
                                                                                  
 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 

Escola Superior de Educação de Beja 

Mestrado em Gerontologia Social e Comunitária 

 

 

 

 

 

A REFORMA VIVIDA E REPRESENTADA PELOS 

APOSENTADOS DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA 

 

 

 

 

 

Antero José Coelho Narciso 

 

  

Beja 

 2019  

 

 

 

 

 





 

I 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 

Escola Superior de Educação de Beja 

Mestrado em Gerontologia Social e Comunitária 

 

 

 A REFORMA VIVIDA E REPRESENTADA PELOS 

APOSENTADOS DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de intervenção apresentado na Escola Superior de Educação do 

Instituto Politécnico de Beja 

 

 

Elaborado por: 

Antero José Coelho Narciso 

 

Orientado por: 

 Professor Doutor José Pereirinha Ramalho 

 

 

Beja 

 2019  

 

 

 

 



II 

 

Resumo 

 

Este projeto de investigação propõe-se abordar o processo de transição e 

adaptação, da fase da vida na situação de reforma/aposentação dos indivíduos 

aposentados da Autoridade Tributária (AT), do distrito de Beja, com 65 e mais 

anos, não institucionalizados. Pretende-se ainda saber se a satisfação com a 

vida sofre alterações em função do tempo de reforma e das variáveis 

sociodemográficas e também abordar a questão do envelhecimento, 

essencialmente nas suas implicações sociais e profissionais. 

Realizamos um estudo de natureza exploratório através de uma abordagem 

quantitativa e qualitativa para analisar um grupo de aposentados. De um 

universo de 99 indivíduos, trabalhamos com uma amostra com 26 indivíduos 

aposentados da AT no distrito, através de um procedimento não probabilístico. 

A totalidade dos participantes tem, em média, 70,62 anos de idade, e mais de 

65 anos, sendo maioritariamente do género masculino e casados, com uma 

escolaridade média ao nível do ensino secundário. 

A recolha de informação envolveu a aplicação de três questionários: um 

protocolo de avaliação composto por uma ficha sociodemográfica; Questionário 

de Perceções do Envelhecimento (QPE), adaptado por Claudino, (2007; 2011) 

e pelo Inventário de Satisfação com a Reforma, adaptado por Fonseca e Paúl 

(Fonseca & Paúl, 1999).    

Este estudo permitiu compreender de que modo a reforma é vivida e 

representada pelos aposentados da AT, e concluir que, na amostra estudada, 

não existem indicações de que a passagem à reforma constitua um 

acontecimento stressante no âmbito do ciclo de vida dos indivíduos e tão pouco 

o seja durante os primeiros anos de reforma.  

Após cruzamentos de resultados obtidos em função da idade e em função do 

tempo de reforma, é evidente a diminuição da satisfação de vida com o 

aumento da idade cronológica. 

 

Palavras-Chave: Envelhecimento; Reforma/aposentação; Transição-adaptação 

à reforma; Autoridade Tributária; Gerontologia social; Satisfação de vida. 
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Abstract 

 

This research project proposes to address the process of transition and 

adaptation, from the phase of life in the retirement/retirement situation of retired 

individuals from the tax authority (AT), in the district of Beja, with 65 and more 

years, not institutionalized. It is also intended to know if life satisfaction changes 

due to the time of retirement and sociodemographic variables and also to 

address the issue of aging, essentially in its social and professional 

implications. 

We conducted a study of an exploratory nature through a quantitative and 

qualitative approach to analyze a group of retired. From a universe of 99 

individuals, we worked with a sample of 26 retired individuals from the TA in the 

district, through a non-probabilistic procedure. All participants have, on average, 

70,62 years of age, and more than 65 years, being mostly male and married, 

with an average level of secondary education. 

The collection of information involved the application of three questionnaires: an 

evaluation protocol consisting of a socio-demographic form; Aging Perception 

Questionnaire (QPE), adapted by Claudino, (2007; 2011) and the satisfaction 

with the reform inventory, adapted by Fonseca and Paúl (Fonseca & Paúl, 

1999).    

This study allowed us to understand how the reform is lived and represented by 

the retired of the AT, and conclude that, in the sample studied, there are no 

indications that the passage to reform constitutes a stressful event within the life 

cycle of Individuals and as little as it is during the first years of retirement.  

After crosses of results obtained according to age and as a function of the time 

of retirement, it is evident the reduction of life satisfaction with the increase of 

chronological age. 

 

Key words: ageing; Reform/retirement; Transition-adaptation to reform; Tax 

authority; Social gerontology; Life satisfaction. 
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A velhice tem que ser entendida com o coração. 
  

Porque,  
“As coisas mais importantes são, muitas vezes,  

Invisíveis aos nossos olhos,  
Só com o coração é que podemos vê-las” 

 
(Antoine de Saint-Exupéry). 
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Introdução 

Nas sociedades modernas assiste-se cada vez mais ao envelhecimento da 

população, com reflexos no âmbito socioeconómico e nas políticas sociais e de 

sustentabilidade. Portugal não difere desta tendência, porquanto, de acordo 

com os censos 2011, verificou-se entre 2001 e 2011 uma redução de 5,1% da 

população jovem (0-14 anos de idade) e de 22,5% da população jovem em 

idade ativa (15-24 anos). Por outro lado, aumentou 19,4% a população idosa 

(65 anos ou mais), o que significa que a estrutura etária da população 

portuguesa irá envelhecer nas próximas décadas. Segundo a base de dados 

Pordata/INE, a esperança de vida aos 65 anos, ou seja, quantos anos, em 

média, pode uma pessoa com 65 anos esperar viver, era em 1980=14,7, em 

2001=17,1 e em 2016=19,5. 

Perante esta situação assistiu-se nas últimas décadas um crescimento 

exponencial do número de reformados, não só por velhice, mas também por 

reformas antecipadas. Segundo a base de dados Pordata/INE a média de 

idades da reforma pela Caixa Geral de Aposentações (CGA) era de 59 e de 

62,6 anos em 2001 e 2017, respetivamente; a média de idades da reforma pela 

Segurança Social (SS) era de 64 e 64,2 anos em 2001 e 2017, respetivamente. 

Verificamos que o aumento da idade da reforma vem de algum modo 

acompanhando o aumento da esperança de vida além dos 65 anos. 

A reforma constitui hoje um resultado da estruturação do curso de vida humana 

nas sociedades industrializadas e representa um acontecimento de vida da 

maior importância, imprimindo um processo de transição com repercussões 

significativas no indivíduo, em ordem a uma adaptação mais ou menos 

satisfatória. Uma transição e adaptação bem-sucedidas face à reforma 

requerem a adoção de respostas adequadas aos desafios que a mudança de 

estatuto e a nova condição de vida representam. Estas respostas embora 

diferenciadas de pessoa para pessoa, sugerem sempre a criação de novos 

padrões de gestão do quotidiano, de ocupação do tempo disponível, da 

definição de objetivos a atingir e ainda de envolvimento afetivo, familiar e 

social. 
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Esta investigação procura estudar o caso particular dos aposentados da 

Autoridade Tributária, a sua relação com a entrada na reforma e a forma como 

a mesma é vivida e representada, sabendo-se que a velhice é essencialmente 

uma época de perdas, ou seja, a fase final da vida onde se perde o trabalho, a 

saúde, as capacidades funcionais, os amigos. Consideramos o conceito do 

início da velhice, como a passagem à reforma e naturalmente olhamos para os 

anos que a sucedem, como um período onde existem perdas, mas também 

ganhos que, otimizados, poderão proporcionar aos idosos um envelhecimento 

bem-sucedido e com sentimentos continuados de felicidade, de realização e de 

satisfação com a vida.  

Pretende-se assim averiguar até que ponto indivíduos ativos e com vários 

papéis sociais estarão mais satisfeitos com a vida após a reforma, que sujeitos 

que não possuem estas características. E finalmente, desta forma, 

compreender como é que as suas atividades, ocupações, situação e o conjunto 

de papéis sociais que possuam, se relacionam com a satisfação com a vida 

durante a reforma e, por consequência, a relação existente entre o ajustamento 

à reforma e a satisfação com a vida.   

Do pondo de vista estrutural este documento encontra-se dividido em duas 

partes fundamentais, mas que se encontram interligadas. O enquadramento 

teórico e o estudo empírico. Uma terceira parte refere-se ao projeto de 

intervenção. 

O enquadramento teórico está dividido em seis capítulos. O primeiro propõe 

uma abordagem ao fenómeno do envelhecimento demográfico, biológico, 

psicológico e social, bem como o seu estudo pela Gerontologia Social. O 

segundo compreende uma análise das Auto perceções do envelhecimento, ou 

seja, a forma como cada individuo perceciona o seu envelhecimento. O terceiro 

sobre o envelhecimento bem-sucedido considerando uma série de 

características aceites por diversos autores. O quarto compreende uma análise 

do envelhecimento, da passagem à reforma e da satisfação com a vida. No 

quinto é analisada transição para a reforma e a vivência pós-reforma, bem 

como aspetos psicológicos ligados a este acontecimento e os diferentes tipos 

de reforma consagrados na lei. No sexto capítulo é feita uma abordagem das 

redes sociais e da sua influência no bem-estar dos idosos. 
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Estão aqui englobados assuntos como o envelhecimento biológico, psicológico 

e social; as transições de vida e a entrada na reforma enquanto uma delas; 

influência da atividade e dos papéis sociais no ajustamento à reforma; a 

satisfação com a vida enquanto medida de avaliação deste ajustamento.  

Na segunda parte, o estudo empírico inclui a metodologia utilizada na 

investigação, cujo caminho metodológico privilegia uma abordagem 

quantitativa/qualitativa. Delimita a problemática, define os objetivos do estudo e 

identifica as questões de investigação. É também aí descrita a técnica e 

recolha de dados, o tratamento e análise dos dados obtidos e por último serão 

abordadas questões da população, universo e amostra. Será também então 

apresentada a análise e interpretação dos resultados e finalmente descrever-

se-á a ligação dos dados/resultados à teoria do ciclo de vida e teoria do 

envelhecimento ativo, face aos resultados obtidos.  

 A terceira parte é totalmente dedicada à apresentação, desenvolvimento e 

avaliação do projeto de intervenção. 
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     Parte I  -  Enquadramento teórico 

1. O fenómeno do envelhecimento e Gerontologia Social. 

 

No âmbito do nosso estudo iremos analisar o processo de transição-adaptação 

à reforma, privilegiando uma leitura desenvolvimental, de acordo com a 

Perspetiva do Ciclo de Vida, pelo que começamos pelo fenómeno do 

envelhecimento 

O estudo do envelhecimento desperta interesse há muitos séculos, como 

podemos constatar nas convicções e teorias de Platão (427-347 a.c.) e de 

Aristóteles (383-322 a.c.), tendo o conceito de envelhecimento sofrido diversas 

alterações ao longo dos tempos, evoluindo consoante as atitudes, crenças, 

cultura, conhecimentos e relações sociais de cada época (Sequeira, 2010).  

Atualmente o conceito de envelhecimento, na sociedade portuguesa, encontra-

se frequentemente associado a uma fase específica do ciclo de vida, a idade 

de reforma (65 anos), sendo esta percecionada como o anúncio do início da 

velhice (Squire, 2002). A idade cronológica associada à idade da reforma e é o 

único parâmetro que a sociedade portuguesa atribuiu na definição da 

população idosa, uma vez que o seu desenvolvimento sofreu modificações 

quer no seu sistema de produção de bens, quer a nível laboral a partir do 

momento que o trabalho começou a ser renumerado. 

O estudo do envelhecimento começou a ganhar um estatuto científico 

sobretudo a partir da década de 80, quando surgiram os primeiros manuais 

com a sistematização dos conhecimentos disponíveis sobre os idosos e sobre 

o processo de envelhecimento, tendo logo aí começado a perceber-se que uma 

visão pluridisciplinar do fenómeno era essencial, embora com isso se perdesse 

a potencialidade teórica de emergência de um modelo explicativo, com uma 

linguagem única (Paúl, 2001, citado por Fonseca, 2006.p.50). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) a terceira idade tem 

início entre os 60 e 65 anos. Esta idade é percebida como marco do início da 

velhice, porém a idade cronológica e biológica difere de indivíduo para 

indivíduo, logo não deve ser padronizada (Duarte, et al., 2005). 
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Segundo Silva (2017), ao longo da vida desenvolvemo-nos e, simultaneamente 

envelhecemos. Isso significa que o envelhecimento não se limita ao que ocorre 

na chamada velhice, que foi arbitrariamente considerada como tendo o seu 

início aos 65 anos, mas que acompanha todo o processo desde que 

nascermos.  

O envelhecimento ocorre progressivamente ao longo do ciclo vital, emergindo 

assim diversas insuficiências associadas à utilização da idade cronológica 

como medida do mesmo (Sequeira, 2010). 

Contudo, Paúl (2005, citado por Sequeira, 2010, p.7) salienta a existência de 

múltiplas idades passíveis de transição entre a idade adulta e a velhice, não 

relevando o marco dos 65 anos. 

Está, então, o envelhecimento relacionado com um conjunto de alterações 

biológicas, psicológicas e sociais que se processam ao longo da vida. 

A este propósito, também Baltes & Baltes (1990), referem que a perceção de 

envelhecer compreende uma plasticidade desenvolvimental que invalida a 

cristalização deste processo, a forma como cada individuo perceciona o 

envelhecimento, traduz a forma de adaptação a essa realidade e da qual 

podemos retirar múltiplos significados. 

O envelhecimento deve então ser compreendido como um processo natural, 

dinâmico, progressivo e irreversível que acompanha o ser humano desde o seu 

nascimento até à sua morte. Este é um fenómeno pessoal, que varia de 

indivíduo para indivíduo, e que está associado a um conjunto de alterações 

biológicas, psicológicas e sociais que se processam ao longo do ciclo vital 

(Jacob 2013; Sequeira, 2010). É importante salientar que estas modificações 

são gerais, podendo-se verificar em idade mais precoce ou mais avançada e 

em maior ou menor grau de acordo com as características genéticas de cada 

indivíduo e com o modo de vida de cada um. 

Por isso, as dimensões do envelhecimento são distintas e diversas sendo por 

isso percecionadas de forma diferente. O significado que cada um atribui ao 

envelhecimento passa por representações internas que advêm da experiência 

de vida. 

É por isso que a Gerontologia Social pretende descrever e explicar as 

mudanças do envelhecimento e os seus determinantes biológicos, psicológicos 

e sociais, considerando-se assim, uma ciência inter e multidisciplinar (Bass, 
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2009). A gerontologia social é uma disciplina focada na saúde de pessoas 

idosas, não só a partir de uma perspectiva médica, mas também pela conceção 

social do indivíduo. Esta especialidade abrange o envelhecimento das pessoas 

de forma globalizada e procura abordar uma realidade que afeta a maioria dos 

países: o envelhecimento da população e suas consequências para o indivíduo 

e para toda a sociedade. 

O seu aparecimento surgiu no final da segunda Guerra Mundial nos Estados 

Unidos da América, com a criação, em 1945, da Gerontological Society of 

America (GSA). 

Entender o processo do envelhecimento humano e elaborar pontos de diversas 

áreas que contribuem para esse fenómeno tão natural e inevitável é o que 

aponta a gerontologia social.  

É assim que considerando os desafios associados à multidisciplinariedade da 

Gerontologia Social, Bass (2009) apresenta um modelo integrado de diversas 

perspetivas dentro da Gerontologia Social e propõe que os estudos 

desenvolvidos neste domínio sejam claramente enquadrados em perspetivas 

específicas como dos determinantes genético-biológicos, psicológicos e 

socioculturais.   

Fernández-Ballesteros (2004) também destaca o caráter multidisciplinar da 

Gerontologia, como sendo uma ciência que estuda o idoso, a velhice e o 

envelhecimento, a partir de uma perspetiva biológica, psicológica e social. Diz-

nos ainda que esta ciência pode mesmo divergir para diversos ramos, entre 

eles a Gerontologia Social que estuda sobretudo o impacto das condições 

socioculturais e ambientais no processo de envelhecimento, as consequências 

sociais desse processo, para além das mais discutidas dimensões biológicas, 

psicológicas e sociais da velhice e do envelhecimento.  

Também Zimerman (2000) refere que a Gerontologia, para além de se 

preocupar com as mudanças que acompanham o processo de envelhecimento 

do ponto de vista físico, psicológico e sociológico, também se dedica ao estudo 

da adaptação do indivíduo às várias transformações que vão ocorrendo com o 

aumento da idade, preocupando-se de forma absoluta e holística com o bem-

estar do idoso e defendendo um estudo multidisciplinar entre as várias áreas. 

Para Zimerman (2000), o ser humano apresenta mudanças psicológicas com o 

envelhecimento, as quais resultam da dificuldade de adaptações a novos 
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papéis sociais, falta de motivações, baixa autoestima, perdas orgânicas e 

afetivas ou depressão. Por isso pensa que, ao envelhecer, é necessário 

aprender um estilo de vida novo, com o único objetivo de promover a 

minimizações das perdas que estes idosos apresentam na sociedade. 

Em suma, o processo de envelhecimento é uma experiência multifacetada que 

resulta da interdependência de múltiplos processos de desenvolvimento, sendo 

influenciado por diversos fatores (biológicos, sociais e psicológicos), que mais à 

frente iremos analisar e que interagem de modo ininterrupto, numa perspetiva 

multidimensional.  

1.1. O envelhecimento demográfico 

 

No relatório final do estudo realizado sobre o “O Envelhecimento da População: 

Dependência, Ativação e Qualidade”, pelo Centro de Estudos dos Povos e 

Culturas de Expressão Portuguesa (CEPCEP), no capítulo sobre 

“Caracterização da População Portuguesa em Termos Demográficos Face ao 

seu Envelhecimento” refere que “Portugal apresenta mutações demográficas 

de ampla escala e (…) que a evolução demográfica em Portugal, no passado 

recente, caracterizou-se por um gradual aumento do peso dos grupos etários 

séniores e uma redução do peso da população jovem. As projeções oficiais 

disponíveis indicam (…) um crescente peso das populações séniores e uma 

redução secular do peso da população ativa”. 

Mais adiante refere que “o efeito cumulativo da diminuição das taxas de 

mortalidade e de natalidade ao longo de várias décadas tem vindo a alterar o 

perfil demográfico da população portuguesa, cujo traço mais marcante é o 

progressivo envelhecimento da sociedade portuguesa”, que resulta da 

”passagem dum modelo demográfico de fecundidade e mortalidade elevados 

para um modelo de níveis baixos dos mesmos e, simultaneamente, um 

aumento generalizado da esperança média de vida das populações”. 

De acordo com os Censos de 2011, verificou-se que na década anterior houve 

uma redução da população jovem (0-14 anos) e da população jovem ativa (15-

24 anos). Por outro lado, verificou-se que tanto a população idosa (65 ou mais 

anos) como o grupo situado entre os 25-64 anos aumentaram.  
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Estes dados são também confirmados pelo índice de envelhecimento da 

população que em 2001 era de 102,2, sendo que em 2011 era de 128,8, que 

significa que por cada 100 jovens existiam 128,8 idosos. 

Ou seja, diminui a base da pirâmide correspondente à população jovem e 

alarga-se o topo com o crescimento da população idosa. 

Os dados atrás reproduzidos mostram-nos o aumento acentuado do 

envelhecimento em Portugal, e por acréscimo a importância de tornar os idosos 

cada vez mais uma parte ativa da sociedade e enveredar por políticas 

promotoras do envelhecimento ativo. 

Este desequilíbrio intergeracional, segundo Fernandes (2005), é o resultante da 

continuidade dos que agora estão no topo da pirâmide demográfica e da 

redução dos que deviam preencher a base. 

Este fenómeno provoca uma nova realidade demográfica com impactos sobre 

todos os aspetos da vida humana, destacando-se a necessidade de equacionar 

e implementar novos papeis a desempenhar pelos idosos na sociedade atual, 

mas também planear e programar intervenções que visem o apoio, a diversos 

níveis, à população idosa. 

 

1.2. O Processo de Envelhecimento 

 

Segundo Figueiredo (2007) o processo de envelhecimento é extremamente 

complexo e pode ser interpretado sob várias perspectivas, pois trata-se de um 

processo normal, universal, gradual e irreversível de mudanças e de 

transformações que ocorrem com a passagem do tempo. Afirma ainda o 

mesmo autor que o envelhecimento consiste num fenómeno intimamente 

ligado aos processos de diferenciação e de crescimento, já que nele concorrem 

a interacção de fatores internos como o património genético, e externos, como 

o estilo de vida, a educação, o ambiente em que o sujeito vive. 

Por outro lado, de acordo com Silva (2017) o envelhecimento como processo 

pode ocorrer de uma forma dita normal, sem estimulações sociais e culturais 

específicas, o chamado envelhecimento fisiológico com risco de 

desenvolvimento de doenças crónicas, que se poderão tornar eventualmente 

incapacitantes e perturbadoras do bem-estar; ou o envelhecimento de uma 
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forma patológica sob o primado de doenças físicas ou psíquicas, que 

condicionam e alteram, mais ou menos acentuadamente, o funcionamento 

habitual; ou então o envelhecimento dito bem-sucedido, ótimo, com êxito, com 

sucesso, que ocorre em circunstâncias propícias ao desenvolvimento, em que 

o indivíduo assume uma gestão proactiva do processo, procura situações 

estimuladoras de aprendizagem e de exercício das suas próprias 

competências.  

O envelhecimento ativo, definido pela Organização Mundial de Saúde, em 

2002, como um processo que, ao longo da vida, otimiza o bem-estar físico, 

social e mental, tendo como objetivo prolongar as expectativas de saúde, 

participação e segurança e, com isso, a qualidade de vida, enquanto se vai 

envelhecendo.  

Em termos de padrões de envelhecimento, Birren & Schroots (1996, citados 

por Fonseca, 2006, p.73), referem pelo menos, três processos distintos: 

envelhecimento primário, secundário e terciário. O envelhecimento primário diz 

respeito ao envelhecimento normal, desenvolvimento livre de doenças durante 

a idade adulta. O envelhecimento secundário refere-se às mudanças no 

desenvolvimento que estão relacionadas com doenças, estilos de vida e outras 

mudanças induzidas pelo ambiente circundante e que não são inevitáveis (por 

exemplo a poluição). O envelhecimento terciário refere-se às rápidas perdas 

que ocorrem repentinamente antes de morrer.  

Fernández-Ballesteros e Caprara (2003) defendem que o envelhecimento é 

entendido como um fenómeno individual, que pode ser descrito, predito ou 

explicado, tendo em conta três aspetos essenciais a saber: biomédicos, 

psicológicos e bem-estar social.  

Fonseca (2006) refere que muita da pesquisa neste domínio (biomédico, 

comportamental ou social) tem sido orientada para a procura de resolução de 

problemas concretos e não para a produção de quadros teóricos de 

compreensão do fenómeno do envelhecimento; os estudos têm incidido sobre 

abordagens temáticas essencialmente descritivas. 

Numa perspectiva desenvolvimental do envelhecimento Fonseca (2007, p.284) 

refere que “uma visão de ciclo de vida do desenvolvimento humano implica a 

consideração de outros fatores para além da idade, nomeadamente, fatores 
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evolutivos ligados à história e a acontecimentos não normativos”. Refere ainda 

as diferenças intra e interindividuais, as diferentes coortes, a escolarização. 

Na mesma obra o autor deixa-nos algumas ideias centrais sobre a perspectiva 

desenvolvimental do envelhecimento que poderemos generalizar do seguinte 

modo. 1º De que os indivíduos são produtos e produtores do seu próprio 

desenvolvimento, ou seja, de que os indivíduos desempenham um papel ativo 

a construção do seu próprio desenvolvimento (abordagem ecológica). 2º 

Defende a existência de um desenvolvimento intencional, que assume 

importância durante os períodos de transição e redefinição do “eu” dependendo 

esse desenvolvimento das estruturas e funções do potencial de plasticidade de 

cada um (contextualismo desenvolvimental). 3º Que estes processos de 

desenvolvimento intencional são baseados na ligação entre ação pessoal e 

desenvolvimento humano, sujeitos a mudanças ao longo da vida e que se 

regula através da ação individual e social (teoria da ação e do controlo 

pessoal). 4º Que o desenvolvimento humano é um processo que estende ao 

longo de toda a vida com ênfase na integração histórica e social da vida dos 

indivíduos e à influência de fatores quer ligados à idade cronológica quer de 

outros fatores contextuais não ligados à idade (psicologia desenvolvimental do 

ciclo de vida) 

No entanto, e também de acordo com Fonseca (2006) é consensual a ideia de 

que o envelhecimento é um fenómeno bio-psico-social de cariz individual e que 

qualquer abordagem psicológica que a ele se faça terá de ser necessariamente 

multidisciplinar. 

Portanto, tendo em conta estes três aspetos, pretendemos seguidamente 

desenvolver cada uma destas dimensões referenciando as alterações, 

benefícios e condicionantes que as mesmas provocam. 

 

1.2.1.  Envelhecimento Biológico 

 

O envelhecimento é uma condição natural do ser humano e cada um tem uma 

forma muito particular de o vivenciar, pois algumas pessoas envelhecem de 

uma forma mais rápida que outras e de diferentes modos. Trata-se de um 
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processo gradual e progressivo que não pode ser visto como sinónimo de 

doença. 

De acordo com Fonseca (2004) as alterações, mudanças e perdas que existem 

ao nível biológico influenciam o padrão global de saúde, a mobilidade física, o 

funcionamento cognitivo do individuo. 

No decurso do envelhecimento biológico, estas ocorrências, denominadas de 

senescência, processo de envelhecimento natural e saudável do ser humano, 

traduzem as mudanças funcionais resultantes dos processos patológicos mais 

comuns nesta faixa etária. 

Para Fonseca (2006), o envelhecimento biológico remete como tal, para o 

envelhecimento orgânico, onde cada órgão do nosso organismo sofre inúmeras 

transformações. 

É por isso, que as células, a unidade mais básica do corpo humano, estão no 

centro de qualquer discussão sobre as teorias do envelhecimento; com o 

avançar da idade, a morte celular supera a produção de células e isso faz com 

que exista uma menor capacidade em reparar o desgaste do corpo, 

comprometendo a eficácia do sistema imunológico.  

Segundo Schroots e Birren (1980, citados por Paúl, 1997) o processo de 

envelhecimento biológico resulta das mudanças operadas no organismo devido 

aos efeitos da idade avançada, fazendo com que o indivíduo perca a 

capacidade de manter o equilíbrio e diminuindo as funções fisiológicas. É 

importante separar o envelhecimento de doença, pois existem transformações 

nesta fase da vida que não devem ser consideradas como patológicas (por 

exemplo, as rugas). 

As causas que conduzem ao envelhecimento do corpo humano ainda são 

consideradas um grande mistério, mas o homem está sempre em constante 

evolução e aprendizagem e os progressos da ciência possibilitam encarar o 

futuro com confiança. Os cientistas afirmam que a idade cronológica tem pouca 

influência sobre a idade biológica, pois a idade é apenas um marcador de 

tempo que diz pouco sobre o estado geral de saúde de cada um e o respetivo 

grau de envelhecimento em que se encontra. 

Refere-nos ainda Fonseca (2006), que para conhecer adequadamente os 

idosos é preciso conhecer não só os mecanismos e os processos básicos do 

envelhecimento celular, mas também aspetos relativos a questões como a 
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dinâmica das populações, as condições materiais de vida, ou a forma como 

organização social e política de um país encaram a velhice. 

Existem, pois, várias teorias acerca do que provoca o envelhecimento: umas 

sustentam que o envelhecimento é programado pelas células humanas; outros 

afirmam que o envelhecimento é causado pelos danos que o homem faz às 

suas próprias células. Apesar de nenhuma das teorias explicar completamente 

todo o processo, elas ajudam-nos a entender melhor como o homem 

envelhece.  

É nesse sentido que Paúl (2005, citada por Fonseca, 2006) refere que, mesmo 

quando se parte de uma perspetiva biológica é inevitável integrar variáveis 

psicológicas e sociais na explicação do processo do processo de 

envelhecimento.  

1.2.2.  Envelhecimento Psicológico 

 

Para Fonseca (2010, p.126), sob o ponto de vista psicológico, o 

envelhecimento abrange a segunda metade da vida e é uma fase marcada por 

transformações de ordem variada que envolvem ajustamentos individuais face 

a alterações corporais, cognitivas, emocionais, sociais e muitas outras. Por 

este motivo nem todos os indivíduos lidam com estas transições da mesma 

forma, dependendo das diferenças interindividuais e do desenvolvimento 

intraindividual ao longo desta fase da vida. Mais adiante o mesmo autor afirma 

que “o olhar social (…) acerca (…) do desenvolvimento na velhice continua a 

ser regulado por um modelo de deficit” o que faz com as políticas públicas 

continuem centradas “na prevenção e/ou redução dos problemas caudados 

pelo envelhecimento”. 

Segundo Schroots e Birren (1980, citados por Paúl, 1997) o processo de 

envelhecimento psicológico está associado à diminuição e alteração de 

faculdades psíquicas que podem resultar em dificuldade de adaptação a novos 

papéis, em falta de motivação e dificuldade de planear o futuro, em perdas 

orgânicas, afetivas e sociais, em baixa autoestima e em dificuldade de 

adaptação a mudanças rápidas, no entanto, sempre que trabalhadas, a 

inteligência e a capacidade de aprendizagem podem continuar a progredir. 
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Zimerman (2000) afirma que as transformações psicológicas podem trazer ao 

geronte diversas consequências das quais destacamos a dificuldade em 

adaptar-se a novos papéis; necessidade de trabalhar as perdas orgânicas, 

afetivas e sociais; alterações psíquicas que exigem tratamento; depressão ou 

ainda baixa da autoimagem e da autoestima. 

Tendo em atenção estas transformações é preciso estar atento ao estado 

psicológico do idoso, pois as mudanças como a reforma, a falta de um papel 

dentro da sociedade, o isolamento familiar e a diminuição de contatos sociais 

poderão levá-lo a uma diminuição da autoestima. Podem também surgir 

alterações psíquicas, como depressão, paranoia e até suicídio em alguns 

casos. 

O envelhecimento coloca complexos desafios, já que nesta fase existe um 

predomínio de perdas sobre os ganhos e foi esta perspetiva que levou Baltes e 

Baltes (1990 citados por Neri, 2006) à proposição da teoria de seleção, 

otimização e compensação, segundo a qual os ganhos e as perdas são o 

resultado da interação entre os recursos do indivíduo e os recursos do meio. 

Sendo que a velhice não é uma fase da vida desligada das restantes e a 

maioria dos idosos continua a ter capacidade de controlo das suas vidas, o 

ciclo de vida do desenvolvimento humano é concebido como inseparável do 

contexto em que ocorre a interação recíproca e dinâmica entre o meio e o 

organismo, sendo que essa interação explica a diferenciação interindividual 

entre os indivíduos como nos refere Fonseca (2012). 

Segundo Fonseca (2005), Erikson encara o envelhecimento, como uma etapa 

em que o indivíduo revive os seus êxitos e desapontamentos e reflete sobre a 

sua vida, incorporando memórias e experiências significantes acerca do mundo 

e de si próprio, considerando que o mais importante nesta teoria foi a 

contribuição para uma teoria que abrange todo o ciclo vital.  

Mais adiante Fonseca (2005) diz-nos ainda que para Erikson, todas as pessoas 

ao longo da sua vida passam por oito momentos diferentes, momentos estes 

que estão conjuntamente abertos à apreciação de sentimentos positivos e 

vulneráveis à ação de sentimentos negativos, salientando que em cada um 

destes momentos o indivíduo confronta, e de preferência supera, novos 

desafios. 
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Mas, ao analisar a teoria de Erikson sobre o desenvolvimento psicossocial, 

Ramalho (2003, p.88), refere que “apesar de estar organizada numa sequência 

de oito estádios, não é contudo uma teoria estrutural, ou seja, não faz 

depender a emergência de um estádio da resolução do estádio precedente”, 

para mais adiante acrescer que, nesta perspetiva, o desenvolvimento 

psicossocial evolui “de uma forma dinâmica e integrativa, exigindo cada ato a 

integração de todos os outros”. 

A análise deste movimento de deslocação do crescimento para a manutenção 

e destes para a regulação de perdas, para além de ser um tema central nas 

perspetivas desenvolvimentais de abordagem ao processo de envelhecimento, 

ajudam-nos, efetivamente, a compreender melhor alguns comportamentos 

característicos da velhice, encarando-os numa ótica adaptativa e integrativa.  

Por outro lado, Baltes e Carstensen (1996) dão-nos o exemplo da relação entre 

autonomia e dependência, para além de salientarem as diferenças entre 

pessoas mais novas e pessoas mais velhas quanto à predominância de uns ou 

de outros objetivos. Enquanto na primeira metade da vida o indivíduo dá um 

enfoque privilegiado à autonomia e à independência, na segunda metade da 

vida assiste-se a uma utilização produtiva e criativa do fator dependência. 

Baltes e Baltes (1990) apresentam um modelo psicológico de envelhecimento 

bem-sucedido, no qual o idoso saudável mantém a funcionalidade em domínios 

específicos que dão sentido e significado à sua existência e, através da qual, 

garantem uma compensação relativamente às perdas associadas ao 

envelhecimento. Considera-se que a manutenção das atividades está 

intimamente ligada ao envelhecimento bem-sucedido, através da promoção do 

bem-estar e da funcionalidade do corpo e da mente.   

 

1.2.3. Envelhecimento Social 

 

Segundo Schroots e Birren (1980, citados por Paúl, 1997) o processo de 

envelhecimento social é relativo a mudanças nos papéis sociais no contexto 

em que o indivíduo está inserido, que coincidem com as expectativas da 

sociedade para este nível etário, algo que se pode tornar complicado de gerir, 



 

15 

 

uma vez que, o idoso se confronta diariamente com ideias pré-concebidas e 

erradas sobre a velhice. 

Parece estar socialmente aceite que as pessoas são definidas como idosas, a 

partir do momento em que se aposentam, considerando-se como inativas e 

improdutivas, ocorrendo muitas vezes um corte repentino nas relações sociais. 

Tal como nos refere Fonseca (2004, p.124), “o envelhecimento não é só uma 

questão biológica, é também uma questão social”, citando vários autores que 

têm contribuído para a afirmação desta vertente de análise do envelhecimento, 

entre os quais os autores portugueses Fernandes (1997) e Lima & Viegas 

(1988), “que caracterizam a velhice opondo-se à sua redução a um mero 

processo biológico” (…) e que o “envelhecimento deve ser entendido como um 

conceito referido à forma como cada sociedade conceptualiza esta fase do 

ciclo de vida, como uma construção social inscrita numa dada conjuntura 

histórica”. 

A humanidade atualmente é marcada pela qualificação do potencial da 

juventude, julga-se o homem pela sua capacidade de produção, em detrimento 

da velhice designada por improdutiva e decadente e ao idoso começa a sobejar 

o lugar da exclusão e da segregação. 

A integração do homem, nesta etapa de vida, deve equilibrar atividade e o 

isolamento atendendo às suas necessidades sociais no nível que promovam 

uma nova visão sobre a velhice e um novo espaço criado pela sociedade. 

Refere Fonseca (2004, p.125) citando Paúl & Fonseca (2011) que se assiste à 

desvalorização da velhice por oposição à juventude, sendo aquela encarada 

“como uma espécie de doença”, (…) “fenómeno biológico inevitável (…) ao 

qual a sociedade responde através de atos médicos, de atitudes protecionistas, 

(…) aumentando a institucionalização”.  

Ainda de acordo com Fonseca (2004) as condições atuais de trabalho retiraram 

à família a sua função educativa e de segurança social, passando-as para o 

Estado.  

Deste modo, o envelhecimento social sugere-nos a existência de um percurso 

que é necessário fazer na adaptação do idoso ao meio social e que passará 

por uma análise das perdas do seu papel relativo à função profissional e do 

papel de responsável pela família. As perdas desses papéis principais 

conduzem a inadaptações que levam ao isolamento social, e que segundo 
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Fonseca (2006) obrigam a um grande esforço de adaptação por parte do 

individuo, para que dê agora, início a uma vida social prazerosa, composta por 

atividades e por lazer. 

 

2. Auto perceções do envelhecimento  

 

A forma como cada individuo perceciona o seu envelhecimento pode ser a 

explicação que aponta a uma melhor ou pior adaptação à velhice. Por isso o 

envelhecimento deve ser analisado numa ótica multidimensional e 

multidirecional, compreendendo um jogo entre ganhos e perdas e por sua vez 

entre sucessos a fracassos.  

De uma forma geral o conceito de auto perceção do envelhecimento poderá, 

pois, ser definido como um construto multidimensional que abrange a 

satisfação com o envelhecimento e a idade subjetiva (Kotter-Grühn, 

Kleinspehn-Ammerlahn, Gerstorf, & Smith, 2009). 

Embora o envelhecimento seja um processo vivido dentro dum contexto social, 

trata-se de algo que confere ao envelhecimento especificidades, sendo 

relevante referir que cada processo de envelhecimento é singular e 

idiossincrático (Carmona & Claudino, 2010). 

De acordo com Demakakos, Gjonca e Nazroo (2007) a auto perceção do 

envelhecimento deve ser entendida como em termos das perceções individuais 

e das experiências dos indivíduos, tendo os mesmos autores concluído no seu 

estudo que de um conjunto de variáveis, a que tinha mais forte associação com 

o estado de saúde foi a perceção do envelhecimento.  

Também Chasteen (2000) relembra que as pessoas mais idosas, em algumas 

situações, têm mais atitudes positivas acerca dos idosos e de outros grupos de 

idade. As atitudes que uma pessoa tem acerca de si próprio e de um grupo 

particular vão afetar as suas avaliações, em termos de julgamentos 

relacionados com a idade. As atitudes acerca do seu próprio envelhecimento 

têm um papel importante na perceção dos indivíduos idosos.  

Atendendo à forma como os indivíduos percecionam os idosos, Hummert 

(1993, citado por Chasteen, 2000) concluiu que os jovens adultos tendem a 
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classificar os mais velhos de acordo com estereótipos amplamente difundidos 

na sociedade, sendo que os idosos são mais negativamente percecionados do 

que os jovens adultos e os adultos de meia-idade. Por outro lado, a mesma 

autora também concluiu que os mais velhos manifestam atitudes mais positivas 

em relação aos seus contemporâneos. 

Existem dados na investigação científica que comprovam que nas sociedades 

ocidentais, a maioria dos idosos se sente mais jovem do que realmente é, o 

que pode ser considerado um constructo muito importante que abrange facetas 

como a satisfação com o envelhecimento e a idade subjetiva. 

Vários estudos entre os quais o de Maier & Smith (2009, citados por Kotter-

Grühn, et al., 2009) têm colocado em evidência que uma autoperceção positiva 

do envelhecimento se encontra relacionada com menores riscos de morrer 6, 

13 ou 23 anos antes de uma avaliação inicial. 

Os mesmos autores referem-nos que à semelhança de outros fatores 

psicossociais, a auto perceção do envelhecimento poderá estar associada a 

comportamentos que promovem ou colocam em risco a saúde; processos 

fisiológicos (como o eixo de stress hipotálamo-hipófise); tendências 

relacionadas com lidar com os desafios da idade mais avançada; ou uma 

exposição diferenciada a fatores de risco ambientais.  

Segundo Levy (2003) sentir-se jovem e estar satisfeito com a sua própria idade 

são expressões de perceções positivas de envelhecimento. A satisfação com o 

envelhecimento é, conceptualmente, aquilo que permite avaliar de uma forma 

mais explícita a idade e o envelhecimento dos indivíduos. 

As evidências científicas suportam, desta forma, que as auto-perceções 

positivas do envelhecimento são adaptativas e contribuem para a promoção do 

envelhecimento bem-sucedido (Montepare & Lachman, 1989). 

Percecionando o envelhecimento ao longo do curso de vida, como um 

processo natural e inevitável, com perdas e ganhos, é fundamental considerar 

a saúde mental e o bem-estar como condições fundamentais para um 

envelhecimento bem-sucedido. 
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3. Envelhecimento bem-sucedido 

 

Envelhecer é um processo inevitável do ponto de vista biológico e é, sem 

dúvida, uma conquista da humanidade, principalmente se falarmos de 

envelhecimento com qualidade de vida e bem-sucedido. Mas, para que tal 

aconteça é necessário que várias dimensões a nível físico, psicológico e social 

sejam satisfeitas. 

Apesar de inicialmente a psicologia concentrar o olhar acerca da saúde mental 

nas dimensões da patologia, da depressão e dos fatores negativos, mais 

recentemente os cientistas sociais procuraram focalizar a atenção no domínio 

da chamada “psicologia positiva”, ou seja, centrando a investigação em temas 

como o amor, a felicidade, o bem-estar, entre outros. 

O conceito de envelhecimento bem-sucedido, segundo Fonseca (2004, p.197), 

não está isento de alguns problemas quanto à sua delimitação conceptual. 

Refere-nos que é um constructo complexo, ao ponto de Baltes & Carstensen 

(1996) serem de opinião de que “nenhuma teoria, critério (…) têm sido 

amplamente aceites como uma explicação convincente para o sucesso na 

velhice”.  

Acrescenta ainda, em Fonseca (2004, p.195) que “falar em envelhecimento 

positivo ou bem-sucedido pode causar alguma surpresa, dado associarmos 

geralmente o sucesso a representações que nada têm a ver com o que se 

espera do processo de envelhecimento, o qual faz frequentemente apelo às 

noções de perda, declínio e aproximação da morte”.  

Para Rowe e Kahn (1999, citados por Fonseca, 2005) surgiu a necessidade de 

se ultrapassar uma visão do envelhecimento centrada em aspetos relacionados 

com doenças, incapacidades e declínio em geral, deslocando essa visão para 

uma abordagem que observa o envelhecimento numa perspetiva mais global, 

valorizando os seus aspetos biológicos, psicológicos e sociais. Por isso, diz 

Fonseca (2005) os autores têm enfatizado os aspetos positivos do 

envelhecimento, ultrapassando a visão limitada dos efeitos da idade 

cronológica e clarificando os fatores de natureza genética, biomédica, 

comportamental e social, responsáveis pela manutenção do desempenho do 
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individuo na parte final da vida. Possibilitaram assim alcançar uma 

compreensão positiva do funcionamento humano na velhice. 

Assim, para Fernández-Ballesteros, et al. (2005) o processo de envelhecimento 

reduz-se a uma combinação entre padrões de crescimento, estabilidade ou 

declínio, considerando uma série de características aceites pelos diversos 

autores nos últimos anos e que considera serem: a) a idade que interatua com 

circunstâncias socio-históricas, sociais e pessoais; b) padrões diferenciais de 

crescimento, condições psicobiomédicas, comportamentais e sociais; c) que o 

envelhecimento psicológico não apresenta o mesmo padrão que o biológico; d) 

que existem enormes diferenças individuais nas formas de envelhecimento; e) 

que os padrões evolutivos não ocorrem à sorte e que os indivíduos e a 

sociedade podem intervir nas formas de envelhecer. 

Fonseca (2004), refere que em 1987 Kahn & Rowe (in Rowe & Kahn (1997, 

p.439), já tinham proposto uma definição de envelhecimento “normal”, não 

patológico baseado, contudo em duas formas de envelhecer assentes na 

competência funcional dos indivíduos. Uma forma habitual não patológica, mas 

alto risco e uma forma bem-sucedida, de baixo risco e de elevado potencial de 

funcionamento;  

Mais tarde, em 1997, Rowe & Kahn, (s.d., citados por Fernández-Ballesteros, 

et al.,2005), vieram a alargar este modelo conceptual para um envelhecimento 

bem-sucedido, diferenciando vários domínios e que assentam em 4 grupos de 

fatores: baixa probabilidade de adoecer e de incapacidade associada, alto 

funcionamento cognitivo, alto funcionamento físico e compromisso ativo com a 

vida. Ou seja, deverá prevenir as doenças, otimizar o funcionamento físico e 

psicológico, com relevo para o cognitivo, e ainda, maximizar o compromisso 

com a vida. 

Baltes & Carstensen (1996, 1999, citados por Fonseca, 2004), para a 

abordagem do conceito de envelhecimento bem-sucedido, sugerem que 

incluam fatores psicossociais, saúde física, capacidades funcionais e estilo de 

vida, condições biofísicas e condições sociais. 

De acordo com Sneed e Whitbourne (2003) envelhecer de forma bem-sucedida 

tem a ver com a forma como conseguimos superar as perdas e as visões 

negativas em torno do envelhecimento, e existem duas correntes teóricas que 
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explicam este equilíbrio, por um lado as teorias do controlo individual ou locus 

de controlo e as teorias da função de organização do self.  

Alguns autores consideram que os idosos podem sentir-se mais jovens como 

forma de reação e/ou negação em relação aos estigmas e estereótipos que 

estão associados à velhice na sociedade ocidental, e que reflete de certa forma 

uma perceção negativa do envelhecimento. O estudo desta variável traduz em 

grande medida a própria satisfação, ou não, com o envelhecimento 

Não queríamos de deixar de referir uma das teorias mais difundidas do 

envelhecimento bem-sucedido, o modelo SOC (Otimização Seletiva com 

Compensação) introduzida por Baltes e Baltes (1990). Depois de uma primeira 

formulação, Baltes e Baltes reformulam o modelo que segundo Fonseca (2010, 

p.129), “no essencial procede da convicção que o curso da vida supõe 

alterações regulares em termos de objetivos e do sentido da própria vida, 

requerendo tais alterações que se façam mudanças sistemáticas na 

distribuição dos recursos”. Conforme descreve Fonseca (2006) o modelo 

configura então três mecanismos que se interligam, a saber: a seleção, onde 

as pessoas selecionam objetivos e resultados suscetíveis de lhes conferirem 

satisfação e controlo pessoal; a otimização através do qual as pessoas 

concretizam as suas ações, maximizando os percursos de vida selecionados; e 

a compensação, onde são aplicados os recursos e estratégias que auxiliam os 

indivíduos a atingir os seus objetivos. 

No entanto, Fonseca (2010) apoiado em Freund e Baltes (2002), refere que na 

primeira parte da vida o investimento de recursos é dirigido a processos que 

configuram ganhos desenvolvimentais, na segunda metade da vida os recursos 

são investidos com vista à manutenção dos ganhos e reparação das perdas, 

por forma a limitar as suas consequências. 

Por último referimos Paúl (1996, p.20, citada por Fonseca, 2004) que nos diz 

que o conceito de envelhecimento bem-sucedido só faz sentido numa 

perspetiva ecológica, visando o individuo no seu contexto sociocultural, à luz da 

sua vida atual e passada, integrando uma dinâmica de forças entre as 

pressões ambientais e as suas capacidades adaptativas. 
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4. A Passagem à Reforma 

 

A passagem à reforma é um acontecimento de vida de caráter transicional que 

exige uma inevitável adaptação à mudança (Fonseca, 2011). 

O envelhecimento provoca transformações a vários níveis nos indivíduos e, 

neste sentido, torna-se necessário intervir em acontecimentos de transição que 

exponham os indivíduos a uma particular fonte de vulnerabilidade. 

Segundo Melleis, (2010, citado por Loureiro, et al., 2012, pp.47-56), a 

aposentação é um dos acontecimentos mais importantes que marcam a vida 

dos indivíduos. A sua ocorrência sucede habitualmente no final da meia-idade 

e o seu desenvolvimento exige um elevado esforço adaptativo à mudança por 

parte dos seus protagonistas.  

Agora citando Belsky (2001), os mesmos autores expressam no quadro teórico 

do artigo que a “passagem à reforma” “é construto atribuído ao período de 

tempo que envolve o processo de adaptação à mudança encetado pelo 

acontecimento de vida designado de aposentação”. É um acontecimento de 

vida que marca uma etapa do ciclo vital dos indivíduos cujas vivências passam 

a ser inevitavelmente diferentes; considera-a como um status, quando é 

adquirido um novo estatuto social, citando agora Fernández-Ballesteros (2004) 

ou; como nos refere Fonseca (2004, p.361) como um processo, por constituir 

um “acontecimento de vida que implica a ocorrência de fenómenos de 

transição-adaptação, que se refletem em termos desenvolvimentais”.   

O que se entende então por reforma ou passagem à reforma? Por exemplo 

Ekerdt (2000) considera os seguintes critérios para que se considere um 

individuo como reformado: haver redução na participação do trabalho laboral, 

receber pensões públicas ou privadas e o individuo ter a auto perceção como 

reformado.  

Fonseca (2004, pp.361) diz-nos que Cavanaugh (1997), numa perspetiva tipo 

desenvolvimental, aborda a passagem à reforma como um acontecimento de 

vida que implica uma transição, cujo sucesso adaptativo depende de mudança 

e adaptações com vista ao bem-estar psicológico e social. 

De facto, Cavanaugh (1997), tem uma visão mais abrangente da reforma. 

Entende-a como um processo, um paradoxo e uma mudança. Quanto ao 
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processo, considera que a reforma vai mais além do instante em que se 

abandona a vida laboral, ou seja, começa logo quando o indivíduo pensa e 

elabora como deverá ser a sua vida depois da atividade profissional ativa; por 

paradoxo entende que não faz sentido que a maioria dos reformados se sinta 

satisfeita com a sua condição de vida, quando terá perdido estatuto social e 

redução salarial, conforme o comprovam estudos científicos; por último, a 

mudança que assume a passagem à reforma como acontecimento marcante 

na vida do indivíduo. A sua adaptação a uma nova condição de vida, a par de 

outras como o casamento, a transição para a parentalidade ou a saída dos 

filhos de casa, o que faz com que tenha adquirido estratégias adaptativas a 

partir destes eventos disruptivos anteriores. 

Deste modo, se a passagem à reforma foi previamente programada, a 

perceção de stress será, à partida menor, se comparada com situações em que 

este acontecimento se processou de forma inesperada ou contra a vontade dos 

indivíduos. Também a satisfação ou descontentamento que detinham 

relativamente ao trabalho que exerciam pode qualquer deles, exercer influência 

na forma como os indivíduos se ajustam à nova experiência de reformado.  

 

4.1. O processo de transição e adaptação à reforma 

 

Assim, Cumming e Henry, em 1961, defenderam que existem algumas 

mudanças na personalidade, inclusivamente um aumento da introversão e uma 

diminuição da sociabilidade — teoria do desligamento. O desligamento seria “ 

(...) uma retirada mútua do indivíduo da interação social, e da sociedade do 

indivíduo (...) pode ser social (...) e pode ser psicológico (...) O desligamento 

pode surgir por várias razões, como as mudanças nos papéis laborais e 

familiares, a doença, a energia e a forma física reduzida, as dificuldades de 

comunicação (...) era uma característica natural e inevitável da última fase da 

vida, e que (...) ajuda as pessoas a adaptar-se à velhice, levando a uma maior 

satisfação e a um moral mais elevado.” (Berryman et al., 2002),  

A importância desta teoria, principalmente em relação à reforma, é que ela 

chama atenção para as condições sociais em que envelhecimento e 
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desligamento do mundo do trabalho acontecem, porque poderá haver 

problemas quando individuo e sociedade não estiverem preparados para isso. 

 A esta teoria, de certo modo, opõe-se à teoria de Bernice Neugarten, Robert 

Havighurst e Robert Atchley que, nos seus estudos, descobriram que a relação 

entre desligamento e satisfação de vida é mais negativa do que positiva. Assim 

surge a teoria da atividade, segundo a qual a manutenção da atividade e a 

interação social são necessárias para a preservação da autoestima e da moral 

nesta fase da vida. Segundo Berryman et al (2002), existem mais provas que 

indicam que a atividade leva à felicidade. Contudo, existem outros fatores que 

influenciam o contentamento do indivíduo perante a vida e que podem 

favorecer as atividades de lazer e a interação social., como a boa saúde e o 

nível de rendimento.  

A teoria da atividade pressupõe que os idosos vivam felizes se permanecerem 

ativos, desempenhando outros papéis que substituam as atividades perdidas. 

Por outro lado, como nos refere Fonseca (2011) as teorias do ciclo de vida 

oferecem-nos uma compreensão mais adequada do processo de reforma, tal 

como a teoria da crise e a teoria da continuidade. 

Para Fonseca (2011, p.35) a teoria da crise considera que o trabalho organiza 

a atividade humana, para além de que “nos ajuda a formar uma determinada 

imagem pessoal e a definir o nosso lugar no mundo”, ou seja, conforme 

referem Kim & Moen (2002) o trabalho remunerado assume o papel central, e 

desde logo, poderá ser gerada uma crise quando o mesmo deixar de existir, e 

em face de dificuldades de adaptação à nova vida poderão surgir sintomas 

depressivos. 

Segundo Kim & Moen (2002), a teoria da continuidade (por exemplo, Atchley, 

1989; Richardson & Kilty, 1991) propõe que as pessoas tendem a manter 

padrões de vida, autoestima e valores mais antigos, mesmo quando saem de 

suas carreiras primárias, e, portanto, a reforma não precisa levar a desajustes 

e aflições. Nesse sentido, diz-nos Atchley (2000, citado por Fonseca, 2011), 

que a identidade do reformado se mantém consistente, mesmo após o 

abandono da atividade laboral se o individuo continuar a desempenhar os 

mesmos papéis ou novos papéis. 

Consideremos ainda outros autores, para os quais, entrado na reforma, o 

indivíduo passa por diferentes fases de adaptação neste processo de transição.  
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Por exemplo, na perspetiva de Atchley (1976), ainda que não haja uma ordem 

específica ou uma obrigatoriedade de experimentar todas elas, os indivíduos 

que se aposentam passam pela i) fase da pré-reforma, na qual, na eminente 

perspetiva de ocorrência deste acontecimento, começam a fazer a sua 

despedida do mundo do trabalho e, dependendo do tempo e das expectativas 

individuais, realizam alguma preparação para esta transição; ii) fase da lua-de-

mel, na qual tentam colocar em prática todas as expetativas positivas e 

projetos que tinham interiorizado durante o exercício profissional (ex.: passar a 

realizar mais exercício físico, conviver mais com os amigos, viajar); iii) fase do 

desencanto, na qual, na impossibilidade de realizar os projetos idealizados, 

esta perceção traduz-se num certo desencantamento, podendo manifestar-se 

em estados de impotência e de depressão; iv) Fase de estabilidade, quando 

passam a encontrar estratégias adaptativas que deem resposta a um certo 

equilíbrio na sua vivência.  

Mas, segundo Fonseca (2004, p.376), independentemente do percurso 

adaptativo que os indivíduos aposentados desenvolvam, “parece consensual 

(…) que se trata de uma ocorrência que comporta ganhos e perdas e cujo 

resultado final em termos adaptativos dependerá muito quer de fatores 

eminentemente individuais (história de vida, saúde, estilo de vida, padrão de 

ocupação do tempo extra profissional, etc.) quer, da relação do indivíduo com 

os contextos envolventes (relações de convivência, família, inserção social, 

etc.) ” e que estes, por sua vez, poderão manifestar-se em termos de saúde. 

Ekerdt (1987), citado por Fonseca et al (2004, p.19) considera que prevalece 

uma tendência para se encarar a entrada na reforma como um acontecimento 

suscetível de provocar um impacto negativo na saúde dos indivíduos, 

tendência essa que encontra a sua origem quer numa visão de senso comum, 

quer numa visão de “louvor do interesse do trabalho”, criando expectativas 

negativas acerca da transição para um estado de suposta inatividade, e 

portanto, gerador de doenças e de mal-estar físico e psicológico. A verdade é 

que as pesquisas que têm sido efetuadas reportando-se aos efeitos diretos da 

reforma no estatuto de saúde individual apresentam resultados contraditórios e 

difíceis de sumariar, pelo menos nos anos iniciais de reforma.   
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Revelam-nos ainda os autores (p.17) que “os resultados (das pesquisas) 

mostram não haver diferenças relevantes entre indivíduos reformados e não 

reformados acerca da perceção que têm da respetiva saúde”. 

No entanto, e como resultado das pesquisas, referem ainda Fonseca et al. 

(2004, p.17), que “os indivíduos reformados queixam-se mais acerca da saúde 

nos meses seguintes à “passagem à reforma”, enquanto as queixas dos 

indivíduos não reformados remontam a um período de tempo mais longo”. 

Concluindo com Fonseca (2011, p.75), “cada tipo de transição manifesta o seu 

próprio padrão de adaptação e que algumas pessoas adaptam-se mais fácil e 

rapidamente a uma dada transição do que outras”, mas requer sempre que o 

individuo tenha consciência de que algo está a mudar.  

Concluímos, portanto, que a transição para a reforma engloba uma mudança 

de paradigma difícil, que vai desde a simples reorganização do dia-a-dia, até à 

adaptação a novos papéis sociais e redes interpessoais, ou à simples gestão 

do tempo livre. Assim, podemos dizer que a transição depende essencialmente 

de 3 áreas: 

- Curso de vida do indivíduo (história pessoal, ocupações, rede social, 

educação, formação, motivações, condições de saúde, enquadramentos 

geracionais); 

- Condição de transição da atividade para a inatividade (transição progressiva 

versus abrupta, utilidade e reconhecimento social, mudança dos papéis sociais, 

sustentabilidade financeira); 

- Condições do indivíduo aquando o processo (saúde física, mental e 

emocional, autonomia e participação social). (Cabral, et al., 2013). 

  

4.2. Sucesso adaptativo à reforma. Algumas variáveis psicológicas 

relacionadas. 

 

O envelhecimento tem sido, ao longo dos tempos, um tema de discussão e de 

análise para diversas áreas e sobre variadas perspetivas, crescendo cada vez 

mais a importância que lhe é atribuída. Geralmente o início da velhice é 

marcado pela passagem para a reforma, e esta por sua vez tem sido alvo de 

análise por áreas como a Psicologia ou a Sociologia. 
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De acordo com Fonseca (2011), algumas pessoas rejeitam viver como 

reformados, como resultado de inadaptação ao novo papel que se encontra 

associada à centralidade do trabalho anterior e à falta de mudança de 

paradigma em termos de investimentos noutras áreas que não a profissional, 

bem como outros aspetos que descreve mais em pormenor em Fonseca (2004) 

e que põem em causa uma transição-adaptação bem-sucedida à reforma. Diz-

nos ainda o autor que, apesar da maioria se adaptar satisfatoriamente à 

reforma, dois destinos podem acontecer no processo de adaptação; ou se 

ajusta ou manifesta sinais de impactos negativos da transição, podendo ou não 

voltar ao trabalho. 

Segundo Fonseca (2004, p.387), “o maior ou menor sucesso adaptativo face à 

reforma é mediado pelo impacto exercido por uma série de variáveis na 

satisfação de vida dos indivíduos reformados”; por isso muitos dos aspetos que 

põem em causa a adaptação com sucesso da passagem à reforma prendem-

se fundamentalmente com o processo de envelhecimento, porque é 

experimentado diferentemente por cada pessoa.  

Ainda assim o mesmo autor refere que não só o processo de envelhecimento 

do individuo interfere com a adaptação à reforma, mas a sua ligação às 

condições de vida durante a idade adulta não tem influência menor, fazendo 

referência à escolaridade alcançada, tipo de profissão de grau de investimento 

profissional, que “são aspetos da maior importância para a compreensão das 

diferenças entre pessoas no modo como se adaptam à reforma” (p.530). 

Segundo Cabral, et al., (2013) o nível de educação/formação de um individuo 

influenciará o processo de transição, na medida em que geralmente se associa 

a rendimentos mais elevados, o que funcionará como fator diferenciador na 

diversificação, extensão e intensidade das redes sociais, bem como na 

dependência financeira futura. 

Fonseca (2004) também nos indica que algumas variáveis podem ter influência 

na satisfação de vida dos indivíduos reformados, como o género, a saúde, o 

casamento, estatuto socioeconómico, relações sociais. 

Também Shultz e Wang (2011) nos referem alguns dos fatores preditivos de 

uma boa adaptação à reforma, agrupando-os em cinco categorias de variáveis: 

individuais; familiares e sociais; relacionadas com o trabalho prévio à reforma; 

relacionadas com a transição para a reforma; e atividades durante a reforma. 
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Relativamente aos fatores individuais, onde podemos englobar a saúde. 

Fonseca (2004) refere que a saúde é um importante recurso adaptativo para os 

reformados, mas que, segundo pesquisas efetuadas, os efeitos diretos da 

reforma na saúde individual apresentam resultados contraditórios, não se 

podendo estabelecer uma relação direta entre a “passagem à reforma” e 

empobrecimento da saúde. 

Cabral, et al., (2013) também nos fazem referência ao estado de saúde dos 

indivíduos no processo de reforma, pois indivíduos com situações de múltiplas 

comorbilidades e/ou limitações, podem ver afetadas as suas ocupações e 

autonomia, e necessitar de mais suporte social e familiar. 

Quanto aos fatores familiares e no que ao casamento diz respeito, o mesmo 

autor revela que a sua influência na reforma, pode ser positiva ou negativa, 

tudo dependendo de situações causadoras de stresse conjugal, serem causa 

de confusão e desconforto pessoal, motivo pelo qual o sucesso adaptativo 

poderá depender da relação prévia existente entre os cônjuges. 

Por outro lado, refere ainda Fonseca (2004) que o próprio casamento também 

pode influir positivamente na “passagem à reforma”, se o casal basear a sua 

convivência numa forma de comunicação e entendimento construtivos, 

constituindo uma fonte de bem-estar e uma chave para uma velhice 

compensadora. 

Em termos sociais, Dorfman, Kohout, e Heckert (1985, citados por Taylor-

Carter & Cook, 1995) encontraram uma forte relação entre a satisfação com a 

reforma e os contactos sociais, como redes de amigos, familiares e afiliações 

em grupos. No entanto, para os indivíduos que mantinham atividades sociais 

circunscritas aos companheiros de trabalho, podem ver a transição para a 

reforma dificultada, porque poderão ter alguma dificuldade em encontrar novas 

ligações sociais fora do contexto de trabalho que sejam igualmente 

satisfatórias. 

Todavia se o indivíduo, ao longo da sua vida, estiver integrado numa rede 

social que inclua familiares, amigos e/ou colegas de trabalho poderá 

tranquilamente beneficiar do seu apoio nos processos de adaptação à 

mudança. 

Outra variável importante para o sucesso adaptativo face à reforma é a 

ocupação de tempos livres. 
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Fonseca (2004) reflete sobre esta variável, observando que a abundância de 

tempo livre obriga à formulação de planos tendo em atenção os interesses do 

individuo; se são solitários ou não; se são sazonais; se ocupam tempo inteiro 

ou algumas horas; se implicam gastos financeiros. Esta variável está 

relacionada com a adesão a novas atividades e interesses que podem, ou não, 

estar relacionadas com o padrão de vida anterior. 

Acerca da ocupação dos tempos livres, também Cabral, et at., (2013), refere 

que a mesma apresenta benefícios, não só para o bem-estar e equilíbrio do 

idoso, mas também como principais catalisadores e impulsionadores de redes 

sociais. 

O envolvimento do indivíduo em atividades de voluntariado de forma regular e 

sistemática, como diz Prentis (1992, citado por Fonseca, 2004), confere-lhe 

objetivos, facilita-lhe a interação no seio da comunidade e comprometimento 

com a mesma. 

No que diz respeito às variáveis psicológicas, Lowis, Edwards, e Burton (2009) 

revelam que a adaptação à reforma é promovida pelo locus de controlo e pela 

autoeficácia. O primeiro influenciará a adaptação, pois os indivíduos com um 

locus de controlo interno assumem a reestruturação das suas atividades e 

redefinem os seus papéis durante a reforma. A segunda diz respeito à crença 

de se ser capaz de lidar com uma dada situação, com confiança, constituindo 

estes recursos psicológicos estratégias eficientes de coping. 

No caso da transição para a reforma, os autores referem que os indivíduos que 

acreditam nas suas competências para fazer face ao processo de transição, 

serão os que melhor se adaptam à “passagem à reforma”. 

Segundo Lowis, Edwards e Burton (2009) consideram, será alcançada uma 

adaptação eficaz para a reforma, face às mudanças nesta etapa da vida, na 

medida em que as pessoas possam produzir um olhar positivo e um bom nível 

de satisfação sobre suas vidas. 

 

4.3. Satisfação (com a vida) e bem-estar psicológico na reforma 

 

A satisfação com a vida diversifica largamente de pessoa para pessoa, 

dependendo das expetativas individuais e das ambições da pessoa. Ou seja, 
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as pessoas tendem a reagir de forma diferente perante situações idênticas, 

influenciadas pelos seus valores e experiências anteriores, que podem estar 

relacionadas com a personalidade, o sentimento de controlo ou a interação 

social. Entre outras variáveis que poderão influenciar salientam-se a idade, os 

recursos financeiros, a situação profissional, o género, a relação conjugal e as 

redes sociais. 

Relata Fernandes (2011) num estudo efetuado, que a velhice constitui um 

período de inúmeras mudanças, biológicas, psicológicas e sociais, bem como 

nas relações, mudanças que exigem do idoso esforço de adaptação às novas 

condições de vida. Por isso, refere (pp.5), e “para se saber sobre o bem-estar 

subjetivo do idoso, é necessário fazer uma avaliação da sua qualidade de vida. 

Assim, da avaliação devem constar os recursos económicos e 

sociodemográficos (indicadores objetivos) do idoso, mas também indicadores 

sociais que inclui critérios de julgamento pessoal do bem-estar e da satisfação 

com a vida”.  

A satisfação com a vida é um dos três componentes integrantes do Bem-Estar 

Subjetivo. Este pode ser definido como “as avaliações cognitivas e subjetivas 

que a pessoa faz acerca da sua vida em geral” (Diener, Oishi & Lucas, 2009, p. 

187). 

Definir bem-estar é difícil, uma vez que pode ser influenciado por variáveis tais 

como idade, género, nível socioeconómico e cultura. Muito amplamente, 

aponta-se que uma pessoa com elevado sentimento de bem-estar apresenta 

satisfação com a vida, a presença frequente de afeto positivo, e a relativa 

ausência de afeto negativo.  

Todavia, Diener (1996) considera que é relativa preponderância do afeto 

positivo sobre o negativo e sugere em Diener (1984) que existem três aspetos 

do bem-estar subjetivo que são importantes de serem destacados: o primeiro é 

a subjetividade - o bem-estar reside dentro da experiência do individual; o 

segundo consiste no entendimento de que bem-estar não é apenas a ausência 

de fatores negativos, mas também a presença de fatores positivos; o terceiro 

salienta que o bem-estar inclui uma medida global multidisciplinar ao invés de 

somente uma medida limitada de um aspeto da vida.  

Na satisfação com a vida após a reforma, podem observar-se várias fases, 

conforme o entendimento de Atchley (1976), que evoluem no sentido do 



30 

 

desligamento da vida laboral para adaptação ao papel de reformado. Essas 

fases que já referimos anteriormente e que nos dispensamos agora de 

comentar, são vividas pelos indivíduos de forma heterogénea e terão tendência 

para estabilizar na fase final, a da estabilidade. 

Vários autores afirmam que a satisfação com a vida tende a sofrer um ligeiro 

aumento com o passar dos anos. Porém e intimamente relacionada com a 

questão da idade, discutida por Lima e Novo (2006) estão os anos em que o 

sujeito já se encontra numa situação de reforma, que tentaremos comprovar 

neste estudo. 

Também Fonseca (2006) aponta para que relação entre a entrada na reforma e 

a satisfação com a vida possa ainda ser influenciada por um terceiro fator, o 

número de anos em que a pessoa se encontra reformada. 

Com a entrada na reforma, “os papéis, as relações, e as rotinas diárias 

mudam” (Kim & Moen, 2001, p. 83), conduzindo a um ajustamento de carácter 

mais fácil ou mais difícil, dependendo em grande parte da natureza da reforma, 

pelo que o indivíduo tenderá a olhar para a reforma como um acontecimento 

mais positivo ou mais negativo, respetivamente, e fazendo com que a entrada 

na reforma seja apontada como um dos elementos principais na avaliação da 

satisfação com a vida nos últimos anos de vida. 

Ainda segundo Fonseca (2012b), com a reforma surgem uma série de 

mudanças a vários níveis que tornam esta transição desenvolvimental num 

período sensível e com implicações na estrutura psicológica e no 

desenvolvimento. A adaptação decorrerá da relação existente entre o individuo 

e o seu contexto. 

 

5. A Reforma e os reformados 

 

Do ponto de vista histórico só a partir da segunda metade do século XIX se 

tornou possível para os trabalhadores mais velhos não só reformarem-se, 

como fazê-lo em idades específicas. A ideia da reforma foi inicialmente 

proposta por Otto Von Bismarck nos últimos anos do século XIX na Alemanha, 

foi sendo posteriormente adotada por outros estados e representa o fim do 
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tempo de trabalho com um pagamento fixo, garantindo assim a possibilidade 

de manter a sobrevivência e a qualidade de vida dos trabalhadores que 

excedessem a idade de 65 anos.  

Em Portugal, apesar de no mesmo período se terem adotado alguns preceitos, 

o desenvolvimento foi mais notório a partir da década de 70, principalmente 

após a aprovação da Nova Constituição em 1975, que estabeleceu, o direito à 

segurança social e consagrando a proteção na velhice.  

Atualmente, as pessoas idosas e a reforma já representam duas realidades 

distintas, pois que a idade de se ser velho apenas se relaciona com 

marcadores biológicos e pode agora surgir mais tarde ou mais cedo do que a 

idade da reforma.  

Por força da atual gestão de recursos humanos e com o aumento das reformas 

antecipadas, cada vez é mais difícil termos um conceito de reformado 

associado à idade, ou antes, à velhice. Segundo Fonseca (2004) “isto faz com 

que a ocorrência da reforma por volta dos 50 anos de idade se tenha tornado 

um fenómeno corrente, ao lado de situações mais tradicionais (como a reforma 

cerca dos 65 anos), e de situações menos frequentes (como a recusa da 

reforma), tornando extremamente variável o modo como se faz a retirada da 

vida profissional” (pp.364 e 365). 

Como vimos atrás, Cavanaugh (1997) considera a reforma como um processo, 

um paradoxo e como uma mudança, mas considera também a reforma como 

um processo de grande “complexidade, no qual a pessoa abandona a sua 

participação a tempo inteiro numa ocupação” (Cavanaugh, 1994, p. 776), ou 

seja, este processo engloba, deste modo, a separação entre o indivíduo e o 

papel de trabalhador, compreendendo por acréscimo o papel de reformado.  

Refere Ekerdt (2000) que, para uma pessoa ser considerada reformada tem de 

obedecer a três condições: ter uma participação reduzida no mercado de 

trabalho; beneficiar de uma pensão de reforma pública ou privada; e 

autoidentificar-se como reformada, ou seja, deixar de trabalhar num trabalho 

regular. 

A transição para a reforma e a vivência pós-reforma é consequência do 

contexto social ou contexto laboral em que ocorre. Quanto ao contexto laboral 

dependerá das relações existentes e do enquadramento em que o trabalho se 
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desenvolvia, no entanto, devido aos recursos nele existente o contexto social 

também se reveste de particular importância. 

Segundo Fonseca (2011), a satisfação que se obtém nesta etapa da vida é 

afetada por aspetos de natureza interna (saúde, crenças, objetivos) e aspetos 

de natureza externa (estatuto, rede social, recursos disponíveis). “De qualquer 

modo a reforma é sempre um acontecimento que acarreta ajustamentos e 

mudanças mais ou menos substanciais na vida individual. Cuja reorganização 

é suscetível de colocar os reformados sob stress” (Fonseca, 2011, p.25). A 

literatura mostra-nos que este ciclo de vida é apoiado por várias teorias das 

quais se destaca o confronto entre a teoria da crise e a teoria da continuidade, 

cujos modelos já aqui referimos neste trabalho.  

Consoante a reforma seja resultante de um processo voluntário ou involuntário 

a entrada na reforma pode assumir-se como um acontecimento normativo ou 

não normativo, levando a que o indivíduo se reforme voluntariamente ou de 

forma não intencional. Está-se assim perante dois grupos de reformados: os 

que reformam de forma intencional, ou seja os que conscientemente decidem 

quando e porque se querem reformar, podendo ter feito uma preparação 

adequada à nova fase da vida; e, pelo contrário os indivíduos que se reformam 

de alguma forma não-planeada, que não tiveram nenhuma preparação prévia 

para esta nova fase de vida 

 

5.1. Tipos de reforma 

 

Desde a publicação da Lei de bases da Segurança Social em 1984, assistimos 

já a várias alterações, sendo a última das quais através da Lei 83-A/2013 de 30 

de dezembro, com a alteração de várias disposições, que veio dar nova 

redação à Lei nº 4/2007, de 16 de janeiro – atual Lei de Bases da Segurança 

Social. 

Na sua primeira versão, a lei de bases consagrou desde lodo o direito universal 

à segurança social e o artigo 14º estabelecia o princípio da coesão geracional. 

A Lei atual com a redação dada ao seu artigo 13º, correspondente ao antigo 

artigo 14º, mantém o princípio, mas agora chamado de coesão intergeracional.  
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Quer dizer que a ideia inicial da coesão geracional assentava num ajustado 

equilíbrio e equidade geracionais na assunção das responsabilidades do 

sistema, significando isto que as atuais gerações ativas trabalhadoras 

contribuem com os seus descontos para financiarem as pensões dos atuais 

reformados, pressupondo-se que no futuro, alguém terá que financiar as deles. 

A alteração à lei deveu-se apenas a uma questão de forma e não de 

substância, porque de facto a coesão estabelecida desde o início, no que diz 

respeito ao financiamento das reformas, sempre foi intergeracional e não 

geracional. 

Quanto ao sistema de financiamento das pensões dos funcionários públicos, 

através da Caixa Geral de Aposentações (CGA), ele é de natureza similar ao 

da Segurança Social, relativamente aos subscritores mais antigos, sendo que 

os trabalhadores admitidos mais recentemente ao serviço do Estado, já estão 

também englobados no sistema da Segurança Social, conforme Lei n.º 

60/2005, de 29 de dezembro, que estabelece os mecanismos de convergência 

do regime de proteção da função pública com o regime da segurança social. 

Conforme se pode verificar tanto no portal da Segurança Social como da CGA, 

os regimes de reforma (setor privado) e de aposentação (setor público), que 

hoje se encontram unificados, nunca divergiram muito na sua essência, 

variando por vezes na forma de cálculo das pensões ou no número de anos 

necessário para conseguir a pensão completa. 

De uma forma genérica a aposentação, como é definida no portal da CGA, 

consiste na cessação do exercício de funções, com a consequente atribuição 

de uma prestação pecuniária mensal vitalícia, designada por pensão. 

Refere-se no citado portal que a aposentação pode ocorrer por iniciativa do 

subscritor, quando para tal reúna os requisitos; incapacidade; limite de idade; 

ou aplicação de legislação específica. 

O direito de aposentação pressupõe, necessariamente, a qualidade de 

subscritor e o requisito mínimo de 5 anos de serviço (ou de 3 anos de serviço, 

no caso de incapacidade absoluta e permanente para toda e qualquer profissão 

ou trabalho). 

A aposentação pode ser requerida pelo próprio - aposentação voluntária - ou 

pode resultar diretamente da lei (limite de idade) ou de iniciativa ou decisão da 
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entidade em que o subscritor exerça funções - aposentação obrigatória. A 

aposentação pode qualificar-se como não antecipada ou antecipada. 

Uma referência apenas para regimes especiais de antecipação de idade de 

acesso à pensão por velhice que certos regimes permitem, devido à 

especificidade de certas profissões de natureza penosa ou desgastante. 

 

5.2. A Autoridade Tributária, Sindicato e funcionários. 

 

Missão e atribuições da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT): 

1 — A Autoridade Tributária e Aduaneira, abreviadamente designada por AT, é 

um organismo do Ministério das Finanças, tem por missão administrar os 

impostos, direitos aduaneiros e demais tributos que lhe sejam atribuídos, bem 

como exercer o controlo da fronteira externa da União Europeia e do território 

aduaneiro nacional, para fins fiscais, económicos e de proteção da sociedade, 

de acordo com as políticas definidas pelo Governo e o Direito da União 

Europeia. 

2 — A AT prossegue, designadamente, as seguintes atribuições: 

Assegurar a liquidação e cobrança dos impostos sobre o rendimento, sobre o 

património e sobre o consumo, dos direitos aduaneiros e demais tributos que 

lhe incumbe administrar, bem como: Exercer a ação de inspeção tributária; 

prevenindo e combatendo a fraude e evasão fiscais; Exercer a ação de justiça 

tributária e assegurar a representação da Fazenda Pública junto dos órgãos 

judiciais; Informar os particulares sobre as respetivas obrigações fiscais e 

apoiá-los no cumprimento. 

Para efeito de cumprimento das suas atribuições a AT está presente com 

instalações físicas em todos os concelhos do país, disponibilizando ainda o 

atendimento aos contribuintes através da internet, podendo a maioria das 

obrigações fiscais ser cumprida por esta via. 

O quadro do pessoal comporta atualmente cerca de 11000 funcionários, 

colocados nos diversos serviços a nível local, regional e central, sendo o 

acesso ao referido quadro de pessoal feito por meio de prestação de provas de 

conhecimentos através de concurso público, sendo a maior parte para o 
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desempenho de funções técnicas para as quais é hoje exigida uma licenciatura 

em áreas específicas.  

O Sindicato dos Trabalhadores dos impostos (STI), é a associação sindical que 

representa o capital humano de toda a AT – Autoridade Tributária e Aduaneira. 

São representados pelo STI todos os profissionais a ele associados 

voluntariamente, independentemente do seu vínculo, função ou categoria 

profissional, que exerçam ou exerceram a sua atividade na AT e na Direção 

Regional dos Assuntos Fiscais da Secretária Regional das Finanças e do Plano 

do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira. 

O STI abrange todo o território nacional tal como vem definido na Constituição 

da República Portuguesa e tem a sua sede em Lisboa e conta com uma 

estrutura descentralizada, composta por órgãos locais, distritais, regionais e 

nacionais, que decidem e executam com vista à prossecução do objetivo de 

defender os interesses dos seus associados, onde se incluem não só direitos 

laborais, mas também complementos em termos de assistência médica e 

promoção de atividades recreativas e culturais e ainda formação profissional 

entre outras. 

Estima-se que sejam cerca de 2000, a nível nacional, o número de associados 

aposentados inscritos no STI. 

Os funcionários da AT, bem como os aposentados estão organizados em 

algumas associações promotoras de atividades desportivas, recreativas e 

culturais, de que são exemplo o Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira, Grupo Coral e Musical da 

Autoridade Tributária, Associação dos Trabalhadores dos Impostos da Direção 

de Finanças de Braga, Tuna do Pessoal da Direção de Finanças do Porto ou 

ainda o Grupo de Cantares “Ceifeiros dos Impostos” da Direção de Finanças de 

Évora. 

 

5.3.  Mudança e estabilidade do ”eu/self” 

 

Fonseca (2004, p.360) descreve a reforma “como um acontecimento de vida 

que origina um processo “transição-adaptação” no âmbito do qual se forja um 

resultado adaptativo mais ou menos satisfatório”. 
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Para este autor a passagem à reforma surge na nossa cultura e na atualidade 

como um acontecimento de vida de cariz predominantemente normativo, 

exigindo o desempenho de novos papéis e a respetiva integração numa dada 

estrutura de personalidade, cuja ocorrência coincide no tempo com outros 

acontecimentos de vida característicos do envelhecimento. 

Ainda Fonseca (2004, p.384), citando (Hooker, 1991) refere que este processo 

de transição é de extrema importância na mudança do eu ou da sua 

estabilidade, salientando alguns aspetos que o influenciam: (a) dado o papel 

central que a vida profissional tem na existência do indivíduo, trata-se de algo 

que acaba por fazer parte da própria personalidade; (b) independentemente da 

preparação que o indivíduo tenha feito para a “passagem à reforma” (como 

qualquer outra transição), esta traz consigo realidades novas, total ou pelo 

menos parcialmente diferentes do que era inicialmente esperado; (c) a 

“passagem à reforma” é, provavelmente, a transição do ciclo de vida onde a 

vulnerabilidade individual assume contornos mais extraordinários, quer pela 

falta de modelos de referência, quer pela influência de múltiplas variáveis.  

A condição do “eu reformado” é vivida em simultâneo com a perceção do “eu 

que envelhece”, e a passagem à reforma “surge como uma ocasião, 

particularmente relevante para o estudo de aspetos psicológicos indicadores de 

um maior ou menor sucesso adaptativo individual face a este acontecimento” 

(Fonseca, 2005, p.46). Fonseca conclui ainda que “não é possível definir um 

padrão único de funcionamento, seja ao nível da transição à reforma, seja 

relativamente à vivência da condição de «reformado» ” Fonseca (2005, p.68). 

Esta “passagem à reforma” envolve diversas mudanças em simultâneo e, se 

por um lado, trazem benefícios, também implicam perdas, sobretudo em 

termos de rotinas, hábitos, lugares familiares e relacionamentos, provocando, 

muitas vezes, sentimentos ora de frustração, ora de tristeza.  

A reforma e/ou a idade não podem ser um fator inibidor de se encontrarem 

soluções que façam face às expetativas de cada pessoa; sabemos que, a par 

da passagem à condição de reformado, ocorrem múltiplos fatores 

desestabilizadores: alterações corporais, morte de entes queridos; quebra nas 

redes de sociabilidade; perda gradual de autonomia e aumento da 

dependência; por isso o importante é encontrarmos a fórmula da resiliência 

para ultrapassar as barreiras que o avançar dos anos nos coloca.  
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Na opinião de Kim e Moen (2002) se, por um lado, a experiência de reforma 

pode promover um sentido de bem-estar à medida que os trabalhadores se 

retiram de uma atividade exigente e/ou stressante, por outro lado, a passagem 

à reforma ela própria pode levar a uma diminuição do bem-estar, no 

seguimento da perda por parte dos indivíduos dos seus vínculos ocupacionais, 

da sua rede social e de um elemento essencial na sua própria identidade. 

Num estudo efetuado por (Ryff, 1989), este autor questionou os adultos de 

meia-idade e os adultos mais velhos sobre a sua definição de funcionamento 

psicológico positivo. O primeiro conjunto de perguntas que utilizou estava 

relacionado com a avaliação da vida; o segundo conjunto girava à volta das 

experiências passadas; o terceiro conjunto refletia as conceções dos 

participantes sobre o que é um funcionamento psicológico positivo e o quarto e 

último conjunto debruçava-se sobre as perceções dos participantes relativas ao 

processo de envelhecimento. Os resultados indicaram que ambos os grupos 

enfatizavam dimensões sociais (ter boas relações). O grupo da meia-idade 

considerou mais as dimensões do self (autoconfiança, autoaceitação, 

autoconhecimento) e os participantes mais velhos consideraram mais 

importante a aceitação das mudanças da vida. O grupo de meia-idade deu 

mais importância à carreira profissional e o grupo dos mais velhos enfatizou a 

saúde. Um dado interessante, relativamente ao grupo dos mais velhos, foi o 

das pessoas mais idosas não estarem descontentes com nada e não estarem 

interessadas em mudar a sua vida. 

 

6. Redes sociais 

 

As exigências das sociedades modernas, as expectativas criadas em torno de 

um ideal de qualidade de vida e as dificuldades na consecução desse ideal, 

marcadas pelo ritmo profissional e pessoal de cada agregado familiar e de 

cada pessoa, têm resultados na diminuição do número de filhos por casal, 

encontrando-se a população portuguesa, desde 1995, abaixo do nível de 

reposição das gerações (Barreto, 1995:84), o que provocou a carência de 

relações intergeracionais e falta de investimento na população idosa.   
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As mudanças sociais ocorridas nas últimas décadas em Portugal e por todo o 

mundo ocidental, alteraram os paradigmas de vida em sociedade, o modelo 

tradicional de família e por consequência o enquadramento da população idosa 

na mesma, tornando-a mais vulnerável. 

Também os movimentos populacionais migratórios em busca de melhores 

condições de vida, resultaram em abandono das zonas rurais, assim como à 

desertificação das zonas urbanas do interior. Fenómenos que facilmente 

levaram ao isolamento generalizado das pessoas idosas e ao surgimento de 

problemas sociais associados que se tornaram recentemente foco de atenção 

das políticas sociais. 

Não só os modelos tradicionais de família se alteraram como também os de 

solidariedade. Agora os grupos de convívio funcionam muitas vezes como uma 

segunda família, ou mesmo única família, onde os idosos procuram além de 

uma ocupação para os tempos livres, o estabelecimento de vínculos afetivos. 

Os idosos procuram espaços de convivência onde se façam ouvir, uma vez 

que, na maioria dos ambientes familiares, são excluídos das decisões. 

Desta forma, os idosos encontram nos grupos de convívio um sentimento de 

pertença, de vinculação social e qualidade de vida, pois aqueles que possuem 

um grande número de diferentes tipos de relacionamentos vivem mais; as 

taxas de mortalidade são mais altas entre aqueles que possuem poucas 

conexões sociais e além disso nesses espaços de convívio podem criar laços 

sociais fortes que tendem a aliviar a depressão, aumentar a satisfação com a 

vida e estimular o interesse em atividades diárias. 

Sarason, et al. (1983), defendem que o suporte social alivia o distress em 

situações de crise, pode inibir o desenvolvimento de doenças e têm um papel 

importante na recuperação das doenças; consideram o apoio social como 

disponibilidade das pessoas que se preocupam connosco e gostam de nós. 

Na diversa literatura sobre apoio social, suporte social ou redes sociais 

encontramos também diversas formas de o definir. Desde o suporte social 

psicológico e não psicológico, ou como o definem Singer & Lord (1984) como 

suporte social informativo, emocional ou material e ainda, pessoal ou informal 

quando é fornecido por familiares, amigos e conhecidos, ou formal quando 

fornecido por organizações e associações; consideram ainda o apoio 

profissional, em termos de consulta ou terapia. 
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Ainda assim Paúl (2005), considera as redes informais passíveis de ser 

divididas em dois grupos cada um com o seu papel bem definido; por um lado a 

família com um papel crucial a desempenhar no apoio aos idosos quando as 

faculdades começam a diminuir e por outro, conforme nos referem também 

Garcia, et al. (2005) o dos amigos e vizinhos que também têm um papel 

fundamental, pois são um importante fator de proteção ao idoso, sobretudo 

quando as amizades são espontâneas e permitem troca de experiências e 

vivências comuns. 

Conforme referem Sarason, et al. (1990) o apoio social pode ser avaliado 

através da avaliação da própria rede social; outra pela avaliação do suporte 

recebido, ou seja, o suporte que as pessoas realmente recebem ou afirmam ter 

recebido; e uma outra avalia o suporte social percebido, onde é avaliada a 

perceção que cada um detém do suporte que lhe é disponibilizado.  

Destaca-se a importância que os idosos atribuem ao apoio social percebido ou 

apreciação cognitiva que fazem dos recursos e relações que têm disponíveis, 

pois as investigações na área do apoio social apontam que são os aspetos 

percebidos, mais do que os recebidos, com os quais os indivíduos lidam com 

as situações stressantes, que otimizam a saúde psicológica e física (Cohen & 

Wills, 1985; Cutrona, 1989 citados por Sarason et al., 1990). 
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Parte II – Estudo empírico 

7. Objetivos e Metodologia da Investigação 

7.1. Objetivos gerais 

 

A evolução demográfica a que se tem assistido nas últimas décadas tem 

revelado uma diminuição progressiva do número de nascimentos com aumento 

da esperança média de vida do que resulta uma inversão da pirâmide etária e 

consequente, envelhecimento da população. 

O envelhecimento influencia não só a vertente biopsicossocial dos indivíduos 

assim como o seu desempenho profissional. A adaptação a estas mudanças é 

por vezes difícil pelo que pode condicionar a sua atividade e alterar a sua 

perspetiva da reforma. 

Entre os vários domínios que podem influenciar esta transição e a satisfação 

com a reforma, importa analisar nomeadamente: nível 

educacional/socioeconómico, suporte familiar e social, ocupação dos tempos 

livres, estado de saúde e condições laborais. 

Sendo o envelhecimento uma questão que tem gerado investigação e 

discussão, atendendo ao crescimento significativo do número de idosos, torna-

se também pertinente perceber de que forma os idosos entendem a 

importância das atividades e redes sociais na sua integração na sociedade 

bem como a sua perceção do envelhecimento. De acordo com estes 

pressupostos surgiu o seguinte tema de investigação, que orienta e serve de 

base à formulação do problema:   

 

- Compreender como é que a reforma é vivida e representada pelos 

aposentados da Autoridade Tributária.  

  

Sendo a promoção da integração social dos indivíduos um dos objetivos da 

Gerontologia Social e Comunitária, torna-se importante a realização desta 

investigação, na medida em que se pretende analisar a autoperceção que 

estes idosos têm do envelhecimento, das atividades e das redes sociais, com 
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as quais interagem e de que forma estas têm influência na sua integração na 

sociedade. 

 

7.1.1. Objetivos específicos 

 

Como já referimos anteriormente no enquadramento teórico, são fatores 

influenciadores da transição, adaptação e bem-estar na reforma e no 

envelhecimento o nível de educação/formação de um indivíduo, o estatuto 

socioeconómico mais ou menos elevado, o suporte familiar, as redes 

interpessoais, de que destacamos a família mais próxima, cônjuge e filhos. Há 

ainda a considerar o estado de saúde, antes e depois da reforma e a ocupação 

dos tempos livres, pós reforma, que são importantes para o bem-estar e 

equilíbrio do idoso. Portanto, o processo de envelhecimento está 

indubitavelmente associado a estas mudanças que vão acontecendo no 

percurso de vida dos indivíduos. 

Tendo em atenção a revisão de literatura e dos pressupostos apresentados, o 

presente estudo visa, especificamente em relação aos aposentados da 

Autoridade Tributária, não institucionalizados:  

1) Clarificar a relação existente entre a entrada na reforma e a satisfação com a 

vida;  

2) Constatar se esta relação se fortalece ou enfraquece em função dos anos na 

reforma; 

3) Verificar se a Atividade Social influencia esta relação e a satisfação com a 

vida;  

4) Analisar de que modo a autoperceção do envelhecimento se relaciona com a 

satisfação na reforma;   

5) Avaliar a influência das variáveis sociodemográficas na satisfação com a 

reforma e a vida 

 

Para isso, propõem-se, com base nos trabalhos discutidos as seguintes 

hipóteses de investigação:  

H1: O aumento do tempo de reforma leva a uma diminuição da satisfação com 

a vida;  
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H2: O tempo de reforma está associado à satisfação com a vida; 

H3: Sujeitos que na reforma, estão envolvidos em atividades e redes sociais 

estão mais satisfeitos com a sua vida dos que os que não estão envolvidos em 

quaisquer atividades, nem pertencem a redes sociais; 

H4: a) - Espera-se uma associação positiva das escalas associadas a uma 

autoperceção negativa do envelhecimento (Duração Crónica e Cíclica, 

Consequências Negativas e Representações Emocionais), com as subescalas 

associadas a motivos externos nas razões para a reforma (Stresse Profissional, 

Pressões Externas e Circunstâncias Imprevistas); 

b) - Espera-se uma associação positiva das escalas associadas a uma 

autoperceção positiva do envelhecimento (Consequências Positivas, Controlo 

Positivo e Controlo Negativo) com as subescalas associadas a motivos internos 

nas razões para a reforma (Interesses Pessoais); 

c) - Espera-se uma associação positiva das escalas associadas a uma 

autoperceção negativa do envelhecimento (Duração Crónica e Cíclica, 

Consequências Negativas e Representações Emocionais) e da escala de 

satisfação de vida na reforma (todos os fatores); 

H5: As variáveis sociodemográficas consideradas interferem na maior ou 

menor satisfação com a reforma e a vida. 

  

7.2. Metodologia  

 

Autores como Tashakkori e Teddlie, (2003, citados em Augusto, (2014), 

referem que a literatura mais recente na área da metodologia em ciências 

sociais tem vindo a dar conta de um número cada vez maior de autores que 

preconizam a ultrapassagem do debate da metodologia quantitativa versus 

metodologia qualitativa, pela adoção de um novo posicionamento que 

designado por métodos mistos (mixed methods research). 

Teddlie e Tashakkori (2009) consideram os métodos mistos como o terceiro 

movimento metodológico e que os cientistas sociais trabalham e estão 

interessados tanto nos dados numéricos como nos dados narrativos e na sua 

análise. Sublinham que se os dados numéricos permitem definir uma posição e 

os dados qualitativos aprofundar as questões para além dessa posição, então a 
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combinação destes dois dados permite aumentar a consciência e aprofundar o 

conhecimento sobre um fenómeno, com um potencial de melhor transferência 

deste conhecimento para a prática/intervenção social. 

Os mesmos autores Tashakkori e Teddlie (2003) defendem até o ensino de 

cursos de métodos mistos de modo integrado e complementar e argumentam 

que a pesquisa qualitativa é necessariamente complementar à pesquisa 

quantitativa, e que nenhuma delas é suficiente por si só. 

Todavia Augusto (2014) clarifica que a escolha terá de estar relacionada com 

as questões que o investigador coloca, com a natureza do que se pretende 

conhecer, com o tipo de respostas que espera providenciar e que não deve ser 

apenas uma questão de preferência. Diz-nos que a escolha deve estar 

relacionada com os laços que existem entre o que queremos saber e os 

caminhos a trilhar para lá chegar, esclarece também que o modo de curso da 

pesquisa é determinado pela natureza dos questionamentos de partida e pelos 

fenómenos em estudo.  

Assim, para responder aos objetivos estabelecidos no número anterior, o 

presente estudo aliou, uma abordagem quantitativa e qualitativa para analisar o 

grupo de participantes de um modo mais aprofundado. A metodologia 

quantitativa será utilizada para descrever o processo de transição-adaptação 

para a reforma/aposentação, nomeadamente as condições de vida e razões 

associadas à transição para a reforma e a satisfação com a reforma, 

procurando sistematizar a informação recolhida. A metodologia qualitativa será 

utilizada para compreender e aprofundar o modo como a transição e adaptação 

à reforma foi vivida e experienciada pelos participantes do estudo.  

 

7.2.1. Problemática 

 

Com o objetivo de conhecer melhor o processo de reforma de algumas 

profissões já foram realizados alguns estudos específicos. Porque o autor do 

presente estudo desenvolveu toda a sua atividade profissional em várias 

categorias técnicas e de chefia em vários serviços da Direção Geral dos 

Impostos, hoje Autoridade Tributária e Aduaneira, faz todo o sentido pretender 

conhecer de que forma os aposentados da AT, não institucionalizados, 
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percecionam o envelhecimento, o processo de transição para a reforma, a 

satisfação na mesma, bem como a influência das variáveis sociodemográficas 

e das atividades sociais na satisfação com a vida após a reforma. 

A ideia inicial consistia em proceder a este estudo abrangendo todos os 

aposentados a nível nacional e que se encontrassem inscritos no STI, 

considerando que será uma vasta maioria os que estão sindicalizados. 

Para isso foi-nos prestado o apoio logístico do STI, que trataria de encaminhar 

os questionários necessários ao estudo, via correio eletrónico, para os 

participantes seus associados, que por sua vez os devolveriam para o 

investigador. 

Todavia, devido a questões que se prendem com previsíveis dificuldades no 

preenchimento dos questionários e ainda com a devolução atempada dos 

mesmos com vista à análise e discussão dos resultados, optámos por realizar o 

mesmo estudo limitado aos aposentados da AT no distrito de Beja, sendo os 

inquéritos aplicados diretamente, por correio eletrónico ou via postal. 

 

7.3. Caracterização do meio 

 

Segundo Silva (2008) no estudo sobre a “Caracterização Socioeconómica do 

Distrito de Beja”, embora a maior parte da população se encontre na faixa 

etária, entre os 25 e os 64 anos, a região quase perde população de ano para 

ano e tem uma população duplamente envelhecida pela baixa taxa de 

natalidade e aumento do grupo etário acima dos 65 anos.  

Refere ainda a autora do estudo que a população é assimétrica, variando entre 

os 30,8 e os 6,5 habitantes por Km2, território que revela traços 

essencialmente rurais. O peso da população qualificada é pouco significativo. 

Perante este cenário a localização geoestratégica da região confere-lhe muito 

pouco significado. 

Seguem-se quadros elucidativos do envelhecimento e do decréscimo da 

população:                       

 

 

 



 

45 

 

 

                                    Quadro 1 – População residente, estimativas a 31 de Dezembro 

  População residente 

Anos 1981 2017 

Baixo Alentejo  159.214  117.868 

Aljustrel  12.878  8.396 

Almodôvar  10.619  6.813 

Alvito  2.959  2.459 

Barrancos  2.154  1.669 

Beja  38.439  33.804 

Castro Verde  7.462  7.010 

Cuba  5.764  4.657 

Ferreira do Alentejo  11.286  7.915 

Mértola  11.668  6.319 

Moura  19.828  13.928 

Ourique  7.972  4.735 

Serpa  20.798  14.620 

Vidigueira              7.387           5.543 

                            Fontes de Dados: INE - Estimativas Anuais da População Residente   

                                      Fonte: PORDATA - Última atualização: 2018-06-15. 

 

         Quadro 2 – População residente segundo os Censos: total e por grandes grupos etários 

  

Grandes grupos etários 

Total 0-14 15-64 65+ 

Anos 1960 2011 1960 2011 1960 2011 1960 2011 

Baixo Alentejo 232.896 126.692  62.042  16.884 152.659  77.923  18.195  31.885 

Aljustrel  18.181  9.257  5.364  1.063  11.642  5.836  1.175  2.358 

Almodôvar  16.028  7.449  4.599  883  10.274  4.325  1.155  2.241 

Alvito  4.850  2.504  1.278  325  3.197  1.473  375  706 

Barrancos  3.429  1.834  773  246  2.322  1.132  334  456 

Beja  43.119  35.854  10.753  5.374  28.979  22.918  3.387  7.562 

Castro Verde  11.637  7.276  3.194  956  7.587  4.552  856  1.768 

Cuba  7.554  4.878  1.782  637  5.101  2.997  671  1.244 

F. do Alentejo  14.894  8.255  3.806  1.012  9.984  5.033  1.104  2.210 

Mértola  26.026  7.274  7.262  665  16.673  4.096  2.091  2.513 

Moura  29.106  15.167  7.397  2.402  19.248  9.189  2.461  3.576 

Ourique  15.002  5.389  4.187  550  9.786  3.080  1.029  1.759 

Serpa  32.476  15.623  9.096  1.953  20.909  9.633  2.471  4.037 

Vidigueira  10.594  5.932  2.551  818  6.957  3.659  1.086  1.455 

              Fontes de Dados: INE - X, XII, XIV e XV Recenseamentos Gerais da População 

              Fonte: PORDATA - Última atualização: 2015-06-26 
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Na região do Baixo Alentejo, o índice de envelhecimento passou de 29,3 em 

1960 para 188,8 em 2011, segundo as fontes do INE/PORDATA 

O indicador dos pensionistas face à população empregada confirma o retrato 

destes territórios com zonas envelhecidas e pouco dinâmicas do ponto de vista 

demográfico e económico. Como se pode verificar através do mapa que se 

segue, o rácio relativo a pensionistas por ativo, é superior a um pensionista por 

ativo, tendo aumentado 0,3 entre 2011 e 2017.  

 

Quadro 3 – Caixa Geral de Aposentações: pensões de aposentação, reforma e outras por subscritor 

  
Pensões de aposentação, reforma, 

sobrevivência e outras por subscritor 

Anos 2011 2017 

Baixo Alentejo  1,3  1,6 

                            Fontes de Dados: CGA/MTSSS 

                            Fonte: PORDATA - Última atualização: 2018-07-04 

 

Estes rácios são significativos, não só pela perca de vitalidade económica, 

social e demográfica, mas também das situações de pobreza que vivem as 

pessoas que residem nestes concelhos do Baixo Alentejo.  

Atentemos agora no mapa que se segue relativo às regiões onde a 

Segurança Social paga mais e menos pensões de velhice, invalidez ou 

sobrevivência. 

Verificamos que globalmente, no Alentejo e em todo o País, a Segurança 

Social pagou mais pensões em 2017 do que em 1990. Todavia regista-se 

no Alto Alentejo e particularmente no Baixo Alentejo, um decréscimo no 

pagamento dessas mesmas pensões. Parece-nos lícito concluir daqui 

que, apesar do aumento da população envelhecida, do que resultaria 

mais pagamento de pensões, até mesmo os idosos têm contribuído para 

o êxodo populacional do Baixo Alentejo, que constitui uma das regiões 

com menor densidade populacional.    
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          Quadro 4 – Pensões da Segurança Social: Total, de sobrevivência, de invalidez e de velhice 

  

Pensões 

Total 

Anos 1990 2017 

Norte  707.239  988.182 

Alto Minho  61.886  70.989 

Centro  586.505  701.400 

Oeste  75.737  105.048 

Área Metropolitana de Lisboa  491.955  725.605 

Alentejo  226.514  251.868 

Alentejo Litoral  26.070  31.661 

Baixo Alentejo  49.302  42.565 

Alto Alentejo  45.613  42.327 

Alentejo Central  50.104  56.464 

Algarve  82.314  111.344 

Região Autónoma dos Açores  24.158  50.142 

Região Autónoma da Madeira  43.614  68.035 

            Fontes/Entidades: ISS/MTSSS, PORDATA - Última atualização: 2018-06-19  

 

Refere-nos ainda Silva (2008) que através do estudo efetuado e no âmbito do 

emprego e condições de trabalho a nível do distrito de Beja, se comprova a 

ruralidade do distrito e a pouca atividade empresarial na área de informática, 

investigação e desenvolvimento. 

Foi muito por causa deste cenário, em nada animador da realidade 

socioeconómica do distrito de Beja, que decidimos que seria importante 

observar a Reforma Vivida e Representada pelos Aposentados da Autoridade 

Tributária, neste distrito. 

  

7.4. Amostra  

 

Os participantes do nosso estudo, de natureza exploratória, fazem parte do 

universo dos aposentados da AT, numa amostra não probabilística e por 

conveniência, de 26 indivíduos não institucionalizados, residentes no distrito de 

Beja, com mais de 65 anos de idade, cuja amostra foi obtida maioritariamente 

através de conhecimento pessoal e também por lista nominativa disponibilizada 

pela Direção de Finanças de Beja, bem como da sua disponibilidade de 
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participação nesta investigação. O período de recolha de dados situou-se entre 

janeiro e fevereiro de 2019. 

 

7.5. Caracterização sociodemográfica da amostra 

 

De acordo com a tabela 1, a amostra é constituída por 3 participantes (11,5%) 

do sexo feminino e 23 do sexo masculino (88,5%), com idades compreendidas 

entre os 65 e 88 anos (M=70,62 anos; DP=5,980). 

 

Tabela 1 - Distribuição absoluta e percentual das características da amostra 

                                                         Variáveis N % 

                                                            Idade 
65 a 69 anos  14 53,8 
70 a 74 anos  8 30,8 
75 a 88 anos  4 15,4 
    

                                                            Género 

Feminino  3 11,5 
Masculino  23 88,5 
    

                                                          Estado civil 

Casado  25 96,2 
União de facto  1 3.8 
    

                                                        Com quem vive 

Cônjuge  23 88,5 
Cônjuge e filhos  1 3,8 
Sozinho  2 7,7 
    

                                                     Habilitações literárias 

Ensino secundário  22 84,8 
Ensino superior  4 15,4 
    

                                                  Enquadramento profissional 

Administrativo  4 15,4 
Quadro técnico  10 38,5 
Quadro chefias  11 42,3 
Dirigente  1 3,8 
    

                                                       Anos de aposentação 

Entre 4 e 8 anos  10 38,5 
Entre 9 e 17 anos  11 42,3 
Entre 18 e 27 anos  5 19,2 
    

                                                         Saúde comparada 

Comparando-se com a maioria das pessoas da sua idade, como se sente em termos de saúde: 
Muito melhor  1 3,8 
Um pouco melhor  8 30,8 
Mais ou menos na mesma  17 65,4 
Um pouco pior  0 0 
Muito pior  0 0 
    

N = 26 
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Os sujeitos da nossa amostra estão distribuídos por 3 grupos etários. 

Verificamos que 53,8% dos participantes estão situados no grupo etário dos 65 

aos 69 anos, 30,8% estão incluídos no grupo etário dos 70 a 74 anos e que o 

grupo que abrange o escalão dos 75 a 88 anos está representado por 15,4% 

dos elementos da amostra. 

Relativamente ao estado civil, apenas 1 relatou viver em união de facto, e os 

restantes 25 responderam que são casados, o que equivalerá para este efeito 

a uma percentagem de 100%. 

Quanto às habilitações literárias, há uma grande percentagem de inquiridos 

com ensino secundário correspondendo a 84,8%, tendo apenas 15,4% o 

ensino superior. 

Em termos de enquadramento profissional verificamos que a maioria dos 

inquiridos pertence ao quadro de chefias 42,3%, seguido dos pertencentes ao 

quadro técnico 38,5%. Ao quadro administrativo pertencem 15,4%, sendo 

apenas 3,8% pertencentes ao quadro dirigente. 

Quanto à questão, com quem vive, constatamos que uma maioria de 88,5% 

vive com o cônjuge, apenas 3,8% vive com o cônjuge e filhos, e 7,7% vivem 

sozinhos. 

Distribuídos por 3 grupos relativamente aos anos de aposentação, verificamos 

que entre os 4 e 8 anos estão incluídos 38,5%, entre os 9 e os 17 anos de 

aposentação estão 42,3% e finalmente entre os 18 e 27 anos está uma 

percentagem de 19,2%. 

Quanto à perceção do estado de saúde comparativamente a outras pessoas da 

mesma idade, os participantes da amostra sentem-se “mais ou menos na 

mesma” em termos de saúde correspondendo a 65,4%; com “um pouco 

melhor” responderam 30,8%, sendo o valor mais baixo de 3,8% relativo aos 

inquiridos que se percecionam como estando “muito melhor”. 

 

8. Instrumentos de recolha de dados 

 



50 

 

Para obter as informações sobre as variáveis a estudar foram usados os 

seguintes questionários: 

 

 

Tabela 2 - Síntese dos instrumentos utilizados no presente estudo 

Título Versão original Versão Portuguesa 

Questionário Sociodemográfico Antero Narciso  

Finalidade: Recolha e tratamento de dados relativos às características pessoais dos indivíduos e estado 

de saúde percebido. 

   

Questionário de Percepções de 

Envelhecimento (QPE) 

Aging Perceptions 

Questionaire (QPE) 

(Barker, O’Hanhon, McGee, 

Hickey, & Conroy, 2007) 

Questionário de Percepções de 

Envelhecimento (QPE):  

(Claudino, 2007; 2011) 

Finalidade: Avaliar as dimensões da autopercepção do envelhecimento 

   

Inventário de Satisfação com a 

Reforma (ISR) 

The Retirement Satisfaction 

Invetory”: (Floyd, Haynes, 

Doll, Winemiller, Lemsky, 

Burgy, Werle & Heilman, 

1992) 

Inventário de Satisfação com a 

Reforma (ISR): (Fonseca e Paúl, 

1999), 

Finalidade: recolher informação acerca de questões relativas à reforma sob um ponto de vista temporal, 

ou seja, partindo dos motivos/razões que antecederam a reforma e passando para a satisfação com a 

vida após a reforma. 

 

8.1. Questionário sociodemográfico 

 

Com este instrumento (ver tabela 2 e anexo I) elaborado pelo investigador, 

recolheu-se a informação da dimensão de avaliação sociodemográfica 

necessária para a investigação, constituído por múltiplas variáveis 

nomeadamente, idade, género, estado civil, agregado familiar, escolaridade, 

saúde percecionada, rendimento, através de perguntas fechadas, como vimos 

no ponto 7.5. 

 

8.2. Questionário de perceções do envelhecimento (QPE) 

 

Foi utilizada a versão portuguesa do Questionário de Perceções de 

Envelhecimento (QPE): (Claudino, 2007; 2011), baseado no Modelo de 

Autorregulação de Leventhal (1980). Este instrumento destina-se a avaliar as 
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dimensões da autoperceção do envelhecimento, como a identidade, a duração, 

o impacto do envelhecimento, a perceção do controlo do envelhecimento e as 

representações emocionais (ver tabela 2, anexo II e apêndice II). 

Os participantes serão questionados sobre as suas experiências de 

envelhecimento com várias questões específicas focando as perceções do 

envelhecimento. 

Este questionário foi conceptualizado na base teórica de que o processo de 

envelhecimento se enquadra numa das fases normativas do curso de vida, o 

que implica o aparecimento de determinados problemas e desafios para serem 

geridos de modo a que o indivíduo se vá adaptando com sucesso.  

O QPE é organizado em duas partes e constituído por 49 itens apresentados 

sob a forma de frases afirmativas. Uma parte A) Opiniões sobre Envelhecer (do 

item 1 ao 32) que pesquisa as experiências e opiniões sobre o envelhecimento 

e cujas respostas são dadas através de uma escala de Likert de 5 pontos, em 

que o valor 1 representa “Discordo fortemente” e 5 representa “Concordo 

fortemente”; uma parte B) Experiência de Mudanças Relacionadas com a 

Saúde (com 17 itens) constituída por uma lista de mudanças relacionadas com 

a saúde, experimentadas pelo inquirido nos últimos 10 anos, utilizando uma 

forma de resposta dicotómica “Sim” ou “Não”. No caso de a resposta ser 

afirmativa, pede-se, ainda, ao sujeito que responda se acredita que as 

mudanças experienciadas se relacionam especificamente com o 

envelhecimento, utilizando a modalidade de resposta dicotómica. Esta parte 

última não será explorada no presente estudo.  

Este instrumento permite, assim, avaliar a autoperceção do sujeito em relação 

ao seu processo de envelhecimento, fornecendo dados em 8 escalas distintas 

(as 7 primeiras escalas são calculadas a partir dos 32 itens da Parte A e a 8.ª 

escala, com base nos 17 itens correspondentes à Parte B), nas seguintes 

dimensões: 

Duração: refere-se à consciência que o individuo tem da sua experiência de 

envelhecimento ao longo do tempo. Esta escala compreende duas subescalas: 

Duração Crónica, se estiver associada à inatividade e à deterioração da saúde 

(5 itens); e Duração Cíclica, dependendo do que o sujeito sente perante o facto 

de se percecionar envelhecer ou não (5 itens). 
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Consequências: crenças sobre o impacto do envelhecimento na vida do 

indivíduo em relação a diversos domínios, conforme sejam positivas ou 

negativas. Inclui duas subescalas: Consequências Positivas, associadas a um 

aumento de criatividade e de bem-estar subjetivo (3 itens); e Consequências 

Negativas, associadas a uma diminuição do bem-estar subjetivo e à depressão 

(5 itens).  

Controlo: crença do individuo sobre a sua capacidade de lidar com a 

experiência do envelhecimento. Inclui duas subescalas: Controlo Positivo (5 

itens) ou Controlo Negativo (4 itens), conforme o sujeito perceciona a sua vida, 

assim será o controlo que ele detém sobre as experiências positivas e as 

experiências negativas. 

Representações Emocionais: referem-se às respostas que o indivíduo vai 

expressando em relação ao seu processo envelhecimento, mais 

especificamente, por emoções negativas, tais como ansiedade, depressão, 

medo, raiva e tristeza (5 itens) e que poderão conduzir a transformações a 

nível de saúde física e funcional. 

Segundo Barker et al., (2007), às subescalas Controlo Positivo, Controlo 

Negativo e Consequências Positivas associam-se perceções do 

envelhecimento mais positivas e às subescalas Duração Crónica, Duração 

Cíclica, Consequências Negativas e Representações Emocionais associam-se 

perceções do envelhecimento mais negativas.  

Quanto às características psicométricas, o QPE apresenta coeficientes de alfa 

de Cronbach situados acima de .70 e alguns superando o valor de .80, à 

exceção da subescala Consequências Positivas (α = .64), (Barker et al., 2007). 

Não se procedeu ao estudo da consistência interna da escala Identidade 

devido a ser composta por itens que exprimem diferentes alterações 

relacionadas com a saúde. Contudo e apesar de, na generalidade, não ser 

explorada no presente estudo os dados psicométricos sugerem-nos uma 

apreciável consistência interna e fiabilidade da medida. 

Também num estudo de Yassine (2011), com uma amostra de 146 indivíduos, 

o instrumento apresenta uma consistência interna de .82 para a escala de 

“Consequências Negativas”, .64 para a escala de “Consequências Positivas”, 

.73 para “Controlo Negativo”, .74 para a escala de “Controlo Positivo”, .78 para 



 

53 

 

a escala de “Duração Cíclica”, .70 para a “Duração Crónica” e .83 para 

“Representações Emocionais”, como valores do coeficiente alpha de Cronbach. 

Trata-se, assim, de um instrumento com boas propriedades psicométricas para 

avaliar as auto- perceções do envelhecimento, e que pode contribuir para um 

melhor entendimento da experiência subjetiva do envelhecimento, ajudando a 

identificar os indivíduos que estão em risco, devido a perceções inadequadas 

em relação ao processo de envelhecimento. 

Entende-se que a consistência interna de um questionário é tanto maior quanto 

mais perto de 1 estiver o valor da estatística. Regra geral os valores variam 

entre 0,70 a 0,95. Sabe-se, contudo, que o número de questões afeta o valor 

do alfa. Questionários muito longos aumentam o valor do alfa, sem que isso 

signifique aumento de consistência interna e, por outro lado, um valor baixo 

pode significar um número pequeno de questões. 

Igualmente se vários itens do questionário exibem maiores correlações entre si, 

o valor do alfa também será maior. No questionário QPE em causa, os valores 

do alfa na tabela 3, não sendo muito elevados, indicam-nos maioritariamente 

uma consistência substancial (3 itens), com consistência quase perfeita (2 

itens), consistência moderada (1 itens) e com consistência razoável apenas 1 

item. 

Sendo certo que as correlações entre os itens do questionário são maiores se 

os valores dos alfas forem maiores, no nosso caso verifica-se, como veremos 

adiante, que há correlações baixas que poderão ser explicadas pelo número 

pequeno de questões que estão agrupadas nas várias dimensões. 

 

Tabela 3 - Alfas de Cronbach das dimensões do QPE do presente estudo 

QPE – Dimensões Nº itens Alpha de Cronbach 

Duração Crónica 5 .65 

Duração Cíclica 5 .79 

Consequências Positivas 3 .26 

Consequências Negativas 5 .86 

Controlo Positivo 5 .54 

Controlo Negativo 4 .72 

Representações Emocionais 5 .89 

N = 26   
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8.3. Inventário de Satisfação com a reforma (Fonseca e Paúl, 1999) 

 

Foi aplicado um inventário de satisfação com a reforma baseado nos princípios 

da psicologia do ciclo de vida e nos mecanismos psicológicos de transição-

adaptação, que pretende avaliar situação anterior à reforma, a satisfação atual 

com a reforma e expetativas futuras em termos de adaptação à condição de 

reformado. Utilizamos o “The Retirement Satisfaction Invetory” (Floyd, Haynes, 

Doll, Winemiller, Lemsky, Burgy, Werle & Heilman, 1992), numa versão 

adaptada e validada para a população portuguesa por Fonseca e Paúl (1999), 

(ver tabela 2, anexo III e apêndice III). 

A versão portuguesa é composta por 55 itens de resposta fechada, tal como a 

versão original e francesa, podendo ser auto-preenchida. Para cada afirmação 

é apresentada uma escala de Likert que varia entre quatro ("Nunca" a 

"Frequentemente" ou "Nada importante" a "Muito importante") e seis 

possibilidades de resposta ("Completamente insatisfeito(a)" a "Completamente 

satisfeito(a)" ou "Nada importante" a "Muito importante"), dependendo da 

subescala. 

A partir da preocupação com o aspeto temporal do processo de reforma, 

surgiram três conjuntos de itens que correspondem às três principais escalas 

ou dimensões, que a seguir discriminamos com as subescalas. 

Na análise psicométrica efetuada aquando da adaptação do instrumento à 

população portuguesa, foram realizados estudos de natureza fatorial 

confirmatória para cada escala do inventário, tendo sido identificados quatro 

fatores ou subescalas na escala "razões para a reforma" (16 itens): (1) 

interesses pessoais, (2) stresse profissional, (3) pressões externas e (4) 

circunstâncias imprevistas; quatro fatores na escala “satisfação de vida” (11 

itens): (1) segurança e saúde física, (2) vida conjugal, (3) serviços e recursos 

comunitários e (4) residência e vida familiar e três fatores na escala "motivos de 

prazer" (15 itens): (1) liberdade e controlo da vida pessoal, (2) atividades 

sociais e (3) ausência de stresse.  

O estudo de adaptação do instrumento à população portuguesa, realizado por 

Fonseca e Paúl (2002) apurou que os 43 itens do inventário incluídos na 

caracterização das três escalas apresentam resultados adequados, com 

saturações satisfatórias. Um total de 12 itens não foi submetido a análise 
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fatorial, por se considerar que avaliam aspetos anexos às dimensões 

identificadas. 

No que diz respeito à análise da consistência interna, determinada pelo alfa de 

Cronbach, para cada um dos fatores identificados, considerou-se aceitável o 

valor encontrado para cada um dos fatores (α:> 0,44; α <86). 

De uma forma geral, o Inventário de Satisfação com a Reforma, enquanto 

medida quantitativa de avaliação da passagem à reforma e da vida após a 

reforma, revela características psicométricas seguras e adequadas para a 

população portuguesa, referindo Fonseca & Paúl (2002), que o inventário pode 

ser usado de forma segura em Portugal, quer para atividades de investigação, 

quer para atividades de aconselhamento e intervenção psicológica. 

De igual forma, como dissemos na parte final parágrafo anterior a respeito do 

QPE, queremos também salientar aqui que alguns valores baixos do alfa de 

Cronbach, a seguir indicados podem significar uma baixa correlação entre os 

itens, apenas pelos mesmos motivos, ou seja, o número pequeno de questões 

que estão agrupadas nas várias dimensões. 

 

Tabela 4 - Alfas de Cronbach das dimensões do ISR do presente estudo 

ISR – Dimensões Nº itens Alpha de Cronbach 

Interesses Pessoais 5 .32 

Stresse Profissional 3 .65 

Pressões Externas 4 .62 

Circunstâncias Imprevistas 4 .81 

Segurança e Saúde Física 4 .60 

Vida Conjugal 2 .07 

Serviços e Recursos Comunitários 3 .73 

Residência e Vida Familiar 3 .65 

Liberdade e Controlo da Vida Pessoal 7 .58 

Atividades Sociais 4 .74 

Ausência de Stresse 4 .72 

Vida Após a Reforma  7 .25 

N = 26   

 

8.4. Procedimentos 

 

A investigação foi feita através da recolha de dados, tendo sido utilizados os 

instrumentos elaborados e selecionados para o efeito. Os participantes foram 
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elucidados sobre os objetivos do estudo, foi-lhes assegurada a 

confidencialidade e anonimato dos dados através de declaração consentimento 

autorizado da sua participação. O preenchimento dos questionários foi 

realizado individualmente em autopreenchimento, tendo sido esclarecidas 

algumas dúvidas pontuais. Quanto às respostas dos 26 inquiridos, 12 

responderam em suporte de papel e 14 responderam através da internet, tendo 

servido de base à construção dos modelos selecionados a plataforma de 

inquéritos denominada SurveyMonkey. 

Os instrumentos foram administrados em ambiente escolhido pelo próprio 

participante, maioritariamente em casa, tendo-se obtido uma taxa de resposta 

de 100%, tanto na opção pelo papel como pela internet. O tempo médio de 

aplicação dos 3 questionários foi de 33 minutos e 45 segundos. 

Após a recolha dos questionários, os dados foram lançados e tratados 

estatisticamente através do software informático Statistical Package for de 

Social Sciences (SPSS, versão 24). 

O tratamento dos dados iniciou-se com a caracterização das variáveis 

sociodemográficas, em termos de medidas de estatística descritiva como as 

variáveis quantitativas; máximo, mínimo, média e desvio padrão, ou das 

frequências e percentagens consoante o tipo de variáveis em causa. 

Avaliou-se a consistência interna de cada escala, com base no coeficiente Alfa 

de Cronbach. 

Procedeu-se à análise correlacional bivariada, recorrendo ao coeficiente de 

correlação de Spearman ou Pearson para verificar a relação entre as variáveis 

ordinais e as variáveis em estudo. Tratando-se de um estudo correlacional 

entre aspetos da autopercepção do envelhecimento e a satisfação com a 

reforma, tornou-se pertinente o recurso à análise correlacional bivariada.  

 

9.  Apresentação e análise de resultados 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados que pretenderam dar resposta aos 

objetivos e hipóteses, anteriormente apresentados. Nesse sentido vamos 

proceder à descrição dos resultados obtidos, relativamente à autoperceção do 
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envelhecimento e à satisfação com a reforma, bem como do cruzamento de 

algumas variáveis de cada inquérito que consideramos indispensáveis para 

fazer a análise dos dados. 

 

9.1.  Caracterização da  autoperceção do envelhecimento numa 

amostra de aposentados 

 

Neste subcapítulo procede-se à caracterização do autoperceção do 

envelhecimento dos participantes da amostra em estudo. Para o efeito 

procedeu-se à análise da estatística descritiva dos resultados obtidos pelos 

participantes no QPE, ao nível das diferentes escalas do instrumento, 

excetuando a escala de “Identidade”, conforme se mostra na tabela 5. 

. 

Tabela 5 - Caracterização da autoperceção do envelhecimento (QPE) na amostra de aposentados 

Dimensões M DP 

Duração Crónica 3,00 0,79 

Duração Cíclica 3,08 0,85 

Consequências Positivas 3,73 0,61 

Consequências Negativas 3,37  0,79 

Controlo Positivo 3,81 0,61 

Controlo Negativo 3,12  0,85 

Representações Emocionais 2,66 0,88 

N = 26   

 

9.2. Caracterização da satisfação com a aposentação numa amostra 

de aposentados 

 

Neste subcapítulo caracteriza-se a satisfação com a reforma dos participantes 

da amostra. Em primeiro lugar procede-se à análise dos níveis de satisfação 

geral com a aposentação percebida pelos participantes, para de seguida, se 

caracterizarem os diferentes fatores das escalas de satisfação com a reforma; 

analisam-se ainda as escalas do ISR em função do género e, por fim, procede-

se à análise das mesmas escalas em função das variáveis sociodemográficas. 
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9.2.1. Análise dos níveis de satisfação geral com a aposentação 

 

Neste subcapítulo procede-se à análise dos níveis de satisfação geral com a 

reforma (aposentação) descrita pelos participantes. Então procedeu-se à 

análise estatística descritiva dos dados contidos no item 55 do ISR 

(“Globalmente e neste exato momento, em que medida está satisfeito(a) com a 

sua reforma?”). Analisamos as frequências e as percentagens de respostas 

dos inquiridos de 1 – Completamente insatisfeito(a) a 6 – Completamente 

satisfeito(a). Apresentam-se os resultados na tabela nº 6. 

         

 Tabela 6 - Análise dos níveis de satisfação geral com a reforma (item 55).  

 Frequência Percentagem Percentagem Acumulada 

Satisfeito 12 46,2 46,2 

Muito satisfeito 11 42,3 88,5 

Completamente satisfeito 3 11,5 100,0 

N=26 

 

Verifica-se um nível bastante elevado na satisfação geral com a reforma, com 

doze indivíduos satisfeitos, onze muito satisfeitos e três completamente 

satisfeitos, correspondendo 88,5% da amostra a um nível bom de satisfação. 

 

9.2.2. Análise dos fatores das escalas de satisfação com a reforma. 

 

 

Neste subcapítulo vamos proceder à caracterização da satisfação com a 

reforma descrita pelos participantes da amostra em estudo. Procedemos à 

análise estatística descritiva dos dados obtidos no ISR ao nível das diferentes 

escalas e fatores do instrumento de avaliação, conforme se vê na tabela nº 7. 
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  Tabela 7 - Análise dos fatores das escalas de satisfação com a reforma 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fatores mais relevantes que observamos na tabela anterior são coincidentes 

com os cruzamentos que iremos encontrar nas correlações e que irão a 

confirmar algumas das hipóteses do estudo. São pois os interesses pessoais 

(M=20,96, DP=3,93) nas razões para a reforma, a segurança e saúde física 

(M=16,08, DP=2,05) na satisfação com a vida e ainda a liberdade e controlo da 

vida pessoal (M=22,73, DP=3,26) nos motivos de prazer. 

 

9.2.3. Análise dos níveis de satisfação com a reforma em função do género 

 

Depois de efetuarmos os testes de normalidade e verificarmos que os 

pressupostos de normalidade não se verificaram, procedemos à análise dos 

níveis de satisfação com a reforma em função do género através do teste não 

paramétrico de Mann-Whitney, conforme tabela 8 que se segue. 

 

 

 

 

 M DP 

Razões para a reforma   

Interesses Pessoais 20,96 3,934 

Stresse Profissional 7,12 3,204 

Pressões Externas 7,58 3,501 

Circunstâncias Imprevistas 9,35 4,849 

Satisfação de Vida   

Segurança e Saúde Física 16,08 2,058 

Vida conjugal 8,35 2,134 

Serviços e Recursos Comunitários 9,00 4,167 

Residência Vida Familiar 14,23 2,338 

Motivos de Prazer   

Liberdade e Controlo vida Pessoal 22,73 3,269 

Atividades sociais 11,23 2,519 

Ausência Stresse 11,38 2,562 

N=26   
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 Tabela 8 - Análise dos níveis de satisfação com a reforma em função do género 

 
Sexo Masculino a

 Sexo Feminino b
 

M DP M DP 

Razões para a reforma     

Interesses Pessoais 21,17 4,00 19,33 3,51 

Stresse Profissional 6,96 3,25 8,33 3,05 

Pressões Externas 7,52 3,52 8,00 4,00 

Circunstâncias Imprevistas 9,35 5,15 9,33 1,15 

Satisfação de Vida     

Segurança e Saúde Física 16,13 2,18 15,67 ,577 

Vida conjugal 8,70 1,60 5,57 4,04 

Serviços e Recursos Comunitários 9,09 4,32 8,33 3,21 

Residência e Vida Familiar 14,52 2,08 12,00 3,46 

Motivos de Prazer     

Liberdade e Controlo vida Pessoal 22,61 3,38 23,67 2,51 

Atividades sociais 11,13 2,43 12,00 3,60 

Ausência Stresse 11,13 2,58 13,33 1,52 

N = 26; na = 23; nb = 3     

 

Observado o quadro verificamos que as diferenças notadas não são 

estatisticamente significativas. Todavia, verificamos que o sexo masculino 

apresenta resultados mais elevados nas escalas de Interesses Pessoais, 

Saúde e Segurança Física, Serviços e Recursos Comunitários e Residência e 

Vida Familiar, comparados com os resultados encontrados para o sexo 

masculino. Por outro lado, o sexo feminino apresenta valores mais elevados 

nas escalas de Stresse Profissional, Pressões Externas, Liberdade e Controlo 

da Vida Pessoal de Ausência de Stresse, comparadas com os valores para o 

sexo masculino. 

Nas escalas de Circunstâncias Imprevistas e Atividades Sociais as diferenças 

são mesmo insignificantes. 

Quanto à escala Vida Conjugal podemos dizer que os homens (Mdn = 8,70) se 

encontram mais satisfeitos que as mulheres (Mdn = 5,57), verificando-se, 

contudo, que a diferença é marginalmente significativa e com os valores mais 

baixos do teste, sendo U = 14,00, z = -1,689, p = .091.  
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9.2.4. Análise dos níveis de satisfação com a reforma em função das variáveis 

sociodemográficas  

 

Com vista a explorar os resultados do nível de satisfação com a reforma tendo 

em conta algumas variáveis sociodemográficas, correlacionamos algumas 

delas com as escalas de satisfação na reforma, recorrendo-se ao teste de 

Mann-Whitney, comparando dois grupos. 

No que diz respeito à idade encontraram-se diferenças estatisticamente 

significativas para o fator ausência de stresse da escala de motivos de prazer. 

Os mais novos atribuem maior importância à ausência de stresse por forma a 

tornar a sua reforma mais agradável. (Mdn = 12,90, U = 73,50, z = -0,474, p 

=0,634). Os restantes fatores da escala não apresentaram diferenças 

significativas. 

Ainda no que diz respeito à idade, mas conjugada com a escala da satisfação 

de vida, releva o fator segurança e saúde física, ao qual também os mais novos 

atribuem maior importância. (Mdn=14,03, U=74,50, z=-0,428, p=0,627). 

Quanto à escolaridade encontraram-se diferenças estatisticamente 

significativas para o fator Liberdade e controlo da Vida Pessoal da escala de 

motivos de prazer (Mdn=10,38, U=31,50, z=-0,898, p=0,369). Os detentores de 

habilitações literárias com curso superior valorizam significativamente menos a 

liberdade e controlo da vida pessoal, ao contrário de todos os outros fatores 

que são sempre mais valorizados pelos detentores do ensino secundário. 

Relativamente ao tempo de aposentação, conjugado com os fatores da escala 

de Satisfação com a vida, não encontramos diferenças significativas e 

verificamos que em todos os fatores os indivíduos que estão aposentados há 

menos tempo, atribuem maior importância a todos, com especial destaque para 

a segurança e saúde física. (Mdn=13,24, U=71,00, z=-0,250, p=0,802).  

Igualmente com o tempo de aposentação, mas desta vez conjugado com os 

fatores da escala de motivos de prazer, obtiveram-se resultados semelhantes, 

pois todos os aposentados há menos tempo valorizam sobremaneira as 

questões referentes a todos os fatores, destacando-se agora a liberdade e 

controlo da vida pessoal. (Mdn=13,41, U=75,00, z=-0,082, p=0,935).  

Vejamos agora os resultados relativos à saúde comparada conjugada com os 

fatores da escala de satisfação com a vida. Obtiveram-se diferenças bastante 
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significativas para os indivíduos que declararam estado de saúde Muito melhor 

e Um pouco melhor, para o fator segurança e saúde física, revelando-se aqui 

influência direta do estado de saúde na satisfação com a vida. (Mdn=12,78, 

U=70,00, z=-0,361, p=0,718). 

Ainda quanto à saúde comparada, mas agora conjugada com os fatores da 

escala de motivos de prazer, obtiveram-se valores mais significativos para o 

fator de liberdade e controlo da vida pessoal. Os aposentados que avaliaram a 

sua saúde como estando mais ou menos na mesma, atribuem maior 

importância à liberdade e controlo da vida pessoal, do que a outros fatores 

como atividades sociais ou ausência de stresse. (Mdn=13,12, U=70,00, z=-

0,354, p=0,723). 

Para testar a influência das atividades sociais nas várias escalas da dimensão 

satisfação com a vida, estabelecemos as correlações entre elas através do 

coeficiente de correlação de postos de Spearman. Analisados os coeficientes, 

verificamos que as correlações são fracas, sendo a melhor delas com a 

segurança e saúde física (p=0,177, p<0,05), o que parece significar que as 

atividades sociais pouco contribuem para satisfação com a vida, facto que não 

será de estranhar pois, na análise estatística dos itens que compõem esta 

escala,  obtivemos uma das médias mais baixas (Mdn=2,81) no tratamento dos 

dados, revelando baixa atividade social. 

 

9.3. Análise da relação entre a autopercepção do envelhecimento e 

a satisfação com a reforma 

 

Neste subcapítulo vamos proceder uma caracterização das escalas da 

autopercepção do envelhecimento em conjunto com as de satisfação com a 

reforma. Procedemos à análise correlacional dos dados obtidos no QPE e no 

ISR ao nível das diferentes escalas e fatores dos instrumentos de avaliação, 

conforme se vê na tabela 9 que se segue. 
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Tabela 9 - Análise da relação entre a autoperceção do envelhecimento e a satisfação com a reforma. 

      Dur.Crón. Dur. Cicl. 
Cons. 
Posit. 

Cons. 
Negat. 

Ctrl. 
Posit. 

Ctrl. 
Neg. 

Rep. 
Emoc. 

Razões para a Reforma 
       Interesses Pessoais 

 
-0,014 -0,102 0,372 -0,228 ,424

*
 0,196 0,025 

Stresse Profissional 
 

0,144 -0,054 -0,209 -0,042 0,075 -0,230 ,394
*
 

Pressões externas 
 

0,103 -0,170 -0,095 -0,129 0,014 0,181 -0,041 

Circunstâncias imprevistas 0,052 0,134 -0,042 -0,202 0,137 0,104 -0,011 

Satisfação de vida 
        Segurança e saúde física -0,276 -0,275 0,259 ,506

**
 0,242 0,379 -0,116 

Vida conjugal 
 

-0,331 -0,235 0,140 0,307 0,151 ,411
*
 -0,225 

Serv e Recursos Comunitário -0,222 -0,337 0,239 -0,024 0,008 0,336 -0,282 

Residência e Vida Família -0,197 0,007 0,035 0,255 0,267 0,264 -0,248 

Motivos de prazer 
        Lib e controlo Vida Pessoal -0,371 0,102 0,009 0,058 0,009 -0,242 0,009 

Atividades sociais 
 

-0,172 0,059 0,080 0,241 0,124 -0,115 0,165 

Ausência de stresse   -0,099 0,246 -0,119 -0,261 0,100 -,423
*
 0,224 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral).     

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral).     

N=26 
    

  
     

Conforme descreveremos ainda noutros capítulos, podemos já adiantar que 

observamos aqui correlações positivas entre as escalas de controlo positivo e a 

subescala de interesses pessoais das razões para a reforma (0,424), entre as 

representações emocionais e o stresse profissional (0,394), entre as 

consequências negativas e a segurança e a saúde física (0,506), entre o 

controlo negativo e a vida conjugal (0,411). Salientamos ainda uma correlação 

negativa entre o controlo negativo e a ausência de stresse (-0,423). 

 

10.  Discussão dos resultados 

 

Após a apresentação dos resultados, provenientes da recolha e tratamento dos 

dados, vamos agora discutir os resultados obtidos de acordo com os objetivos 

e hipóteses de estudo, descritos no capítulo 7. 

Então, observando a mesma sequência, discutiremos primeiramente os 

resultados referentes à autopercepção do envelhecimento numa amostra de 

reformados; em seguida discutiremos os resultados referentes à caracterização 
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da satisfação com a aposentação na mesma amostra e finalmente iremos 

discutir as correlações entre a autopercepção do envelhecimento e a satisfação 

com a reforma. 

 

10.1. Caracterização das perceções do envelhecimento numa amostra 

de reformados. 

 

Da análise às escalas de respostas do Questionário de Perceções de 

Envelhecimento (QPE) na amostra de reformados em estudo resultou que as 

escalas de Consequências Positivas (3,73), Consequências Negativas (3,37) e 

Controlo Positivo (3,81), apresentam valores mais elevados, respetivamente, e 

que as escalas Controlo Negativo (3,12) e Representações Emocionais (2,66) 

apresentam valores mais baixos. Estes valores vão ao encontro dos que foram 

alcançados por Barker et al. (2007). Nesse sentido, também Chasteen (2000) 

refere a respeito da dimensão subjetiva da perceção do envelhecimento e que 

“(…) nos permite compreender como a investigação, no que diz respeito à 

autopercepção dos mais velhos sobre o seu envelhecimento, tenha revelado 

aspetos mais positivos” do que em relação aos mais jovens e à sua perceção 

do envelhecimento. 

O estudo desta amostra reflete que as crenças sobre o envelhecimento, tanto 

positivas como negativas dominam as perceções que os indivíduos têm acerca 

da sua experiência de envelhecer em consonância com o referido por Baltes 

(1987) sobre o envelhecimento como sendo um período do ciclo de vida 

caracterizado pelo balanço entre ganhos e perdas, já por nós também 

abordado no subcapítulo 1.2.2. 

A existência desta capacidade de atribuir ganhos e perdas à experiência de 

envelhecer, evidenciada neste estudo, reflete também uma perceção do 

envelhecimento onde se percebe um controlo sobre as experiências positivas, 

realçando-se os sentimentos de cronicidade 

Mais concretamente quanto às Consequências Negativas (3,37) interpretamos 

que os indivíduos mais velhos que constituem a amostra estão conscientes das 

consequências negativas que o envelhecimento acarreta (Areosa, 2004), não 

sendo propriamente um indicador de autopercepção menos adaptativa, visto 
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que existe um controlo positivo elevado quanto às experiências de lidar com o 

envelhecimento (consequências positivas e controlo positivo). 

Quanto às Consequências Positivas (3,73), consideramos existir uma 

autopercepção positiva e adaptativa do impacto do envelhecimento, apesar da 

crença de cronicidade (3,08) e de duração da mesma, tendo uma relativa baixa 

duração cíclica (2,99), sobre a forma como percecionam o envelhecimento. 

Quanto às Representações Emocionais (2,66), esta dimensão baseada nas 

emoções negativas, tais como a ansiedade, depressão, medo ou tristeza, 

revela-nos também uma capacidade adaptativa às experiências do 

envelhecimento, mostrando apenas alguma preocupação relativamente aos 

efeitos do envelhecimento nas relações com os outros. 

Por fim damos relevo à questão dos Problemas de Saúde, constante da parte 

final do QPE. Pelos indivíduos participantes do inquérito são descritas 

mudanças relacionadas com a saúde e por eles foi declarado que atribuem 

esta mudança apenas pelo facto de estar a envelhecer numa percentagem de 

57,39%. 

 

10.2. Caracterização da satisfação com a reforma numa amostra de 

reformados. 

 

 No âmbito da discussão dos resultados de satisfação com a reforma 

começaremos por fazer a análise dos níveis de satisfação geral que foram 

expressos pelos inquiridos através do item 55 do Inventário de Satisfação com 

a Reforma. Observando a tabela referida no subcapítulo 9.2.1, e sabendo-se 

que as respostas poderiam ser registadas numa escala de Likert de 1 a 6, 

constatamos que as respostas foram respondidas apenas nos três níveis mais 

elevados, ou seja, satisfeitos (12), muito satisfeitos (11) e completamente 

satisfeitos (3). Portanto neste estudo 88,5% dos inquiridos relataram sentir-se 

nuns níveis que se enquadram no previsto na revisão da literatura que aponta 

para resultados heterogéneos, mas onde a maioria dos indivíduos se sente 

satisfeita com o seu processo de reforma. 

Uma vez que o período de tempo de reforma nesta amostra abrangia 

indivíduos aposentados desde há quatro e até vinte e sete anos, poderemos 
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dizer que a satisfação com a reforma assim expressa pelos participantes será 

um indício de adaptação estável à nova condição de vida, à nova fase de 

estabilidade como é proposta por Atchley (1976), o que vem a confirmar a 

hipótese 1 do estudo. 

Associada a estes elementos verificamos através de estatística descritiva e do 

teste de Mann-Whitney, a relação entre a satisfação com a vida e o tempo de 

reforma, dividido em dois e em três escalões, e constatamos que a satisfação 

com a vida é elevada nos primeiros 15 anos (Mdn=13,26, U=72,50, z=-0,237, 

p=0,812) e cai drasticamente a partir daqui. Posto isto, estão então reunidas as 

condições para dizermos que é boa a relação da entrada na reforma e a 

satisfação com a vida, mas que esta relação de enfraquece em função dos 

anos de reforma, confirmando-se deste modo a hipótese 2 do estudo. 

Quanto ao terceiro objetivo específico pretendíamos saber se os sujeitos na 

reforma que estão envolvidos em atividades sociais, estão mais satisfeitos com 

a vida dos que não estão envolvidos em quaisquer atividades e, analisando os 

níveis de satisfação de vida com as atividades sociais, não verificamos 

diferenças estatisticamente significativas. De facto, utilizando as correlações 

Spearman, não encontrámos qualquer correlação significativa entre as 

atividades sociais e alguma das subescalas da satisfação com a vida. Os 

coeficientes de correlação foram extremamente baixos e as significâncias muito 

altas em todos os fatores. A “melhor” das correlações foi entre as atividades 

sociais e os serviços e recursos comunitários, com um coeficiente de 0,157 e 

uma significância de 0,443, muito alta para um nível de 0,05 considerado. 

Assim, consideramos que sendo “satisfeito” o nível médio de satisfação com a 

vida, e de “pouco importante” o nível médio das atividades sociais e ainda as 

correlações atrás indicadas, concluímos que apesar dos reformados 

desenvolverem pouca atividade social, consideram-se satisfeitos com a sua 

vida, não se confirmando a hipótese 3 do estudo. 
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10.3. Correlações entre a autopercepção de envelhecimento e a 

satisfação com a reforma 

  

Relativamente ao quarto objetivo específico da presente investigação, 

procedemos, na amostra em causa, à análise da associação entre a 

autopercepção do envelhecimento e a satisfação com a reforma, da qual 

resultaram dados estatisticamente significativos. 

Os resultados obtidos mostram que a escala das Representações Emocionais 

de encontra positivamente associada, de forma estatisticamente significativa 

com o fator Stresse Profissional da escala de Razões para a Reforma, a um 

valor de significância de p <0,05. Já atrás tínhamos relatado que as 

representações emocionais nos revelavam uma capacidade adaptativa às 

experiências do envelhecimento e agora nesta correlação aparecem-nos 

ligadas ao stresse profissional como uma das razões para a reforma, o que nos 

permite afirmar que uma autopercepção negativa do envelhecimento está 

associada a motivos externos nas razões para a reforma, confirmando-se a 

hipótese 4a. Na análise estatística o item “importância do stresse no emprego” 

da subescala Stresse Profissional é o que nos aparece com a média mais 

elevada (3,23) e, deste modo, em consonância do que afirmam Fonseca et al 

(2004) que referem que “O período de vida profissional que antecede a reforma 

é já, muitas vezes, um período de saturação e de cansaço com um 

determinado modo de vida, sendo razoável admitir a existência de um estado 

de stresse generalizado capaz de gerar uma situação percebida de mal-estar 

físico e psicológico”, para mais adiante referir “que a ocorrência da reforma 

pode muito bem constituir um “alívio” do stresse profissional e, nesse sentido, 

ser um meio efetivo de promoção da saúde do indivíduo ou, pelo menos, da 

perceção que o indivíduo tem da sua saúde”.  

De sentido contrário, mas apontando para resultados idênticos, a escala de 

Controlo Positivo encontra-se positivamente associada de forma 

estatisticamente positiva com a subescala de Interesses Pessoais da escala 

Razões para a Reforma, com um valor de significância de p <0,05. Segundo os 

autores originais do ISR, Barker et al (2007) o controlo percebido assume uma 

especial relevância, já que pode influenciar os níveis de adaptação na vida 

adulta. Por isso, desta correlação, concluímos que quanto maior é o controlo 
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percebido sobre as experiências do envelhecimento maiores serão os 

interesses pessoais como razões para a reforma. 

Deste modo, confirma-se a hipótese 4b, ainda que só tenhamos encontrado 

uma associação positiva e estatisticamente significativa para as consequências 

positivas da autopercepção do envelhecimento nos motivos internos para as 

razões para a reforma.  

Vamos agora ver os aspetos relacionados com a satisfação com a vida na 

reforma. Já tivemos oportunidade de referir no capítulo 10.1, sobre as 

perceções do envelhecimento que pelo facto de nos resultados, as 

consequências negativas aparecerem com um valor escalar elevado, não 

devemos interpretar que os indivíduos mais velhos que constituem a amostra 

estão conscientes das consequências negativas que o envelhecimento acarreta 

(Areosa, 2004), não sendo propriamente, neste caso, um indicador de 

autopercepção menos adaptativa, visto que existe um controlo positivo elevado 

quanto às experiências de lidar com o envelhecimento (consequências 

positivas e controlo positivo). 

Por isso, revelando os resultados para escala de Consequências Negativas 

uma associação estatisticamente significativa e forma positiva com o fator 

Segurança e Saúde Física, com um valor de significância de p <0,01, 

encontramos uma associação positiva entre as escalas associadas à 

autopercepção negativa do envelhecimento e os fatores de Satisfação de Vida 

na reforma, confirmando-se a hipótese 4c do estudo. Sobre esta situação 

Barker et al (2007) refere-nos que a autoperceção do envelhecimento está 

consistentemente relacionada com a satisfação com a vida. 

 

10.4. Caraterização da influência das atividades sociais na satisfação 

com a reforma 

 

No subcapítulo 9.2.4 analisamos os níveis das atividades sociais em função da 

satisfação com a reforma, onde indicamos os respetivos coeficientes 

encontrados. 

Em face da constituição da amostra que serviu de base ao presente estudo, e 

se atentarmos que as variáveis sociodemográficas, nomeadamente quanto ao 
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género, que inclui vinte e três indivíduos do sexo masculino e só três do sexo 

feminino, e quanto ao estado civil, que inclui vinte e cinco casados e um em 

união de facto, decidimos não estabelecer correlações onde entrassem estas 

variáveis, porque não obteríamos resultados estatisticamente relevantes. 

Assim, quanto à idade concluímos que os indivíduos reformados mais novos 

atribuem maior importância à ausência de stresse como forma de tornar a sua 

vida na reforma mais agradável. Também esta faixa etária dá maior relevo ao 

fator segurança e saúde física como medida preditiva de satisfação de vida. 

Quanto às habilitações literárias verificamos que os detentores de habilitações 

iguais a “ensino secundário” valorizam significativamente mais todos os fatores 

das subescalas de motivos de prazer, do que os detentores de habilitações 

como “ensino superior”. Atribuímos esta realidade ao facto de antes da 

reforma, os detentores de curso superior provavelmente já disporem de um 

nível de vida superior aos outros e por isso não valorizam tanto essa situação 

agora na reforma. Quanto às habilitações literárias associadas às escalas de 

satisfação com a vida verificamos também que os detentores de habilitações 

de “ensino secundário” dão maior importância à vida conjugal do que os 

restantes, não havendo correlações significativas com outras escalas. Deste 

modo a hipótese 5 é confirmada, uma vez que as variáveis sociodemográficas 

consideradas mostraram diferenças ao nível dos fatores das escalas do ISR, 

nesta amostra de reformados. 
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     Parte III - Proposta de Projeto de Intervenção 

11. Proposta de um projeto de intervenção 

Como foi sendo exposto ao longo desta investigação, a implementação de 

programas e projetos com idosos, não institucionalizados, que intentem 

desenvolver ou manter a autonomia e as competências cognitivas, pessoais e 

sociais, apresenta-se como uma necessidade premente, e a sua falta pode 

representar uma lacuna que levará à degradação das várias competências com 

reflexos nas atividades da vida diária (AVD) e na institucionalização precoce. 

Desta forma o autor desenvolveu uma proposta de intervenção para os 

aposentados da Autoridade Tributária, baseando-se em programas ou 

modalidades de intervenção que se adaptem a esta área, tais como: Criar 

Percursos Sociais mudando hábitos; Desenvolver/adaptar novas Competências 

Pessoais e Sociais e formas de pensar; Mudança Positiva facilitando o 

processo criativo; Buscar fontes de inspiração para a mudança; Encontrar 

novas oportunidades de crescimento pessoal através do empowerment. 

Aproveitando as palavras de Guerra (2002, p.126), foi com esta finalidade 

decidimos por em prática este projeto que é “a expressão …, de uma vontade, 

… uma expressão de uma necessidade, de uma situação a que se pretende 

responder. Um projeto … com o objetivo de maximizar as potencialidades 

endógenas … garantindo o máximo de bem-estar para o máximo de pessoas. 

No entanto, para levar por diante esta tarefa, há que organizar e definir as 

várias etapas de construção, que podem obedecer a diferentes formas, tendo 

em conta a emergência de uma vontade necessariamente coletiva de mudança 

e os recursos existentes. 

Numa segunda fase pensaremos na análise da situação de a realização do 

diagnóstico. Posteriormente proceder-se-á ao desenho do plano de ação e 

finalmente à concretização, ao acompanhamento e avaliação do projeto. 

(Guerra, 2002). 
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                                            Quadro 5 – Esquema Geral da Metodologia de Projeto 

  
EXPRESSÃO DE UMA VONTADE - EMERGÊNCIA DE UM PROJETO 

. os atores 

. as ideias de futuro 

. as necessidades e os recursos 
 

  
O DIAGNÓSTICO - A PROBLEMÁTICA DO PROJETO 

. a situação atual e desejada 

. as dificuldades e resistências 

. as condições de sucesso ou insucesso 

 

  
A REFLEXÃO ESTRATÉGICA E A FORMULAÇÃO DO PROJETO 
. opões sobre o percurso 
. os objetivos e os métodos 
. as ações 
. a organização do acompanhamento e a validação 

 

  
A EXECUÇÃO 

. discussão e divulgação 

. realização das ações 

. avaliação 

. revisão 

 

 

Fonte: Adaptado de Serge Raynal, 1996, in Guerra (2002) 

 

Desta forma e como refere Guerra (2002, p.128), para cumprir um objetivo, 

torna-se necessária uma estratégia, definir um plano de ação e um calendário. 

Mas como nos diz a mesma autora, “na vida profissional o projeto é um pouco 

mais elaborado”, e por isso o que aqui indicamos “é apenas uma forma racional 

de organização e uma sequência de tarefas tendo em conta a concretização de 

objetivos expressamente assumidos”, sendo as principais etapas contidas no 

esquema geral, as seguintes que iremos desenvolver, mas não 

obrigatoriamente com a mesma designação: 

1. Identificação dos problemas e diagnóstico – sobre os quais se pretende 

intervir; 

2. Definição dos objetivos – finalidade, objetivos gerais e específicos. 

3. Definição das estratégias – estabelecendo orientações de trabalho. 

4. Programação das atividades – calendarização e distribuição de 

responsabilidades. 

5. Plano de acompanhamento e avaliação do trabalho. 

6. Apresentação de resultados e recomendações para futuro do projeto. 

O envelhecimento biológico, psicológico e social, as transições de vida, 

nomeadamente as que acontecem com a passagem à reforma, a atividade e os 

papéis sociais no ajustamento à reforma ou a satisfação com a vida enquanto 

medida de satisfação deste ajustamento, são a base do conhecimento da 

realidade para a construção do projeto de intervenção. 
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Mas, o que está em causa conforme é referido por Guerra (2002, p.129) “é o 

conhecimento científico dos fenómenos sociais e a capacidade de definir 

intervenções que atinjam as causas dos fenómenos e não as suas 

manifestações aparentes”.  

 

Por isso não se pode admitir um diagnóstico de “senso comum” do 

investigador. Referindo-nos ainda a Guerra (2002, p.132), o diagnóstico 

comtempla a deteção das necessidades, mas também é “um instrumento de 

pesquisa e um instrumento de participação de todos os que detêm elementos 

de conhecimento sobre a realidade”. 

 

Porque as dinâmicas sociais não podem ser conhecidas de forma abstrata, 

foram realizados os inquéritos (QPE e ISR), com vista ao conhecimento do 

real, tendo em conta a deteção de necessidades sociais que poderíamos vir a 

satisfazer com o programa de ação que se projetava realizar. 

 

11.1. Contextualização do Projeto 

 

Os aposentados da Autoridade Tributária são indivíduos que desenvolveram a 

sua atividade profissional, regra geral durante mais de 40 anos. Como 

verificamos através dos inquéritos, apesar de reformados, a maioria são 

indivíduos relativamente novos, com uma média de idades de 70,62 anos e 

53,8% dos 26 inquiridos tem menos de 70 anos, muito autónomos, dinâmicos e 

ativos. Percebemos que uma grande parte deles afirma estar satisfeita com a 

reforma; contudo os rácios de análise às atividades sociais e ausência de 

stresse, embora não sejam baixos, refletimos que poderiam e deveriam ser 

melhores, face aos índices de perceção de satisfação com a vida. 

É por isso que considerámos pertinente propor este projeto de intervenção que 

explore e valorize as capacidades de cada um e coletivamente, com vista a 

minimizar o impacto da transição da passagem à reforma, contribuir para um 

envelhecimento ativo e a ajudar na manutenção e até de desenvolvimento de 

capacidades cognitivas. 
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11.2.  Designação do Projeto  

 

Como veremos a seguir e porque se trata de um projeto multidisciplinar, com 

parte física, lúdica e desenvolvimento cognitivo, essencialmente virado para 

uma vertente criativa dos participantes, considerámos interessante designá-lo 

por “Creative Aging”, porque visa precisamente um envelhecimento criativo e 

bem-sucedido. 

Operando como um grupo de ajuda, com diversas atividades e objetivos, 

poderíamos também designá-lo por “Successful Creative Aging” ou “Creative 

Hub”, pois funcionará como prescrição social geradora de “brainstorming” em 

áreas de lazer, interação e integração social, desenvolvendo novas formas de 

pensar, facilitando e ajudando o processo criativo, mudando hábitos, 

quebrando rotinas e, claro, promovendo o pensamento positivo e o 

empowerment. Por questões de simplicidade e melhor perceção do tema, 

optámos pelo primeiro “Creative Aging”. 

Consideramos que desta forma será mais fácil o processo adaptativo, conforme 

o demonstrou Baltes (1997), pois os indivíduos idosos que adotam estratégias 

de seleção-otimização-compensação de uma forma intencional e concertada 

apresentam níveis mais elevados em indicadores subjetivos de envelhecimento 

bem-sucedido, como se pretende com este projeto 

11.3. Objetivos 

 

Observando os rácios de análise às atividades sociais e ausência de stresse na 

reforma, identificamos as necessidades e o enfoque principal de atuação. 

A partir daqui é que considerámos a pertinência da proposta deste projeto de 

intervenção com vista a minimizar o impacto da transição da passagem à 

reforma, contribuir para um envelhecimento ativo e a ajudar na manutenção e 

até de desenvolvimento de capacidades cognitivas. 

As atividades propostas intentam promover o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais, explorando e valorizando as capacidades de 

cada um, fomentando o empowerment, responsabilidade e pensamento pro-

social. As características do programa, bem como a natureza das ações 
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permitem a sua utilização independente consoante as necessidades e 

preferências de cada participante. 

O projeto “Creative Aging” baseia-se, conceptualmente, como já referimos num 

modelo de promoção de competências pessoais e sociais. Dum modo geral, o 

programa tem como principal finalidade desenvolver competências 

sociocognitivas e comportamentais que permitam que os aposentados da AT 

revisitem ou adquiram conhecimentos e aptidões para uma inclusão satisfatória 

na sociedade. 

O aperfeiçoamento e descoberta de novas competências pessoais/sociais e de 

autonomia serão a chama condutora das necessidades mais prementes a 

serem trabalhadas com o público-alvo. Esperamos concretizar experiências, e 

proporcionar aptidões que venham a ser úteis para a vivência diária em 

sociedade, como medida preventiva contra o desenvolvimento de 

problemáticas associadas ao envelhecimento. 

 

11.4.  Coordenação do Projeto e Equipa Técnica 

 

O projeto será coordenado por um especialista em Gerontologia Social, que 

poderá ser apoiado nas diversas áreas de intervenção por Psicólogo, Técnico 

de Animação Sociocultural, Técnico de Sociologia, Técnico de Desporto, 

Técnico de Informática, Terapeuta Ocupacional ou mesmo qualquer 

especialista em aplicação de Terapias Alternativas, tantas são as hipóteses 

viáveis que sugerimos para um envelhecimento bem-sucedido. 

 

11.5. Público-alvo                                                                   

 

Em princípio, o público-alvo será apenas os aposentados da Autoridade 

Tributária do distrito de Beja, ou seja, aqueles que foram objeto do estudo. No 

entanto nada obsta, dado o tipo de atividades a desenvolver, que o mesmo se 

estenda a outros distritos e ainda a funcionários no ativo que pretendam 

começar a preparar o processo de transição para a reforma. 

. 
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11.6. Planificação da Intervenção 

 

O plano de atividades a seguir descrito não passa de uma sugestão, pois a 

calendarização dependerá da procura de cada uma das atividades propostas, 

sendo, no entanto, preferível a sua execução como se propõe, porque como diz 

Guerra (2002) estas atividades acontecem tendo em conta os objetivos, 

recursos e estratégias necessárias para alcançar os objetivos traçados. 

 

     Quadro 6 – Planificação da Intervenção 

Etapas Objetivos Atividades 

O desenvolvimento 
Desenvolver novas formas de atuar e de 

pensar. 

Caminhadas, levantar cedo, estabelecer 

redes sociais. 

A mudança Mudar de hábitos. 
Mudar rotina diária, sair para locais 

diferentes, novos passatempos. 

O processo criativo Fomentando o processo criativo. 
Praticar meditação, Tentar o pensamento 

positivo, listas para trabalhar ideias. 

A motivação À procura da inspiração 

Ler o máximo possível, inspirar-se em 

pessoas criativas, ouvir palestras 

inspiradoras, viajar. 

A realização Descobrir novas oportunidades 
Encontrar novas oportunidades 

transformando-as em hobbies. 

 

A descrição sucinta do projeto constará de um “flyer”, que será enviado por 

correio eletrónico ou via postal a todos os aposentados do distrito numa 

primeira fase, podendo estender-se posteriormente a outros distritos, 

dependendo da evolução e avaliação do projeto.  

A maioria das diversas atividades estão projetadas para serem trabalhadas 

como uma intervenção em grupo ou com informações precisas para serem 

trabalhadas, a sós, fora do local das reuniões. Esta intervenção apresenta 

diversas vantagens em relação a outras modalidades uma vez que a 

participação num grupo possibilita experiência de auto e hétero conhecimento 

(Jardim, 2007), constituindo um meio facilitador de criação de redes sociais. 

Algumas sessões poderão ser preferencialmente abordadas em “Focus Group”.  
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11.7. Breve Desenvolvimento das atividades propostas 

 

O primeiro contacto pessoal com os participantes inscritos é feito através de 

apresentação pessoal, tanto da equipa facilitadora que integra o projeto como 

dos participantes.  

Estas atividades foram pensadas para um grupo cujos membros já se 

conhecem e provavelmente já passaram por outras apresentações. Mas a esta 

chamar-lhe-emos - Autorretrato. Servirá como forma de quebrar o gelo entre 

participantes e os animadores de cada uma das ações. 

É importante captar o interesse dos intervenientes, familiarizá-los com a 

estrutura e metodologia do programa, finalidades, regras de funcionamento, 

periodicidade e duração das sessões. A apresentação deverá ser breve, mas 

precisa e concisa, para não se revelar entediante e, desde logo, 

desinteressante para os participantes 

No final da apresentação deverá ser reservado tempo para responder a 

dúvidas dos participantes no “Creative Aging”. 

 

Etapa do desenvolvimento – Desenvolver novas formas de atuar e de pensar. 

 

Para concretização deste tipo de atividade deverão fazer-se caminhadas em 

grupo e ao ar livre pela manhã para incentivar o pensamento criativo através do 

contacto com novas ideias proporcionadas pelo grupo, facilitadas com a 

intervenção do técnico acompanhante. 

Começar a levantar-se cedo na manhã para aproveitar ao máximo o tempo; 

mesmo que não tenha nada para fazer, a ocupação do tempo logo aparecerá 

com alguma atividade. 

Estabelecer outras ou novas redes sociais proporcionadas pelos novos 

contactos. 

 

Etapa da Mudança – Mudar de hábitos. 

 

A rotina diária torna-nos sedentários e fechados a novas perspetivas e por isso 

há que mudar a rotina diária para expandir o processo de pensamento 

porventura recluso do próprio envelhecimento. 
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Vamos desenvolver palestras/encontros obrigando à deslocação para locais 

diferentes dos habituais para se exposição a novos estímulos, saindo da zona 

de conforto. 

Vamos criar novos passatempos ou hobbies para expandir experiências de 

vida e ganhar novos talentos. 

  

Etapa do Processo Criativo - Fomentando o processo criativo 

 

Praticar meditação consciente por alguns minutos todos os dias. O objetivo 

principal de meditar é estabelecer uma conexão com a nossa forma de 

consciência mais elevada. Poderá haver algumas ajudas, como músicas para o 

efeito ou mesmo a escolha de um local apropriado, bem como a intervenção de 

um técnico. 

A meditação também é importante ao ajudar o praticante a ter “tempo só para 

si”, o que se torna cada vez mais complicado nos estilos de vida atuais.  

Procurar relaxar e fazer “brainstorming”, técnica que poderá ser praticada a sós 

ou em grupo. 

Iremos fazer listas para trabalhar as ideias resultantes do processo de 

“brainstorming”. Obrigando ao pensamento positivo para fortalecer a mente 

criativa e aumentar a consciência envolvendo o lado sensível. 

Se vierem a detetar-se situações de cuidadores informais de pessoas com 

demência, doença mental, dependências, ou outros, que necessitem de auxílio, 

poderão ser constituídos Grupos de Ajuda Mútua (GAM), para partilha de 

experiências, sentimentos e opiniões, num ambiente seguro e confidencial, 

cujas reuniões serão moderadas por um profissional que assume a função de 

facilitador de comunicação. 

Os GAM funcionam como encontros periódicos de um grupo de 6 a 15 pessoas 

e são liderados e organizados pelos próprios membros, que assumem um 

papel ativo e partilham entre si estas funções, e onde o profissional adota a 

função de facilitador da comunicação 

Os GAM ajudam a aumentar as competências para lidar com os problemas, 

são encontros abertos, voluntários e gratuitos de pessoas que partilham um 

mesmo problema. 
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Todas as técnicas necessárias para estas atividades serão aconselhadas, 

demonstradas e orientadas por técnicos credenciados para cada uma delas. 

 

Etapa da Motivação – Á procura da inspiração. 

 

A inspiração não se compra. Mas existe e é preciso procura-la em todos os 

pormenores. Quando estamos inspirados é mais fácil sentirmos a motivação 

que pode surgir na sequência da realização das etapas anteriores do projeto. 

Essa motivação intrínseca é uma capacidade de auto motivação, e é 

fundamental para o desenvolvimento do autoconhecimento, para saber 

entender o que nos impulsiona, quais são os nossos valores e o que nos 

motiva verdadeiramente a estipular objetivos e sair da zona de conforto. 

Para tal devemos rodear-nos de pessoas criativas que nos inspirem e procurar 

ouvir palestras inspiradoras, se possível ao vivo. (ver 

https://www.ted.com/playlists/77/11_must_see_ted_talks.). 

Ler o máximo possível para descobrir novas ideias e temas de 

desenvolvimento cognitivo. Iremos incentivar a criação de clubes de leitura. 

Por fim, viajar. Programação de viagens sempre que possível para ganhar 

novas experiências. 

 

Etapa da Realização – Descobrir novas oportunidades 

 

Procuraremos encontrar e explorar novas oportunidades transformando-as em 

hobbies. São exemplos de algumas atividades que poderão ser exploradas no 

projeto: a fotografia, escultura, culinária, desporto, voluntariado, cante 

alentejano, cursos de informática, visitas guiadas a museus e bibliotecas. 

Sabendo-se que as satisfações das necessidades espirituais influenciam a 

condição humana enquanto mente, corpo e ser social, são importantes também 

as atividades de natureza pessoal como assistência espiritual ou de natureza 

social como as práticas religiosas que poderemos proporcionar, tendo sempre 

em vista o empowerment e o crescimento pessoal. 

 

 

 

https://www.ted.com/playlists/77/11_must_see_ted_talks
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Recursos Humanos 

 

Para o sucesso deste projeto estamos a contar com o envolvimento de alguns 

aposentados da AT, alguns com conhecimentos nas áreas em questão, 

voluntários para colaborar no projeto e ainda técnicos de apoio às diversas 

áreas como Psicólogo, Técnico de Animação Sociocultural, Técnico de 

Sociologia, Técnico de Desporto, Técnico de Informática, Terapeuta 

Ocupacional ou mesmo especialistas em aplicação de Terapias Alternativas. 

 

Recursos Materiais 

 

Face ao que nos propomos identificamos as seguintes necessidades em 

termos de recursos materiais: sala de formação com capacidade para 20 

pessoas, material audiovisual e equipamento informático, material de escritório, 

folhetos informativos, equipamento ligeiro básico para prática de exercício 

desportivo. 

 

Recursos Financeiros 

 

Como existe no distrito uma associação denominada “Casa do Pessoal dos 

Trabalhadores dos Impostos e do Tesouro do Distrito de Beja” que funciona em 

sala cedida pela Direção de Finanças de Beja, contamos poder utilizar esse 

espaço para desenvolver o projeto. Os recursos financeiros serão utilizados 

inicial e principalmente na aquisição dos materiais atrás citados e depois 

apenas para despesas correntes, como algum material de escritório e folhetos 

informativos. A sua proveniência será dos donativos dos frequentadores das 

ações desenvolvidas, de subsídios a solicitar ao Sindicato dos Trabalhadores 

dos Impostos e do patrocínio de entidades particulares. 

 

Parcerias e Patrocínios 

 

Vamos procurar envolver no projeto várias entidades e por isso desejamos 

estabelecer parcerias e patrocínios com entidades privadas e oficiais, como: 
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Escola Superior de Educação de Beja, Direção de Finanças de Beja, Câmara 

Municipal de Beja, Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, Agências de 

Viagens Locais. 

 

Avaliação do Projeto 

 

Conforme H. Freeman e outros (1979), citados por Guerra (2002, p.195), os 

modelos de avaliação segundo a temporalidade “podem ser acionados em 

vários momentos, mas o seu focus é diferente em função do momento em que 

se aciona o dispositivo de avaliação”.  

  

Vamos aqui optar por um modelo de avaliação de impacte segundo a 

temporalidade, a avaliação de acompanhamento (on going), que avalia a forma 

de concretização do projeto e dá elementos para o seu afinamento ou a sua 

correção. 

Diz-nos ainda Guerra (2002, p.196) que na fase de execução do projeto 

“pretende-se saber se os projetos de intervenção estão a atingir os grupos-alvo 

e se estão a assegurar os recursos e serviços previstos”, pretendendo-se com 

esta forma de avaliar determinar sistematicamente se o projeto está a ser 

executado conforme o previsto. 

 

Projetamos uma avaliação por observação direta no decorrer de cada atividade 

e, quando se justifique pela sua importância ou número de participantes no final 

de cada atividade através de inquérito por questionário, durante o prazo de um 

ano. 

A resposta ao questionário de avaliação também será solicitada mensalmente 

a todos os participantes que não o tenham feito no final de cada atividade. Nele 

pretendemos incluir questões sobre a adequação do projeto, da sua 

pertinência, da sua eficácia e eficiência e ainda da equidade e apreciação do 

impacte, com vista a determinar em que medida se obteve melhoria da 

situação e de identificar soluções para que, da continuidade da execução a 

longo prazo 
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Quadro 7 - Cronograma 

Atividades  Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

O desenvolvimento 
2019             

2020             

A mudança 
2019             

2020             

O processo criativo 
2019             

2020             

A motivação 
2019             

2020             

A realização 
2019             

2020             
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Síntese conclusiva 

As atitudes que cada individuo toma acerca do seu próprio envelhecimento têm 

um papel importante na perceção que os idosos têm de si próprios. 

Como vimos, para Fonseca (2007, p.284), os indivíduos são produtos e 

produtores do seu próprio desenvolvimento, ou seja, os indivíduos 

desempenham um papel ativo na construção do seu próprio desenvolvimento 

que assume importância durante os períodos de transição e redefinição do “eu” 

dependendo esse desenvolvimento das estruturas e funções do potencial de 

plasticidade de cada um.  

A fase do envelhecimento deve então ser compreendida como um processo 

natural, dinâmico, progressivo e irreversível que acompanha o ser humano 

desde o seu nascimento até à sua morte. Caracteriza-se principalmente pela 

aquisição de aprendizagem, adaptações e perdas. Esta fase está associada 

muitas vezes ao processo de entrada na reforma, que é um acontecimento com 

profundas alterações e consequências na vida dos indivíduos como foi 

mostrado ao longo deste trabalho. 

Numa sociedade que se encontra fortemente ligada à vida laboral, a entrada na 

reforma constitui muitas vezes uma tarefa particularmente exigente, sendo 

importante a adoção, por cada um, de medidas de cariz interventivo com o 

objetivo de promover a estimulação cognitiva e da tomada de estratégias de 

coping para lidar com a diminuição da sua autonomia e com as alterações do 

seu corpo inerentes à idade. 

Comprovadamente as atitudes positivas contribuem para a adaptação às 

incapacidades e perdas associadas à velhice e podem influenciar a forma 

como os indivíduos mais velhos vivenciam esta fase do desenvolvimento na 

sua autoestima e no seu bem-estar psicológico. 

Numa sociedade que se encontra fortemente ligada à vida laboral, a entrada na 

reforma constitui muitas vezes uma tarefa particularmente exigente daí que 

tenhamos decidido estudar as dificuldades da passagem à reforma e bem 

assim a satisfação com a vida durante a mesma. 

Um indivíduo bem-adaptado social e psicologicamente, apresenta uma maior 

capacidade de acomodação face às exigências sociais e afetivas do 

quotidiano.  
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Nesse sentido este estudo teve como objetivos gerais perceber de que forma 

os idosos entendem a importância das atividades sociais na sua integração na 

sociedade bem como sua perceção do envelhecimento e satisfação na reforma 

numa amostra de idosos aposentados da AT, assumindo os seguintes objetivos 

específicos:  1) Relação existente entre a entrada na reforma e a satisfação 

com a vida;  2) Se esta relação se fortalece ou enfraquece em função dos anos 

na reforma; 3) Se a Atividade Social influencia esta relação e a satisfação com 

a vida; 4) De que modo a autoperceção do envelhecimento se relaciona com a 

satisfação na reforma;  5) Influência das variáveis sociodemográficas na 

satisfação com a reforma e a vida. 

Pudemos então verificar que 1) A maioria dos indivíduos se sente satisfeita 

com a sua reforma; 2) A satisfação com a vida vai enfraquecendo em função 

dos anos de reforma; 3) Apesar dos reformados desenvolverem pouca 

atividade social, consideram-se satisfeitos com a sua vida; 4a) A 

autopercepção negativa do envelhecimento está associada a motivos externos 

nas razões para a reforma, nomeadamente ao stresse profissional; 4b) 

Concluímos que quanto maior é o controlo positivo, percebido sobre as 

experiências do envelhecimento maiores serão os interesses pessoais como 

motivo interno para razões para a reforma. 4c) Existe uma associação positiva 

da autopercepção negativa do envelhecimento e os fatores de satisfação de 

vida na reforma, confirmando-se que a autoperceção do envelhecimento está 

consistentemente relacionada com a satisfação com a vida. 5) Algumas 

variáveis sociodemográficas, refletem diferenças quanto à satisfação com a 

reforma. 

Então, como balanço final, parece-nos ser possível concluir que, na amostra 

estudada, não existem indicações de que a passagem à reforma constitua um 

acontecimento stressante no âmbito do ciclo de vida dos indivíduos e tão pouco 

o seja durante os primeiros anos de reforma, talvez porque muitos deles se 

reformaram antes dos 65 anos, permitindo-lhes neste período a concretização 

de projetos e sonhos adiados ou desenvolver outras atividades. Não será de 

descurar, de todo, o estatuto socioeconómico dos inquiridos, pois estando 

assegurada a tranquilidade em termos financeiros, isso pode ser determinante 

como fator de diferenciação dos indivíduos em termos adaptativos. 
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Confirmando dados que constam da literatura revista, poderemos dizer também 

que, após cruzamentos de resultados obtidos em função da idade e em função 

do tempo de reforma, é evidente a diminuição da satisfação de vida com o 

aumento da idade cronológica. Contudo, como vimos, parecem ter capacidade 

de regular o impacto das perdas que vão ocorrendo e manter a suas 

capacidades cognitivas devido a um controlo positivo das consequências 

negativas do envelhecimento. 

Não obstante os resultados conseguidos, apontamos algumas limitações ao 

presente estudo. Relacionam-se com o número reduzido da amostra. 

Reconhece-se que, havendo mais tempo para a realização dos inquéritos, 

poderíamos com algum esforço e disponibilidade económica, chegar quase à 

totalidade do universo donde foi retirada a amostra e assim conseguir 

resultados mais fidedignos. 

Apesar de tudo, consideramos que o presente estudo pode contribuir para a 

compreensão do processo de envelhecimento e da perceção da satisfação de 

vida na reforma. 

 

. 
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Apêndice I – Declaração de Consentimento informado 

 

Consentimento Informado para a participação na Investigação 

  

A presente investigação, desenvolvida no âmbito da realização de mestrado 

em Gerontologia Social e Comunitária, da Escola Superior de Educação do 

Instituto Politécnico de Beja, procura estudar o caso particular dos aposentados 

da Autoridade Tributária, a sua relação com a entrada na reforma e a forma 

como a mesma é vivida e representada, isto é, procurar perceber de que forma 

as suas atividades, ocupações, situação e o conjunto de papéis sociais que 

possuam, se relacionam com a satisfação com a vida durante a reforma. 

Com a finalidade de alcançar este objetivo, o aluno Antero José Coelho 

Narciso, dispõe da orientação do Professor Doutor José Pereirinha Ramalho.  

Os dados recolhidos destinam-se a procedimentos meramente estatísticos, 

tendo em vista o alargamento do conhecimento nesta área. Apenas lhe será 

pedido que responda aos questionários, que serão identificados com um código 

numérico para facilitar o tratamento dos dados e acima de tudo para manter a 

máxima confidencialidade dos dados dos diferentes participantes. 

Neste sentido, a sua colaboração é fundamental e insubstituível. Não existem 

respostas certas ou erradas, apenas lhe pedimos que responda as questões 

apresentadas com a máxima sinceridade possível.  

Toda a informação será estritamente confidencial e os questionários são 

anónimos. Só os responsáveis pela investigação terão acesso à informação.  

Para eventuais dúvidas, contacte: 965255545. Email – anteronarciso@sapo.pt. 

Desde já, agradecemos a atenção dispensada.  

  

Data:   ____  /____ /______.          

   

Assinatura da (o) participante, 

  

mailto:anteronarciso@sapo.pt
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Assinatura do investigador, 

 

 

APÊNDICE II 

AGRUPAMENTO DAS VARIÁVEIS DO QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÕES DE ENVELHECIMENTO 

(Barker, M., et al., 2007) – Tradução e adaptação de Adelaide Claudino, 2007) 

(Baseado no modelo de autorregulação de Leventhal)   

 

Questões sobre experiências e opiniões sobre o envelhecimento, organizadas nas seguintes dimensões e,  

   

 

Variando em função de … 

Idade 
Género Estado civil Escolaridade 

Enquadramento 
profissional 

Tempo de 
reforma 

Saúde Ccmparada 
com outros 

Escalão de pensão 

65-69 
70-74 
>=75 

Masculino 
Feminino 

Casado  
solteiro 

Secundária 
Superior 

Administrativo 
Quad. Técnico 
  “      chefias 
   “    dirigente 

4-9 anos 
10-18 anos 
> 18 anos 

 Muito melhor 
Um pouco melhor 
+ - na mesma 

1000 a 1500 
1501 a 2000 
2001 a 2500 
2501 a 3000 
Mais de 3000 

DIMENSÕES 

DURAÇÃO CONSEQUÊNCIAS CONTROLO 

Duração e forma como se perceciona o 
envelhecimento 

Crenças acerca do impacto do envelhecimento 
Modo pessoal de lidar com experiências do 

envelhecimento 

CRÓNICA POSITIVAS POSITIVO 

1 Consciência envelhecer cada momento 6 Envelheço e fico mais sábio 10 Qualidade vida pessoal depende de mim 

2 Sempre consciente minha idade 7 Continuo a desenvolver-me como pessoa 11 Qualidade relações c/ outros depende de 
mim 

3 Sempre me considerei velho 8 Envelheço e aprecio mais as coisas 12 Viver vida em pleno depende de mim 

4 Sempre consciente estar envelhecer  14 Posso fazer muito p/ manter independência 

5 Sinto idade em tudo o que faço  15 Envelheci/ positivo depende de mim 

CICLICA NEGATIVAS N EGATIVO 

27 É cíclica minha experiência envelhecim/ 16 Envelhecer limita coisas consigo fazer 21 Não posso controlar o ritmo 

28 É cíclica minha consciência envelhecim/ 17 Ao envelhecer sou menos independente 22 Capacidade de movimento ñ depende de 
mim 

30 Tenho fases em que me sinto velho 18 Envelhecer torna tudo mais difícil  23 Ñ controlo falta vigor e gosto pela vida 

31 Consciência envelhecer varia dia/dia 19 Ao envelhecer faço – atividades 24 Ñ controlo efeito envelheci/ na vida social 

32Tenho fases em que me vejo velho 20 Ao envelhecer ñ lido tão bem c/ problemas  

   

   

REPRESENTAÇÕES EMOCIONAIS É baseada nas emoções negativas, tais como ansiedade, depressão, medo ou tristeza …  

9 Fico deprimido quando penso que envelhecer pode afetar coisas que consigo fazer    

13 Fico deprimido quando penso no efeito que envelhecer pode ter na minha vida social  

25 Fico deprimido quando penso no envelhecimento 

26 Preocupo-me com os efeitos que o envelhecimento pode ter nas minhas relações com os outros 

29 Sinto-me zangado quando penso que estou a envelhecer 

 

 

PROBLEMAS DE SAÚDE 
Mudanças relacionadas com a saúde que pode ter experienciado, relacionadas ou não com o 
envelhecimento 

1 Problemas de peso 7 Perda de força 13 Alterações nos olhos ou na visão 

2 Problemas em dormir 8 Abrandar o ritmo 14 Problemas respiratórios 

3 Hérnia discal 9 Cãimbras 15 Problemas nos pés 

4 Dores nas articulações 10 Problemas nos ossos ou articulações 16 Depressão 

5 Não ter facilidade em movimentar-se 11 Problemas de coração 17 Ansiedade 

6 Perda do equilíbrio 12 Problemas nos ouvidos ou em ouvir  
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APÊNDICE III 

 
AGRUPAMENTO DAS VARIÁVEIS DO INVENTÁRIO DE SATISFAÇÃO COM A REFORMA 

Adaptado da versão portuguesa de Fonseca e Paúl (1999) 

(In “Uma abordagem Psicológica da “Passagem à Reforma” – Desenvolvimento, Envelhecimento, Transição e 

Adaptação”) 

 

RAZÕES PARA A REFORMA SATISFAÇÃO DE VIDA MOTIVOS DE PRAZER 

Interesses pessoais Segurança e saúde física Liberdade e controlo da vida pessoal 

Stresse profissional Vida conjugal Atividades sociais 

Pressões externas Serviços e recursos comunitários Ausência de stresse 
Circunstâncias imprevistas Residência e vida familiar Vida após a reforma 

   

 

Variando em função de … 

Idade 
Género Estado civil Escolaridade 

Enquadramento 
profissional 

Tempo de 
reforma 

Saúde Ccmparada 
com outros 

Escalão de 
pensão 

65-69 
70-74 
>=75 

Masculino 
Feminino 

Casado  
solteiro 

Secundária 
Superior 

Administrativo 
Quad. Técnico 
  “      chefias 
   “    dirigente 

4-9 anos 
10-18 anos 
> 18 anos 

 Muito melhor 
Um pouco melhor 
+ - na mesma 

1000 a 1500 
1501 a 2000 
2001 a 2500 
2501 a 3000 
Mais de 3000 

 

RAZÕES PARA A REFORMA SATISFAÇÃO DE VIDA MOTIVOS DE PRAZER 

Interesses pessoais Segurança e saúde física Liberdade e controlo da vida pessoal 

4  Alcançado a idade da reforma  22 Situação financeira 40 Dedicação aos interesses pessoais 

7  Recursos económicos suficientes 23 Saúde física 41 Não ter um emprego 
13 Desejar passar + tempo c/ família  28 Forma física 42 Poder passar + tempo c/ família 

14 Desejar mais tempo livre 32 Segurança pessoal 43 Poder passar + tempo c/ amigos 

15 Dar lugar aos mais novos  44 Controlar a vida pessoal 

  45 Não ter chefes 

  47 Menos stresse 

   

Stresse profissional Vida conjugal Atividades sociais 
16 Não gostar do emprego 21 Casamento 46 Poder viajar mais 

17 Emprego causava muito stresse 24 Saúde do cônjuge 48 Conviver c/ pessoas reformadas 

18 Emprego fisicamente exigente  49 Mais tempo p/ atividades de lazer 

  50 Participar ações voluntariado 

   

Pressões externas Serviços e recursos comunitários Ausência de stresse 

8 Reformado(a) antecipadamente 29 Disponibilidade Transp. Públicos 51 Menos preocupações 
10 Problemas relacionais/ no emprego 30 Serviços apoio comunitário 52 Mais tempo para pensar 

11 Pressionado(a) pelos chefes 31 Serviços de apoio estatais 53 Vida mais descontraída 

12 Ter recebido indemnização  54 Poder estar mais tempo sozinho(a) 

   

Circunstâncias imprevistas Residência e vida familiar Vida após a reforma 

5 Problemas de saúde 25 Qualidade residência onde se vive 33 Vivência 1ºs meses após reforma 

6 Problemas de saúde do cônjuge 26 Relações com filhos e netos 34 Compara vida atual e antes reforma 
9 Redução do horário de trabalho 27 Relações com outros familiares 35 Preocupação com pais e/ou sogros 

19 Por vontade do cônjuge   36 Preocupação c/ filhos e/ou netos 

  37 Participa atividade lazer c/ amigos  
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  38 Participa atividade lazer c/ familiar 

  39 Realiza frequente/ atividade físicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE IV 
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Teste não paramétrico – MANN-WHITNEY - Estatística Descritiva 

Níveis de satisfação com a reforma 

 N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Percentis 

25o. 50º (Mediana) 75º 

Interes Pessoais 26 20,96 3,934 13 28 18,00 21,50 24,00 

Stress Profis 26 7,12 3,204 3 15 4,50 7,50 9,00 

Pressões Ext 26 7,58 3,501 4 16 4,00 8,00 9,00 

CircunstImprevis 26 9,35 4,849 4 19 4,00 9,00 13,25 

Seg Saúde Fis 26 16,08 2,058 12 21 15,00 16,00 17,00 

Vida conjugal 26 8,35 2,134 1 11 7,00 9,00 10,00 

Serv Rec Comunit 26 9,00 4,167 0 16 6,75 10,50 12,00 

Resid Vida Famil 26 14,23 2,338 8 18 13,50 14,50 16,00 

LiberCTRLvida Pes 26 22,73 3,269 13 28 21,00 24,00 25,00 

Ativid sociais 26 11,23 2,519 4 16 10,00 11,00 12,50 

Ausência Stress 26 11,38 2,562 4 16 10,00 12,00 13,00 

VidaAposReforma 26 22,12 3,479 14 28 20,00 21,50 24,50 

Género 26 1,12 ,326 1 2 1,00 1,00 1,00 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

Estatísticas de teste
a MANN-WHITNEY - Níveis de satisfação com a reforma 

  

Interes 
Pessoai

s 
Stress 
Profis 

Pressõe
s Ext 

CircunstImprev
is 

Seg 
Saúd
e Fis 

Vida 
conjug

al 

Serv 
Rec 

Comun
it 

Resid 
Vida 
Famil 

LiberCTRLvi
da Pes 

Ativid 
sociais 

Ausênci
a Stress 

VidaAposRefor
ma 

U de 
Mann-
Whitney 

24,000 23,500 32,000 34,500 28,00
0 

14,000 28,000 15,00
0 

28,500 32,500 14,500 32,500 

Wilcoxon 
W 

30,000 299,50
0 

308,000 40,500 34,00
0 

20,000 34,000 21,00
0 

304,500 308,50
0 

290,500 38,500 

Z -0,846 -0,895 -0,207 0,000 -
0,538 

-1,689 -0,528 -
1,595 

-0,487 -0,163 -1,637 -0,162 

Significânci
a Assint. 
(Bilateral) 

0,398 0,371 0,836 1,000 0,590 0,091 0,597 0,111 0,627 0,870 0,102 0,871 

Sig exata 
[2*(Sig. de 
unilateral)] 

,442b ,395b ,880b 1,000b ,648b ,113b ,648b ,134b ,648b ,880b ,113b ,880b 

a. Variável de Agrupamento: Género 

b. Não corrigido para empates. 
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Descritivas- Satisfação de Vida em funções anos de reforma 

 N Média Desvio Padrão Erro Padrão 

Intervalo de confiança de 95% para 

média 

Mínimo Máximo Limite inferior Limite superior 

Seg Saúde Fis [4,8] 10 16,10 1,101 ,348 15,31 16,89 14 18 

[9,17] 11 16,64 2,461 ,742 14,98 18,29 13 21 

[18,30] 5 14,80 2,387 1,068 11,84 17,76 12 18 

Total 26 16,08 2,058 ,404 15,25 16,91 12 21 

Vida conjugal [4,8] 10 8,90 ,994 ,314 8,19 9,61 7 10 

[9,17] 11 8,45 2,806 ,846 6,57 10,34 1 11 

[18,30] 5 7,00 1,871 ,837 4,68 9,32 4 9 

Total 26 8,35 2,134 ,419 7,48 9,21 1 11 

Serv Rec Comunit [4,8] 10 9,00 4,137 1,308 6,04 11,96 0 14 

[9,17] 11 10,09 3,506 1,057 7,74 12,45 3 16 

[18,30] 5 6,60 5,367 2,400 -,06 13,26 0 12 

Total 26 9,00 4,167 ,817 7,32 10,68 0 16 

Resid Vida Famil [4,8] 10 14,60 2,319 ,733 12,94 16,26 9 18 

[9,17] 11 14,00 2,828 ,853 12,10 15,90 8 17 

[18,30] 5 14,00 1,225 ,548 12,48 15,52 12 15 

Total 26 14,23 2,338 ,458 13,29 15,17 8 18 
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Descritivas – Satisfação de vida em função da idade 

 N Média Desvio Padrão Erro Padrão 

Intervalo de confiança de 95% para 

média 

Mínimo Máximo Limite inferior Limite superior 

Seg Saúde Fis [65,69] 14 15,86 1,292 ,345 15,11 16,60 13 18 

[70,74] 8 17,25 2,866 1,013 14,85 19,65 12 21 

[75,90] 4 14,50 1,291 ,645 12,45 16,55 13 16 

Total 26 16,08 2,058 ,404 15,25 16,91 12 21 

Vida conjugal [65,69] 14 9,00 1,109 ,296 8,36 9,64 7 10 

[70,74] 8 7,63 3,462 1,224 4,73 10,52 1 11 

[75,90] 4 7,50 ,577 ,289 6,58 8,42 7 8 

Total 26 8,35 2,134 ,419 7,48 9,21 1 11 

Serv Rec Comunit [65,69] 14 9,29 3,625 ,969 7,19 11,38 0 14 

[70,74] 8 9,00 5,398 1,909 4,49 13,51 0 16 

[75,90] 4 8,00 4,243 2,121 1,25 14,75 3 12 

Total 26 9,00 4,167 ,817 7,32 10,68 0 16 

Resid Vida Famil [65,69] 14 14,43 2,277 ,609 13,11 15,74 9 18 

[70,74] 8 14,13 2,997 1,060 11,62 16,63 8 17 

[75,90] 4 13,75 1,258 ,629 11,75 15,75 12 15 

Total 26 14,23 2,338 ,458 13,29 15,17 8 18 
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Descritivas – Motivos de prazer em função do tempo de reforma 

 N Média Desvio Padrão Erro Padrão 

Intervalo de confiança de 95% para 

média 

Mínimo Máximo Limite inferior Limite superior 

LiberCTRLvida Pes [4,8] 10 23,80 4,050 1,281 20,90 26,70 13 28 

[9,17] 11 21,82 2,714 ,818 20,00 23,64 18 26 

[18,30] 5 22,60 2,510 1,122 19,48 25,72 19 25 

Total 26 22,73 3,269 ,641 21,41 24,05 13 28 

Ativid sociais [4,8] 10 12,30 2,163 ,684 10,75 13,85 9 16 

[9,17] 11 10,55 2,622 ,790 8,78 12,31 4 14 

[18,30] 5 10,60 2,702 1,208 7,25 13,95 8 15 

Total 26 11,23 2,519 ,494 10,21 12,25 4 16 

Ausência Stress [4,8] 10 12,40 2,221 ,702 10,81 13,99 8 16 

[9,17] 11 10,18 2,994 ,903 8,17 12,19 4 14 

[18,30] 5 12,00 ,707 ,316 11,12 12,88 11 13 

Total 26 11,38 2,562 ,503 10,35 12,42 4 16 
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Descritivas – Motivos de prazer em função da escolaridade 

 N Média Desvio Padrão Erro Padrão 

Intervalo de confiança de 95% para 

média 

Mínimo Máximo Limite inferior Limite superior 

LiberCTRLvida Pes Ensino Secundário 22 22,95 3,287 ,701 21,50 24,41 13 28 

Curso Superior 4 21,50 3,317 1,658 16,22 26,78 18 26 

Total 26 22,73 3,269 ,641 21,41 24,05 13 28 

Ativid sociais Ensino Secundário 22 11,05 2,535 ,540 9,92 12,17 4 15 

Curso Superior 4 12,25 2,500 1,250 8,27 16,23 11 16 

Total 26 11,23 2,519 ,494 10,21 12,25 4 16 

Ausência Stress Ensino Secundário 22 11,09 2,635 ,562 9,92 12,26 4 16 

Curso Superior 4 13,00 1,414 ,707 10,75 15,25 12 15 

Total 26 11,38 2,562 ,503 10,35 12,42 4 16 
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Descritivas – Satisfação de vida em função da escolaridade 

 N Média Desvio Padrão Erro Padrão 

Intervalo de confiança de 95% para 

média 

Mínimo Máximo Limite inferior Limite superior 

Seg Saúde Fis Ensino Secundário 22 16,09 2,245 ,479 15,10 17,09 12 21 

Curso Superior 4 16,00 ,000 ,000 16,00 16,00 16 16 

Total 26 16,08 2,058 ,404 15,25 16,91 12 21 

Vida conjugal Ensino Secundário 22 8,73 1,609 ,343 8,01 9,44 4 11 

Curso Superior 4 6,25 3,594 1,797 ,53 11,97 1 9 

Total 26 8,35 2,134 ,419 7,48 9,21 1 11 

Serv Rec Comunit Ensino Secundário 22 8,68 4,369 ,931 6,74 10,62 0 16 

Curso Superior 4 10,75 2,500 1,250 6,77 14,73 7 12 

Total 26 9,00 4,167 ,817 7,32 10,68 0 16 

Resid Vida Famil Ensino Secundário 22 14,50 2,133 ,455 13,55 15,45 9 18 

Curso Superior 4 12,75 3,202 1,601 7,66 17,84 8 15 

Total 26 14,23 2,338 ,458 13,29 15,17 8 18 
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Correlações – Envolvência das atividades sociais na satisfação com a vida 

 Ativid sociais Seg Saúde Fis Vida conjugal 

Serv Rec 

Comunit Resid Vida Famil 

Ativid sociais Correlação de Pearson 1 ,128 -,254 ,019 ,038 

Sig. (bilateral)  ,534 ,211 ,926 ,853 

N 26 26 26 26 26 

Seg Saúde Fis Correlação de Pearson ,128 1 ,249 ,061 ,420
*
 

Sig. (bilateral) ,534  ,220 ,769 ,033 

N 26 26 26 26 26 

Vida conjugal Correlação de Pearson -,254 ,249 1 ,252 ,601
**
 

Sig. (bilateral) ,211 ,220  ,214 ,001 

N 26 26 26 26 26 

Serv Rec Comunit Correlação de Pearson ,019 ,061 ,252 1 -,090 

Sig. (bilateral) ,926 ,769 ,214  ,661 

N 26 26 26 26 26 

Resid Vida Famil Correlação de Pearson ,038 ,420
*
 ,601

**
 -,090 1 

Sig. (bilateral) ,853 ,033 ,001 ,661  

N 26 26 26 26 26 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 
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Correlações das dimensões das perceções de envelhecimento 

 duraçãocrónica duraçãociclica Conseqpositiv Conseqnegativ Controlopositiv Controlonegativ 

duraçãocrónica Correlação de Pearson 1 ,493
*
 -,273 -,641

**
 -,364 -,602

**
 

Sig. (bilateral)  ,010 ,177 ,000 ,067 ,001 

N 26 26 26 26 26 26 

duraçãociclica Correlação de Pearson ,493
*
 1 -,206 -,632

**
 -,337 -,499

**
 

Sig. (bilateral) ,010  ,313 ,001 ,092 ,009 

N 26 26 26 26 26 26 

Conseqpositiv Correlação de Pearson -,273 -,206 1 ,256 ,474
*
 -,058 

Sig. (bilateral) ,177 ,313  ,206 ,014 ,779 

N 26 26 26 26 26 26 

Conseqnegativ Correlação de Pearson -,641
**
 -,632

**
 ,256 1 ,418

*
 ,551

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,206  ,034 ,004 

N 26 26 26 26 26 26 

Controlopositiv Correlação de Pearson -,364 -,337 ,474
*
 ,418

*
 1 ,316 

Sig. (bilateral) ,067 ,092 ,014 ,034  ,115 

N 26 26 26 26 26 26 

Controlonegativ Correlação de Pearson -,602
**
 -,499

**
 -,058 ,551

**
 ,316 1 

Sig. (bilateral) ,001 ,009 ,779 ,004 ,115  

N 26 26 26 26 26 26 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 
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Correlações – autopercepção neg envelhecimento com motiv externos razão p/ reforma 

 Conseqnegativ Controlonegativ Pressões Ext CircunstImprevis 

Conseqnegativ Correlação de Pearson 1 ,551
**
 ,051 ,113 

Sig. (bilateral)  ,004 ,806 ,583 

N 26 26 26 26 

Controlonegativ Correlação de Pearson ,551
**
 1 -,134 -,165 

Sig. (bilateral) ,004  ,514 ,419 

N 26 26 26 26 

Pressões Ext Correlação de Pearson ,051 -,134 1 ,556
**
 

Sig. (bilateral) ,806 ,514  ,003 

N 26 26 26 26 

CircunstImprevis Correlação de Pearson ,113 -,165 ,556
**
 1 

Sig. (bilateral) ,583 ,419 ,003  

N 26 26 26 26 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 
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Correlações- autopercepção positiva envelhecimento com motiv internos razão p/ reforma 

 Conseqpositiv Controlopositiv Interes Pessoais Stress Profis 

Conseqpositiv Correlação de Pearson 1 ,474
*
 ,504

**
 ,166 

Sig. (bilateral)  ,014 ,009 ,417 

N 26 26 26 26 

Controlopositiv Correlação de Pearson ,474
*
 1 ,379 -,225 

Sig. (bilateral) ,014  ,056 ,270 

N 26 26 26 26 

Interes Pessoais Correlação de Pearson ,504
**
 ,379 1 ,016 

Sig. (bilateral) ,009 ,056  ,937 

N 26 26 26 26 

Stress Profis Correlação de Pearson ,166 -,225 ,016 1 

Sig. (bilateral) ,417 ,270 ,937  

N 26 26 26 26 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral).    **. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

  

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

Correlações-autopercepção negativa envelhecimento e escala satisf vida na reforma 

 Conseqnegativ Controlonegativ Seg Saúde Fis Vida conjugal 

Serv Rec 

Comunit Resid Vida Famil 

Conseqnegativ Correlação de Pearson 1 ,551
**
 ,410

*
 ,279 ,301 ,183 

Sig. (bilateral)  ,004 ,038 ,167 ,135 ,372 

N 26 26 26 26 26 26 

Controlonegativ Correlação de Pearson ,551
**
 1 ,479

*
 ,167 -,153 ,272 

Sig. (bilateral) ,004  ,013 ,414 ,457 ,179 

N 26 26 26 26 26 26 

Seg Saúde Fis Correlação de Pearson ,410
*
 ,479

*
 1 ,249 ,061 ,420

*
 

Sig. (bilateral) ,038 ,013  ,220 ,769 ,033 

N 26 26 26 26 26 26 

Vida conjugal Correlação de Pearson ,279 ,167 ,249 1 ,252 ,601
**
 

Sig. (bilateral) ,167 ,414 ,220  ,214 ,001 

N 26 26 26 26 26 26 

Serv Rec Comunit Correlação de Pearson ,301 -,153 ,061 ,252 1 -,090 

Sig. (bilateral) ,135 ,457 ,769 ,214  ,661 

N 26 26 26 26 26 26 

Resid Vida Famil Correlação de Pearson ,183 ,272 ,420
*
 ,601

**
 -,090 1 

Sig. (bilateral) ,372 ,179 ,033 ,001 ,661  

N 26 26 26 26 26 26 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral).      *. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 
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                             Correlações não paramétricas de SPEARMAN - SATISFAÇÃO COM A VIDA versus  HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 

 Hab_literarias Seg Saúde Fis Vida conjugal Serv Rec Comunit Resid Vida Famil 

rô
 d

e
 S

p
e
a
rm

a
n

 

Hab_literarias Coeficiente de Correlação 1,000 ,000 -,350 ,209 -,239 

Sig. (bilateral) . 1,000 ,079 ,306 ,240 

N 26 26 26 26 26 

Seg Saúde Fis Coeficiente de Correlação ,000 1,000 ,415
*
 ,045 ,509

**
 

Sig. (bilateral) 1,000 . ,035 ,829 ,008 

N 26 26 26 26 26 

Vida conjugal Coeficiente de Correlação -,350 ,415
*
 1,000 ,095 ,487

*
 

Sig. (bilateral) ,079 ,035 . ,645 ,012 

N 26 26 26 26 26 

Serv Rec Comunit Coeficiente de Correlação ,209 ,045 ,095 1,000 -,020 

Sig. (bilateral) ,306 ,829 ,645 . ,922 

N 26 26 26 26 26 

Resid Vida Famil Coeficiente de Correlação -,239 ,509
**
 ,487

*
 -,020 1,000 

Sig. (bilateral) ,240 ,008 ,012 ,922 . 

N 26 26 26 26 26 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 
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CORRELAÇÕES SPEARMAN entre ATIVIDADES SOCIAIS e SATISFAÇÃO COM A VIDA (todas)  

  
Ativid 

sociais 
Seg Saúde 

Fis 
Vida 

conjugal 
Serv Rec 
Comunit 

Resid Vida 
Famil 

rô
 d

e
 S

p
e
a
rm

a
n
 

A
ti

v
id

 
s
o

c
ia

is
 Coeficiente de 

Correlação 
1,000 0,177 -0,315 0,157 0,025 

Sig. (bilateral)   0,387 0,117 0,443 0,905 

N 26 26 26 26 26 

S
e
g
 S

a
ú
d
e
 

F
is

 

Coeficiente de 
Correlação 

0,177 1,000 ,415
*
 0,045 ,509

**
 

Sig. (bilateral) 0,387   0,035 0,829 0,008 

N 26 26 26 26 26 

V
id

a
 c

o
n
ju

g
a
l 

Coeficiente de 
Correlação 

-0,315 ,415
*
 1,000 0,095 ,487

*
 

Sig. (bilateral) 0,117 0,035   0,645 0,012 

N 26 26 26 26 26 

S
e
rv

 R
e
c
 

C
o
m

u
n
it
 Coeficiente de 
Correlação 

0,157 0,045 0,095 1,000 -0,020 

Sig. (bilateral) 0,443 0,829 0,645   0,922 

N 26 26 26 26 26 

R
e
s
id

 V
id

a
 

F
a
m

il 

Coeficiente de 
Correlação 

0,025 ,509
**
 ,487

*
 -0,020 1,000 

Sig. (bilateral) 0,905 0,008 0,012 0,922   

N 26 26 26 26 26 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 
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(Mann-Whitney)  Postos – Motivos de prazer – Habili Literarias 

 Hab_literarias N Posto Médio Soma de Postos 

LiberCTRLvida Pes Ensino Secundário 22 14,07 309,50 

Curso Superior 4 10,38 41,50 

Total 26   

Ativid sociais Ensino Secundário 22 13,14 289,00 

Curso Superior 4 15,50 62,00 

Total 26   

Ausência Stress Ensino Secundário 22 12,55 276,00 

Curso Superior 4 18,75 75,00 

Total 26   

VidaAposReforma Ensino Secundário 22 13,25 291,50 

Curso Superior 4 14,88 59,50 

Total 26   

 

 

 

Estatísticas de testea 

 
LiberCTRLvida 

Pes Ativid sociais Ausência Stress 

VidaAposRefor

ma 

U de Mann-Whitney 31,500 36,000 23,000 38,500 

Wilcoxon W 41,500 289,000 276,000 291,500 

Z -,898 -,578 -1,522 -,395 

Significância Assint. 

(Bilateral) 

,369 ,563 ,128 ,693 

Sig exata [2*(Sig. de 

unilateral)] 

,389
b
 ,607

b
 ,150

b
 ,706

b
 

a. Variável de Agrupamento: Hab_literarias 

b. Não corrigido para empates. 
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Mann-Whitney (Postos – Satisfação de vida) 

 Escalao etario2 N Posto Médio Soma de Postos 

Seg Saúde Fis (65,70) 15 14,03 210,50 

(71,90) 11 12,77 140,50 

Total 26   

Vida conjugal (65,70) 15 16,13 242,00 

(71,90) 11 9,91 109,00 

Total 26   

Serv Rec Comunit (65,70) 15 14,53 218,00 

(71,90) 11 12,09 133,00 

Total 26   

Resid Vida Famil (65,70) 15 14,87 223,00 

(71,90) 11 11,64 128,00 

Total 26   

 

 

Estatísticas de testea 

 Seg Saúde Fis Vida conjugal Serv Rec Comunit Resid Vida Famil 

U de Mann-Whitney 74,500 43,000 67,000 62,000 

Wilcoxon W 140,500 109,000 133,000 128,000 

Z -,428 -2,104 -,815 -1,084 

Significância Assint. 

(Bilateral) 

,668 ,035 ,415 ,278 

Sig exata [2*(Sig. de 

unilateral)] 

,683
b
 ,041

b
 ,443

b
 ,305

b
 

a. Variável de Agrupamento: Escalaoetario2 

b. Não corrigido para empates. 
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Mann-Whintney (Postos- Motivos de prazer-escalão etário) 

 Escalao etario2 N Posto Médio Soma de Postos 

LiberCTRLvida Pes (65,70) 15 14,53 218,00 

(71,90) 11 12,09 133,00 

Total 26   

Ativid sociais (65,70) 15 14,73 221,00 

(71,90) 11 11,82 130,00 

Total 26   

Ausência Stress (65,70) 15 12,90 193,50 

(71,90) 11 14,32 157,50 

Total 26   

VidaAposReforma (65,70) 15 14,90 223,50 

(71,90) 11 11,59 127,50 

Total 26   

 

Estatísticas de testea 

 
LiberCTRLvida 

Pes Ativid sociais Ausência Stress 

VidaAposRefor

ma 

U de Mann-Whitney 67,000 64,000 73,500 61,500 

Wilcoxon W 133,000 130,000 193,500 127,500 

Z -,813 -,976 -,476 -1,100 

Significância Assint. 

(Bilateral) 

,416 ,329 ,634 ,271 

Sig exata [2*(Sig. de 

unilateral)] 

,443
b
 ,357

b
 ,646

b
 ,281

b
 

a. Variável de Agrupamento: Escalaoetario2 

b. Não corrigido para empates.  

 

 



114 

 

 

 

Man-Whitney (Postos – Satisf c/ Vida – Motivos Prazer) 

 Escalaoaposent2 N Posto Médio Soma de Postos 

LiberCTRLvida Pes (4,15) 17 13,41 228,00 

(16,27) 9 13,67 123,00 

Total 26   

Ativid sociais (4,15) 17 14,15 240,50 

(16,27) 9 12,28 110,50 

Total 26   

Ausência Stress (4,15) 17 13,59 231,00 

(16,27) 9 13,33 120,00 

Total 26   

VidaAposReforma (4,15) 17 13,71 233,00 

(16,27) 9 13,11 118,00 

Total 26   

Seg Saúde Fis (4,15) 17 13,24 225,00 

(16,27) 9 14,00 126,00 

Total 26   

Vida conjugal (4,15) 17 14,32 243,50 

(16,27) 9 11,94 107,50 

Total 26   

Serv Rec Comunit (4,15) 17 13,18 224,00 

(16,27) 9 14,11 127,00 

Total 26   

Resid Vida Famil (4,15) 17 12,94 220,00 

(16,27) 9 14,56 131,00 

Total 26   
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(Mann-Whitney)  Motivos de prazer  -  Estatísticas de testea  -      Satisfação c/ vida 

  

LiberCTRLvida 

Pes 

Ativid 

sociais 

Ausência 

Stress VidaAposReforma 

Seg Saúde 

Fis Vida conjugal 

Serv Rec 

Comunit 

Resid Vida 

Famil 

U de Mann-

Whitney 

75,000 65,500 75,000 73,000 72,000 62,500 71,000 67,000 

Wilcoxon W 228,000 110,500 120,000 118,000 225,000 107,500 224,000 220,000 

Z -0,082 -0,602 -0,082 -0,190 -0,250 -0,775 -0,300 -0,522 

Significância 

Assint. 

(Bilateral) 

0,935 0,547 0,934   0,849 0,802 0,439 0,764 0,602 

Sig exata 

[2*(Sig. de 

unilateral)] 

,958
b
 ,560

b
 ,958

b
 ,874

b
 ,833

b
 ,458

b
 ,792

b
 ,634

b
 

a. Variável de Agrupamento: Escalaoaposent2               b. Não corrigido para empates. 
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(Mann-Whitney) Postos – Satisfação Vida e Motivos de Prazer 

 Saude comparada N Posto Médio Soma de Postos 

Seg Saúde Fis Pouco Melhor e Mto Melhor 9 12,78 115,00 

Mais/menos na mesma 17 13,88 236,00 

Total 26   
Vida conjugal Pouco Melhor e Mto Melhor 9 10,17 91,50 

Mais/menos na mesma 17 15,26 259,50 

Total 26   
Serv Rec Comunit Pouco Melhor e Mto Melhor 9 15,28 137,50 

Mais/menos na mesma 17 12,56 213,50 

Total 26   
Resid Vida Famil Pouco Melhor e Mto Melhor 9 15,89 143,00 

Mais/menos na mesma 17 12,24 208,00 

Total 26   
LiberCTRLvida Pes Pouco Melhor e Mto Melhor 9 14,22 128,00 

Mais/menos na mesma 17 13,12 223,00 

Total 26   
Ativid sociais Pouco Melhor e Mto Melhor 9 16,56 149,00 

Mais/menos na mesma 17 11,88 202,00 

Total 26   
Ausência Stress Pouco Melhor e Mto Melhor 9 16,83 151,50 

Mais/menos na mesma 17 11,74 199,50 

Total 26   
VidaAposReforma Pouco Melhor e Mto Melhor 9 16,39 147,50 

Mais/menos na mesma 17 11,97 203,50 

Total 26   
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(Mann-Whitney) –Saúde comparada - Estatísticas de testea –   Satisfação de Vida e Motivos de Prazer 

 Seg Saúde Fis Vida conjugal 

Serv Rec 

Comunit Resid Vida Famil LiberCTRLvida Pes Ativid sociais Ausência Stress VidaAposReforma 

U de Mann-Whitney 70,000 46,500 60,500 55,000 70,000 49,000 46,500 50,500 

Wilcoxon W 115,000 91,500 213,500 208,000 223,000 202,000 199,500 203,500 

Z -,361 -1,660 -,873 -1,181 -,354 -1,506 -1,649 -1,414 

Significância Assint. (Bilateral) ,718 ,097 ,382 ,238 ,723 ,132 ,099 ,157 

Sig exata [2*(Sig. de unilateral)] ,751
b
 ,107

b
 ,396

b
 ,263

b
 ,751

b
 ,148

b
 ,107

b
 ,164

b
 

a. Variável de Agrupamento: Saude comparada 

b. Não corrigido para empates. 
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Estatísticas - Frequências - Grau satisfação c/ reforma agora 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 Satisfeito 12 46,2 46,2 46,2 

Muito satisfeito 11 42,3 42,3 88,5 

Completamente satisfeito 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Estatísticas 

Grau satisfação c/ reforma agora   
N Válido 26 

Omisso 0 

Média 4,65 

Desvio Padrão ,689 

Percentis 25 4,00 

50 5,00 

75 5,00 

 

 

Estatística Global razões para reforma 

 Interes Pessoais Stress Profis Pressões Ext CircunstImprevis 

N Válido 26 26 26 26 

Omisso 0 0 0 0 

Média 20,96 7,12 7,58 9,35 

Desvio Padrão 3,934 3,204 3,501 4,849 

Percentis 25 18,00 4,50 4,00 4,00 

50 21,50 7,50 8,00 9,00 

75 24,00 9,00 9,00 13,25 
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Testes de NPAR - Estatística Descritiva Mann-Whitney 

 N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Grau satisfação c/ reforma 

agora 

26 4,65 ,689 4 6 

Escalão aposent 2 26 1,35 ,485 1 2 

 

 

Postos Mann-Whitney 

 Escalaoaposent2 N Posto Médio Soma de Postos 

Grau satisfação c/ reforma 

agora 

(4,15) 17 13,26 225,50 

(16,27) 9 13,94 125,50 

Total 26   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatísticas de testea 

 

Grau satisfação 

c/ reforma agora 

U de Mann-Whitney 72,500 

Wilcoxon W 225,500 

Z -,237 

Significância Assint. 

(Bilateral) 

,812 

Sig exata [2*(Sig. de 

unilateral)] 

,833
b
 

a. Variável de Agrupamento: Escalaoaposent2 

b. Não corrigido para empates. 
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QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRAFICO 
Estatísticas 

 
Idade do 

inquirido Género 

Estado 

Civil 

Com quem 

vive 

Habilitações 

Literárias 

Enquadramento 

Profissional 

Anos de 

aposentação 

Saúde 

comparada 

Escalão da pensão 

ilíquida 

N Válido 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Omisso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Média 70,62 1,88 1,15 1,27 3,31 2,35 12,77 2,62 3,73 

Mediana 68,50 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 12,50 3,00 4,00 

Moda 66 2 1 1 3 3 8
a
 3 4 

Desvio Padrão 5,980 ,326 ,784 ,827 ,736 ,797 6,421 ,571 1,251 

Percentis 25 66,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 7,75 2,00 3,00 

50 68,50 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 12,50 3,00 4,00 

75 73,25 2,00 1,00 1,00 3,00 3,00 17,00 3,00 4,00 

a. Ha várias modas. O menor valor é mostrado 

 

Tabelas de Frequências 
Idade do inquirido 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

 65 3 11,5 11,5 11,5 

66 5 19,2 19,2 30,8 

67 3 11,5 11,5 42,3 

68 2 7,7 7,7 50,0 

69 1 3,8 3,8 53,8 

70 1 3,8 3,8 57,7 

71 1 3,8 3,8 61,5 

72 2 7,7 7,7 69,2 

73 2 7,7 7,7 76,9 

74 2 7,7 7,7 84,6 

75 1 3,8 3,8 88,5 

77 1 3,8 3,8 92,3 

86 1 3,8 3,8 96,2 

88 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Género 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 Masculino 3 11,5 11,5 11,5 

Feminino 23 88,5 88,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Estado Civil 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 Casado 25 96,2 96,2 96,2 

União facto 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Com quem vive 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 Cônjuge 23 88,5 88,5 88,5 

Cônjuge e filhos 1 3,8 3,8 92,3 

Sozinho 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Habilitações Literárias 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 Ensino Secundário 22 84,6 84,6 84,6 

Curso Superior 4 15,4 15,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Enquadramento Profissional 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 Administrativo 4 15,4 15,4 15,4 

Quadro técnico 10 38,5 38,5 53,8 

Quadro de chefias 11 42,3 42,3 96,2 

Dirigente 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

Anos de aposentação 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 4 1 3,8 3,8 3,8 

5 2 7,7 7,7 11,5 

6 1 3,8 3,8 15,4 

7 2 7,7 7,7 23,1 

8 4 15,4 15,4 38,5 

9 2 7,7 7,7 46,2 

10 1 3,8 3,8 50,0 

15 4 15,4 15,4 65,4 

16 2 7,7 7,7 73,1 

17 2 7,7 7,7 80,8 

18 1 3,8 3,8 84,6 

20 1 3,8 3,8 88,5 

22 1 3,8 3,8 92,3 

25 1 3,8 3,8 96,2 

27 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Saúde comparada 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 Muito melhor 1 3,8 3,8 3,8 

Um pouco melhor 8 30,8 30,8 34,6 

Mais ou menos na mesma 17 65,4 65,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

Escalão da pensão ilíquida 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

 De 1001 a 1500€ 4 15,4 15,4 15,4 

De 1501 a 2000€ 8 30,8 30,8 46,2 

De 2001 a 2500€ 9 34,6 34,6 80,8 

De 2501 a 3000€ 1 3,8 3,8 84,6 

Mais de 3000€ 4 15,4 15,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Anexo I – Inquérito Sociodemográfico 

 

Projeto de Intervenção 
     “A Reforma Vivida e Representada pelos Aposentados da  Autoridade Tributária” 

  

      
  

  
            

  
Inquérito Sociodemográfico 

    
            l – Identificação 

           
             1. Data de nascimento: 

          

             2. Género: 
 

Feminino 
  

Masculino 
       

             
3. Estado civil: Casado (a) 

  
Viúvo(a) 

    

União 
Facto 

  

             

  
Solteiro (a) 

  
Divorciado(a) 

       

             ll – Outras situações: 
           4. Com quem vive: 
           

 
Cônjuge 

  
Cônjuge e filhos 

  

Outros 
familiares 

  

             

 
Filhos 

  
Sozinho 

  

Out. 
Situações. 

Quais? 
 

             5-Habilitações literárias: 
          

 
Ensino Primário 

  
Ensino Secundário 

  
Curso 

 

 

          
Superior 

 

 
Ensino Preparatório 

  
Curso Médio 

      

             6. Enquadramento profissional a que pertencia: 
       

 
Quadro administrativo 

  
Quadro técnico 

    

             

 
Quadro de chefias 

   
Quadro dirigente 

    
             7. Há quantos anos está aposentado(a): 

    
8. Comparando-se com a maioria das pessoas da sua idade, como se sente em termos de saúde 

 em relação aos outros: 
          Muito melhor Um pouco melhor Mais ou menos na mesma Um pouco pior Muito pior 

             9. Há quantos anos está aposentado(a): 
         Menos de 1 ano De 1 a 3 anos Mais de 3 até 5 anos + 5 e até 10 anos Mais de 10 anos 

             10. Escalão de pensão de aposentação onde se inclui (valor mensal ilíquido) 
   Menos de 1.000€ De 1.001 a 1.500€ De 1501 a 2.000€ De 2.001 a 2.500€ De 2.501€ a 3000€ 

 
Obrigado pela sua 

participação  
ou Mais de 3001€ 
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Anexo II – Questionário de Percepções de Envelhecimento 

(Barker, M., et al, 2007) – Tradução e adaptação de Adelaide Claudino, 2007) 
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Anexo III – Inventário de Satisfação com a Reforma 

(Versão Portuguesa por Fonseca e Paúl, 1999) 
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