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INTRODUÇÃO 
 
PEDRO SEIXAS VALE 

 
 
Pensar o futuro do Sistema Nacional de Saúde em Portugal é uma exigência dos cidadãos 
portugueses e uma obrigação cívica e profissional de todos aqueles que têm hoje 
responsabilidade na arquitectura, no financiamento e na operacionalidade desse sistema. 
 
A saúde é uma das maiores preocupações dos cidadãos nas sociedades modernas, 
justificando uma acrescida contribuição directa e indirecta da sua parte para encontrar os 
níveis de prestação de serviços por si considerados adequados, ou, no mínimo, possíveis. 
 
Associada a esta preocupação e a este dispêndio financeiro está cada vez mais a procura 
de um nível de qualidade na prestação de cuidados de saúde, bem como o princípio da 
liberdade de escolha. 
 
Os países ocidentais responderam de formas muito diferentes a esta necessidade e a este 
direito de um nível de protecção de saúde, mas caminhando sempre num sentido da 
universalidade desse direito. Nalguns casos, de forma “gratuita” ( casos dos designados 
serviços nacionais de saúde) com financiamento indirecto via impostos e muitas vezes 
complementado e suplementado por despesas individuais e seguros privados. Noutros 
casos, via os seguros sociais funcionando numa base de contribuição directa por parte do 
cidadão e também eventualmente complementado por despesas individuais e seguros 
privados.  
 
Se no âmbito – universal – e  no financiamento – impostos ou contribuições – há uma certa 
transparência para o cidadão comum, já o modelo de prestação de serviços de saúde tem 
imensas diferenças sejam na natureza/origem – pública, privada e sócia l–, seja no tipo – 
hospitalização, ambulatório, serviços continuados, meios de diagnóstico, medicamentos, –
seja ainda no tipo de valências das estruturas físicas,  na regulação, ou nos modelos de 
gestão – centralizada, descentralizada – e em muitos outros aspectos. 
 
Também nós seguradores pensamos que temos um papel a desempenhar no nosso 
Sistema Nacional de Saúde. Fizemos uma inserção muito rápida neste sistema a partir do 
meio dos anos 90 em consequência do modelo de financiamento e das prestações que 
oferecemos ao cidadão português. Hoje, cerca de 2 milhões de pessoas têm um seguro de 
saúde. 
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Esta actuação teve em consideração o direito constitucional de acesso à prestação pública 
de serviços de saúde, via Serviço Nacional de Saúde, de forma universal, geral e gratuita. 
 
Universal porque dirigida à generalidade dos cidadãos; geral por abranger todos os serviços 
públicos de saúde e todos os domínios e cuidados médicos; gratuito (ou tendencialmente) 
porque os cidadãos têm direito a este serviço sem qualquer encargo directo (com excepção 
das taxas moderadoras) dado que o seu financiamento se faz via impostos. 
 
Donde, os objectivos das seguradoras foram permitir a melhor relação âmbito da 
prestação/preço, com elevados níveis de qualidade e de liberdade de escolha do prestador 
(total ou muito vasta). 
 
Temos a noção que a nossa contribuição para o sistema nacional de saúde e para o bem 
estar do cidadão pode e deve evoluir nos aspectos qualitativos, com produtos mais 
abrangentes, uma segmentação de clientes mais elevada, um número de prestadores 
melhor seleccionados e de acordo com padrões de maior exigência, um apoio a 
desempenhar nos casos de dependência, uma melhoria da eficiência. Mas também no 
aspecto quantitativo, procurando elevar o nível de penetração dos seguros de saúde, isto é, 
cativando para o nosso modelo um maior número de cidadãos. 
 
É dentro desta perspectiva de mudança futura que pedimos a pessoas, que reputamos de 
extraordinária competência, para efectuarem um conjunto de trabalhos que se enquadram 
no tema “Os Seguros de Saúde Privados no Contexto do Sistema de Saúde em Portugal”. 
 
Procurou-se, metodologicamente, efectuar um trabalho mais compreensivo, a cargo da 
Professora Sofia Silva, do Centro de Estudos em Gestão e Economia Aplicada da 
Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa do Porto, para que 
em primeiro lugar nos descrevesse, de forma detalhada, o Sistema Nacional de Saúde em 
Portugal e algumas diferentes experiências na Europa. Em seguida, nos desse a previsível 
evolução num horizonte longo (5–10 anos) e a possível inserção do sistema segurador 
nesse sistema. 
 
Agregados a esta análise global, estão 4 trabalhos mais específicos mas também 
determinantes para o futuro do sistema de saúde em geral e para o nosso sector  em 
particular. 
 
Sem qualquer preocupação de hierarquia, são eles: a genética e a previsibilidade do risco a 
cargo dos Professores António Coutinho e Carlos Penha-Gonçalves do Instituto Gulbenkian 
da Ciência; o problema da informação e da gestão do risco pelos Professor João Lobo 
Antunes, da Faculdade de Medicina de Lisboa e Professora Maria do Céu Rueff, do Centro 
de Direito Biomédico da Faculdade de Direito de Coimbra; o estádio da inovação tecnológica 
em saúde em Portugal pelas Professoras Ana Pascoal e Sara Carrasqueiro da Faculdade 
de Engª da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa; e o problema da dependência pelo 
Dr. Eugénio Ramos, Administrador da área de seguros do Grupo Caixa. 
 
Temos a certeza que o conjunto de conhecimentos transmitidos serão bastante úteis para 
os seguradores, seus principais destinatários. Mas também para todos aqueles que têm a 
missão de procurar pensar e implementar um sistema Português de Saúde que melhor sirva 
os cidadãos. 
 
É essa a nossa esperança. 
 
E porque não dizê-lo, a nossa certeza. 



Parte IV – Estudos temáticos 
 
Para além do corpo principal do estudo, foram ainda desenvolvidos 

alguns trabalhos adicionais, sobre temáticas concretas com potencial 

impacto no desenvolvimento do sector segurador na área da Saúde, por 

especialistas de cada área. 
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I – INTRODUÇÃO 
 
1. No âmbito de um estudo, que se pretende abrangente, sobre a questão da saúde em 
Portugal, o financiamento dos cuidados associados e o papel que pode ser desempenhado 
pela actividade seguradora, há por certo justificação bastante para uma abordagem 
autonomizada do tema da dependência. 
 
2. Desde logo, pela relação existente entre a doença, em geral – e algumas doenças, em 
particular – e a prevalência de situações de perda de autonomia, isto é, de necessidade de 
os indivíduos afectados por estas se socorrerem do apoio de terceiros para executarem com 
um mínimo de adequação os actos básicos da sua vida diária. 
 
Depois, pela sobreposição, ainda que parcial, dos recursos colectivos a que há que fazer 
apelo para, por um lado, tratar devidamente dos doentes e, por outro, prestar o apoio 
necessário aos cidadãos dependentes – admitindo que é de algum modo possível distinguir 
sobre uma fronteira bem ténue como a que se verifica existir entre duas realidades tão inter-
relacionadas: a doença e a dependência. 
 
Acresce que o envelhecimento, por um lado e as alterações na estrutura familiar e em 
particular no papel da mulher nas sociedades modernas, por outro, acabam por emprestar a 
este assunto uma dimensão nova, ao fazer crescer significativamente as necessidades de 
apoio na dependência num momento em que, simultaneamente, se reduzem as 
capacidades e o alcance dos mecanismos de apoio informal que vêm prevalecendo ao 
longo de séculos. 
 
3. E isto sem prejuízo – melhor dizendo, aliás: em favor – do reconhecimento da importância 
que assume, neste âmbito, o papel e a actividade das instituições do designado terceiro 
sector, cujo exemplo mais marcante será, no nosso país, o caso das Misericórdias. 
 
 
4. Os crescentes recursos públicos exigidos pelo novo enquadramento social, de diferente 
proveniência conforme o modelo institucional adoptado, em cada país, para responder a 
este desafio, concorrem, por sua vez, com solicitações de outra natureza (defesa e 
segurança, justiça, educação, apoio previdencial, serviços de saúde, …), num quadro de 
possibilidades económicas e orçamentais limitadas que exige escolhas de particular 
sensibilidade social e política. 
 
5. O financiamento privado dos cuidados com as pessoas em situação de dependência 
acaba, assim, por ser uma opção – sobretudo complementar mas também, eventualmente, 
alternativa – aos serviços ou às prestações pecuniárias de origem pública. 
 
6. Neste âmbito, a actividade seguradora vem já dando um contributo assinalável e 
crescente - e que poderá tornar-se ainda mais significativo -, ao proporcionar, quando a 
ocasião se manifeste, os meios de financiamento adequados que garantam os cuidados de 
que careçam os cidadãos em situação de dependência. 
 



 3

DEPENDÊNCIA – O FINANCIAMENTO DOS CUSTOS E O CONTRIBUTO DA ACTIVIDADE SEGURADORA 
 
EUGÉNIO RAMOS 

II – CONCEITOS 
 
7. De acordo com uma definição comummente aceite1, ”dependência é o estado em que se 
encontram as pessoas que, por razões ligadas à falta ou perda de autonomia física, 
psíquica ou intelectual, têm necessidade de assistência ou ajuda significativa para 
realizarem os actos correntes da vida diária, em particular os referentes aos cuidados 
pessoais”.  
 
Basicamente, este termo aplica-se para identificar situações específicas em que se 
encontram determinadas pessoas, depois de, em relação a elas, ter sido observado e 
certificado um conjunto de condições normalmente associadas ao foro clínico. 
 
No essencial, tais situações caracterizam-se pela verificação de uma limitação nas 
capacidades individuais, da qual decorre a impossibilidade de realização de alguma ou 
algumas actividades da vida diária, com a consequente necessidade de assistência – 
pessoal, social ou clínica, consoante as circunstâncias - de uma terceira pessoa. 
 
 
8. As origens de uma tal situação podem ser várias, destacando-se os casos das doenças 
crónicas, limitações congénitas, invalidez severa na sequência de acidente ou doença, e 
idade avançada. 
 
Esta última será, porventura, a que tenderá cada vez mais a generalizar-se, em resultado da 
aquisição, por parte da população idosa, de enfermidades crónicas ou simples 
disfuncionalidades decorrentes do processo de envelhecimento individual. 
 
 
9. As consequências de uma limitação das capacidades sobre a autonomia de uma pessoa 
podem assumir vários graus e níveis, dependendo das respectivas natureza e severidade. 
Tais perdas de autonomia podem ainda apresentar, para uma mesma pessoa, níveis 
diferenciados ao longo da respectiva vida.  
 
É por isso comum estabelecer uma graduação da dependência, de acordo com critérios e 
escalas de medição que, mediante recurso a indicadores de enfraquecimento funcional ou 
cognitivo, vêm sendo desenvolvidos desde há várias décadas. Uma referência utilizada 
normalmente como ponto de partida para estabelecer uma tal graduação é a Classificação 
Internacional de Funcionalidades, Deficiência e Saúde, da Organização Mundial de Saúde..2  
 
 
10. Do que fica referido se conclui que os apoios necessários podem diferir 
significativamente, de pessoa para pessoa, em função da natureza da limitação 
incapacitante e da severidade com que, em cada momento, esta atinge cada um: desde 
cuidados prestados pela própria família da pessoa dependente, por profissionais 
indiferenciados, ou por pessoal de enfermagem até um tipo de assistência mais 
especializada, mais concretamente do foro clínico.  

                                                 
1 Recomendação nº 98 (9), do Conselho da Europa, sobre a questão da dependência, adoptada em 18 de 
Setembro de 1998. 
 
2WHO, “International Classification of Functioning, Disability and Health”, Maio de 2001.   
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Tais cuidados ou assistência podem, por outro lado, ser fornecidos na residência da 
pessoa, em complexos habitacionais especialmente preparados ou mesmo, perante casos 
especiais, em instituições hospitalares. 
 
 
11. Não sendo uma tarefa fácil, sobretudo nos casos de dependência originada em doença 
ou acidente, importa apesar de tudo tentar distinguir entre o tipo de assistência que é 
facultado, no âmbito de situações de dependência e a prestação de cuidados de saúde – 
portanto, em situações de doença. Estes últimos casos, de ocorrência aleatória ou não, 
revestem-se normalmente de uma duração temporária, e assumem sobretudo natureza 
médico-hospitalar, exigindo cuidados, regra geral, com maior nível de especialização, 
quando comparada com o tipo de assistência mais comum em casos de dependência – por 
norma menos especializada e mais prolongada no tempo. 
 
Dito de outro modo, o apoio na dependência centra-se no âmbito mais específico dos 
serviços da segurança e da assistência social, sem prejuízo de exigir uma intensa e 
adequada articulação com os sistemas de saúde, na óptica curativa e da reabilitação, como 
na preventiva.  
 
 
12. A questão do apoio na dependência não é nova nem específica de uma determinada 
população – nem, tão-pouco, se refere apenas aos idosos. Ela é transversal às sociedades 
e, por motivos diversos, prevalece em todos os tempos e estratos etários.  
 
Porém, em cada momento, ocorre com muito maior frequência entre as pessoas mais 
idosas. Por este motivo, ela ganha uma acuidade bastante maior com o fenómeno recente 
do envelhecimento nas sociedades modernas.  
 
 
13. Por tudo quanto antes vem referido parece legítimo concluir que a questão da 
dependência é hoje um dos principais, se não mesmo o principal problema social 
decorrente do fenómeno do envelhecimento, constituindo, a um tempo, um desafio e uma 
oportunidade.  
 
Um desafio às capacidades e engenho para determinar as respostas mais adequadas e 
afectar eficazmente os recursos necessários a uma população crescente, em necessidades 
como em exigências. 
 
Uma oportunidade para as sociedades demonstrarem níveis de solidariedade à altura da 
sua condição humana que garantam uma sobrevivência condigna das gerações 
precedentes. 
 
Finalmente, não se tratando de uma questão nova – mas, sim, de uma velha questão com 
uma dimensão nova -, a acuidade do tema da dependência ganha acrescido relevo na 
medida em que ganha também maior consciência colectiva, ao deixar gradativamente de 
ser considerado um problema individual ou familiar para adquirir estatuto de verdadeira 
preocupação e responsabilidade social a ponto de justificar e exigir cada vez mais respostas 
organizadas ao nível dos Estados. 
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III - ENVELHECIMENTO E DEPENDÊNCIA 
 
III – A - DEMOGRAFIA 
 
14. Como já referido, existe uma relação clara entre idade e dependência, na medida em 
que, com o aumento da idade, cresce a probabilidade de os indivíduos adquirirem limitações 
de natureza incapacitante, decorrentes essencialmente de enfermidade ou acidente.  
 
A título de exemplo, refira-se  que, em Espanha, 31% das pessoas com mais de 64 anos, 
são portadoras de algum tipo de  dependência. Para o grupo etário com 80 ou mais anos de 
idade, a percentagem é de 44%. Na restante população, estima-se que a percentagem 
correspondente seja inferior a 3%.3  
 
Assim, com o envelhecimento social, ao aumentar o peso relativo dos grupos de maior 
idade numa determinada população, aumenta também o número de pessoas em situação 
de dependência.  
 
 
15. Esta questão, como uma das consequências sociais e económicas do fenómeno do 
envelhecimento, começou a ser formulada pela primeira vez, em bases objectivas e a nível 
de governos nacionais, em particular do grupo dos países mais desenvolvidos, nos anos 
oitenta do século passado. 
 
Todavia, e face à evolução demográfica das últimas décadas, ela é hoje uma questão de 
âmbito mundial, já que se estima que afecte todas as regiões e países, embora com pontos 
de partida e formas de evolução  bastante diferenciados. 
 
 
16. Para ilustrar esta evolução, atente-se nos dois indicadores referenciados nos quadros I 
e II: o peso dos grupos de idosos no total de uma população e a mediana das idades da 
mesma - que dá a idade acima (e abaixo) da qual se encontra metade dessa população.  
 

 
QUADRO 1 –  POPULAÇÃO POR GRUPOS DE IDADES (%), POR REGIÕES E PAÍSES, 1950 – 2050. 

IDADE 15< 15 - 64 >64 >80 
REGIÃO 
/ PAÍS 1950 2010 2050 1950 2010 2050 1950 2010 2050 1950 2010 2050

EUA 27 20 17 65 67 61 8 13 22 1 4 8 
EUROPA 26 15 15 66 68 58 8 16 27 1 4 10 
JAPÃO 35 13 11 60 64 51 5 23 38 0 6 16 
BRASIL 42 26 15 56 68 62 3 7 23 0 1 7 
RÚSSIA 29 15 16 65 72 61 6 13 23 1 3 6 
ÍNDIA 38 31 18 59 64 68 3 5 14 0 1 3 
CHINA 34 20 15 62 72 62 5 8 23 0 1 7 

ÁFRICA 42 40 27 55 56 66 3 4 7 0 0 1 
TOTAL 34 27 20 61 66 64 5 8 16 1 2 4 

FONTE:  NAÇÕES UNIDAS, “WORLD POPULATION PROSPECTS, 2008 REVISION” (FEV. 2009) 

                                                 
3 “Inquérito sobre incapacidade, deficiência e estado de saúde da população espanhola” (1999), Referido no 
“Livro Branco sobre a Dependência”, Madrid, Dezembro de 2004.  
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As projecções do quadro acima permitem antever que, embora partindo de situações bem 
diferenciadas e com uma evolução a ritmos diferentes, todas as regiões e países irão 
registar, ao longo das próximas quatro décadas, um aumento significativo do peso dos 
grupos etários mais idosos, que duplicará (de 8% para 16%), de par com um decréscimo 
também quase generalizado do peso dos jovens (menos 7p.p.) - e igualmente da população 
em idade activa (menos  3p.p.). 
 
 
17. De entre os países e regiões mais desenvolvidos, os EUA manter-se-ão com a 
população menos envelhecida, registando em meados deste século a menor percentagem 
de idosos (22%) e a maior de jovens (17%). 
 
O Japão, por sua vez, continuará a apresentar-se como a sociedade com a estrutura mais 
envelhecida, a um tempo com a menor percentagem de jovens (11%) e a maior de idosos 
(38%).  
 
 
18. Por outro lado, os países ou regiões em desenvolvimento e os menos desenvolvidos 
registarão uma evolução demográfica a um ritmo bem superior ao que, com início há 
algumas décadas, vem sendo verificado nos países mais desenvolvidos - com naturais 
consequências em termos de necessidades e capacidades de adaptação social e 
económica. 
 
Assim, nas principais potências emergentes, o envelhecimento prosseguirá, nos próximos 
quarenta anos, a um ritmo significativo, com a ressalva de a Índia ser o único caso de 
ganho de peso da população em idade activa (+4p.p.), em resultado, provavelmente, de um 
início da queda da natalidade mais recente. 
 
Para África, por sua vez, projecta-se o único caso em que, apesar do processo de 
envelhecimento, o aumento do peso relativo da população em idade activa (+10p.p.) mais 
do que compensa o acréscimo de idosos (+3p.p.), sendo ambos os ganhos em detrimento 
da população jovem (-13p.p.). Tal facto dever-se-á, no entanto, porventura aos baixos 
valores da esperança de vida à nascença (cfr. adiante). 
 
 
19. Finalmente, sendo certo que a percentagem de idosos crescerá, ao longo do período 
em análise, importa ainda referir que crescerá igualmente, dentro destes, a percentagem 
dos mais idosos (oitenta ou mais anos), a qual triplicará (1,5% para 4,3%): é o fenómeno 
do “envelhecimento dentro do envelhecimento”, que atingirá uma particular expressão no 
Japão onde, em 2050, um em cada seis indivíduos terá oitenta ou mais anos de idade, 
havendo então mais indivíduos deste grupo etário do que jovens.  
 
 
20. Quanto à mediana das idades, também os diferentes países e regiões vêm assinalando 
acréscimos significativos, de forma generalizada após o final do terceiro quartel do século 
XX.  
 
 
21. De acordo com o Quadro II, a população mundial registará, em 2050, uma mediana de 
38 anos, mais 10 anos (36%) do que os 28 actuais. EUA, Europa e Japão registarão ainda 
acréscimos muito significativos de cinco, oito e onze anos, respectivamente. De entre os 
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países emergentes, Brasil, China e Rússia ultrapassarão os EUA - deduzindo-se, pela 
análise dos indicadores relacionados, que tal acontecerá por força da maior natalidade 
prevalecente na sociedade norte-americana. De notar ainda que metade da população do 
Japão terá, nessa altura, mais de 55 anos.  
 
 

QUADRO 2 – MEDIANA DE IDADES DA POPULAÇÃO, 1950 – 2050 
 

MEDIANA DE IDADES REGIÃO/PAÍS 
1950 1980 2009 2050 

EUA 30 30 37 42 
EUROPA 30 33 39 47 
JAPÃO 22 33 44 55 
BRASIL 19 20 29 46 
RÚSSIA 25 31 38 44 
ÍNDIA 21 20 25 38 
CHINA 24 22 34 45 
ÁFRICA 19 18 19 29 

TOTAL 24 23 28 38 
 

FONTE:  NAÇÕES UNIDAS, “WORLD POPULATION PROSPECTS, 2008 REVISION” (FEV. 2009) 

 
22. Duas ordens de razões são apontadas para o envelhecimento da população: o aumento 
gradual da esperança de vida à nascença; e a redução sistemática dos índices de 
natalidade. 
 
  
O aumento gradual da esperança de vida à nascença dos indivíduos, resultado sobretudo 
dos progressos generalizados na saúde e nos hábitos de vida, implica que as pessoas, em 
média, tenderão a viver mais anos. Deste facto decorre que, em cada momento, haverá nas 
sociedades mais pessoas com idade avançada do que no passado. É, portanto, um factor 
que determina, em termos absolutos, a existência de um maior número de idosos. 
 

QUADRO 3 – ESPERANÇA DE VIDA À NASCENÇA 
 

ESPERANÇA DE VIDA À NASCENÇA REGIÃO/PAÍS 
1950 - 1955 2005-2010 2020-2025 2045-2050 

EUA 69 79 81 83 
EUROPA 66 75 78 82 
JAPÃO 62 83 85 87 
BRASIL 51 72 76 80 
RÚSSIA 65 67 71 75 
ÍNDIA 38 64 68 73 
CHINA 41 73 76 79 

ÁFRICA 39 54 60 67 
TOTAL 47 68 71 76 

 
FONTE:  NAÇÕES UNIDAS, “WORLD POPULATION PROSPECTS, 2008 REVISION” (FEV. 2009) 
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Este fenómeno deveu-se, em primeiro lugar, à baixa da mortalidade infantil e, só mais tarde, 
em meados do século passado, se começou a registar um acréscimo significativo da 
esperança de vida aos 50 anos. 
 
 
23. A redução sistemática dos índices de natalidade é medida normalmente através do 
indicador de fertilidade, que dá o número de filhos que, em média, uma mulher de uma 
dada população terá durante o seu período fértil (por convenção, entre os 15 e os 49 anos 
de idade).  
 
A reposição de gerações no âmbito de uma população estará assegurada sempre que este 
valor seja igual ou superior a 2,1 – número que garante que, em média, cada mulher dará à 
luz uma mulher. Abaixo deste valor, o saldo natural tende a ser negativo, e a população a 
diminuir, a menos que ocorram fenómenos migratórios com saldo positivo compensador.  
 

 
 

QUADRO 4 – ÍNDICE DE FERTILIDADE TOTAL 
 

FERTILIDADE TOTAL REGIÃO / 
PAÍS 1970-75 2005-10 2020-25 2045-50 
EUA 2,0 2,1 1,9 1,9 

EUROPA 2,2 1,5 1,6 1,8 
JAPÃO 2,1 1,3 1,4 1,6 
BRASIL 4,7 1,9 1,5 1,8 
RÚSSIA 2,0 1,4 1,6 1,8 
ÍNDIA 5,3 2,8 2,1 1,9 
CHINA 4,8 1,8 1,9 1,9 

ÁFRICA 6,7 4,6 3,5 2,4 

TOTAL 4,3 2,6 2,3 2,0 
 

FONTE:  NAÇÕES UNIDAS, “WORLD POPULATION PROSPECTS, 2008 REVISION” (FEV. 2009) 

 
24. É o que se perspectiva virá a acontecer em 2045-2050, à escala mundial (fertilidade de 
2,0). E é o que está já a acontecer hoje – e sem que se vislumbrem indícios de 
reversibilidade – em vários países e regiões: Europa, Japão, China, Rússia. 
 
 
27. A principal consequência da diminuição do número absoluto de jovens numa dada 
sociedade, conjugada com o aumento da esperança de vida à nascença, acarreta uma 
outra, de natureza relativa: o aumento dos idosos não só não é compensado por um 
aumento, na mesma proporção, da população jovem, como o número destes ainda diminui. 
Assim,  no virar do século, no Japão, o número de idosos ultrapassou mesmo já o número 
de jovens, enquanto que na Europa este facto ocorreu em 2005.4. 
 
 
                                                 
4 Nações Unidas, “World population prospects, 2008 revision” (Fev. 2009). 
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QUADRO 5 – NÚMERO DE IDOSOS POR CADA JOVEM 
 

Nº DE IDOSOS POR CADA JOVEM REGIÃO/PAÍS 
2010 2050 

EUA 0,9 1,6 
EUROPA 1,5 2,3 
JAPÃO 2,2 3,9 
BRASIL 0,4 2,0 
RÚSSIA 1,2 2,0 
ÍNDIA 0,2 1,1 
CHINA 0,6 2,0 

ÁFRICA 0,1 0,4 
TOTAL 0,4 1,1 

 
FONTE:  NAÇÕES UNIDAS, “WORLD POPULATION PROSPECTS, 2008 REVISION” (FEV. 2009) 

 
 

O envelhecimento – medido como a relação entre o número de idosos e o de jovens - é, 
assim, resultado não apenas do aumento do número absoluto de idosos numa população, 
mas ainda do facto de o número de jovens não acompanhar aquela evolução. 
 

 
28. Em resumo, mais idosos e menos jovens: é o fenómeno designado de duplo 
envelhecimento, na medida em que a evolução demográfica se faz ao mesmo tempo via 
aumento da proporção dos estratos etários do topo da pirâmide e diminuição do peso dos 
grupos de idades inferiores. 
 
 
29. Merece ainda destaque um outro factor, com um efeito de maior relevância nos países 
que participaram directa e activamente na Segunda Guerra Mundial: trata-se do aumento, 
quase explosivo, das respectivas taxas de natalidade, verificadas logo após o termo 
daquele conflito e conhecido pela designação de “baby boom”, cujos resultados na parte 
superior da pirâmide etária se fazem sentir nos nossos dias. 
 
 
III – B - ENVELHECIMENTO E DEPENDÊNCIA 
 
30. As consequências do processo de envelhecimento social são variadas e têm vindo a 
merecer a atenção dos governos nacionais e das várias organizações internacionais já há 
algumas décadas. 
 
Seja do ponto de vista da preocupação em garantir a qualidade de vida dos idosos durante a 
sua longevidade acrescida; seja no que respeita à necessária criação de riqueza, por parte 
de um número proporcionalmente menor de adultos em idade activa, este tema retém e 
continuará a reter a atenção de todos os responsáveis pela formulação de macro-políticas. 
 
De facto, o crescente número de idosos nas nossas sociedades coloca na ordem do dia, 
entre outras, a questão dos cuidados que a sociedade deverá prover, relacionados com 
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necessidades específicas desta população. Este facto não é novo mas, repete-se, 
apresenta-se com uma nova acuidade face ao crescente peso dos estratos de idades mais 
elevadas. 
 
 
31. Com o aumento da idade, verifica-se normalmente uma alteração dos padrões de 
mortalidade e morbilidade, de que decorre, por exemplo, um acréscimo do número de 
doenças crónicas ou degenerativas, afectando as capacidades físicas e psíquicas dos 
idosos. 
 
Hipertensão e diabetes são dois exemplos, entre outros, que podem ocorrer e interagir com 
–  eventualmente, reforçando - o processo geral de senescência. 
 
O número de pessoas idosas numa população é, pois, um elemento que influencia o número 
de indivíduos em situação de dependência.  
Mas não só, na medida em que o estado geral da saúde da população, e dos idosos em 
particular, também é importante neste caso. Designadamente, é determinante o tempo 
(número de anos) durante o qual os idosos vivem, em média, em situação de dependência. 
 
 
32. Ora, os ganhos de longevidade trazidos pelo aumento da esperança de vida podem ter 
efeitos diferentes sobre o número de idosos em situação de dependência, consoante: 
 

• O acréscimo de anos vividos o seja em situação de boa saúde; 
• O acréscimo de anos vividos signifique mais anos em situação de 

doença/dependência; ou 
• O progresso médico e social permita uma regressão do período de vida saudável 

ainda para além dos ganhos de longevidade. 
 

Acontece que a compressão da morbilidade tem significado sobretudo ganhos na diminuição 
das dependências funcionais (físicas) e menos nas neurodegenerativas (demências), como 
é o caso, por exemplo,  da doença de Alzheimer. Por outro lado, cada vez mais, viver sem 
incapacidades não significará – como já não significa, aliás, hoje em dia -, viver sem 
patologias, mas tão somente viver sem limitações incapacitantes. 
  
É, assim, o conceito de esperança de vida saudável – ou, mais precisamente - pois existem 
vários conceitos aplicáveis mas não coincidentes5 -, o conceito de esperança de vida livre 
de incapacidades – leia-se, incapacidades geradoras de dependência, pois nem todas o 
serão – o que se afigura relevante para este efeito.    

 
 
 
 
 
                                                 
5 Em Espanha reconhecem-se seis conceitos distintos: esperança de vida “simples”; livre de doenças crónicas; 
com boa saúde percebida; livre de incapacidade; livre de incapacidade severa; livre de incapacidade que afecte 
as actividades básicas da vida diária. É esta última que se considera como indicador relevante para a 
identificação de uma situação de dependência. (Cfr. “Livro Branco...”) 
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III – C – GRADUAÇÃO DA DEPENDÊNCIA  
 
33. A perda de autonomia geradora de dependência varia em função da natureza e 
severidade da limitação incapacitante. Do mesmo modo, pode afectar apenas uma ou mais 
actividades da vida diária da pessoa dependente. E, finalmente, pode ainda apresentar 
diferentes graus de intensidade, para a mesma pessoa, ao longo do tempo. 
 
Importa, pois, tipificar de modo mais concreto e, quanto possível, quantificado, a extensão 
e intensidade de cada situação. Só assim poderá haver uma ideia mais realista dos apoios 
necessários, seja em termos pecuniários, seja no que respeita aos serviços a prestar. 
 
Para tanto, haverá que começar por identificar e agregar as actividades da vida diária. 
Existem, naturalmente, diversas classificações, prosseguindo fins semelhantes, embora 
não necessariamente coincidentes. São os casos, por exemplo, das que são desenvolvidas 
pelos serviços públicos para enquadrar as respostas institucionalizadas e promover a 
articulação entre os serviços da segurança e assistência social e os sistemas nacionais de 
saúde; ou das utilizadas no âmbito da actividade seguradora para enquadrar os tipos de 
cobertura e modalidades de prestação a incluir nas apólices dos seguros de dependência. 
 
 
34. Os sistemas de medição mais utilizados distinguem hoje, normalmente, entre 
actividades básicas da vida diária (cuidados pessoais, mobilidade dentro de casa, 
execução de tarefas domésticas, p.e.) e actividades instrumentais da vida diária (que 
incluem, entre outras, o reconhecimento de pessoas e objectos, a orientação espacial, a 
compreensão e cumprimento de ordens e a execução de tarefas simples) 
 
É tendo como referência este conjunto de actividades que os diferentes sistemas de 
protecção e apoio societário identificam as situações que justificam a intervenção das redes 
de cuidados e a desencadeiam.  
 
 
35. Em termos práticos, os sistemas de classificação utilizados consistem na existência de 
uma lista hierarquizada de actividades diárias, relativamente às quais se determina a 
extensão da deterioração funcional da pessoa dependente – em termos do número para as 
quais uma pessoa dependente, em concreto, necessita de cuidados e assistência. 
 
As listas de actividades adoptadas integram normalmente funcionalidades relacionadas com 
actos de higiene diária, de vestir, de mobilidade e de alimentação.  
 
Quando se passa a incluir as actividades instrumentais, as listas utilizadas são bastante 
mais numerosas e variadas, sendo a sua finalidade medir o grau de independência da 
pessoa, o qual não pode ser objectivamente avaliado através das listas de actividades 
diárias. Isto porque aquelas incluem normalmente não só funções físicas e cognitivas, mas 
igualmente funções com uma componente básica de natureza cultural e social. Refere-se, a 
título de exemplo, compras de objectos de uso pessoal, preparação de refeições, tarefas de 
limpeza doméstica, gestão de valores fiduciários, utilização de telefone e cumprimento de 
receituário clínico. 
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36. Por exemplo, na Alemanha, para efeitos de reconhecimento formal de uma situação de 
dependência, estabelecem-se três níveis de graduação, em função do número de vezes e 
do número de horas totais que uma pessoa carece de apoio para realizar cabalmente 
algumas das principais actividades da vida diária: desde um mínimo de uma vez por dia e 
de 90 minutos requeridos de atenção (Grau I); até um requisito de atenção permanente e 
continuada, num mínimo individualizado de 5 horas dia (Grau III)6. 
 
Em Espanha, legislação recente estabeleceu um sistema semelhante, qualificando três 
tipos diferentes de dependência (moderada, severa e total), igualmente de acordo com 
critérios que quantificam o esforço de apoio diário necessário7. 
 
 
 
IV - DEPENDÊNCIA – AS RESPOSTAS  
 
 
37. Os rápidos desenvolvimentos económicos e sociais ocorridos nos países 
industrializados, em anos precedentes, conjugados com efeitos demográficos provenientes 
de tendências de evolução dificilmente reversível, conduziram a dificuldades crescentes, 
sentidas efectivamente pelos cidadãos, no âmbito do amparo e prestação de serviços à 
terceira idade. Esta questão assume particular relevo nos casos em que os indivíduos 
idosos carecem do apoio de outrem para o desempenho dos actos normais da vida 
quotidiana. 
 
Por este motivo, no último quartel do século XX, países como os Estados Unidos, 
Alemanha, Japão, Reino Unido e França começaram a equacionar, nos quadros político e 
social, tipos de soluções que pudessem responder aos anseios e exigências das 
populações mais directamente afectadas. 
 
 
IV – A – O APOIO INFORMAL 
 
38. Sem prejuízo do reconhecimento da existência de soluções organizativas 
institucionalizadas em alguns países para responder a esta questão, desde há algumas 
décadas, a verdade é que as pessoas dependentes, até aos dias de hoje, têm encontrado 
apoio, de forma esmagadoramente maioritária, de um modo informal – não 
institucionalizado -, sobretudo junto da família e um pouco também de vizinhos e em 
algumas outras situações de proximidade, como a igreja ou instituições sem fim lucrativo. 
 
É assim que, por exemplo, na Alemanha, 55% dos idosos apoiados em casa dependem 
exclusivamente de apoio familiar. Em Espanha, este número sobe para 65% e no Reino 
Unido, atinge os 80%8. 

                                                 
6 Melanie Arntz; Ralf Sachetto; Alexander Spermann; Susanne Stefes; Sarah Widmaier: “The German Social 
Long Term Care Insurance: Structure and Reform Options”, IZA – Institute for the Study of Labor, Bona (2008).  
7 Lei 39/2006, de 14 de Dezembro de “Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia”. 
 
8 “Livro Branco sobre a Dependência”, Madrid, Dezembro de 2004. 
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39. Na família, tradicionalmente, são as mulheres quem tem tomado a seu cargo este 
apoio aos familiares em situação de dependência – pais, filhos menores, deficientes ou 
inválidos, outros familiares. Por exemplo, em Espanha, de entre os “cuidadores” dos seus 
familiares, 83% são mulheres, e em 62% dos casos, apenas uma9.  
 
Em resumo, “género feminino, número singular” é a expressão que sintetiza esta 
situação, a qual resulta do papel que tradicionalmente, no âmbito da família extensa, foi 
sendo reservado às mulheres, em termos de divisão do trabalho. 
 
 
40. Este enquadramento tem vindo a mudar recentemente, de modo rápido e significativo, 
com a alteração do modelo familiar e, em particular, com o acesso da mulher ao mercado de 
trabalho. Embora o apoio informal continue a ser a base do apoio na dependência, e 
continue a ser maioritariamente prestado por mulheres, é cada vez maior a carga que tal 
representa para quem trabalha e já provavelmente não compartilha o mesmo domicílio com 
a pessoa dependente. 
 
Para tal concorrem, como referido, vários factores convergentes, contemporâneos, como 
sejam: a existência de cada vez menos famílias extensas; a crescente precariedade 
(temporal) das famílias actuais; a maior mobilidade espacial dos indivíduos; e a existência 
de um cada vez maior número de famílias monoparentais. 
 
Em resumo e comparativamente com a realidade anterior, o apoio informal na dependência 
conta hoje com um número cada vez menor de mulheres, para um número cada vez maior 
de pessoas carenciadas.  
 
 
IV – B – AS RESPOSTAS INSTITUCIONAIS 
 
41. É assim que, em muitos países, não havendo ainda uma resposta formal abrangente e 
eficaz para o problema da dependência, ele se está a colocar com crescente acuidade à 
medida que aumenta o número de idosos na população – sendo que esta situação convive 
no tempo com desenvolvimentos sociais e económicos que, como já se referiu, dificultam ou 
colocam mesmo em crise o apoio informal.  
     
Ao longo do tempo, os vários países foram definindo políticas e desenvolvendo sistemas 
muito diferenciados, para responder, afinal, a pressões de natureza demográfica e social 
todavia bem similares. 
 
Há sistemas de prestação de cuidados a pessoas dependentes baseados em diferentes 
misturas de apoio individual e estatal, assim como esquemas de seguros (sociais ou 
privados) que vão do voluntário ao universal (coberturas e pessoas cobertas) obrigatório. 
 
 
42. Em 2005, a presidência luxemburguesa da União Europeia organizou uma conferência 
dedicada a este tema, em cujo documento preparatório10 se continha uma abordagem da 
                                                 
9“Livro Branco sobre a Dependência”, Madrid, Dezembro de 2004. 
 
10 “Long Term Care for older persons”, Luxemburgo, Maio de 2005. 
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situação actual nos Estados Membros e se dava conta da preocupação geral acerca do 
mesmo. Nele se estimava uma procura acrescida do apoio na dependência nos anos 
próximos e se reconhecia haver uma resposta crescentemente insuficiente, em largas partes 
da Europa. 
 
Em consequência, e naquela data, os Estados Membros assumiram o compromisso de 
garantir a implementação de respostas nacionais assentes em três princípios básicos: 
acessibilidade de todos os cidadãos; alta qualidade dos serviços prestados; e 
sustentabilidade.  
 
  
43. Actualmente, na Europa do Norte e na Holanda – e mercê de uma evolução de algumas 
décadas -, o apoio na dependência é configurado como uma protecção universal (à 
semelhança do direito à saúde), garantida pelo Estado e financiada através de impostos. 
 
Na Suécia, por exemplo, o sistema é totalmente financiado por impostos, prevendo apenas 
pequenas comparticipações generalizadas, cujos montante e nível de imposição são geridos 
descentralizadamente11. 
 
Na Holanda, a solução é de natureza dual, com os cuidados de saúde a serem financiados 
por um seguro privado obrigatório, por um lado, e o apoio na dependência objecto de 
cobertura pela protecção social e financiado pelos impostos.12 
 
 
44. Em alguns países da Europa Continental (Alemanha, Áustria, Luxemburgo, França mais 
recentemente) a protecção das pessoas dependentes é efectuada via segurança social, e 
financiada por contribuições dos beneficiários activos – ou pelo Orçamento do Estado em 
casos de insuficiência do sistema ou de pessoas que nele se não encontram integradas13. 
 
Na Alemanha, foi introduzida em 1995 uma modalidade de seguro social de dependência, o 
qual garante uma boa cobertura para esta eventualidade, embora não universal como 
acontece no sistema de saúde alemão.  
 
O recurso ao seguro social resultou do facto de que o apoio na dependência se tinha 
transformado na componente de redistribuição de rendimento que mais crescia no país. 
 
O sistema paga hoje cerca de 21 mil milhões de euros por ano, a 2,2 milhões de 
beneficiários, o que significa uma capitação média mensal de 800 euros14. 
 
 
 

                                                 
11 Martin Karlsson; Les Mayhew; Robert Plumb; Ben Rickayzen: “An International Comparison of Long Term Care 
Arrangements”, Londres, 2004. 
12 Pauline Rosenau; Christian Lako: “An Experiment with Regulated Competition and Individual Mandates for 
Universal Health Care: The New Dutch Health Insurance System”, em Journal of Health Politics, 2008. 
13 A organização do financiamento varia em cada país mas o enquadramento conceptual do reconhecimento 
formal da dependência é similar. 
14 Melanie Arntz et al., op. cit..  
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45. Na Europa do Sul, provavelmente por razões de natureza cultural e pela maior 
prevalência do tipo de resposta informal, a abordagem desta questão tem vindo a ser feita 
no âmbito de um modelo que pode designar-se de assistencial, não se reconhecendo 
explicitamente um direito subjectivo à protecção na situação de dependência. Apoia-se 
sobretudo a camada da população mais frágil económica e socialmente, a partir de serviços 
públicos especializados ou de actividades contratualizadas. 
 
Em Itália, país para cuja população se projecta um dos ritmos de envelhecimento mais 
acelerado em todo o mundo, nas próximas décadas, não existe qualquer fundo para 
financiamento público do apoio na dependência. O apoio informal é o grande sustentáculo 
da resposta nacional e vai certamente diminuir, pelas razões genéricas já atrás aduzidas. 
 
Algumas modalidades de apoio formalizado são visíveis sobretudo no Norte do país15. 
 
 
46. Este último modelo acaba por marginalizar as classes médias na medida em que os 
estratos de mais altos rendimentos auto financiam as suas necessidades, por um lado; e o 
apoio público, financiado via impostos no âmbito de mecanismos assistenciais e de acção 
social, privilegia os mais carenciados, por outro, deixando de lado uma fatia cada vez maior 
da população. 
 
Por isso mesmo é possível constatar hoje uma pressão para o reconhecimento do direito 
subjectivo do apoio na dependência e a passagem de um modelo assistencial para um 
universal, de carácter contributivo ou não – mas apenas parcialmente financiado, na medida 
em que se está a generalizar a exigência de co-participação aos cidadãos. 
 
 
47. É este o percurso que a Espanha seguiu recentemente, com a aprovação, em finais de 
2006 – para entrada em vigor, de modo faseado, no ano seguinte – da Lei sobre a 
promoção da autonomia pessoal e o apoio às pessoas em situação de dependência16. 
 
Trata-se, à semelhança da Itália, de uma das populações que regista um dos mais 
pronunciados processos de envelhecimento.  Prevê-se que o sistema, em fase de 
implementação, venha a ser financiado por impostos e gerido em articulação entre os 
serviços da Administração Central do Estado e as Comunidades Autónomas – as quais 
detêm competências próprias nesta matéria. 
 
É reconhecido formalmente um direito universal, subjectivo, ao apoio em situação de 
dependência, a toda a população, independentemente da idade. O acesso aos benefícios do 
sistema (sob a forma de um pacote de serviços ou de prestações) é decidido através de 
uma análise prévia de necessidades – função dos três níveis utilizados para a graduação da 
dependência – e é comparticipado pelo beneficiário – de acordo com os respectivos 
rendimento e poupanças.    
 
O apoio formal pode ser prestado no domicílio, em centros de dia ou em residências de 
cuidados; o apoio informal é financiado via prestações pecuniárias. 
                                                 
15 Massimo Baldini; Carlo Mazzaferro; Marcelo Morciano: “Assessing the Implications of Long Term Care Policies 
in Italy: A Microsimulation Approach”, Preliminary Version (2007)  
16 Lei 39/2006, de 14 de Dezembro de “Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia”. 
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O sistema prevê ainda a possibilidade de desenvolvimento e comercialização de seguros 
privados de dependência, de natureza complementar como alternativa e incorpora a 
possibilidade de o património, em particular o imobiliário, ser utilizado em esquemas de 
financiamento associados aos cuidados na dependência. 
 
 
IV – C – TIPOLOGIA DA OFERTA DE SERVIÇOS 
 
48. Para além do enquadramento institucional, que estabelece os princípios subjacentes à 
macro-organização e financiamento das actividades de apoio na dependência, estas podem 
materializar-se de diferentes formas que, em conjunto, permitem caracterizar a oferta social 
de serviços – pública ou privada. 
 
Assim, no quadro da dependência, podem distinguir-se três diferentes possibilidades quanto 
à localização dos serviços de apoio: 
 

• Prestação de cuidados na residência; 
• Prestação de cuidados em instituição; e 
• Prestação de cuidados específicos. 

 
 
49. A prestação de cuidados na própria residência constitui o nível mais vulgar e de maior 
abrangência populacional, sendo a preferida por quem está integrado em ambientes 
familiares estáveis. É por isso que, mesmo nos modelos mais intervencionistas, é grande a 
percentagem de beneficiários, inclusive de sistemas de previdência privada, que recebem 
cuidados na residência. 
 
 
50. A prestação de cuidados em instituição implica a existência de um estabelecimento 
que oferece alojamento, alimentação e tratamento de roupas, assiste à realização das 
actividades do dia-a-dia, presta cuidados de enfermagem e eventualmente de natureza 
clínica. 
 
Podem agregar-se os estabelecimentos em três grupos fundamentais: 
 

• De Cuidados Especializados, com prestação de cuidados e assistência permanente 
(24 horas por dia) e supervisionada por um médico, sendo os cuidados dispensados 
por pessoal especializado (médicos, enfermeiras e fisioterapeutas) e pessoal treinado 
para certos tipos de doentes. 
 

• De Cuidados Intermédios, onde estes são prestados numa base não permanente, 
por vezes sob a supervisão de um enfermeiro especializado, sendo o pessoal afecto 
a este tipo de estabelecimentos constituído, na sua maioria, por profissionais 
indiferenciados. 

 
• De Custódia, que correspondem ao tipo de assistência não clínica ou de 

enfermagem, prestada por pessoal indiferenciado, identificando-se, de certa forma, 
com os de hotelaria, lares de terceira idade e casas residenciais. 
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51. As actividades de prestação de Cuidados Específicos estão por sua vez vocacionadas 
para o tratamento de situações relacionadas com programas de reabilitação física, terapia 
ocupacional, auxílio psiquiátrico e de fisioterapia, podendo a prestação destes cuidados ser 
feita, conforme as circunstâncias, em instituições da especialidade ou na residência. 
 
 
V - DEPENDÊNCIA – OS CUSTOS 
 
 
52. A natureza e abrangência do fenómeno da dependência torna difícil uma compreensão 
alargada do quadro de recursos sociais necessários para fazer face a este desafio. 
 
Pessoal, instalações, equipamentos, consumíveis diversos, …, constituem um conjunto 
muito variado e disperso, difícil de identificar e quantificar, e, portanto, de alocar 
correctamente, em termos de custos de funcionamento. 
 
São, por isto, difíceis de calcular os custos da dependência para uma dada população. 
 
Duas dificuldades adicionais tornam esta tarefa particularmente complexa:  
 

• Por um lado, a importância que o apoio informal ainda hoje assume; 
• Por outro, o facto de, ainda que apenas no âmbito da resposta institucional, uma 

parte da prestação se fazer através de unidades que operam no âmbito dos 
cuidados de saúde, sendo difícil, como já referido, distinguir entre cuidados de 
saúde e cuidados continuados – considerando que este conceito se refere, de um 
modo geral, aos apoio que estas unidades prestam a pessoas dependentes, para 
além da sua vocação especificamente médico-hospitalar. 

 
 
53. E, no entanto, a estimativa dos custos com o apoio na dependência é uma etapa 
incontornável do processo de preparação das respostas sociais à questão do 
envelhecimento, seja em termos de garantia da materialização dos serviços indispensáveis 
– em particular, a articulação entre os serviços de saúde e os de segurança ou assistência 
social -, seja no estudo atempado de soluções de repartição de encargos. 
 
54. Não parece existir um consenso fácil quanto ao reconhecimento de uma relação 
significativa entre envelhecimento e gastos com saúde (num conceito alargado que inclui 
igualmente os cuidados continuados, isto é, o apoio às situações de dependência)17.  
 
Esta questão é em geral endereçada no âmbito de trabalhos prospectivos da evolução da 
despesa pública com saúde, onde se integra a sub-componente de cuidados continuados, e 
que fazem apelo à utilização de modelos explicativos organizados em função de 
parâmetros previamente escolhidos. 
 
Da análise crítica dos argumentos utilizados, bem como das diversas conclusões parciais 
expendidas, parece poder concluir-se que, de acordo com os modelos utilizados, não se 

                                                 
17 Relatório final da Comissão para a Sustentabilidade do Financiamento do Serviço Nacional de Saúde, págs 
67-71 e anexos 6, 7 e 8, Lisboa, 2006. 
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estabelece uma correlação significativa de modo a garantir que o envelhecimento seja um 
dos principais factores explicativos do crescimento da despesa com saúde. 
 
A inovação tecnológica, o ponto de partida em termos de PIB per capita e o crescimento 
estimado da economia apresentam níveis de correlação bem superiores, sendo por esse 
motivo aceites como principais variáveis explicativas do crescimento destas despesas, 
preferentemente aos designados efeitos demográficos. 
 
 
55. Tais conclusões não são, porém, incompatíveis com a previsão de que a despesa com 
cuidados continuados irá continuar a crescer – e porventura a um ritmo exigente para as 
finanças das jurisdições nacionais.   
 
De facto, tudo aponta, como vimos, para que vamos ter, no futuro, mais idosos, logo mais 
pessoas em situação de dependência (para iguais taxas de prevalência de incapacidades e 
dependência): logo, também, mais cuidados a prestar. 
 
Esta é, aliás, a base de partida de trabalhos que têm sido realizados em algumas das 
principais organizações supranacionais e internacionais. 
 
 
56. A título de exemplo, refira-se o relatório preparado pelos serviços da Comissão 
Europeia, revendo e analisando (apenas na vertente do apoio na dependência), de modo 
integrado, os vários relatórios nacionais que os Estados Membros apresentaram, em 
Setembro de 2006, sobre os temas da inclusão social e pensões e que, pela primeira vez, 
passaram a incluir também dados sobre saúde e apoio na dependência18. 
 
Neste documento, reconhecendo a disparidade de conceitos e sistemas institucionalizados 
vigentes nos Estados Membros, e partindo do conceito de apoio na dependência utilizado 
pela OCDE19, são identificados os variados tipos de serviços a que se pode fazer apelo 
para apoio de pessoas dependentes: de reabilitação; médicos básicos; enfermagem 
domiciliária; apoio social; serviços domésticos e outros; de transportes; de refeições; e 
comunitários, de incentivo à participação social. 
 
 
57. Uma das principais conclusões do documento aponta para que o custo com a saúde e 
os cuidados continuados, que é o segundo maior (após as pensões), no conjunto dos 
custos totais da protecção social, deverá continuar a crescer.   
 
Nele se refere, utilizando uma conclusão bem mais consensual, que o principal factor que 
determinará a evolução dos custos com a dependência será o aumento da esperança de 
vida e, conjugado com este, a prevalência de incapacidades, em geral e, de um modo 
muito particular, durante os anos que constituem ganhos de longevidade20. 

                                                 
18 “Long Term Care in the EU”, Bruxelas, 2007. 
19 Em “Long Term Care for Older People”, OCDE, 2005: “…um encadeamento multidisciplinar de políticas que 
integram uma variedade de serviços, fornecidos ao longo de um período extenso de tempo, a indivíduos que 
careçam de apoio para as suas actividades da vida diária, devido a deficiência ou limitação física ou mental” – 
tradução livre. 
20 Na União Europeia, a esperança de vida aumentou 8 anos desde 1960; prevê-se que aumente mais seis anos 
até 2050 (cfr. Nações Unidas, “World population prospects, 2008 revision” (Fev. 2009) 
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Combater e fazer regredir para as idades mais elevadas o momento do aparecimento de 
incapacidades entre a população idosa implica uma resposta acrescida em termos de 
reabilitação; prevenção das doenças; adequação das condições de vida e incentivo à 
participação social – tudo isto, para além de cuidados médicos propriamente ditos.   
 
 
58. Estima-se que o apoio na dependência custe, em média, nos países da União Europeia, 
o equivalente a 0,9% do PIB (2004)21. 
 
As projecções mais recentes apontam para que este valor suba, em 2050, para 1,6%22.  
 
Trata-se, todavia, de um exercício que contém em si mesmo – como, aliás, consta do 
referido documento – uma razoável probabilidade de ser demasiado conservador.  
 
 
59. Desde logo, porque parte de uma hipótese – a de que não haverá alterações 
significativas nas políticas dos Estados Membros nesta matéria -, que é contrariada pelo 
compromisso assumido no Luxemburgo em 2005 e pela verificação dos progressos que 
vêm sendo concretizados já em alguns casos. 
 
Depois, porque assume o cenário mais optimista no que respeita à prevalência de 
incapacidades, isto é, admite que os anos adicionais de vida são na totalidade gozados de 
boa saúde e, sobretudo, sem incapacidades geradoras de dependência. 
 
Finalmente, a projecção não incorpora o acréscimo de custos que se estima venha a 
ocorrer com a transferência gradual de uma parte da resposta societária, do foro do apoio 
informal para modalidades de apoio formal. 
 
 
60. Considerando apenas estes dois últimos aspectos – portanto, sem os custos adicionais 
decorrentes da revisão de políticas, em curso -, as projecções apontam para mais 0,6p.p. 
do PIB no final do período em análise. Isto é, em 2050, a despesa com o apoio na 
dependência deverá corresponder, consoante o cenário que se considere quanto à 
esperança de vida livre de incapacidades, a um valor entre 1,7% e 2,3% do PIB, em média, 
na União Europeia. 
 
Sendo certo que estas projecções devem ser olhadas com cautela, dadas as limitações na 
recolha, homogeneização e tratamento de dados relativos a uma realidade tão complexa e 
variada, a verdade é que, se algum consenso há quanto à respectiva fiabilidade, é o de que 
poderão apenas pecar por defeito.   
 
 
61. Por sua vez, a OCDE projecta a despesa pública com cuidados de saúde, para o 
conjunto dos países da Organização, concluindo que, até 2050, aquela irá crescer para um 
montante entre 3,3 p.p. e 6,1 p.p. do PIB23. Estes são os valores correspondentes aos dois 

                                                 
21 Comissão Europeia (2006), “O impacto do envelhecimento na despesa pública: projecções de despesa com 
pensões, cuidados de saúde, cuidados continuados, educação e subsídio de desemprego, para os Estados 
Membros da UE25 [2004-2050]”, citado em “Relatório final da Comissão para a Sustentabilidade…”  
22 Idem. 
23 “Long Term Care for Older People”, OCDE, 2005. 
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cenários considerados, sendo que a diferença entre ambos é que no primeiro se incorpora o 
resultado da hipótese de as autoridades nacionais introduzirem medidas efectivas de 
controlo da despesa.  
 
 
62. Na primeira projecção, 2 p.p. referem-se a cuidados de saúde e 1,3 p.p. a cuidados 
continuados, enquanto que na segunda a repartição é de 3,9 p.p. e 2,2 p.p., 
respectivamente24. 
 
 
63. As diferenças de valores entre as duas projecções (União Europeia e OCDE) são 
significativas e dever-se-ão, para além do facto de se referirem a dois conjuntos distintos de 
países – embora com razoável sobreposição -, a diferentes enfoques metodológicos, para 
além das já referidas dificuldades quanto à recolha e tratamento de dados.  
 
 
64. Duas notas finais são, todavia, de referir, ainda no que respeita às projecções da 
OCDE. 
 
Em primeiro lugar, os cuidados continuados parecem ser menos sensíveis às medidas de 
contenção de custos do que os cuidados de saúde, facto que pode dever-se a menor 
incorporação de inovação tecnológica numa parte significativa dos serviços de apoio na 
dependência. 
 
Por sua vez, o efeito demográfico parece ser mais explicativo da evolução dos custos com 
cuidados continuados do que com a saúde. 
 
 
65. Quando individualmente considerados, os diferentes países europeus têm sido objecto 
de várias análises que apontam, regra geral, no mesmo sentido. 
 
Por exemplo, o factor alteração de políticas nacionais será responsável por acréscimos em 
Espanha, onde com a nova lei se estima que a despesa pública com a dependência passe 
do equivalente a 0,33% do PIB, em 2007, para 1% em 2015, ano em que termina a terceira 
e última fase de implementação25. 
 
Em Itália, por sua vez, uma mudança esperada e desejável na política de apoio na 
dependência, mais do que duplicará, até 2050, o peso do financiamento público nesta área. 
Por sua vez, o efeito volume (o aumento simples do número de beneficiários, mesmo sem 
alteração de políticas) terá consequências muito semelhantes26. 

                                                 
24 Idem. 
25 Joan Costa-Font; Anna Garcia González: “Long Term Care Reform In Spain”, Barcelona, 2008.  
26 Massimo Baldini et al., op. cit.  
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VI - E PORTUGAL?  
 
 
VI – A - DEMOGRAFIA 
 
66. Nos últimos anos, também em Portugal a população tem vindo a sofrer profundas 
alterações demográficas, com repercussão sobre os mais variados domínios da vida 
colectiva - nomeadamente o emprego, o consumo, a protecção social e a saúde. 
 
Em 50 anos, a nossa população conheceu uma modificação significativa do seu perfil 
etário, de certo modo semelhante, mas a um ritmo superior, ao caminho percorrido por 
outros países e regiões onde esta revolução demográfica se iniciou mais cedo.  
 
 
 

QUADRO 6 – POPULAÇÃO PORTUGUESA – (1950-2050) 
 

ESPERANÇA DE VIDA À NASCENÇA
PERÍODO

TOTAL HOMENS MULHERES 

TAXA DE 
FERTILIDADE 

TOTAL 

     
1950-55 59 57 62 3,0 

     
1975-80 70 67 74 2,4 

     
2000-05 78 74 81 1,4 

     
2025-30 81 78 84 1,5 

     
2045-50 83 80 86 1,7 

 
FONTE:  NAÇÕES UNIDAS, “WORLD POPULATION PROSPECTS, 2008 REVISION” (FEV. 2009) 

 
 
67. A origem desta evolução, como no resto do mundo, aliás, está na transição de uma 
sociedade caracterizada, do ponto de vista demográfico, por altas taxas de mortalidade e 
natalidade, para uma situação oposta.  
 
As baixas taxas de mortalidade acabam por induzir uma maior longevidade e, por isso, 
uma maior esperança de vida à nascença. 
 
As baixas taxas de natalidade, ao atingirem já, em alguns países e regiões e ao 
aproximarem-se, em muitos outros, de níveis que inviabilizam a reposição das gerações, 
colocam as sociedades (movimentos migratórios à parte) perante cenários de diminuição 
populacional.  
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68. Em Portugal, no espaço de meio século, as pessoas viram as suas expectativas de vida 
aumentar cerca de 19 anos (mais 31%), enquanto as mulheres passaram a ter, em média, 
menos de metade dos filhos que anteriormente tinham, encontrando-se a população 
portuguesa, neste aspecto, já abaixo dos valores que garantem a reposição de gerações.  
 
Não fora o impacto favoráveldos saldos migratórios e a população estaria já a diminuir.  
 
 
69. Como consequência desta evolução nas taxas de mortalidade e natalidade, também em 
Portugal cresce o peso relativo dos idosos,  ao mesmo tempo que se regista uma 
diminuição muito significativa da percentagem de jovens no conjunto da população. Na 
última metade do século passado, a percentagem de jovens diminuiu para cerca de metade, 
enquanto os idosos aumentaram quase duas vezes e meia. 
 
Por outro lado, Portugal regista também um caso de envelhecimento dentro do 
envelhecimento, já que a percentagem da população com mais de 80 anos cresce mais 
rapidamente do que o conjunto dos idosos: os “mais velhos” viam já, em 2000, a sua 
percentagem no total da população ser multiplicada por quatro, face a 1950. 
 
 
 

QUADRO 7 – DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO PORTUGUESA (%) (1950-2050) 
 

IDADE 15< 15-64 >65 >80 MEDIANA 

     ANO 
     

1950 30 62 7 1 26 
      

1975 28 64 10 1 29 
      

2000 16 67 17 4 39 
      

2025 13 64 22 6 47 
      

2050 13 55 32 11 50 
 

FONTE:  NAÇÕES UNIDAS, “WORLD POPULATION PROSPECTS, 2008 REVISION” (FEV. 2009) 

 
 
70. As projecções elaboradas sobre a população portuguesa estimam que este movimento 
se manterá ao longo da primeira metade do século XXI. 
 
Assim, a esperança de vida à nascença deverá continuar a aumentar, embora a ritmo mais 
lento do que se verificou nos cinquenta anos anteriores. E a taxa de fertilidade, apesar de 
alguma recuperação dos níveis baixos actuais, não atingirá, em momento algum, sequer o 
valor que garante a reposição geracional. 
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Deste modo, no final do actual meio século, projecta-se que em Portugal haverá um idoso 
em cada três habitantes, enquanto há cem anos apenas havia um em cada catorze. E, se 
em 1950 apenas um em cada cem portugueses tinha oitenta ou mais anos de idade, em 
2050 teremos um em cada nove. 
 
 
71. A sociedade portuguesa, como se referiu, tem percorrido o caminho do envelhecimento 
mais rapidamente (embora com início posterior) do que a maioria dos países europeus – 
por razões sociais e económicas que tiveram a sua dinâmica específica baseada na 
emigração e no conflito militar em África no início da segunda metade do século passado.  
 
A trajectória da população portuguesa durante os últimos trinta anos e as perspectivas de 
evolução nas próximas décadas fazem temer uma situação de desequilíbrio crescente 
entre a estrutura etária e a organização da sociedade. Este desequilíbrio constitui um dos 
principais desafios que Portugal terá de enfrentar nas próximas décadas. 
 
 
VI – B – AS RESPOSTAS 
 
72. Neste aspecto, Portugal foi mantendo, ao longo dos anos, a postura 
generalizada nos países do Sul da Europa, com apelo basicamente feito aos 
mecanismos da assistência social, em termos de resposta pública às necessidades 
de apoio na dependência. 
 
A situação caracterizava-se, até muito recentemente, por uma actuação dispersa e 
pouco articulada dos serviços públicos; níveis insuficientes de qualificação 
profissional; ausência de mecanismos de avaliação das situações de carência de 
cuidados, bem como de monitorização e controlo da qualidade dos serviços 
prestados27.  
 
Acresce que as entidades intervenientes nos âmbitos da saúde, por um lado e da 
assistência social, por  outro, não dispunham de um enquadramento formal que 
facilitasse uma actuação integrada. 
 
 
73. Entretanto, lá fora, registava-se uma movimentação generalizada: a maior parte 
dos países, por iniciativa própria ou seguindo sugestões consensuais em fóruns 
internacionais, iniciava um caminho mais objectivo para tratar destas questões. 
 
Os países que já tinham soluções institucionalizadas aprendiam com a própria 
experiência e promoviam reorganizações visando uma maior eficácia e uma 
resposta mais adequada em termos de financiamento dos custos; os que ainda as 
não tinham, ensaiavam os primeiros passos. 
 
 
                                                 
27 Cfr.diagnóstico de situação realizado pela Secretária de Estado Adjunta e da Saúde na sessão de 
apresentação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), Lisboa, 24 de Abril de 2006. 
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74. Em 2005, como que acompanhando, no tempo, os trabalhos preparatórios da 
Conferência do Luxemburgo sobre o tema da dependência na Europa, foi constituída em 
Portugal, sob a égide dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Solidariedade Social, a 
Comissão para o Desenvolvimento de Cuidados de Saúde às Pessoas Idosas e às 
Pessoas em Situação de Dependência. 
 
Na sequência dos trabalhos realizados pela Comissão, em particular do respectivo 
Relatório, foi aprovada legislação (cfr. Decreto-Lei nº 101/2006, de 6 de Junho) que visa 
responder de modo articulado ao conjunto de questões que nesta área se coloca. 
 
Em resumo, pretende-se proceder a uma significativa reformulação das políticas de saúde e 
de acção social, em resultado da qual será concretizada uma resposta organizada em 
novos moldes, seguindo de perto recomendações recentes de organizações supranacionais 
e internacionais em matéria de apoio na dependência, no que respeita a princípios, 
objectivos e organização de recursos. 
 
 
75. Foram estabelecidos como princípios orientadores, à semelhança de recomendações 
vigentes nas instâncias europeias: 
 

• Garantir a equidade no acesso às diferentes modalidades de apoio na dependência; 
• Assegurar a qualidade dos serviços prestados à população dependente; 
• Fomentar a sustentabilidade financeira das unidades e equipas afectas a estas 

acções. 
 
 
76. Os principais objectivos desta reformulação são a instauração de políticas de saúde, 
integradas no Plano Nacional de Saúde e no Plano Nacional de Segurança Social, que 
permitam: 
 

• Investir no desenvolvimento de cuidados de longa duração em todo o território, 
através de formas de utilização articulada dos recursos da saúde e segurança social. 

• Conceber soluções individualizadas e desenvolver oportunamente acções 
adequadas e mais próximas das pessoas dependentes, com preferência pelos 
cuidados prestados em casa. 

• Qualificar e humanizar a prestação de cuidados. 
• Potenciar os recursos locais através da criação de serviços comunitários de 

proximidade. 
 
Da concretização bem sucedida de tais objectivos resultará um modelo de intervenção 
integrado de saúde e segurança social, de abrangência muito significativa, visando acções 
globais de natureza preventiva, reabilitativa ou paliativa. 
 
 
77. Como pode depreender-se, a distância entre a realidade vigente no nosso país em 
2006 e a resposta idealizada na legislação recente é grande, exigindo uma alteração muito 
considerável de atitudes e de formas de gestão e utilização dos recursos disponíveis e um 
período de tempo suficientemente alargado para implementação, avaliação sistemática e 
correcção de insuficiências.  
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Desde logo, tornou-se necessário conceber um novo modelo organizacional no âmbito dos 
Ministérios e serviços competentes e planear o desenvolvimento de uma nova cultura por 
parte dos prestadores – públicos ou privados - bem como dos seus gestores. 
 
A resposta institucional às necessidades de cuidados continuados passa a funcionar em 
rede, integrando um conjunto de instâncias coordenadoras, referenciadoras e prestadoras – 
podendo estas últimas ser de natureza pública, social ou privada. 
 
É, assim, concebido como um sistema de nível intermédio, entre as estruturas da saúde e 
segurança social e os serviços de proximidade (de base comunitária), que procura 
preencher o hiato existente entre o tratamento agudo (hospitalar) e a ida para o domicílio. 
 
 
78. Em termos mais concretos, a passagem à prática faz-se através da implementação de 
unidades e equipas de cuidados, financeiramente sustentáveis, assentes em parcerias 
público sociais ou privadas, sob dinamização dos serviços públicos competentes. 
 
Para garantir a operacionalidade da resposta foi criada a RNCCI -  Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados. Esta, é constituída pelo conjunto estruturado de 
unidades (de internamento e ambulatório) e equipas domiciliárias de cuidados de saúde e 
apoio social, prestados de forma integrada, a pessoas em situação de dependência ou com 
falta ou perda de autonomia – independentemente da respectiva idade. 
 
Dirige-se aos doentes (com doenças crónicas ou pluripatologias) que devam continuar o 
tratamento fora do hospital, após a ocorrência de um episódio de doença agudo ou a 
agudização de uma doença crónica, que originem ou agravem uma situação de 
dependência. 
 
 
79. A Rede abrange hospitais, centros de saúde, serviços distritais e locais de segurança 
social e conta igualmente com a participação activa das autarquias locais. 
 
As unidades de internamento podem ser de convalescença; de média duração e 
reabilitação; de longa duração e manutenção; ou de cuidados paliativos. 
 
Por sua vez, as unidades ambulatórias são unidades de dia e de promoção da autonomia. 
 
Existem dois tipos de equipas hospitalares: de gestão de altas e de suporte em cuidados 
paliativos. 
 
Do mesmo modo, existem dois de equipas domiciliárias – de cuidados continuados 
integrados e (comunitárias) de suporte em cuidados paliativos. 
 
 
80. Dada a dimensão da tarefa e as dificuldades inerentes a um processo de reformulação 
de métodos de trabalho como o que se pressente para a Rede, foi estabelecido que a 
mesma seja implementada de modo faseado, ao longo de dez anos (2006-2016), sob 
responsabilidade de uma estrutura de missão dedicada: a UMCCI – unidade de missão de 
cuidados continuados integrados. 
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No primeiro ano foram conduzidas várias experiências-piloto (1ª fase de implementação), 
as quais estabeleceram, como objectivos primários, obter um maior grau de autonomia dos 
sujeitos beneficiários dos cuidados e ajustar a oferta dos cuidados às necessidades. 
 
Em particular, o segundo destes  objectivos contém  uma vertente quantitativa (uma maior 
cobertura das necessidades face ao somatório das respostas à data); e uma qualitativa, que 
se consubstancia na melhoria dos diferentes tipos de processos acompanhados: de 
admissão (na Rede); de mobilidade entre unidades e equipas da Rede, em função das 
necessidades de cada utente; e de alta. 
 
Está prevista a expansão da rede por forma a garantir que as necessidades de cuidados 
continuados integrados serão satisfeitas pela oferta criada através das parcerias. 
 
A Rede conta já hoje com unidades privadas, centros da Santa Casa da Misericórdia e 
unidades hospitalares (de convalescença e de cuidados paliativos) 
 
 
81. O financiamento de cada tipo de serviços é específico, os preços são adequados e 
revistos periodicamente.   
 
Os tratamentos de saúde, bem como os internamentos em unidades de convalescença ou 
de cuidados paliativos são sem encargos para o cidadão. 
 
As despesas com cuidados continuados de apoio social serão cobradas em função dos 
rendimentos da pessoa dependente ou do seu agregado familiar.  
 
Estas despesas incluem as unidades de internamento de média e longa duração; as 
unidades de dia e de promoção da autonomia; e as equipas de cuidados continuados da 
Rede. 
 
O Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social é responsável por determinar os co-
pagamentos a cargo das pessoas dependentes e agregados familiares, tendo como 
objectivo garantir a sustentabilidade da Rede. 
 
 
82. Os custos previstos com os cuidados e a gestão da rede são os seguintes (milhões de 
euros) : 194 (2009); 250 (2010); 294 (2011); e 340 (2012)28. 
 
Para 2009, o custo médio anual estimado de uma cama de internamento é de 26500 euros 
e o custo médio diário de uma cama de internamento é de 102 euros29. 
 
De acordo com conceitos e práticas hoje consensuais, estabelece-se um maior foco nos 
cuidados prestados no domicílio, com o objectivo primário de manter as pessoas 
dependentes o maior tempo possível no seu ambiente normal de vida. 
 
Esta orientação permitirá, por outro lado, evitar um maior uso, por parte das pessoas 
dependentes, das camas hospitalares destinadas a doentes agudos. 
 
                                                 
28 Site da UMCCI, ”Rede de Cuidados Continuados Integrados - Apresentação do Plano Piloto”. 

29 Idem. 
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Por outro lado, permitirá também diminuir os dias de trabalho gastos por familiares e outros 
cuidadores informais para tratar das pessoas em situação de dependência. 
 
Prevê-se, ainda, a implementação de um modelo de financiamento directo às famílias. 
 
 
83. Em Junho de 2009 estavam instaladas e a funcionar 85 equipas de cuidados 
continuados integrados (ECCI´s), espalhadas por todo o país (72 em Dezembro de 2008)30.  
 
A Rede registava um total de 38777 (22200 em Dezembro de 2008) utentes referenciados 
desde o início da actividade, em finais de 2006, dos quais 85% com mais de 60 anos de 
idade e 10% a viver sós. Daquele total de utentes, por outro lado, 83% recebia apoio familiar 
e 17% beneficiava de apoio domiciliário de carácter social.  
 
Registavam-se 13543  utentes assistidos em unidades (internados + altas), a que acresciam 
3498  respostas de internamento em funcionamento e 3600 respostas domiciliárias. Do total 
das respostas de internamento, 51% estavam contratualizadas com Misericórdias; 25% com 
entidades privadas; 15% com Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS´s); e 
9% com o Sistema Nacional de Saúde31. 
 
Relativamente às saídas verificadas nas unidades de internamento da Rede, 50% foram 
para o domicílio, sem suporte continuado; 17% para o domicílio com atribuição de suporte 
adequado; 10% consistiram em mobilidade interna da Rede, visando diferentes soluções de 
apoio continuado. 
 
 
VI – C – UMA PROJECÇÃO 
 
84. A insuficiência de dados fiáveis, em 2006/2007, sobre a problemática da dependência, 
que permitissem um retrato quantificado desta realidade em Portugal, levou à realização de 
um trabalho, da natureza prospectiva, com recurso a elementos disponíveis em outras 
populações consideradas próximas da nossa. 
 
O trabalho em causa, não tendo entretanto sido objecto de divulgação por reorientação do 
projecto em que se encontrava integrado, foi, com o devido prévio consentimento, utilizado 
para elaboração da projecção que de seguida se apresenta. 
 
Com ela se pretende quantificar os custos totais da dependência em Portugal, projectados 
para o ano 2020, analisar a capacidade de auto-financiamento da população, estimar o 
diferencial para os custos totais e comparar o esforço que seria de exigir ao Estado caso 
tivesse de encarregar-se da totalidade da despesa não auto-financiada. 
 
 

                                                 
30 Relatório de Monitorização e do Desenvolvimento da Actividade da RNCCI – 1º Semestre de 2009”, Lisboa, 
Setembro de 2009. 
31 Idem.. 
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85. Na estimativa, foram aplicadas, sobre as projecções da população portuguesa, taxas de 
prevalência de incapacidades (grave, severa e mediana) registadas entre a população 
espanhola. 
 
Às diferentes graduações da dependência foram associados os correspondentes apoios 
diários necessários, quantificados em número de horas de assistência de terceira pessoa. 
 
De acordo com a graduação da dependência, foi ainda, de modo simplificado, associada a 
cada caso uma modalidade de apoio (familiar, domiciliário, em centro de dia, em 
instituição), com o objectivo de determinar o esforço financeiro (em termos de percentagem 
da pensão média de reforma) que seria passível de afectação aos custos do apoio na 
dependência.    
 
 
86. Os custos de 2007, actualizados para 2020 com o mesmo deflator do PIB, foram então 
calculados e deduzidos da capacidade de auto-financiamento.  
 
Os resultados a que se chegou constam do quadro abaixo. Embora devam ser observados 
com o cuidado que a insuficiência de dados fiáveis e a simplicidade do modelo utilizado 
aconselham, permitem todavia uma noção assaz significativa da dimensão real do problema 
que se nos vai colocando, lenta mas inexoravelmente. 
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QUADRO 8 –  PROJECÇÃO DE CUSTOS COM IDOSOS DEPENDENTES (2020) 
 

ANO – 2020             
NÍVEL DE DEPENDÊNCIA LOCAL/FORMA DE APOIO 
  
  

Nº DE 65+ 
(MILHARES) FAMÍLI

A DOMICÍLIO CENTRO DE 
DIA 

RESIDÊNCIA 
ASSISTIDA 

(% 
DO 
PIB) 

GRANDE  48 7     41   
SEVERA 90 46 26  18   
MEDIANA 120 78 24 18     
           
TOTAL 258 131 50 18 59   
         
CUSTO UNITÁRIO ANUAL 
(2005) (EUROS) 4200 8640 5120 18360   
           
CUSTO TOTAL (MILHÕES € - 
2020) 2913 743 583 124 1462 1,41
         
PENSÃO MÉDIA ANUAL 
(EUROS - 2020) 5670           
           

(% DISPONÍVEL)     40 45 80   
         
RECURSOS PRÓPRIOS 
(MILHÕES €) 427 0 113 46 268 0,21
           
FINANCIAMENTO 
NECESSÁRIO 2486 743 470 78 1195 1,20
         
FINANCIAMENTO PÚBLICO 
ACTUAL 350     0,23

(ESTIMATIVA)             

 
 
87. De acordo com estes dados, vamos ter 258 mil idosos (65+) dependentes no ano 
2020. Isto significa 14% do total de idosos e cerca de 2,5% da população total. 
 
De entre estes, 48 mil (18,6%) serão grandes dependentes, carecendo de assistência 
permanente ao longo do dia e da noite. 
 
Com um nível de dependência intermédia (dependência severa, que implica apoio duas a 
três vezes por dia para actividades diversas), estimam-se 90 mil idosos (34,9%). 
 
Os restantes 120 mil (46,5%) serão médios dependentes, que necessitarão de apoio uma 
vez por dia. 
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88. Apesar de, conservadoramente, se estimar que na maior parte dos casos as pensões 
são a única forma de financiar o período de vida pós activa, os idosos poderão todavia 
contar com outras formas de financiamento, como sejam alguns recursos financeiros 
acumulados sob a forma de aplicações ou a ajuda proporcionada pelos seus descendentes.  
   
O custo total de cuidar adequadamente estes idosos dependentes é estimado, a valores de 
2020, em 2,9 mil milhões de euros, o que corresponde a 1,41% do PIB projectado para esse 
ano. 
 
Admitindo como recursos próprios os montantes das respectivas pensões, afectáveis 
parcialmente para financiamento dos cuidados que recebem em função de cada uma das 
tipologias do modelo, calcula-se em 427 milhões de euros a possibilidade de co-
participação dos próprios, o que reduz para cerca de 2,5 mil milhões de euros (1,2% do 
PIB) o volume de recursos necessários. 
 
 
89. Estimou-se que, em 2007, o montante público atribuído, sobretudo via acção social, para 
financiar actividades relacionadas com o apoio aos cidadãos mais idosos, tenha sido de 
cerca de 350 milhões de euros (0,23% do PIB). 
 
A confirmarem-se estes números, e caso o objectivo fosse o de imputar à responsabilidade 
do Estado a cobertura do diferencial de 2,5 mil milhões, este valor deveria ser multiplicado 
por sete 13 anos mais tarde, crescendo para o sêxtuplo do actual o respectivo peso no PIB.  
 
Este tipo de estimativa “ascendente” (“bottom-up”) aponta para valores com a despesa dos 
idosos dependentes que são compatíveis com as projecções “descendentes” (“top-down”) 
atrás referidas, realizadas pela Comissão Europeia e pela OCDE, sobretudo se se tiver em 
consideração que, nestes últimos casos se trata de despesa pública com cuidados 
continuados e na projecção aqui apresentada se estima o total dos custos em termos de 
equivalentes de hora de apoio - com a inclusão, portanto, do apoio informal.  
 
 
 
VII - OS SEGUROS PRIVADOS NO FINANCIAMENTO DO APOIO NA 
DEPENDÊNCIA 
 
90. Como já foi referido em anterior capítulo, é relativamente consensual que os custos com 
o apoio na dependência, designadamente à população idosa, vão registar uma inelutável 
tendência para aumentar, a prazo, na maior parte das sociedades actuais - desde logo e 
em particular, naquelas que apresentam estruturas demográficas mais envelhecidas. 
 
De facto, por um lado, mais idosos significa mais pessoas em situação de dependência e, 
portanto, maior número de casos de necessidade de apoio – seja informal, seja em qualquer 
das modalidades que o apoio formal pode assumir. 
 
Teremos, pois, um acréscimo com os custos totais da dependência – a menos que os 
custos unitários se reduzam mais do que proporcionalmente em relação ao número absoluto 
de casos. 
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91. Ora, vários factores parecem concorrer para que não seja expectável uma diminuição 
dos custos unitários.  
 
Em primeiro lugar, o acréscimo gradual do peso do apoio formal face ao apoio informal, 
ainda hoje maioritário mesmo nas sociedades com maior carga de apoio institucionalizado.  
 
Depois, o carácter trabalho-intensivo dos serviços de assistência na dependência 
(familiares, não profissionais ou profissionalizados), não parece susceptível de uma resposta 
significativa a medidas de contenção da despesa – pelo menos, na medida em que os 
cuidados de saúde o poderão ser. 
 
Finalmente, o crescente número de pessoas idosas a viver sós acaba por encarecer os 
custos unitários dos cuidados de que carecem. 
 
 
92. Por sua vez, como também já referido, os Estados vão gastar mais com o apoio na 
dependência. De facto, em muitos países, em resultado da crescente atenção dedicada a 
este tema, verifica-se uma tendência para a formalização de soluções de maior apoio às 
pessoas dependentes, constatando-se ainda vários casos, particularmente entre os países 
mais desenvolvidos, de alterações/reforço de políticas e reorganização de meios visando 
uma melhor e mais articulada utilização dos recursos societários. 
 
Desta tendência resultará, por certo, uma maior pressão sobre a despesa pública. 
 
 
93. Projecções da OCDE e da Comissão Europeia, já antes referenciadas, as quais são 
comummente consideradas conservadoras, apontam para um acréscimo significativo, até 
meados deste século, da despesa pública com a dependência na Europa: o equivalente a 
uma percentagem do PIB entre 0,6 p.p. e 1,4 p.p. Nessa altura, os valores da despesa 
estarão entre 2,3% (Comissão Europeia) e 2,2% (OCDE), nos cenários mais exigentes – 
repete-se, de projecções consideradas conservadoras. 
 
 
94. Apesar deste aumento da despesa a cargo dos Estados estima-se, todavia, que o 
esforço adicional será insuficiente para suportar a totalidade dos encargos com o apoio na 
dependência – e, eventualmente, mesmo daqueles que são objecto de compromisso 
institucionalizado. 
 
A principal razão estará no facto de que estes desenvolvimentos são contemporâneos de 
uma conjuntura que poderá qualificar-se de “estruturante” – isto é, com características de 
alguma permanência no tempo – sobretudo no caso da Europa, em que os orçamentos 
públicos se encontram sob pressão por causas diversas: 
  

o Económicas – as consequências da globalização e da necessária 
reorganização das actividades produtivas. 

o Financeiras – as crescentes dificuldades em sustentar em toda a sua 
extensão o modelo social vigente no Velho Continente. 

o Políticas – as dificuldades que, mais ou menos explicitamente, os regimes 
democráticos têm mostrado em enquadrar e resolver problemas geracionais 
que implicam ajustamentos e questionamento - ainda que parcial e visando 
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salvar o essencial -, do conjunto de benefícios colectivos percepcionado 
como se tratando de “direitos adquiridos”. 

 
 
95. A título de exemplo, refira-se que, actualmente, em França, as situações de 
dependência mais grave (carecendo de assistência 24 horas por dia) custam em média 
3000 euros por mês, enquanto que o apoio público é, também em média, de 500 euros e a 
pensão média de cerca de 1200 euros. A necessidade de financiamento adicional 
corresponde, nestes casos, a mais de metade do custo total – uma vez que o montante da 
pensão média não poderá, em muitas situações, ser utilizado na sua totalidade -, e isto num 
país que, neste âmbito, gasta e projecta-se que continue a gastar mais do que a média – 3% 
do PIB32.  
 
Por sua vez, o sistema que a Alemanha criou em 1995, para apoio na dependência, foi 
inicialmente concebido para ser auto-suficiente, mas já é hoje deficitário, admitindo-se que, 
com as medidas tomadas em 2008 – em particular, um acréscimo de 15% das contribuições 
para esta eventualidade – possa manter-se equilibrado apenas até 201433.  
 
 
96. Acresce que, ao contrário do que poderia pensar-se, mesmo nos países com sistemas 
nacionais de apoio mais evoluídos, o peso do apoio informal é ainda bastante significativo. 
Por exemplo, nos casos de grande dependência, representa ainda cerca de 2/3 do total, 
em França como na Suécia – o que leva a admitir que não está provado que quanto mais o 
Estado intervenha, menos apoio informal será necessário34. 
 
A principal dificuldade parece residir no facto de que o financiamento da dependência 
através de um sistema gerido em repartição, numa população em processo de 
envelhecimento continuado, acaba por ser insustentável a longo prazo.  
 
Para que tal não acontecesse, seriam necessários acréscimos dramáticos de 
produtividade, por parte de uma população activa em regressão. Ora, a menos de uma 
qualquer descontinuidade tecnológica ou humana, que alterasse o actual paradigma 
económico e demográfico, não se vislumbram possibilidades de tais ganhos de 
produtividade. 
 
Socialmente, esta é uma questão que, como já referido, afectará sobretudo camadas 
crescentes da classe média. E isto porque, por um lado, os mais pobres têm uma solução: 
a assistência social; e por outro, os mais ricos têm as suas próprias soluções. Ora, na 
medida em que os orçamentos forem estando sob maior pressão, é presumível que as 
opções políticas acabem por dar prioridade, na sua afectação, aos grupos de menores 
recursos, reduzindo, portanto, o apoio dispensado às classes médias. Estas, não obstante, 
serão provavelmente chamadas a comparticipar mais no financiamento desta despesa, via 
previdência ou via sistema fiscal, consoante as soluções vigentes em cada país.  
 
 

                                                 
32 . Citado em “Risques, les cahiers de l´assurance - Dépendence, le défi d´aujourd´hui”, nº78, Junho de 2009. 
33 Idem. 
34 Idem. 
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97. A projecção sobre Portugal, referenciada no capítulo anterior, prevê, para 2020, um 
valor (1,4% do PIB) compatível com os dados genéricos das projecções da Comissão 
Europeia e da OCDE, já mencionados .  
 
Este valor refere-se a uma estimativa dos custos totais com a dependência e não significa, 
portanto, uma necessidade absoluta de financiamento público, a qual será certamente 
menor. 
 
Acontece, no entanto, que, deduzida a capacidade de financiamento próprio, por parte das 
famílias, (cfr. Quadro 8), resta um montante muito significativo, por financiar.  
 
Quando comparado com os gastos públicos que se estimam, actualmente (2007), 
corresponderia, em pouco mais de uma década, a sextuplicar a contribuição do Estado, em 
termos de PIB, o que se afigura manifestamente difícil de conseguir, num dos países que, 
na Europa, mais debilidade estrutural regista quanto à solidez das suas finanças públicas. 
 
 
98. Tal como no caso do financiamento da saúde, parte das despesas com a dependência 
terá pois de continuar a ser paga com recurso a meios privados.  
 
No quadro, estima-se que as pensões de reforma dos idosos possam financiar o 
equivalente a pouco mais de um sétimo da despesa total. Mesmo descontando a parte não 
monetarizada dos cuidados prestados (apoio em espécie, não remunerado de familiares, 
amigos e instituições de proximidade), o remanescente não poderá ser coberto, na sua 
totalidade, pelo Estado – á semelhança do que acontece na generalidade dos países.  
 
 
99. Há aqui, portanto, um espaço, não negligenciável, que se abre a entidades 
especializadas no fornecimento de soluções de financiamento para necessidades de longo 
prazo, entre as quais se destacam as seguradoras. 
    
Efectivamente, as seguradoras desempenham já hoje em muitos países europeus um 
papel relevante no financiamento do apoio a situações de doença e dependência.  
 
Pela sua natureza, estão bem posicionadas para tal: 
 

• Desde logo, têm experiência na gestão dos riscos de longevidade e associados – 
sobrevivência e prevalência de incapacidades. 

 
• Igualmente no que respeita à necessária gestão articulada de activos e passivos, em 

ordem a garantir uma adequada resposta às responsabilidades de longo prazo, 
como é o de muitos seguros, entre eles o seguro de dependência.  

 
• Sabem gerir o timing da subscrição e garantir o período de acumulação de 

reservas.  
 
• Estão sujeitas, para defesa dos seus segurados, a regras específicas, 

particularmente exigentes, em matéria de solvência das suas responsabilidades e 
são objecto de supervisão rigorosa por parte das autoridades competentes.  

 
 



 34

DEPENDÊNCIA – O FINANCIAMENTO DOS CUSTOS E O CONTRIBUTO DA ACTIVIDADE SEGURADORA 
 
EUGÉNIO RAMOS 

100. Os Estados Unidos e a França são porventura os mercados onde os seguros de 
dependência se encontram mais desenvolvidos: cerca de oito milhões de segurados nos 
EUA e de seis milhões em França.   
 
Em particular, o caso francês afigura-se interessante, por registar o maior número de 
segurados, em proporção da população total, e apesar de dispor de um sistema nacional de 
apoio na dependência. 
 
Três ordens de razões parecem ter contribuído para este desenvolvimento. 
 
Por um lado, a insuficiência da cobertura pública, conforme já referido em capítulo anterior. 
 
Por outro, e talvez mais importante – aqui estará o carácter distintivo do caso francês – 
porque os sucessivos debates públicos sobre a questão da dependência terão contribuído 
decisivamente para um elevado nível de percepção, entre a população, dos riscos que, 
neste âmbito, se lhes apresenta.  
 
(De facto, por exemplo, estima-se que em França, a probabilidade de, em algum momento 
da sua vida, uma pessoa actualmente com mais de 65 anos vir a precisar de apoio por 
adquirir algum tipo de dependência é superior a 40%35.) 
 
Finalmente, pela simplicidade atractiva do produto, na medida em que, ao contrário de 
soluções mais comuns nos EUA – que garantem a própria prestação de alguns serviços -, o 
seguro francês consiste numa prestação pecuniária posta à disposição do segurado, que a 
utilizará como melhor entender. 
 
 
 
VIII – CONCLUSÕES 
 
101. Os vários países e regiões do mundo enfrentam actualmente, de forma generalizada, 
um processo de envelhecimento social que, tendo-se iniciado há várias décadas, nos 
países desenvolvidos, se alargou entretanto a todo o planeta. 
 
Este processo é o resultado de uma transição demográfica – ocorrida na sequência de 
progressos da medicina e de alterações profundas de hábitos sociais, em particular no que 
respeita ao papel da mulher -, que se caracteriza por uma redução generalizada das taxas 
de mortalidade e de natalidade. 
 
Em consequência, e embora com pontos de partida diferentes e ritmos igualmente distintos, 
o número de idosos, em todo o mundo, vai aumentar de modo muito significativo e 
sustentado durante as próximas décadas. E, porventura mais importante do que o seu 
número absoluto, os idosos vão representar uma proporção crescente das populações dos 
diversos países e regiões. 
 
Este facto tem implicações inevitáveis e substantivas nas nossas sociedades, afectando 
muitos aspectos do nosso quotidiano. 
 

                                                 
35 Citado em “Risques, les cahiers de l´assurance - Dépendence, le défi d´aujourd´hui”, nº78, Junho de 2009.. 
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102. Uma das consequências mais determinantes será a do crescimento do número de 
pessoas dependentes, dada a maior prevalência, entre os idosos, de limitações 
incapacitantes de um desempenho autónomo das actividades da vida diária. 
 
O cuidado com as pessoas dependentes, que é uma questão de sempre e de todas as 
idades, apresenta-se então hoje com uma nova dimensão exigindo novas respostas e 
novas formas de organização dos recursos colectivos. 
 
No passado, este era um problema dos indivíduos e das famílias, resolvido no âmbito 
privado. Eram, sobretudo, as mulheres, quem cuidava dos familiares dependentes. E são-
no ainda hoje, maioritariamente. 
 
Todavia, actualmente, em particular nos países mais desenvolvidos, onde o processo de 
envelhecimento social se iniciou mais cedo, o cuidado com os dependentes vem sendo 
crescentemente assumido como um desígnio público, uma responsabilidade dos Estados, 
integrada na esfera da protecção social.  
 
 
103. Sem prejuízo de relevarem de uma preocupação comum, as respostas institucionais 
a este desafio são diferentes de caso para caso: desde o reconhecimento formal de um 
direito de cidadania (à semelhança do direito à saúde); até à disponibilização de simples 
acções de assistência social; passando por situações intermédias, como a consagração de 
uma nova eventualidade dentro dos sistemas de segurança social. 
  
Diferentes são também, naturalmente, as formas de organização dos recursos 
disponibilizados para apoio dos dependentes, sem prejuízo de todos fazerem, de um modo 
geral, apelo a um misto de público/privado/familiar, em função da tipologia e do local onde o 
apoio é prestado. 
 
Também as formas de financiamento público dos recursos afectos aos cuidados com as 
pessoas dependentes divergem de país para país, em paralelo com o que acontece com a 
comparticipação exigida aos indivíduos em caso de prestação pública ou contratualizada de 
serviços. 
 
 
104. Apesar de todas estas diferenças, dois pontos são comuns em todos os estudos e 
projecções realizados entre os países mais desenvolvidos: os Estados vão gastar mais com 
o apoio na dependência, mas os recursos públicos serão, ainda assim, insuficientes. 
 
Por um lado, os Estados vão passar a gastar mais, seja em resultado do reconhecimento de 
um direito subjectivo, da institucionalização de uma nova modalidade de apoio social ou do 
simples alargamento do número de beneficiados dos sistemas actuais. 
 
Por outro, este acréscimo da despesa pública será, não obstante, insuficiente para cobrir 
os gastos totais com os cuidados com as pessoas dependentes – mesmo que se desconte 
boa parte do apoio informal, garantido em espécie e fora da economia monetarizada. 
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105. Por este motivo, a necessidade de financiamento privado de parte dos custos com a 
dependência é incontornável, dependendo a sua extensão das modalidades de suporte 
público em cada país e da solidez das respectivas finanças nacionais. 
 
O financiamento privado dos encargos com a dependência pode assumir a modalidade de 
pagamentos directos aos prestadores, normalmente a partir de rendimentos, poupanças 
ou património dos indivíduos dependentes ou familiares. 
 
Mas pode igualmente ser feito de modo indirecto, designadamente através de seguros 
especificamente concebidos para estes casos, aos quais as famílias afectem parte do seu 
rendimentos, poupanças ou património. 
 
 
106. A este respeito, importa não esquecer que os países desenvolvidos em geral e a 
Europa em particular têm vindo – com a ausência, excepcional do ponto de vista histórico, 
de guerras internas devastadoras, já há mais de seis décadas – a ser palco de uma 
acumulação de património sem precedentes na humanidade. E, dentre todos, os idosos 
são um grupo onde se concentra uma parte significativa deste património. 
 
Esta parece ser uma pista a explorar, e da qual já existem exemplos (diversos consoante, 
por exemplo, a legislação que enquadra o direito sucessório) em alguns países, no que 
respeita ao financiamento privado de parte dos custos com a dependência.  
 
 
107. Por sua vez, os seguros são uma outra solução – complementar ou alternativa, 
consoante as modalidades institucionalizadas – que pode garantir os recursos necessários 
quando a necessidade emergir. 
    
Efectivamente, as seguradoras, pela sua natureza, são instituições adequadas e 
desempenham já hoje em muitos países mais desenvolvidos um papel relevante no 
financiamento deste tipo de despesa.  
 
Nos Estados Unidos, Reino Unido e França, por exemplo, o mercado dos seguros de 
dependência tem tradição de algumas décadas.  
 
Em particular, o caso francês afigura-se interessante, na medida em que se trata de um 
país onde, apesar da forte tradição de intervencionismo social, a percepção pública da 
impossibilidade de financiamento exclusivamente público do apoio na dependência levou ao 
desenvolvimento do maior mercado de seguros de dependência (por comparação com a 
população total do país), caracterizado por soluções pragmáticas e de simples execução. 
 
 
108. Finalmente, em Portugal também o envelhecimento tem caracterizado – e continuará a 
fazê-lo – a evolução demográfica, com o país a apresentar índices e projecções que, neste 
aspecto, o colocam acima da média europeia. 
 
Também entre nós as questões do apoio na dependência têm atraído a atenção das 
entidades responsáveis e está em curso um processo de gradual responsabilização pública, 
de par com a implementação de uma rede articulada de reconhecimento de necessidades e 
de gestão de recursos multi-sectoriais. 
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Em consequência, é igualmente projectável para o nosso país um incremento  da despesa 
pública com as pessoas dependentes, a qual será, todavia, manifestamente insuficiente 
para cobrir a totalidade das necessidades.  
 
Acresce que as finanças públicas portuguesas, por deficiências que relevam mais de 
factores de natureza estrutural, não permitem estimar um aumento significativo das 
disponibilidades nacionais uma vez passados constrangimentos económicos e financeiros 
actuais que, em outros países, assumem carácter mais conjuntural.  
 
Bem pelo contrário, é expectável uma pressão acrescida, no âmbito de compromissos 
internacionais, visando o retorno a níveis de disciplina orçamental mais rigorosos. 
 
109. Por estes motivos, o financiamento privado e, dentro deste, o recurso aos seguros, é 
um caminho adequado para cobrir atempadamente as necessidades que, inevitavelmente, 
vão no futuro enfrentar as famílias portuguesas neste domínio do apoio aos seus membros 
dependentes.  
 
Uma limitação estrutural da sociedade portuguesa parece ser a que resulta numa atitude de 
grande expectativa face à intervenção do Estado no provimento das suas principais 
necessidades – à semelhança do que acontece quanto à garantia do benefício de 
generosos (do ponto de vista da respectiva taxa de substituição) rendimentos em situação 
pós-activa.  
 
Torna-se, por isso, importante acentuar e desenvolver uma maior compreensão e cultura 
financeira entre os elementos da população, para que mais facilmente sejam percebidas as 
limitações do financiamento público e a concorrência de várias prioridades sociais 
(educação, doença, desemprego, velhice, dependência) pela afectação de recurso que são 
limitados. 
 
 
110. Este objectivo, de indução de comportamentos previdentes e atempados, assume 
especial importância nas sociedades actuais, que vivem a “revolução grisalha”. Ele 
permitirá, porventura, que possamos, colectivamente, assumir a velhice como mais uma 
etapa, igualmente válida e desejavelmente lúdica, deste  caminho que todos percorremos.     
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