei-me sozinha sem 

a família sem ninguém” (Sujeito 1) 

Perda/ Ausência NS 

- “A escola onde aprendi a ler e a escrever que me 

fizeram seguir na vida e para a minha carreira 

Realização profissional +S 
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profissional. Trabalhei numa serração quando era um 

puto pequenino, trabalhei duro. Mais tarde trabalhei 

num armazém de mercearia” (Sujeito 4) 

- “Quando a situação do meu marido se agravou tive 

que arranjar um trabalho. Ele deixou de trabalhar e eu 

tive que me obrigar a trabalhar. Foi um trabalho que foi 

duro para mim porque eu não estava habituada ao 

trabalho da terra. Mas foi difícil porque eu não estava 

habituada, alimentava-me mal até porque eu tinha o 

meu marido para tratar, tinha de sair de madrugada de 

casa” (Sujeito 5) 

Realização profissional -O 

- “Ao fim ao cabo, ainda tive um bocadinho de sorte 

neste aspeto porque uma amiga trabalhava ali numa 

firma e essa senhora arranjou outro trabalho ao que ela 

me perguntou se eu não queria ir para o lugar dela que 

era serviços de limpeza. Eu aceitei claro, tive que 

aceitar para ter um rendimento ao final do mês para 

realmente sustentar esta casa, eramos 6 pessoas não era 

brincadeira nenhuma” (Sujeito 5) 

Realização profissional 

 

 

 

HH 

- “Deixar de trabalhar foi difícil, tive saudades. Eu 

dava-me bem com toda a gente lá dentro, eram todos 

muito amigos e tive muitas saudades” (Sujeito 5) 

Realização profissional -S 

- “Depois da escola tive oportunidade de aprender um 

ofício que eu gostava. Ao longo de toda a minha vida 

até hoje nunca fiz outra coisa. Continuei sempre em 

carpintaria embora com mais algumas variantes 

digamos” (Sujeito 6) 

Realização profissional +S 

- “A partir daqui, viemos trabalhar por conta própria 

abrimos um negócio” (Sujeito 6) 

Realização profissional +S 

- “Quando terminei o serviço militar foi iniciar a vida 

de trabalho, a vida de luta. Trabalhei toda a vida na 

área da construção civil. Foi daqui que fiz a vida até 

atual” (Sujeito 9) 

Realização profissional +S 

- “Outra coisa que me marcou bastante foi a forma 

como arranjei emprego, aliás foi o único. Portanto é 

raro uma pessoa estar só num emprego, só tive um 

emprego/trabalho. Isso marcou-me bastante porque eu 

tive a sorte de entrar numa empresa com muito bons 

princípios também, uma empresa que na altura estava a 

crescer no país bastante mesmo. Comecei de baixo 

como é obvio e acabei como administrador da 

empresa” (Sujeito 10) 

Realização profissional HH 

- “Nós, era-nos pedido ume esforço, mas eramos 

compensados, havia aqueles princípios da empresa de 

duas vezes por ano ou ás vezes mais se fosse caso disso 

distribuir também alguma coisa e muitas vezes não era 

só na distribuição das coisas” (Sujeito 10) 

Realização profissional HH 

- “Na vida profissional acabou porque a empresa, uma 

empresa dedicada à construção grande (pontes, 

viadutos), nós fizemos muito trabalho, Portugal fez 

muito trabalho, trabalho a mais até nesta área. Houve 

uma altura em que começou a faltar o mercado e as 

empresas acabaram por ter alguma dificuldade” 

(Sujeito 10) 

Realização profissional LL 

- “Depois comprei terreno para fazer a casa. A minha 

vida foi melhorando. Emigramos para conseguir ter 

esta casa” (Sujeito 3) 

Sonhos/expetativas HH 



69 

 

- “Quando emigrei há um momento muito feliz, que foi 

a carta de condução na altura que tirei na Alemanha. 

Foi um êxito que me deu orgulho” (Sujeito 4) 

Sonhos/expetativas +S 

- “Depois do casamento fomos para Coimbra, ali 

mesmo no centro de Coimbra. Eu chorei quando saí de 

casa porque nunca tinha saído assim, foi um momento 

diferente eu entreguei-me. Foi na altura que me 

entreguei assim ao meu marido. Foi uma coisa muito 

especial para mim e inesquecível mesmo” (Sujeito 5) 

Sonhos/expetativas HH 

- “Até hoje os marcantes para mim foram, o meu 

casamento, o nascimento do meu filho e depois disso a 

entrada dele na Universidade que foi para mim um 

orgulho enorme” (Sujeito 6) 

Sonhos/expetativas 

 

 

 

HH 

- “O processo repetiu-se, o que se passou com o meu 

filho volta a passar-se outra vez com a minha afilhada. 

Agora está a acabar e vai ser mais um acontecimento 

importante para mim” (Sujeito 6) 

Sonhos/expetativas HH 

- “Entretanto consegui realizar mais um sonho que foi 

construir a minha casa. Surgiu uma oportunidade que 

eu não podia desperdiçar, comprei um terreno e a 

seguir construi a casa dos meus sonhos” (Sujeito 6) 

Sonhos/expetativas +S 

- “Trabalhei para ter uma motorizada pequena 

conforme os colegas na altura já tinham, mas tive que 

ganhar, trabalhar para ela” (Sujeito 7) 

Sonhos/expetativas HH 

- “Uma pessoa na juventude é normal começa logo à 

procura de encontrar uma rapariga que goste e que ela 

também esteja de acordo, porque o meu desejo era 

realmente formar uma família” (Sujeito 7) 

Sonhos/expetativas HH 

- “Andei oito horas para lá e oito horas para cá sem 

parar. Um dia de trabalho ali no ar foi excitante” 

(Sujeito 7) 

Sonhos/expetativas HH 

- “Aqui o nosso ninho, a nossa casa que também foi 

com muito sacrifico. Foi um sonho, porque cultivamos 

este sonho, vivemos durante 7 anos em casa dos sogros 

e não é a mesma coisa” (sujeito 7) 

Sonhos/expetativas HH 

- “Quando emigrei tinha o desejo de comprar um 

carrito e comprei e depois mais tarde faz agora vinte e 

anos comprei outro com mais capacidade, ainda as 

filhas eram solteiras para a gente poder ir passear” 

(Sujeito 7) 

Sonhos/expetativas HH 

- “Eu acho que o trabalho até é bom e faz com que a 

pessoa cresça e faz com que a gente pense menos nas 

doenças. Não há tempo para pensar nelas” (Sujeito 8) 

Participação social/ocupação HH 

- “Eu dediquei-me muito à pequena agricultura caseira, 

então eu tinha todos os dias compromissos de tratar de 

animais, eu tinha galinhas, coelhos e tinha as minhas 

hortas de onde eu tirava os alimentos necessários para 

alimentar esses animais e coisas que nós 

aproveitávamos para o dia-a-dia e para nós comermos” 

(Sujeito 10) 

Participação social/ocupação HH 

- “Aprender a ler, foi a coisa mais importante na minha 

vida até, pois se eu não soubesse ler era uma triste” 

(Sujeito 1) 

Educação/Experiências 

Formativas 

HH 

- “O que ficou muito gravado na minha memória era 

quando eu era menina que eu me lembro a partir dos 

meus 7 anos andava na escola primária, nesta altura 

vivia-se em Alverca no Ribatejo. O meu pai era 

Educação/Experiências 

Formativas 

+O 
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empregado na Ómega e a minha mãe era uma senhora 

fada do lar e foi engraçado até eu chegar à 4ª classe foi 

tudo normalmente com as meninas daquela aldeia” 

(Sujeito 2) 

- “Lembro-me que era a professora Antónia, no último 

trimestre ou no penúltimo da quarta classe ela era de 

Castelo Branco e não podia ir todas as semanas a casa, 

ela tinha então a família dela em Castelo Branco e ela 

vivia lá na “aldeiazinha” na altura de aulas. Mas foi 

muito engraçado quando fomos depois fazer o exame, 

o exame já era feito em Alverca que era a vila, todos 

nós passámos à nossa prova oral e depois à prova 

escrita” (Sujeito 2) 

Educação/Experiências 

Formativas 

 

 

 

 

HH 

- “Lembro-me que chegamos ao sexto ano e com o 

sexto ano as pessoas já podiam ir trabalhar e a maior 

parte dos meus colegas tudo saiu da escola e eu fui 

dizer para os meus pais que também queria sair e ir 

trabalhar. Então eu continuei e depois foi muito giro 

porque eu via os colegas a trabalhar em trabalhos mais 

baixos e eu conseguir trabalhar para um sítio um 

bocadinho melhor, ganhar melhor e assim formei-me 

operadora do telex dos correios. Fizeram pouco de 

mim e está a ver consegui melhor” (Sujeito 2) 

Educação/Experiências 

Formativas 

HH 

- “Recebi uma proposta de bolsa de estudos, mas não 

podia aceitar porque seria necessária roupa decente o 

que não havia. Foi um momento de muita frustração” 

(Sujeito 4) 

Educação/Experiências 

Formativas 

+S 

- “Fiz o 4º ano pois este era obrigatório e regressei dois 

anos depois para fazer a 6ª classe, por opção minha. 

Foi me proposto se queria ou não e eu aceitei. Embora, 

à partida a minha ideia era ter continuado a estudar 

após a 4ªclasse, mas como os meus pais não tinham 

possibilidades tive que me melindrar àquilo. Isto foi 

muito importante porque eu podia ter escolhido ir fazer 

como os meus colegas da minha idade que foram 

trabalhar e ganhar dinheiro, e eu deixei isso de parte 

para ir aprender mais qualquer coisa. Portanto, 

consegui uma formação um pouco mais acima em vez 

de ir ganhar dinheiro como os outros” (Sujeito 6) 

Educação/Experiências 

Formativas 

HH 

- “Educação que a minha falecida mãe me deu com 

algum castigo quando eu merecia e acho que foi muito 

bem utlizado para fazer de mim um homem” (Sujeito 

7) 

Educação/Experiências 

Formativas 

HH 

- “A nível escolar tive azar nas duas primeiras classes 

com a professora que me calhou e tive sorte depois nas 

outras duas tive sorte porque era uma professora muito 

exigente e que nos castigava para nós aprendermos. Há 

uma parte positiva e outra negativa” (Sujeito 7) 

Educação/Experiências 

Formativas 

HH 

- “O ensino religioso influenciou também a minha vida 

desde criança até à idade que estou adulto” (Sujeito 7) 

Educação/Experiências 

Formativas 

HH 

- “Andei a estudar aqui na terra, depois mais tarde fui 

dos poucos alunos aqui eramos tão poucos alunos que 

sabíamos exatamente quem eramos 3 ou 4 só a estudar 

em Aveiro no liceu. Acabamos por fazer aptidões e 

fomos para a escola para o liceu. Fizemos nessa altura 

era o 7º ano, depois fizemos aptidões, fiz a aptidão e 

entrei na universidade” (Sujeito 10) 

Educação/Experiências 

Formativas 

HH 
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- “Até depois de me casar foi difícil porque o meu 

marido foi para a tropa e eu fiquei com duas filhas, na 

altura ele andava lá na tropa e foi muito tempo, foram 

43 meses. Quando ele voltou da tropa a vida começou 

a melhorar” (Sujeito 3) 

Educação/Experiências 

Formativas 

HH 

- “Fiz serviço militar. Foi importante sim porque 

complementou, portanto, a minha formação cívica. 

Tornou-me ainda mais homem. Nesse tempo havia 

valores e havia exemplos de respeito que hoje entendo 

que existe pouco” (Sujeito 4) 

Educação/Experiências 

Formativas 

 

+S 

- “O serviço militar foi muito marcante, começou por 

ser muito negativo para mim porque não estava 

habituado àquelas regras tão difíceis. Estava habituado 

a andar em liberdade, foi um bocado difícil, mas no 

final acabei por aprender muita coisa e foi muito 

positivo para mim. O serviço militar é mesmo muito 

bom para qualquer pessoa. Acho mesmo que todos 

deviam passar por lá” (Sujeito 6) 

Educação/Experiências 

Formativas 

+S 

- “Achei que foi muito útil também para a minha 

formação o serviço militar. Fui conhecer zonas, foi nos 

entroncamentos internos, se eu não tivesse ido 

certamente ainda hoje não conhecia aquelas zonas” 

(Sujeito 7) 

Educação/Experiências 

Formativas 

HH 

- “Prestei serviço ao estado, teve importância até para 

os dias de hoje” (Sujeito 9) 

Educação/Experiências 

Formativas 

HH 

- “O fato de alguns terem saído do país demonstra as 

circunstâncias em que o país não tem grandes 

condições para que toda a gente cá viva, há outros 

países que talvez ofereçam melhores condições” 

(Sujeito 9) 

Condições sociais/serviços AMB 

-S 

- “O meu marido ficou doente, acabou por ir para o 

desemprego e eu também pois já não havia grandes 

trabalhos” (Sujeito 1) 

Saúde -O 

- “Fui operado duas vezes ás hérnias, a última fez 

agora um ano em maio. Foi uma fase menos positiva, 

mas pronto após a operação considero-me positivo 

porque fiquei bem” (Sujeito 7) 

Saúde HH 

- “Já à vinte e tal anos que me foi detetado os diabetes 

e graças ao médico que percebeu e começou logo a 

medicar-me e daí mantenho a medicação para os trazer 

controlados. Sou diabético na fase dois, não aquela de 

andar a tomar insulina, mas sim medicação.  Tenho que 

tomar à vida para ter uma vida estável” (Sujeito 7) 

Saúde HH 

- “Quando casei vim viver para Lisboa, não consegui 

arranjar trabalho voltei para casa dos meus pais, depois 

o meu marido foi para a França e depois fui lá ter com 

ele. Na França foi muito duro, naquele tempo foi muito 

duro mesmo. Fiquei lá muitos anos, quase 40 anos” 

(Sujeito 1) 

Acontecimentos de vida não 

normativos/Experiências 

dolorosas 

NS 

- “O meu marido já veio reformado para Portugal, eu 

só me reformei 2 anos mais tarde. Foi muito duro para 

mim porque eu já estava muito habituada à França, 

com as pessoas que eram muito unidas, os meus 

vizinhos eram todos muitos meus amigos nunca tive 

problemas com eles” (Sujeito 1) 

Acontecimentos de vida não 

normativos/Experiências 

dolorosas 

-S 
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- “Com 12 anos os meus pais emigraram para a África 

do Sul, fui para um país estrangeiro aprender outras 

línguas, no meu tempo era obrigatório o inglês e o 

afrikaans que eram as línguas principais, mas depois 

também havia as línguas indígenas mas nós tínhamos 

que aprender as línguas principais do país.  Lembro 

que foi difícil primeiro a adaptação, o primeiro ano foi 

um bocadinho complicado porque eu não sabia” 

(Sujeito 2) 

Acontecimentos de vida não 

normativos/Experiências 

dolorosas 

 

 

 

 

 

HH 

- “Apesar de sermos portugueses, também se viveu 

muitos anos fora. Tive 20 anos na Africa do Sul. Ora 

volta-se ao nosso país, mas a nossa vida não é igual. Eu 

sofri mais um bocadinho porque estava habituada ao 

meu trabalho e aqui não pode fazê-lo porque tinha os 

miúdos pequeninos e não havia creches no meu tempo 

não havia nada” (Sujeito 2) 

Acontecimentos de vida não 

normativos/Experiências 

dolorosas 

HH 

- “Eu fui para a Alemanha com 28 anos porque não se 

podia viver aqui com as dificuldades em Portugal” 

(Sujeito 3) 

Acontecimentos de vida não 

normativos/Experiências 

dolorosas 

+S 

- “Quando emigrei foi trabalhar, poupar e gerir tudo 

para construir uma habitação. Para ter o conforto 

indispensável para mim e para os meus filhos. Procurar 

dar educação e cultura aos meus filhos. Mandei-os para 

o liceu, para a escola. Uma das filhas formou-se, os 

outros não tiraram um curso, mas tiraram 

conhecimentos para se governarem na vida” (Sujeito 4) 

Acontecimentos de vida não 

normativos/Experiências 

dolorosas 

+S 

- “Em 96 regressámos a Portugal” (Sujeito 6) Acontecimentos de vida não 

normativos/Experiências 

dolorosas 

HH 

- “A seguir à tropa assim que fiquei livre com os 

documentos na mão emigrei dois anos para a falecida 

Venezuela” (Sujeito 7) 

Acontecimentos de vida não 

normativos/Experiências 

dolorosas 

HH 

- “Houve uma vez que já estava a chegar a casa, ouvi 

muitas ambulâncias a onde a coisa de 3km de minha 

casa que era o centro de Pretória arrebentou uma 

bomba a onde  carros foram pelo ar, naquela hora o 

meu marido também vinha a vir para casa só que ele 

vinha de outro lado da cidade e sentiu a estrada a 

tremer quando arrebentou a bomba. Foi muito triste 

porque morreram crianças, pessoas adultas e puseram 

mesmo na hora de ponta a onde estava também muita 

gente à espera de autocarros. Não foram só os carros 

pelo ar, mas sim também os corpos das pessoas, isto foi 

muito, mas muito triste. Os ataques terroristas foram 

perto de nós, uns ao pé dos outros. Isto foi uma 

situação muito triste” (Sujeito 2) 

Acontecimentos de vida não 

normativos/Experiências 

dolorosas 

NS 

- “Tive um passado difícil, o tempo que andei a servir. 

Fui sempre escravizada. Eu até quando penso no 

passado é difícil” (Sujeito 3) 

Acontecimentos de vida não 

normativos/Experiências 

dolorosas 

-O 

- “Eu fui criado numa aldeia numa zona rural. Nunca 

saí para muito longe da aldeia até aos 18 anos vivi aqui 

num raio de 20km à volta da aldeia. A primeira vez que 

fui a Viseu tinha 18 anos. Senti-me digamos mais 

independente, senti-me já alguém porque consegui ir a 

uma cidade sozinho sem a ajuda de ninguém” (Sujeito 

6) 

Autonomia vs. Dependência +S 

Presente 
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- “Problema que surgiu que veio a ser de uma herança 

que eu queria tanto ver o “fundo ao tacho”, mas ainda 

não consegui ainda não se chegou a partilhas” (Sujeito 

2) 

Suporte familiar LL 

“Só quero paz, só quero o que me pertence não quero 

mais nem menos. Só queria que tudo terminasse, cada 

um pagar o que tem a pagar” (Sujeito 2) 

Suporte familiar NS 

- “Os meus filhos e os meus netos são muito 

importantes, ajudam-me sempre e estão comigo 

quando podem. A minha bisneta é alegria da casa, já 

vai fazer 2 aninhos. O nascimento dos meus netos e da 

minha bisneta foi algo muito marcante para mim. Eles 

são muito meus amigos” (Sujeito 1) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Nessa altura nasceu depois o nosso netinho chamado 

Hugo ele (o marido) já estava na Alemanha nessa 

altura. Ficou feliz de saber que tinha um netinho 

menino. Essa foi a parte mais feliz da altura. A nossa 

vida começou a surgir um bocadinho melhor, eu e o 

meu netinho chegamos a ir visitá-lo lá estar um mês ou 

dois com ele” (Sujeito 2) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

NS 

- “Os meus filhos colaboram bastante comigo e hoje 

em dia também tenho 3 netos. Trazem-me uma alegria 

muito grande, é um complemento de vida” (Sujeito 2) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Já tenho 5 netos, foi marcante porque só via os do 

meu Carlos que estavam na Alemanha e agora vieram 

para cá. O da minha Isabel só o via nas férias quando 

eu vinha da Alemanha e os da Rosa igual” (Sujeito 3) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “As pessoas de momento que fazem parte são os 

meus netos, os meus filhos, mas os meus netos são 

pronto a minha alegria” (Sujeito 4) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

NS 

- “A minha companhia é o meu filho e aminha filha” 

(Sujeito 5) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Tenho o meu filho e a minha neta a viver comigo. 

Isto é outro ponto positivo, apesar de estar a viver o 

sonho de viver na minha casa ainda consegui ter esse 

suplemento de vida que é ter o meu filho comigo e a 

minha neta” (Sujeito 6) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Acompanhar o crescimento dela para mim é a 

melhor prenda que um avô pode ter” (Sujeito 6) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Agora no presente a coisa mais importante para mim 

foi o nascimento dos meus netos, eles são os meus 

queridos” (Sujeito 8) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Os netos são a nossa segunda família que nós temos 

ou a mais importante atualmente. São três netos por 

enquanto” (Sujeito 9) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “A presença deles é muito importante, aliás é a coisa 

mais importante neste momento é aquilo que sentimos 

mais prazer de momento. É poder estar a fazer pelos 

netos aquilo que não foi possível fazer na altura pelos 

filhos. Acompanhar desde pequeninos isto porquê, 

porque já são 4 netos em que o mais novo tem 1 ano e 

o mais velho já tem 11” (Sujeito 10) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “O casamento realiza os sonhos que já vêm de longa 

data” (Sujeito 7) 

Relação/união conjugal HH 

- “Marca-me muito, não sou feliz ao ver as pessoas a 

serem falsas e egoístas umas com as outras. Não me 

faz sentir nada bem” (Sujeito 1) 

Relação com figuras 

significativas do passado 

(herança de valores) 

LL 
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- “Sentir-me útil, poder ajudar os outros. As pessoas 

dizem-me sempre para lá ir visitar, são pessoas de 

família e pessoas que eram minhas amigas que estão 

em casa de uma prima que toma conta de pessoas 

idosas e sempre que posso vou lá visitar” (Sujeito 1) 

Relação com figuras 

significativas do passado 

(herança de valores) 

HH 

- “Quando alguém não tem, gosto de dividir e essas 

pessoas também dividem comigo quando eu não tenho 

alguma coisa e se elas tiverem elas dividem comigo” 

(Sujeito 3) 

Relação com figuras 

significativas do passado 

(herança de valores) 

HH 

- “Tenho vizinhos que já são amigos de escola também 

e que se mantêm” (Sujeito 3) 

Relações com amigos ou 

vizinhos 

+O 

- “Para mim tem muito valor porque sei que não estou 

totalmente sozinha no dia-a-dia, se me acontecer 

alguma coisa eles estão lá para me ajudar. Brincamos 

muito os 3, são muito traquinas, pulam muito. O que 

me vale a mim são os animais” (Sujeito 1) 

Relação com animais de 

estimação 

HH 

- “Gosto muito de animais, os animais são seres que 

nos compreendem também. Os meus cãezinhos e 

pássaros fazem parte do meu dia-a-dia” (Sujeito 2) 

Relação com animais de 

estimação 

HH 

- “Tenho os meus cachorros, gosto muito deles. Dão 

me alegria, distraem-me. Os meus cachorros apanhados 

na rua que outros abandonaram e que eu acarinho. 

Também me dão muita alegria, eu gosto muito deles. 

Também tenho gato, o mimi que gosto muito dele” 

(Sujeito 4) 

Relação com animais de 

estimação 

+O 

- “Os meus animais, são os meus meninos todos. São a 

minha companhia, os animais só lhes faltava falar” 

(Sujeito 5) 

Relação com animais de 

estimação 

HH 

- “Após 2 anos de estar lá, recebemos a triste noticia da 

doença que ele apanhou que foi o “cancer” de nome 

Linfoma. Teve internado e em 4 meses ele faleceu.  

Isto foi muito marcante ainda hoje. A vida tomou uma 

mudança de duzentos e tal graus” (Sujeito 2) 

Perda/Ausência AMB 

- “O meu presente é um bocadinho mais complicado, já 

uma sou viúva” (Sujeito 2) 

Perda/Ausência NS 

- “Atualmente os filhos todos estão a governar a vida, 

estou eu mais a velha a ter que abrir a porta da casa de 

manhã e fechá-la à noite. Há sempre a falta da 

companhia de quem nós criámos, mas pronto cada um 

tem que governar a vida quando chega a época que tem 

que se governar” (Sujeito 9) 

Perda/Ausência HH 

- “É importante esta linha de sucesso e principalmente 

mantê-la de pé durante os anos da crise que não foi 

nada fácil” (Sujeito 6) 

Realização profissional +S 

- “Quando eu penso nas despesas que tinha no início 

quando abri a empresa e comparo com as que tenho 

hoje é de doidos. Isto é algo muito negativo porque as 

empresas estão sempre a ser sugadas pelo poder 

político” (Sujeito 6) 

Realização profissional -S 

- “Presentemente estou a viver na minha casa, isto é 

muito importante ás vezes até penso que estou a 

sonhar. Ás vezes nem acredito que é mesmo verdade” 

(Sujeito 6) 

Sonhos/expetativas HH 

- “Nós geríamos de forma a alcançar essa reforma que 

ansiávamos com tudo aquilo que fosse possível, 

também daquilo que os nossos pais nos deram e 

deixaram. Nomeadamente tentar gerir as coisas 

Sonhos/expetativas HH 
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conforme desse, rentáveis e funcionais. É o que temos 

mais ou menos conseguido” (Sujeito 10) 

- “Estar parado é algo que não gosto, estar ocupada é 

muito importante para mim. Tenho que andar a fazer 

sempre alguma coisa. Quando eu não posso deito-me 

um bocado a descansar, mas gosto de andar sempre 

ativa” (Sujeito 3) 

Participação social/ocupação  

 

HH 

- “Gosto de trabalhar na horta, pronto no quintal. 

Gostava a longo tempo, quando não der temos que 

passar a pasta” (sujeito 7) 

Participação social/ocupação  

 

HH 

- “Quando é possível fazemos também umas 

caminhadazitas porque está mais que comprovado que 

o exercício físico é muito importante” (Sujeito 7) 

Participação social/ocupação  

 

HH 

- “Poder trabalhar e fazer as coisas que faço, o resto é 

tão banal e normal é trabalhar” (Sujeito 8) 

Participação social/ocupação  

 

HH 

- “A qualidade de vida atualmente é sempre a vida do 

ritmo do dia-a-dia” (Sujeito 9) 

Participação social/ocupação  

 

HH 

- “Eu tinha condições aqui para manter ocupação 

física, que eu acho que é fundamental. Se a pessoa não 

faz, se eu não tivesse condições locais eu tinha que 

estar num ginásio ou tinha que ter um hábito de andar a 

correr, fazer qualquer coisa em termos físicos” (Sujeito 

10) 

Participação social/ocupação  

 

HH 

- “Eu todos os dias tenho no meu computador, no 

Outlook uma agenda completa mesmo para saber o que 

tenho para fazer se não esqueço-me. Faço uma coisa 

que eu sempre gostei de fazer em termos de 

organização, por exemplo tudo o que eu gasto, tenho, 

está tudo informatizado” 

(Sujeito 10) 

Participação social/ocupação  

 

HH 

- “Adoro ler, acho que é importante. Gosto muito de 

ler, ando sempre a ler qualquer coisa. A leitura foi algo 

que me influenciou e ainda hoje influencia. Já quando 

era miúdo eu lia imenso. Eu lia e leio de tudo” (Sujeito 

10) 

Participação social/ocupação  

 

HH 

- “Eu tento estar ligado a várias coisas, faço parte da 

direção do infantário, da creche. Faço parte da 

Assembleia da freguesia, sou o Presidente. São coisas 

que eu tenho estado sempre mais ou menos ligado” 

(Sujeito 10) 

Participação social/ocupação  

 

HH 

- “Foi doado o prédio que era uma escola ao povo da 

terra a onde agora já fazem lá mais atividades, mas 

numa das que estou agora presentemente é no meio da 

terceira idade” (Sujeito 2) 

Condições sociais/serviços HH 

- “Lá tínhamos tudo, deixa-me muita saudade a 

Alemanha, porque eu fazia uma ideia diferente da vida 

aqui” (Sujeito 3) 

 

Condições sociais/serviços +O 

- “Procuramos ter as condições necessárias para se 

viver de inverno, para se viver de verão” (Sujeito 7) 

Condições sociais/serviços HH 

- “Na França tinha todas as condições e aqui não tenho 

nada nem de saúde nem de transportes” 

(Sujeito 1) 

Condições sociais/serviços LL 

- “Acho que deviam fazer mais pelos idosos, as pessoas 

de transporte estão muito mal servidas. É triste ver que 

não se mexem pelos idosos, sobretudo aqui onde vivo 

vejo que não há grande regalias para os idosos. A 

Condições sociais/serviços LL 
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condição aqui à vista de França não tem nada a ver, as 

coisas aqui não estão bem” (Sujeito 1) 

- “Os serviços públicos estão muito lentos e outra coisa 

eu estou a pagar mais vinte e poucos euros por mês. Na 

Alemanha eu tinha essa assistência, mas aqui eu não a 

vou ter” (Sujeito 3) 

Condições sociais/serviços LL 

- “Na Alemanha a gente tinha o médico que queria, 3 

meses tínhamos que andar naquele médico, mas se não 

gostássemos podíamos trocar. É uma diferença muito 

grande, a gente arranjava os dentes e disto não se 

pagava nada, só se pagava a taxa moderadora, mas lá 

está era para 3 meses de resto não se pagava mais 

nada”  

(Sujeito 3) 

Condições sociais/serviços LL 

- “Ao início quando arranjei os dentes paguei 20% e 18 

anos depois paguei mais, mas foi quando a Alemanha 

já tinha dificuldades, mas a caixa pagou 60% e eu só 

paguei 40%. Enquanto aqui a caixa não paga nada. A 

gente aqui diz caixa, mas é a segurança social. Mas a 

segurança lá é que pagava então eu quando pus a 

primeira placa ficou em 18000 marcos e eu só paguei 

mil e poucos. Cá em Portugal não há nada disso” 

(Sujeito 3) 

Condições sociais/serviços LL 

- “A saúde já vai faltando, os medicamentos são caros 

e alguns não são comparticipados, extensão médica 

deficiente em que se espera um ano e meio pro uma 

consulta para fazer uma operação.  Tive que fazer num 

particular porque os serviços públicos não estiveram à 

altura” (Sujeito 4) 

Condições sociais/serviços LL 

- “O serviço nacional de saúde para o qual eu sou 

obrigado a contribuir não servem. Sou obrigado a 

pagar muitas despesas do meu bolso se quero ter 

alguma saúde para continuar a trabalhar” (Sujeito 6) 

Condições sociais/serviços -S 

- “Gostava de ter mais saúde e ser atendida quando 

preciso. Os serviços de saúde não estão de acordo com 

as minhas necessidades” (Sujeito 3) 

Saúde LL 

- “Ganhei depressões, andei mesmo muito mal. E 

fiquei assim mais esquecida por causa dos 

comprimidos que tomei. As depressões foram uma fase 

muito complicada. Mas pronto vai-se passando. Temos 

uns dias melhores e outros piores” (Sujeito 5) 

Saúde AMB 

-O 

- “Depois do meu marido morrer também apareceram 

muitas preocupações com doenças, tenho 6 operações 

tudo depois do meu marido falecer” (Sujeito 5) 

Saúde LL 

- “Atualmente queixo-me mais das artroses, da saúde. 

Gostava de ter mais saúde para poder trabalhar mais. 

Mas sou obrigado a diminuir a minha atividade porque 

a saúde não o permite” (Sujeito 6) 

Saúde HH 

- “A questão de saúde tem seus benefícios e suas 

complicações” (Sujeito 9) 

Saúde HH 

- Incêndio Outubro 2017: “Não consigo descrever nem 

falar disto” (Sujeito 4) 

Acontecimentos de vida não 

normativos/Experiências 

dolorosas 

NS 

- “Era importante ter a carta, mas só meu marido é que 

tinha, se tivesse era muito melhor. Com a falta de 

transporte já fui à Camara reclamar e nada feito, eles 

não se mexem para fazer nada” (Sujeito 1) 

Autonomia vs. Dependência LL 
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- “Sinto-me bem, acho que as pessoas devem 

preocupar-se um pouco com isso. Eu tenho colegas que 

que começam a cair um bocado nessa coisa, não sabem 

o que vão fazer, alguns vão ao ginásio, fazem piscina, 

bicicleta, mas ficam por aí. Há de haver uma altura em 

que os netos já não precisam tanto de nós e então nós 

precisamos de outras coisas” (Sujeito 10) 

Autonomia vs. Dependência +O 

- “Eu usufruo de uma reforma que vem da Alemanha 

em que trabalhei trinta e tal anos e portanto, vejo o 

momento como preocupação porque impostos, taxas 

tudo isso dia após dia a agravar-se e que a gente chega 

ao fim do mês e o salário quase que é praticamente à 

justa” (Sujeito 4) 

Reforma/rendimento LL 

- “Vivo da reforma, acabo por me entreter por aqui 

assim” (Sujeito 5) 

Reforma/rendimento AMB 

- “O que me vale a mim é já ter a reforma do 

Luxemburgo, se não fosse isso estava tramado. Porque 

se eu pedir aqui apesar de já ter tantos anos de 

descontos vão-me cortar porque ainda não cheguei à 

idade da reforma” (Sujeito 6) 

Reforma/rendimento +S 

- “Dão mais a um jovem que nunca trabalhou, nunca 

pagou 1centimo para a Segurança Social, dão-lhe mais 

de subsídio de rendimento de inserção do que me dão a 

mim de pensão. Acho injusto já que trabalhei cinquenta 

anos. Trabalhei e descontei sempre” (Sujeito 6) 

Reforma/rendimento LL 

- “Foi uma reforma um bocado induzida, eu fui para a 

reforma antes da idade da reforma. Atualmente já 

tenho 65 anos, mas já estou na reforma para aí há 7 

anos. Claro bastante penalizado, mas mesmo assim 

compensou, mas muito penalizado” (Sujeito 10) 

Reforma/rendimento HH 

Futuro 

- “Família feliz: Gostava que fossem felizes”. 

(Sujeito 2) 

Suporte familiar HH 

- “Queria muito a família unida, os irmãos darem-se 

bem, os sobrinhos para mim isso é muito alegre, isso 

compõe-me faz-me viver, dá-me força para viver” 

(Sujeito 2) 

Suporte familiar HH 

- “Conviver e aproveitar estes anos que me restam, não 

sei quantos, mas aproveitar o resto da vida o melhor 

possível em família” (Sujeito 6) 

Suporte familiar HH 

- “Gostava muito que esta herança se resolvesse porque 

aí também me ajudaria também um pouco 

financeiramente” (Sujeito 2) 

Suporte familiar NS 

- “Eu sei que nunca me vou encontrar sozinha, os meus 

filhos e netos são muitos meus amigos e a minha 

bisneta também” (Sujeito 1) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência  

HH 

- “Espero viver ainda alguns anos para a ver feliz que é 

tudo o que lhe desejo a ela (bisneta) e aos meus netos e 

filhos” (Sujeito 1) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Gostava que os meus netos tirassem cursos 

superiores, terem uma vida dentro do normal, uma vida 

razoável” (Sujeito 2) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Desejo tudo aos meus filhos e netos, desejo tudo 

para eles. Eles são de fato a luz do futuro dos meus 

olhos. Deposito neles o resto dos meus dias de vida” 

(Sujeito 4) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

NS 
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- “Dividir o euro milhões com os meus filhos se saísse 

para os deixar todos bem, ver bem o meu neto pois é o 

único que eu tenho” (Sujeito 5) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Ver a filha mais nova formada, é um grande desejo 

porque demos às irmãs” (Sujeito 7) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Gostava de ver as minhas filhas bem com o seu 

emprego e com a sua vida formada esta é realmente a 

minha expetativa futura” (Sujeito 8) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Se as expetativas em relação aos netos forem iguais 

ás de hoje já não são más” (Sujeito 9) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Acompanhar os filhos e netos é fundamental e é das 

coisas que mais queremos” (Sujeito 10) 

Relação com os filhos e 

netos/descendência 

HH 

- “Gostava de manter a união de amigos” 

(Sujeito 1) 

Relação com amigos ou 

vizinhos 

HH 

- “Continuar a ter as amizades com as pessoas que 

tenho tido” (Sujeito 3) 

Relação com amigos ou 

vizinhos 

HH 

- “Gostaria que o nosso país tivesse paz, a paz é muito 

importante e que as pessoas tivessem saúde” (Sujeito 

2) 

Sonhos/expetativas HH 

- “Para o futuro gostava de viver tranquila e em paz” 

(Sujeito 3) 

Sonhos/expetativas NS 

- “Tudo pode acontecer, o inesperado é isso que me 

preocupa” (Sujeito 3) 

Sonhos/expetativas HH 

- “A pouco e pouco preparar a passagem e preparar-me 

para a partida. É a lógica da vida, a gente todos tem 

uma passagem e agora as forças vão diminuindo” 

(Sujeito 4) 

Sonhos/expetativas 

 

 

 

 

 

NS 

- “Gostava muito de poder viajar, se me saísse o euro 

milhões ainda gostava de fazer umas viagenzitas e ter 

uma casa para os meus últimos dias, uma casa, mas 

uma casa assim em condições, com todos os 

requisitos” (Sujeito 5) 

Sonhos/expetativas HH 

- “Queria andar de avião e nunca saí daqui então fui e 

gostei muito. Gostava muito de voltar a andar” (Sujeito 

5) 

Sonhos/expetativas HH 

- “Para futuro gostaria de um projeto que trago em 

mente já há muito tempo, assim que houver 

possibilidades e se chegarem a haver era de irmos fazer 

um passeio até Roma porque a minha esposa nunca 

andou de avião e porque eu também tenho uma certa 

ânsia” (Sujeito 7) 

Sonhos/expetativas HH 

- “Gostava de ter uma vida longa e com qualidade de 

vida” (Sujeito 7) 

Sonhos/expetativas HH 

- “As expetativas para o futuro é o envelhecimento, a 

última fase de vida” 

(Sujeito 9) 

Sonhos/expetativas HH 

- “Coragem para trabalhar: Cada vez há menos 

coragem para trabalhar, para ir rentabilizando alguma 

coisa. A gente tem que trabalhar” 

(Sujeito 4) 

Participação social/ocupação  

 

NS 

- “Gostava de ter tempo para poder escrever coisas 

para mim, estar á vontade para poder escrever e ter a 

paz necessária para pensar e pôr no papel aquilo que 

me passa pela cabeça. É uma coisa que eu sempre 

Participação social/ocupação  

 

HH 
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gostei, algo como passatempo. Desde novo que sempre 

tive essa tendência” (Sujeito 6) 

- “Se a saúde me permitir quero continuar a fazer 

alguma coisa não quero ficar sentado no sofá. Gostava 

de ter tempo assim para fazer umas brincadeiras, fazer 

umas digamos umas engenhocas aquilo que nunca tive 

tempo de fazer porque tinha de trabalhar” (Sujeito 6) 

Participação social/ocupação  

 

HH 

- “Manter o ritmo que levo nos dias de hoje” 

(Sujeito 9) 

Participação social/ocupação  

 

HH 

- “Ter sempre um objetivo, um foco para seguir. É 

fundamental, é até nos momentos mais difíceis que se a 

pessoa andar ocupada é diferente” (Sujeito 10) 

Participação social/ocupação  

 

HH 

- “A parte política, a parte das diferenças sociais tem 

que mudar, pois, são complicadíssimas” (Sujeito 10) 

Condições sociais/serviços +O 

- “Gostava que a saúde fosse mais acompanhada” 

(Sujeito 2) 

Saúde NS 

- “Gostava de ter um pouco mais de saúde também não 

era mau” (Sujeito 3) 

Saúde HH 

- “Ter o mínimo de saúde possível para fazer aquelas 

coisas que enquanto eu era novo não pude fazer porque 

tinha mesmo que trabalhar” (Sujeito 6) 

Saúde HH 

- “Que eu tenha saúde para o meu dia-a-dia” (Sujeito 8) Saúde HH 

- “Não quero dar trabalho aos meus filhos, mas nunca 

se sabe os que nos espera” (Sujeito 1) 

 

Autonomia vs. Dependência HH 

- “A minha saúde já não é avantajada, mas gostava de 

poder fazer o que ainda faço” (Sujeito 2) 

Autonomia vs. Dependência HH 

- “Não queria por nada ser um encargo para o meu 

filho, para ninguém. Queria ter a possibilidade de 

poder pagar os cuidados que eu necessitar. Gostava de 

ser autónomo até ao fim dos meus dias, mas posso não 

ser e isso é que me preocupa” (Sujeito 6) 

Autonomia vs. Dependência HH 

- “Gostava de conseguir fazer as coisas, a minha mãe 

chegou a uma altura que precisava de nós e acho que é 

muito triste, mas pronto é muito triste a gente precisar 

de alguém para nos fazer tudo” (Sujeito 8) 

Autonomia vs. Dependência HH 

- “Sempre a pensar que um dia quando nós formos 

velhos e começamos a ser dependentes dos filhos, que 

possamos usufruir também dessa ajuda” (Sujeito 10) 

Autonomia vs. Dependência +O 

- “Há alturas em que tenho que ter cuidado com as 

despesas farmacêuticas que são muito altas. Tenho 

tentado equilibrar, mas tenho bons filhos que me 

ajudam quando o meu dinheiro não chega” (Sujeito 2) 

Reforma/rendimento LL 

 


