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Resumo 
O presente trabalho desenvolve-se em torno das temáticas da qualidade 

de vida, do bem-estar e do envelhecimento, com a finalidade de compreender 

como é que os idosos na aldeia de Vila Ruiva vivenciam a experiência do 

envelhecimento.  

Ao longo de todo o trabalho, aprofundam-se conceitos como o 

Envelhecimento Demográfico em Portugal, Envelhecimento, Envelhecimento 

Ativo, Envelhecer em Meio Rural, Pessoa Idosa, Bem-Estar, Qualidade de Vida, 

COVID-19 e envelhecimento. No que diz respeito aos instrumentos de recolha 

de dados, utilizámos a Entrevista, a Escala de Qualidade de Vida – WHOQOL-

OLD e a Escala de Satisfação com a Vida – SWLS. 

Tendo em conta os objetivos específicos do presente trabalho e de acordo 

com os resultados obtidos através da entrevista e das escalas de medida a 

maioria dos idosos afirma que, atualmente, vivenciam o envelhecimento com 

qualidade de vida e bem-estar.  

A amostra utilizada no presente trabalho é considerada uma amostra por 

conveniência, sendo esta constituída por 10 elementos com 65 ou mais anos, 

residentes na Aldeia de Vila Ruiva.  

No entanto e de acordo com os principais resultados obtidos 

percecionámos que é importante desenvolver um trabalho focado na promoção 

da Participação social e fazer os possíveis para que os idosos de Vila Ruiva 

tenham alguma ocupação, pelo que foi elaborado um Projeto de Intervenção que 

poderá a vir a ser desenvolvido com esta população. 

 

 

 

Palavras-chave: Envelhecimento, pessoa idosa, bem-estar, qualidade de vida 

e COVID-19. 
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Abstract  
 The present work is developed around the themes of quality of life, well-

being and aging, in order to understand how the elderly in the village of Vila Ruiva 

live the experience of aging. 

 Throughout the work, concepts such as Demographic Aging in Portugal, 

Aging, Active Aging, Aging in Rural Areas, Elderly Persons, Well-Being, Quality 

of Life, COVID-19 and aging are deepened. With regard to data collection 

instruments, we used the Interview, the Quality of Life Scale – WHOQOL-OLD 

and the Life Satisfaction Scale – SWLS. 

 Taking into account the specific objectives of the present work and 

according to the results obtained through the interview and the measurement 

scales, most elderly people say that, currently, they experience aging with quality 

of life and well-being. 

 The sample used in the present work is considered a convenience 

sample, which consists of 10 people aged 65 or over, residing in the village of 

Vila Ruiva. 

 However, and according to the main results obtained, we realized that it 

is important to develop work focused on promoting social participation and to do 

everything possible so that the elderly in Vila Ruiva have some occupation, so an 

Intervention Project was prepared that may come to be developed with this 

population. 

 
 

 

 

 

Keywords: Aging, elderly, well-being, quality of life and COVID-19. 
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Introdução 

O processo de envelhecimento da população é considerado como sendo 

universal uma vez que o grupo das pessoas idosas tende a aumentar 

mundialmente. O Envelhecimento é uma realidade nos dias de hoje.  Existem 

cada vez mais idosos em detrimento do número de jovens, devido ao aumento 

da longevidade e à diminuição da taxa de natalidade, o que provoca um 

acréscimo da população idosa. A população encontra-se cada vez mais 

envelhecida, sendo Portugal um ótimo exemplo disso. Devido a este fenómeno, 

é importante estudar as dinâmicas que o processo de envelhecimento acarreta, 

para que, seja possível intervir nesta área. 

Com o presente trabalho, pretendemos compreender como é vivenciado 

o envelhecimento pelos idosos da Aldeia de Vila Ruiva, num contexto de 

pandemia provocado pelo COVID-19 que o nosso país atravessa.   

Quanto à sua estrutura, o nosso trabalho encontra-se dividido em três 

partes, na primeira parte é apresentado o enquadramento teórico que dará apoio 

à investigação em causa, onde são referidos vários conteúdos nomeadamente 

sobre o envelhecimento, pessoa idosa, bem-estar, qualidade de vida e sobre 

como o envelhecimento é vivido pelos idosos num meio rural. Na segunda parte 

é apresentado o estudo empírico, nomeadamente a contextualização, a 

descrição da problemática, o modelo de investigação, os objetivos da mesma, 

os instrumentos e procedimentos utilizados e a caracterização dos participantes 

do estudo, bem como a análise e discussão dos resultados. Por último, na 

terceira parte é apresentada a proposta do Projeto de intervenção.  
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Parte I- Enquadramento Teórico 

1. Envelhecimento demográfico em Portugal  
A Sociedade Portuguesa é, atualmente, considerada uma população 

envelhecida, havendo um agravamento do envelhecimento nos últimos anos. 

Entre 2019 e 2014, verificou-se em Portugal um decréscimo de 93256 no 

que diz respeito ao número de jovens (0-14 anos) e de 160014 no número de 

pessoas em idade ativa (15-64 anos), no entanto, houve um aumento de 175257 

no que diz respeito ao número de pessoas idosas (65 ou mais anos).  

Gráfico 1 – População Residente em Portugal, 2014 e 2019 

Fonte: INE 

Como se pode constatar, o envelhecimento demográfico continua a 

aumentar em detrimento da baixa natalidade, havendo assim um aumento da 

longevidade, entre 2014 e 2019, verificou-se um aumento da idade mediana da 

população residente de 43,5 para 45,5 anos. 

Em 2019, tal como se pode constatar no gráfico infra, a população residente era 

composta por quase o dobro de idosos, em relação à quantidade de jovens.  

Gráfico 2 – Proporção da População Residente em Portugal por Local de 
residência e grupos etários, em 2019 

Fonte: INE 
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Entre 2014 e 2019, no que diz respeito à proporção de jovens, de pessoas 

em idade ativa e a percentagem de idosos, apenas houve aumento na 

percentagem de idosos. 

O envelhecimento demográfico é uma tendência há várias décadas na 

Europa, incluindo Portugal, com uma crescente proporção das pessoas idosas e 

uma diminuição da população jovem e em idade ativa. 

Prevê-se que entre 2019 e 2080, tal como se pode verificar no gráfico 

infra, o índice de envelhecimento poderá quase duplicar, por cada 100 jovens. 

Com isso, a população mais idosa poderá aumentar de 2,3 para 3,0 milhões, 

sendo que todas as outras faixas etárias sofrerão um decréscimo nesse mesmo 

período. 

Gráfico 3 – Índice de Envelhecimento, projeções 2018-2080 

Fonte: INE 

 

2. O processo de Envelhecimento  
O envelhecimento populacional apresenta, nos dias de hoje, um dos 

fundamentais fenómenos demográficos e sociais da sociedade portuguesa 

devido ao aumento da longevidade, redução da taxa de natalidade e à 

consequente modificação da estrutura da população jovem, adulta e idosa.  

Portugal, tal como os outros países da União Europeia tem exibido um 

aumento no número de idosos em detrimento do número de jovens, sendo o 

envelhecimento populacional considerado como “um dos fenómenos 

demográficos mais preocupantes nas sociedades modernas”. (INE, 2012:22 cit. 

por Veloso, 2015, p.21)   

Nos países desenvolvidos acordou-se considerar idoso a pessoa seja 

esta, homem ou mulher, que atinja os sessenta e cinco anos. No entanto, este é 

um conceito difícil de aplicar nos países em desenvolvimento, uma vez que, 
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existe um envelhecimento mais precoce e a mortalidade é muito elevada em 

idades jovens. Pelo referido, a Organização Mundial de Saúde (OMS), considera 

em muitos dos seus textos sobre este tema, que a terceira idade começa aos 

sessenta anos. No entanto, para outros autores, não é possível delimitar uma 

idade onde começa o envelhecimento uma vez que, este se inicia desde a 

conceção. Mesmo assim referem que, a idade cronológica está relacionada com 

o processo de envelhecimento, no entanto consideram que não é o único critério 

válido porque a idade de nada nos informa acerca da qualidade de vida, 

experiência de vida, saúde.  

O conceito de envelhecimento apresenta uma grande abrangência, no 

entanto é um fenómeno que já desperta interesse há diversos séculos, este 

conceito foi sofrendo alterações ao longo dos tempos, tendo mudado consoante 

as atitudes, crenças, cultura, conhecimentos e relações sociais de cada época.  

Segundo Ermida (1999, p.43 cit. por Silva, 2012, p.28) o envelhecimento 

é “um processo de diminuição orgânica e funcional, não decorrente de acidente 

ou doença e que acontece inevitavelmente com o passar do tempo”. 

O envelhecimento é um processo natural, progressivo inevitável e 

irreversível que acompanha a vida do ser humano desde que é concebido até à 

sua morte, provocando várias alterações no individuo que acarretam consigo 

vantagens e desvantagens, afetando-o a nível biológico, psicológico e social 

através de um conjunto de transformações que alteram o corpo, a mente e o 

modo de estar em sociedade. No entanto o homem possui alguma dificuldade 

em encarar o envelhecimento como um processo natural e inevitável, sendo mais 

fácil encará-lo como um aglomerar de ações destrutivas ao longo de toda a sua 

vida.  

Tem-se vindo a observar as alterações que a conceção de 

envelhecimento e de pessoa idosa têm vindo a sofrer, sendo que, as temáticas 

que envolvem o mesmo têm ganho relevo, pois cada vez mais o envelhecimento 

é considerado um,   

“processo normal, que faz parte da evolução de qualquer ser humano e diz 

respeito a todas as modificações morfológicas, fisiológicas e psicológicas que 
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aparecem como consequência da acção do tempo sobre os seres vivos.” 

(Gonçalves, 1990 citado por Silva, 2009, p.6, cit. por Carmo, 2017, p.15) 

Este é um fenómeno pessoal e que varia de indivíduo para indivíduo, não 

podendo ser definido de forma limitada, uma vez que, não se manifesta de igual 

forma em todos os indivíduos sendo que o ritmo e a forma de envelhecimento 

variam de pessoa para pessoa, tendo em conta as alterações que vão ocorrendo 

aos vários níveis. Como tal, devido ao caráter individual do processo de 

envelhecimento, assumimos que “não existe um idoso ‘típico’.” (OMS, 2015, p.3, 

cit. por Rebelo, 2019, p.24).  

Existem fatores biológicos, psíquicos e sociais que são responsáveis pelo 

envelhecimento, sendo que podem acelerar ou retardar o surgimento de indícios 

característicos da velhice. (cf. Silva,2009, p.8-9, cit. por Carmo 2017, p. 15)  

Assume-se que o envelhecimento está relacionado com a forma como se 

envelhece, sendo este um processo complexo e dinâmico que ocorre ao longo 

de toda a vida, pois a progressão na idade constitui um fator de risco para a 

acumulação de processos patológicos nos diversos compartimentos do 

organismo.  

Portanto, envelhecer é uma experiência única e individual, cada pessoa 

vive a sua velhice de forma particular. “A velhice é inerente ao processo da vida, 

do mesmo modo que o nascimento, o crescimento, a reprodução e a morte, 

eventos comuns a todos os seres vivos.” (Blessmann, 2004, p.28, cit. por Rebelo, 

2019, p.15). É um período importante da vida, que se encontra no contínuo 

desde a conceção até à morte, podendo afirmar-se que envelhecer é viver.  
 

Segundo Cancela (2007, cit por Barreiro, 2013, p.18) podemos destacar três 

tipos de envelhecimento:   

a) O envelhecimento biológico, está relacionado com o envelhecimento orgânico, 

uma vez que todos os órgãos passam por transformações que diminuem o seu 

funcionamento durante a vida. Este processo não é realizado todo ao mesmo 

tempo, pois cada setor do organismo envelhece num tempo determinado.  
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b) O envelhecimento psicológico encontra-se relacionado com os 

comportamentos que os indivíduos têm em relação às mudanças de ambiente 

incluindo também a inteligência, memória e motivação. É importante referir que 

as dificuldades psicológicas se acumulam na velhice;  

c) O envelhecimento social encontra-se relacionado com o papel, estatutos e 

costumes dos indivíduos, comparativamente aos outros indivíduos.  

Há várias mudanças que fazem parte e influenciam o envelhecimento. 

Então envelhecer considera-se “um processo multidimensional, multidirecional e 

dinâmico, no qual as mudanças relacionadas com a idade devem ser encaradas 

como multifacetadas e multifuncionais.” (Fonseca, 2004 cit. por Silva, 2012, 

p.30). 

 

3. Envelhecimento Ativo 
O conceito de Envelhecimento ativo surgiu em 1983, na primeira 

Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), que veio substituir o conceito de envelhecimento saudável. Na segunda 

Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento foram decididos os determinantes 

para um envelhecimento ativo.  

Existem vários determinantes que influenciam o envelhecimento ativo, 

estes podem ser: transversais (relacionados com o género e a cultura), sociais 

e de saúde (abrangem a criação de políticas que promovam a saúde, de modo 

a prevenir as doenças e a oferecer um acesso igualitário aos serviços de saúde 

e aos cuidados ao longo do ciclo de vida), comportamentais (consiste na adoção 

de estilos de vida saudáveis), do próprio (que se encontram relacionados com a 

genética), do ambiente físico (encontra-se relacionado com os meios de 

transporte, urbanização, acesso aos serviços; isto é, o meio em que as pessoas 

idosas vivem serem adequados ou inadequados, o que influencia o ser 

independente ou dependente, e por sua vez o envelhecimento ativo) social (está 

relacionado com o facto de haver mais estruturas sociais e organizações, de 

modo a que o indivíduo mantenha o suporte social necessário) e económico 

(está relacionado com os ganhos, a proteção social e trabalho).  
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O envelhecimento ativo, segundo a OMS (2002) é o método de otimização 

das oportunidades de saúde, participação e segurança no decurso da vida, no 

sentido de fortalecer a qualidade de vida à medida que as pessoas forem 

envelhecendo, afirmando que a aprendizagem ao longo da vida, as 

oportunidades, a paz e a proteção são importantes para atingir um 

envelhecimento ativo, pois associam-se ao bem-estar geral e à saúde. Este tipo 

de envelhecimento tem como objetivo retardar os efeitos negativos do avanço 

da idade para que esta fase seja vista de uma maneira mais vantajosa.  

No entanto, é importante, que estes indivíduos pretendam ter um estilo de 

vida ativo e assim procurem realizar atividades que lhes sejam prazerosas, que 

lhes tragam alegria e satisfação. Pois o facto de serem ativos trará imensos 

benefícios a todos os níveis. 

A OMS, refere também a importância do aspeto económico, sendo que o 

valor da reforma condiciona o acesso aos serviços básicos. No entanto o 

prolongamento da atividade laboral é uma forma de obter mais rendimentos que, 

por conseguinte, aumenta as relações sociais e assim eleva o bem-estar 

psicológico, sendo por isso um condicionante do envelhecimento ativo.  

Segundo a mesma organização, o envelhecimento ativo assenta em três 

pilares fundamentais: saúde, segurança e participação. A falta de saúde torna a 

participação ativa quase impossível o que acarreta consequências que 

prejudicam a saúde como é o caso do isolamento, depressão. No que diz 

respeito à segurança e à proteção ambas são imprescindíveis para a precaução 

de quedas, fraturas, etc.  

A base deste conceito é que os idosos permaneçam motivados e 

integrados na sua vida social, mantendo a sua autonomia a nível físico, 

psicológico e social, de modo a promover a qualidade de vida, sendo que o 

envelhecimento deve ser vivido de forma ativa. O facto de se ser “ativo” faz com 

que as pessoas se sintam integradas na sociedade, estando estas, envolvidas 

em questões culturais, políticas e sociais.  

De acordo com Fernández-Ballesteros (2009, cit por Fazendeiro, 2012, 

p.19), pode considerar-se o envelhecimento ativo como o produto do “processo 
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de adaptação que ocorre ao longo da vida e através do qual se atinge um ótimo 

funcionamento físico, cognitivo, emocional motivacional e social” (p.97).  

“A promoção do envelhecimento ativo implica, por um lado, a otimização 

das condições por meio de intervenções biomédicas, físicas, psicológicas e 

socioambientais, e por outro lado a prevenção das doenças e da incapacidade, 

assim como a maximização do bem-estar e da Qualidade de Vida na velhice. 

Deste modo, envelhecer bem está intimamente ligado com os comportamentos 

que se têm.” (Fernández-Ballesteros, 2009, cit. por Fazendeiro, 2012, p.19)  

Os objetivos deste tipo de envelhecimento é o aumento de uma vida 

saudável e da qualidade de vida. Resumindo, o envelhecimento ativo é um 

processo que permite a otimização das oportunidades não só de saúde física 

mas também de participação e segurança das pessoas idosas, através de 

atividades físicas, de lazer, de trabalho e de motivação. 

 

4. Envelhecer em meio rural 
O envelhecimento é um processo natural e progressivo que ocorre ao 

longo de toda a vida, onde ocorrem mudanças físicas, psicológicas e sociais. À 

medida que a pessoa vai envelhecendo vai perdendo capacidades, entre elas a 

capacidade de adaptação ao meio onde se insere. Como tal, “o meio ambiente 

é um fator determinante na promoção do bem-estar, maior influência acabará 

por ter na capacidade de uma vivência positiva do envelhecimento.” (Oliveira, 

p.36, 2016) 

“O decréscimo da natalidade, o aumento da esperança de vida e os 

movimentos migratórios, têm desempenhado um papel importante para o 

aumento da população idosa e o despovoamento do mundo rural” (Melo & Neto, 

2003:108, cit. por Bento, p.8, 2017). 

Os aspetos mais importantes do ambiente são as ligações sociais que se 

estabelecem e a vinculação ao local, sendo que, viver em meio rural permite que 

haja essas mesmas ligações sociais entre vizinhos, amigos, familiares.  

Viver em meio urbano pode significar uma maior solidão e isolamento, as 

ligações sociais são mais escassas e o suporte social é muito pouco, já viver em 
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meio rural proporciona uma maior segurança, menos pressão, os idosos podem 

dar continuidade às suas atividades rurais, vivendo com maior bem-estar e 

qualidade de vida.  

Encontrar uma definição para “idosos rurais” não é consensual, esta 

expressão é utilizada para denominar diversas situações, que vão desde idosos 

residentes em zonas não urbanas, ou até mesmo em pequenas povoações com 

menos de 2500 habitantes, ou residentes em pequenas comunidades, nas quais 

a maioria dos seus habitantes vive / viveu da agricultura em propriedades mais 

ou menos isoladas (Paúl & Fonseca, 2005:98, cit. por Bento, p.8, 2017). 

De acordo com Paúl & Fonseca (2005:99, cit. por Bento, p. 9, 2017) o 

interior de Portugal, é na sua maioria uma zona envelhecida e pouco povoada, 

os mais novos saíram sobretudo para as zonas urbanas e até mesmo para o 

estrangeiro, à procura de um melhor futuro ficando as aldeias habitadas 

essencialmente por idosos. 

Muitos dos idosos que vivem em meios rurais possuem um grande nível 

de autonomia, devido à vida ativa que possuem.  

Rowles (1984, citado por Sequeira e Silva, 2002:510, cit por. Bento, p.9, 

2017) defende que os meios rurais são meios privilegiados de envelhecimento, 

onde destaca as seguintes vantagens: “o contexto físico dos meios rurais 

permanece estável durante longos períodos de tempo, sendo as mudanças 

implementadas de forma lenta e gradual, o que possibilita às pessoas maior 

familiaridade com o meio; o próprio ritmo de vida é mais lento, e assim mais 

favorável aos idosos cujo tempo de reação possam ser lentificados, 

proporcionando maior inclinação do que para as trocas sociais rápidas e 

fragmentadas; maior estabilidade populacional, proporcionando a manutenção 

dos laços afetivos, maior contacto e maior rede de vizinhança, o que dita maior 

apoio prático, emocional e psicológico. Neste sentido, o mesmo autor, afirma que 

o mais importante de residir em meio rural é o sentido de identidade e o 

sentimento de ser-se conhecido. Os domínios rurais podem constituir-se como 

ambientes privilegiados pela promoção de redes de relação em que cada 

indivíduo conhece os nomes, vida, saúde dos outros membros da comunidade, 

reduzindo o potencial perigo de anonimato ou até mesmo no esquecimento.” 
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Garcia (1997, citado em Barbosa & Lobo, 2011:513, cit. por Bento, p.9, 

2017) menciona que os idosos rurais têm uma grande preocupação com o seu 

estado de saúde/ doença, possivelmente devido à pouca assistência que 

recebem, mas sentem-se mais satisfeitos com o meio onde vivem e com as 

relações sociais que estabelecem, pois são intensas. 
No meio rural, toda as pessoas se conhecem umas às outras, o que reduz a 

ameaça de ficar no anonimato e no esquecimento. 

5. Pessoa Idosa 
Considera-se pessoa idosa, os homens e mulheres que possuem idade 

igual ou superior a 65 anos, no entanto, as alterações que ocorrem com o 

envelhecimento não estão necessariamente associadas à idade cronológica. 

Até porque a idade cronológica não é um bom critério para definir a pessoa idosa 

pois: 

 As diferenças individuais aumentam com a idade, ou seja, à medida que 

envelhecem tornam-se menos semelhantes; 

 A pessoa é constituída por diferentes dimensões sendo elas, biológica, 

psicológica, sociocultural e espiritual, estas todas interdependentes e 

inter-relacionadas; 

 A qualidade de vida, experiência psicossocial ou saúde não é proporcional 

à quantidade anos que uma pessoa vive; 

 Existe também outras idades, biológica, psicológica, social, pessoal e 

funcional. 

De acordo com Birren e Cunningham (1985, cit. por Silva, p.27) pode distinguir-

se as diferentes idades da seguinte maneira: 

 Idade Biológica: esta é medida através das capacidades vitais do 

organismo humano e do limite de vida dos sistemas orgânicos, estes vão 

perdendo a sua capacidade de adaptação e autorregulação. 

 Idade Psicológica: refere-se às capacidades psicológicas que as 

pessoas utilizam para se conseguirem adaptar às mudanças ambientais;  
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 Idade Social: refere-se aos papéis sociais que um grupo etário adota em 

função das expectativas da sociedade.  

 

Segundo a perspetiva da conceção da existência humana de Tamer e 

Petriz (2007, p. 190 cit. por Silva, p.26) a pessoa idosa “está sempre num 

processo de «vir a ser», de distinguir-se. De acordo com Fonseca (2004, p.33 

cit. por Silva, p.26) esta define-se como “um ser humano que vive a sua condição 

existencial à semelhança de qualquer outro”, ou seja, deve ser vista como outra 

pessoa qualquer de qualquer outro grupo etário, pois tem desejos, ambições, 

capacidades, mas também deceções, dias bons e dias menos bons, os idosos 

não devem ser vistos como seres diferentes dos outros pois possuem tudo tal 

como outra pessoa, ou seja, não deve ser esse estigma perante esta população. 

6. Bem-estar  
Uma vez que a esperança média de vida e a longevidade têm vindo a 

aumentar com o decorrer dos anos é fundamental que os anos que as pessoas 

vivem sejam passados com bem-estar e qualidade de vida, sendo assim é 

essencial prevenir e/ ou retardar as consequências que advém do processo de 

envelhecimento.  

No entanto, o conceito de bem-estar apesar de ser bastante utilizado, não 

existe uma definição concreta acabando por ser usado de modo pouco definido, 

como sinonimo de felicidade, saúde, etc., ou como sinónimo de qualidade de 

vida ou ainda como sinónimo de “estar-bem”.  

Segundo Albuquerque (2005, cit. por. Colaço, p. 40, 2017), o conceito de 

Bem-Estar apresenta-se como uma filosofia de “bem-estar”, que tem como base 

a ambição de uma vida mais tranquila, que permite ultrapassar as “batalhas 

diárias”, motivo de preocupação, relembrando-nos que a “chave da solução” 

para os problemas pode estar dentro de cada um de Nós.  

De acordo com Oliveira (2013, cit. por Colaço, p.40, 2017), existe uma 

divisão do conceito “Bem-estar”, existindo o “Bem-estar subjetivo” e o “Bem-estar 

psicológico”.  
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O Bem-estar subjetivo entende-se por “…a avaliação cognitiva e afetiva 

das pessoas sobre as suas vidas [mediante] julgamentos mais abrangentes 

acerca da sua vida como um todo, bem como acerca de domínios tais como o 

casamento e o trabalho.” (Diener, 2000: 34 citado por M. Costa, 2015, cit. por 

Colaço, p.40, 2017). Ou seja, o Bem-estar subjetivo é a avaliação que as 

pessoas fazem das suas vidas com base nos valores, necessidades e 

sentimentos pessoais. 

Já, o bem-estar psicológico cinge vários elementos, como: a satisfação 

com a vida, a satisfação com domínios importantes, o afeto positivo e o baixo 

nível de afeto negativo. Ou seja, “…é um estado no qual a pessoa sente e 

acredita que a sua vida está indo bem” (Diener et al., 2008: 39, cit. por Colaço, 

p.40, 2017), havendo uma satisfação total com a vida e felicidade no geral. Outra 

definição mostra-nos que “o bem-estar psicológico será concebido como uma 

qualidade de funcionamento que não se constrói por referência ao próprio, mas 

por referência aos outros e ao mundo, em que a própria descoberta só acontece 

na relação intersubjetiva, pelo que a esfera do relacionamento interpessoal 

deverá ser concebida como a matriz de base à construção da identidade pessoal 

e do bem-estar psicológico” (Novo, 2003, cit. in Fonseca, 2004, p.10, cit. por 

Costa, 2018, p.7). O bem-estar psicológico está estreitamente relacionado com 

a autoestima, a satisfação com a vida e o ânimo com que cada pessoa encara a 

vida e neste caso, o processo de envelhecimento.  

Apesar de existir uma dupla perspetiva sobre o conceito de “bem-estar”, 

estas encontram-se correlacionadas, e por isso, para outros autores, o bem-

estar é visto como um todo, sendo utilizado para descrever o nível de bem-estar 

das pessoas tendo em conta as avaliações subjetivas sobre as suas vidas, 

incluindo os julgamentos e sentimentos acerca de satisfação com a vida, 

interesse e envolvimento, reações afetivas aos eventos da vida, satisfação com 

o trabalho, relacionamentos, saúde, recreação, significado e propósito (Diener & 

Ryan, 2009, cit. por Colaço, p. 41, 2017). 

7. Qualidade de Vida 
Definir qualidade de vida (QdV) é algo bastante difícil pois trata-se de um 

conceito complexo, subjetivo, amplo, ambíguo, versátil e que difere de local para 

local, de época para época, de individuo para indivíduo, sendo um conceito que 
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se modifica até mesmo no indivíduo com o passar do tempo, ou seja o que hoje 

é considerada qualidade de vida pode não ser amanhã.   

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1947, definiu saúde como um 

estado de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença 

ou de enfermidade, no entanto:   

“(…) ao debruçarmo-nos sobre a qualidade de vida, é pertinente e relevante a 

condição de sanidade, seja numa perspectiva biológica seja bioética, pois a 

qualidade de vida está subjacente à dor, à doença, ao sofrimento, mas também 

à acessibilidade para todos no que diz respeito a manter a pessoa saudável, pois 

temos o direito a ter uma vida justa, sem prejuízo e com condições que 

proporcionem uma boa qualidade de vida.” (Silva, 2011, p.8)  

Segundo a mesma Organização, Qualidade de Vida é a perceção que o 

indivíduo tem da sua posição na vida dentro do contexto da sua cultura e do seu 

sistema de valores, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações (OMS, 2002, cit. por Azevedo, 2015, p.40). Campos e Neto (2008, 

cit. por Azevedo, 2015, p.40) consideram este conceito muito geral e 

acrescentam, o valor atribuído à vida, “influenciado pelas deteriorações 

funcionais; as perceções e condições sociais que são induzidas pela doença, 

pelo seu agravamento e tratamento e a organização política e económica do 

sistema de saúde”.  

Segundo Cramer (1994, cit. por Contente, 2012, p.19) qualidade de vida 

(QdV) é um estado de bem-estar físico, mental e social e não somente a 

ausência de doença ou incapacidade, que corresponde à definição de saúde da 

OMS.   

Leidy, Revicki e Genesté (1999, cit. por Contente, 2012, p.19) definem a 

qualidade de vida (QdV) como a perceção subjetiva de satisfação ou felicidade 

com a vida em domínios que são importantes para o indivíduo.   

Existe, atualmente, uma grande preocupação com os indicadores da 

qualidade de vida (QdV), pois as pessoas querem cada vez mais viver mais 

anos, sendo que estes devem ser passados de forma saudável e atingindo o 

bem-estar a todos níveis (físico, funcional, psicológico e social).   
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O conceito de qualidade de vida (QdV), apresenta-se como um conceito 

moderno e tal como todos os outros conceitos, tem vindo a evoluir ao longo da 

história. Como refere a OMS (1994) quando diz que ter qualidade de vida não é 

só a ausência de doença, é também analisar factores aliados a esta temática 

como a longevidade, satisfação no trabalho, salário, lazer, relações familiares, 

prazer e espiritualidade.  

A qualidade de vida abrange vários níveis da vida do indivíduo, 

principalmente o estado emocional, a saúde, a dimensão social, física e psíquica.   

Existem distintas definições da qualidade de vida, no entanto em todas elas 

há concordância em relação ao bem-estar a todos os níveis. 

Para o idoso, o conceito de qualidade de vida (QdV) deve ser visto numa 

perspetiva multidimensional uma vez que não é apenas o resultado dos fatores 

biológicos, psicológicos e sociais, mas também da interação com a sociedade, 

podendo também estar relacionada com a ausência de doença, com um bom 

funcionamento cognitivo e físico, e com a questão da autonomia relacionando-a 

com as mudanças que ocorrem a nível biológico e social.  

“A qualidade de vida é para o idoso a percepção individual da sua posição na 

vida, no contexto da cultura e sistema de valores, nos quais se vive e em relação 

com os objectivos, expectativas, padrões e preocupações de cada indivíduo. É 

um amplo conceito de classificação afectado de um modo complexo pela saúde 

física do indivíduo, relações sociais, nível de independência e suas relações com 

características salientes do seu meio ambiente “(World Health Organization 

Quality of Life Assessment - WHOQOL, 1995, p. 28, cit. in Silva, 2011, p.9).  

No que diz respeito à qualidade de vida da pessoa idosa deve ter-se em 

consideração a dimensão material, emocional, social e de saúde. No entanto, o 

aspeto mais valorizado na qualidade de vida do idoso é a saúde.    

Como já referi anteriormente a qualidade de vida (QdV) engloba vários 

níveis (físico, funcional, psicológico e social), o que leva a que a qualidade de 

vida dos idosos, mais do que os outros grupos etários, seja influenciada por estes 

fatores, podendo afirmar-se que este conceito nesta faixa etária se encontra 

relacionada como cada pessoa experiencia o processo de envelhecimento. 
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Llobet et al. (2011, cit. por Azevedo, 2015, p.40) e Neri (2000, cit. por 

Azevedo, 2015, p.40) referem que definir qualidade de vida na velhice é algo 

complicado, uma vez que, a velhice e a qualidade de vida são dependentes do 

tempo.  

Neri (2003, cit. por Azevedo, 2015, p.40) defende que o conceito de 

qualidade de vida na velhice está diretamente relacionado com a presença de 

condições ambientais que possibilitem às pessoas idosas desempenhar 

comportamentos adaptativos. 

Jacob (2007, cit. por Romão, 2013, p.21) ao investigar vários estudos sobre 

a qualidade de vida dos idosos verificou que esta depende principalmente do 

facto de possuir autonomia para executar as atividades do dia-a-dia, manter uma 

relação familiar e/ou com o exterior regular, ter recursos económicos suficientes 

e realizar atividades lúdicas e recreativas regularmente.  

O possuir uma boa qualidade de vida é um dos principais objetivos do ser 

humano. 

 

Figura 1- Representação da QdV por níveis (de acordo com Pimentel, 
2006)  

  

  

  

  

 

 

Fonte: (Silva, (2011). Qualidade de vida do idoso institucionalizado em meio rural.) 

 

De acordo com Pimentel (2006, cit. por Silva, 2011, p.10) esta pirâmide 

permite representar a qualidade de vida global do indivíduo, no topo encontra-se 

a qualidade de vida ótima, no nível intermédio estão definidas as dimensões para 

percebermos se existe qualidade de vida e no nível inferior encontram-se as 

componentes de cada dimensão da QdV (física, psicológica, espiritual, social).   
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“A qualidade de vida de uma população depende de suas condições de 

existência, do seu acesso a certos bens e serviços económicos e sociais: 

emprego, renda, educação básica, alimentação adequada, acesso a bons 

serviços de saúde, saneamento básico, habitação, transporte de boa qualidade 

etc. É bom lembrar que o conceito de bem-estar, de qualidade de vida, varia de 

sociedade para sociedade de acordo com cada cultura. (Serra et al, 2006, p. 54, 

cit. por Silva, 2011, p.11).” 

Estudos revelados por Llobet et al. (2011, cit. por Azevedo, 2015, p.41) na área 

da qualidade de vida indicaram que as pessoas idosas consideram vários fatores 

importantes, entre eles: “saúde, autonomia, fatores psicológicos (solidão, 

personalidade), ambiente adequado (habitação, ambiente social, serviços), 

fatores sociais (isolamento social), autoestima e dignidade, privação económica”.  

8. COVID-19 e Envelhecimento 
Atualmente, estamos a atravessar, a nível mundial, uma crise pandémica 

provocada pelo vírus COVID-19, que tem trazido com ela muitos problemas 

associados. Uma vez que a população idosa é considerada população de risco, 

tem uma maior probabilidade de contrair a doença e por consequência gerar 

taxas de mortalidade mais elevadas, devido a todos os problemas que esta faixa 

etária possui.  

Como tal, Portugal, está perante dois problemas que se reforçam um no 

outro, o facto de ser um país envelhecido e de estar a passar por uma pandemia 

(Cunha, 2020, Jornal “Interior do Avesso”).  

Com a pandemia têm-se intensificado as dificuldades existentes no que 

concerne no apoio aos idosos. Tal como referido anteriormente, esta faixa etária 

é considerada um grupo de risco pelo que, houve necessidade de implementar 

medidas com o intuito de os proteger o que, no entanto, têm conduzido a um 

maior nível de isolamento. Os idosos que estão em casa porque se encontram 

sozinhos uma vez que as famílias tiveram a tendência em afastar-se e frequentar 

menos a casa dos seus familiares e os que estão institucionalizados porque 

deixaram de ter o aconchego e visita das famílias. Este isolamento social tem 

trazido com ele consequências para a saúde física e mental – ansiedade, 

depressão, doença cardíaca, entre outros problemas que já eram notórios antes 
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da pandemia, mas que vieram agravar-se (Governo, 2020, Jornal “a voz do 

operário). 

Com esta situação, foi possível observar que as estruturas residenciais 

para idosos não estavam preparadas para uma pandemia, sendo as condições, 

em muitas delas, deficitárias (Cabral, 2020, Jornal “Observador”).  

E mais uma vez, percebeu-se, que a pessoa idosa não é tratada como um 

cidadão de pleno direito, sendo que não existe uma participação cívica por parte 

destes. Desta forma, é necessário repensar o envelhecimento e as políticas 

neste âmbito, é preciso que os idosos sejam vistos como um grupo social a que 

todos nós pertencemos e não como um grupo social específico (Cunha, 2020 

Jornal “Interior do Avesso”).  

Com toda esta situação que está a ser vivenciada, percebeu-se que o 

envelhecimento deve ser um processo ativo em diversos âmbitos, por exemplo, 

atualmente, a população comunica através da tecnologia, como é que os idosos 

vão comunicar se não acompanham a evolução em termos da tecnologia de 

informação e comunicação, sendo assim pertinente haver uma 

aprendizagem/educação ao longo de toda a vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Parte II: Estudo Empírico  

1. Metodologia 
A metodologia é uma fase do processo de investigação onde se delimitam 

os métodos que serão usados de forma a obter respostas às questões de 

investigação colocadas.  

A metodologia é “a parte de uma ciência que estuda os métodos aos quais 

se recorre” (Robertis, 2011, p.64). Assim, a metodologia, possibilita que 

estudemos e determinemos a ou as “maneiras de fazer”, ou seja a forma de atuar 

seguindo uma certa ordem e métodos.  

O método é “a maneira de fazer (dizer ou ensinar) uma coisa seguindo 

certos princípios e com uma certa ordem” (Robertis, 2011, p.64).  

É essencial que se consiga separar e definir cada uma das fases do 

processo de intervenção, uma vez que muitas das vezes estas confundem-se e 

sobrepõem-se. São estas fases que vão levar a uma “sistematização da prática”, 

permitindo que se encontrem “os pontos comuns em situações distintas” e ainda 

apreender o trabalho como “uma sequência lógica e coerente de ações que se 

imbricam e tendem para um dado fim.” (Robertis, 2011, p.78)  

A metodologia de intervenção, segundo Cristina de Robertis, obedece a 

sete fases que se encontram isoladas, mas em simultânea ligação, sendo elas 

as seguintes: 1- Determinação do Problema Social ou do Pedido; 2- Análise da 

Situação; 3- Avaliação Diagnóstica; 4- Elaboração do Projeto de Intervenção; 5- 

Implementação do Projeto de Intervenção; 6- Avaliação dos Resultados; 7- 

Encerramento da Ação. Podendo estas 7 fases agruparam-se em apenas três 

que correspondem, à análise da situação, ao diagnóstico e ao tratamento.  

1ª Fase: Determinação do Problema Social ou do Pedido  

O pedido corresponde à primeira etapa da metodologia de intervenção, ou seja, 

este é o ponto de partida de toda a intervenção.  

2ª Fase: Análise da Situação  

A análise da situação, segundo Robertis (2011, p.79) “consiste numa recolha de 

informações sobre a pessoa, sobre a sua situação, sobre o contexto global e 
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sobre as instituições e organismos sociais”, ou seja, é a recolha de todos os 

elementos referentes a um problema. A análise da situação surge a partir de dois 

eixos interdependentes, sendo eles: a análise global do setor de intervenção e o 

problema referido.  

3ª Fase: Avaliação Diagnóstica  

O processo de avaliação diagnóstica, consiste em conhecer, compreender, 

formular hipóteses e de seguida conceber um diagnóstico, este é um processo 

que está presente desde o início e dura até ao fim da intervenção. Nesta fase, 

através dos elementos recolhidos na segunda fase, elabora-se uma síntese e 

uma interpretação dos dados, de modo a formular as hipóteses de trabalho. A 

avaliação diagnóstica deve ser centrada nas dificuldades que se pretendem 

resolver, sendo este um processo contínuo e dinâmico e sempre provisório, pois 

pode ocorrer revisões quando uma situação que acreditávamos estar 

compreendida, vêm ser explicada de forma diferente através de novos factos. A 

avaliação diagnóstica ou diagnóstico é uma síntese explicativa onde se avalia e 

se compreende a dinâmica do problema, sendo que esta fase termina com a 

elaboração de um projeto de intervenção.  

Segundo Robertis (2011, p.108) "(…) O princípio em que se assenta a avaliação 

diagnóstica é o de que é necessário conhecer e compreender para agir de 

maneira eficaz. Trata-se de facto de conhecer para saber.”  

4ª Fase: Elaboração do projeto de intervenção  

Esta fase encontra-se interligada à fase anterior, uma vez que resulta dela e faz 

parte dela, pois o projeto de intervenção que se elabora tem como base a fase 

anterior, pois é aí que se definem os objetivos concretos que podem levar à 

mudança. A elaboração do projeto de intervenção prevê três operações, a 

primeira consiste em determinar os objetivos de intervenção específicos. A 

segunda consiste em determinar o nível de intervenção, centrando a sua ação 

num individuo, numa família, num grupo, numa comunidade, numa instituição 

social ou numa envolvente. A terceira e última operação consistem em selecionar 

a forma de intervenção e as estratégias a utilizar.  
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5ª Fase: A implementação do projeto comum  

Nesta fase coloca-se em prática o projeto de intervenção.  

6ª Fase: Avaliação dos Resultados  

Segundo Robertis “o conceito de avaliação remete para a ideia de valor”. A 

avaliação consiste em avaliar as mudanças ocorridas entre o início e o fim da 

intervenção. A avaliação dos resultados pode ser parcial ou final, parcial é 

quando a avaliação ocorre a meio da intervenção para perceber como está a 

situação e se necessário reajustar os objetivos do trabalho, a final é quando se 

trata de concluir a intervenção, sendo que a avaliação está presente ao longo de 

todo o processo de intervenção “pode servir de trampolim para reajustar as 

estratégias ou para rever os objetivos.” (Robertis, 2011, p. 220/ 224)  

A avaliação dos resultados da intervenção prepara o fim da intervenção. É neste 

momento que se identificam quais as mudanças que ocorreram, os resultados 

positivos e negativos e quais foram os objetivos definidos que conseguiram ser 

atingidos. O procedimento de avaliação dos resultados revela conhecimentos 

acerca da situação das pessoas, da sua evolução, dos obstáculos e facilidades 

na capacidade de resolução dos problemas sociais emergentes, as 

necessidades primárias e secundárias e quais os recursos existentes.  

7ª Fase: Finalização da ação/ Fim da Intervenção  

O fim da intervenção é a ultima fase do processo após a concretização de todas 

as outras fases que estão mencionadas acima. No entanto, segundo Robertis 

(2011, p.21), esta fase “é pouco desenvolvida, negligenciada ou raramente 

estudada.” A intervenção em qualquer situação, seja familiar, individual ou em 

grupo, só pode ser limitada no tempo. Tendo toda a intervenção um início, um 

desenvolvimento e um fim ou encerramento da intervenção. O fim da intervenção 

pode ocorrer em qualquer momento do processo e por diversos motivos, mesmo 

quando o processo não é concluído. 

2. Formulação do objeto de estudo 
O tema é aquilo que se pretende estudar e pesquisar, ou seja, é o assunto 

em torno do qual se vai realizar a pesquisa sendo que este pode ser sugerido 

pelo orientador ou pode surgir pelo próprio investigador. O tema, ao longo da 
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pesquisa, pode sofrer alterações para que fique definitivamente definido 

(Marconi & Lakatos, 2003). 

Sendo assim, o tema da investigação em questão incidiu sobre: 

“Qualidade de vida, bem-estar e envelhecimento – um olhar pela realidade na 

aldeia de Vila Ruiva”.  

Esta investigação tem como base uma questão de partida. Segundo 

alguns autores, para ser uma boa questão de partida tem que ser clara, 

exequível e pertinente e ter como base a manifestação da vontade do 

investigador em mostrar as suas ideias e vontades. Segundo Quivy e 

Campenhoudt (1995, p.34), “traduzir um projeto de investigação sob a forma de 

uma pergunta de partida só será útil se essa pergunta for corretamente 
formulada”.  

Assim sendo, o presente trabalho será desenvolvido em torno da seguinte 

questão de partida: “Como é que os idosos na aldeia de Vila Ruiva vivenciam a 

experiência do envelhecimento?”.  

Tendo em conta que a questão de partida mencionada foi a base do 

presente trabalho, foi necessário estabelecer-se objetivos para a mesma que 

segundo Prodanov & Freitas (2013, p.124, cit. por Carmo, 2017, p.74), 

expressam o para quê da pesquisa, indicando assim o que se pretende com 

determinado estudo.  

Assim, os objetivos gerais refletem uma visão mais geral do que se 

pretende analisar, “Vincula-se diretamente à própria significação da tese 

proposta pelo projeto.” (Prodanov & Freitas, 2013, p.124 cit. por Carmo, 2017, 
p.75).  

Ao que respeita aos objetivos específicos estes são mais precisos no que 

se pretende estudar “Têm função intermediária e instrumental, permitindo, de um 

lado, atingir o objetivo geral e, de outro, aplicar este a situações particulares.” 

(Prodanov & Freitas, 2013, p.124 cit. por Carmo, 2017, p.75). 
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Assim, o objetivo geral do nosso estudo é: Compreender a realidade vivenciada 

pelos idosos na aldeia de Vila Ruiva. 

Objetivos específicos: 

 Compreender de que forma os idosos vivenciam o processo de 

envelhecimento. 

 Compreender se existe qualidade de vida e bem-estar nos idosos da 

Aldeia de Vila Ruiva. 

 Identificar necessidades e problemas sociais na população idosa da 

Aldeia de Vila Ruiva. 

 Compreender o impacto da pandemia na vida dos idosos da Aldeia de 

Vila Ruiva. 

 Propor um projeto de intervenção. 

 

3.   Descrição dos procedimentos metodológicos  
De acordo com aquilo que se pretende estudar, o presente trabalho 

classifica-se como um estudo exploratório e descritivo de natureza qualitativa e 

quantitativa. Designa-se de exploratório, porque pretendemos explorar quais os 

fatores que estão na base de uma determinada realidade, neste caso, a 

qualidade de vida, bem-estar e o envelhecimento, na aldeia de Vila Ruiva. 

Designa-se de Descritivo, porque através de uma amostra da população de Vila 

Ruiva, pretendeu-se a descrição das características daquela população, neste 

caso, perceber e analisar como é que os idosos na aldeia de Vila Ruiva 

vivenciam a experiência do envelhecimento. 

Quanto à sua natureza, o presente trabalho, é qualitativo e quantitativo. O 

método qualitativo tem como objetivo a interpretação e a descrição dos 

fenómenos, enquanto o método quantitativo é um processo que recolhe dados 

observáveis e calculáveis. Neste trabalho, o estudo qualitativo corresponde à 

entrevista, ou seja, os resultados obtidos através da mesma e o estudo 

quantitativo corresponde às escalas de medida aplicadas, nomeadamente, a 

Escala de satisfação com a vida – SWLS e a Escala de Qualidade de Vida - 

WHOQOL-Old. 
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4.   Caracterização da amostra 
A população do presente estudo corresponde à população residente na 

Aldeia de Vila Ruiva com 65 ou mais anos.  

Não sendo possível recolher e analisar dados de todos os indivíduos 

(Universo), será apenas considerada uma parte destes, sendo assim constituída 

a amostra. 

O universo contava com 115 indivíduos com 65 ou mais anos e residentes 

na Aldeia de Vila Ruiva e a referida amostra conta com a participação de 10 dos 

115 indivíduos. 

A amostra define-se como “uma parcela convenientemente selecionada 

do universo (população); é um subconjunto do universo.” (Marconi & Lakatos, 

2003, p.163) 

No presente trabalho a amostra é considerada uma amostra por 

conveniência, uma vez que a mesma é constituída tendo em conta a 

conveniência da aluna, pois são pessoas que estão ao seu alcance e que se 

encontram disponíveis para responder ao que for solicitado. 

Breve caracterização sociodemográfica do território 

Aldeia de Vila Ruiva 

A aldeia de Vila Ruiva pertence ao Concelho de Cuba, situada na NUT I 

(Portugal Continental), na NUT II (Alentejo) e na NUT III (Baixo Alentejo), 

pertence ao Distrito de Beja.  

O Concelho de Cuba encontra-se dividido em 4 freguesias, sendo a Aldeia 

de Vila Ruiva sede da Freguesia de Vila Ruiva e Albergaria dos Fusos uma das 

4 pertencentes ao concelho de Cuba. A referida freguesia possui 20,12 km² de 

área e em 2011 (à data dos Censos) a Freguesia, contava com 467 habitantes. 

Entre os anos de 2011 e 2019, segundo os dados Estatísticos do INE, o 

Concelho de Cuba, sofreu um decréscimo de 303 habitantes, passando de 4898 

para 4595 habitantes, tendo este número uma enorme tendência para diminuir, 

realidade esta vivenciada em todas as freguesias do Concelho.  



33 
 

Sendo Vila Ruiva uma aldeia do interior onde a taxa de natalidade é baixa 

e as pessoas em atividade ativa migram para as zonas urbanas em busca de 

vida melhores, faz com que se vá perdendo habitantes e consequentemente 

predomine uma população envelhecida. 

Tal como podemos verificar, através dos dados estatísticos do INE, entre 

2011 e 2019, a taxa bruta de natalidade sofreu um decréscimo no Concelho, de 

1,8% passando de 9,2% para 7,4% sendo que a taxa bruta de mortalidade sofreu 

um acréscimo de 3,5%, passando de 14,1% para 17,6%, durante o mesmo 

período temporal. Através dos dados podemos perceber que existe um 

decréscimo na população, uma vez que houve um acréscimo da taxa bruta de 

mortalidade em detrimento da taxa bruta de natalidade.  

No que diz respeito, ao Índice de Envelhecimento, segundo os dados 

Estatísticos do INE, houve um decréscimo entre 2011 e 2019, passando de 

169,7% para 166,2%, no entanto o valor referente a 2019 é superior ao Nacional, 

sendo este 163,2%. Isto ocorre devido à diminuição do peso das classes etárias 

mais jovens face ao número de pessoas mais idosas. Tratando-se de um 

Concelho do interior é normal que o índice de envelhecimento seja superior ao 

nacional pois os jovens tendem em descolar-se para as zonas urbanas 

permanecendo as pessoas mais velhas nas zonas rurais. 

5.   Instrumentos de recolha de dados 
De acordo com o presente trabalho, os instrumentos de recolha de dados 

utilizados foram: a Entrevista, a Escala de Qualidade de Vida - WHOQOL-OLD 

e a Escala de Satisfação com a Vida - SWLS.  

Os instrumentos de recolha de dados subdividem-se em instrumentos 

qualitativos e quantitativos, de acordo com os instrumentos utilizados podemos 

classificar a Entrevista como um instrumento qualitativo e a Escala de Qualidade 

de Vida – WHOQOL-OLD e a Escala de Satisfação com a Vida – SWLS como 

instrumentos quantitativos. 

 Entrevista estruturada 

A entrevista é considerada “um encontro entre duas pessoas, a fim de que 

uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto” (Markoni & 



34 
 

Lakatos, 2003, p.195) havendo um contacto direto entre o investigador e o 

interlocutor. As entrevistas é um instrumento de recolha de dados bastante 

utilizado na investigação social. Para Goode e Hatt (1969:237, cit. por Markoni & 

Lakatos, 2003, p.196), a entrevista "consiste no desenvolvimento de precisão, 

focalização, fidedignidade e validade de certo ato social como a conversação".  

A Entrevista estruturada é quando o entrevistador define as perguntas a fazer, 

seguindo um guião pré-estabelecido.  

 Escala de satisfação com a vida – SWLS 

A Escala de Satisfação com a Vida (Satisfaction with life scale –SWLS), 

foi desenvolvida e validada por Diener et al. (1985, cit. por Cardiga, 2016, p.44) 

tendo sido validada, em Portugal, por Neto et. al. (1990, cit. por Cardiga, 2016, 

p.46), num estudo realizado com uma amostra de 308 professores do ensino 

básico e secundário, contando com sete alternativas de respostas.  

Mais tarde, Simões (1992, cit. por Cardiga, 2016, p.46), realizou outra 

validação da escala, através da qual retocou alguns aspetos e reduziu para cinco 

o número de alternativas de resposta (1-Discordo muito; 2-Discordo um pouco; 

3-Não concordo, nem discordo; 4-Concordo um pouco e 5-Concordo muito) e 

também o número de questões, todas elas formuladas de forma positiva. 

A referida Escala tem como objetivo avaliar o juízo subjetivo que cada 

indivíduo faz sobre a qualidade da sua vida, tendo em conta a maneira como 

experienciam a vida. 

Esta é de fácil compreensão, aplicação e cotação podendo ser utilizada com 

adultos de todos os níveis etários.  

Os resultados possíveis de obter com a referida escala, variam entre um 

mínimo de 5 pontos e um máximo de 25 pontos, sendo o valor médio de 15 

pontos. Quanto mais elevado for o valor maior será a Satisfação com a Vida. 

 Escala de Qualidade de Vida - WHOQOL-Old 

A Escala de Qualidade de Vida foi traduzida e adaptada para a população 

portuguesa por Vilar et al. (2010, cit. por Rodrigues, 2019, p.21).  
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Esta escala é constituída por 28 itens, estando as respostas organizadas 

em escalas de tipo Likert de 5 pontos, podendo variar entre 1 e 5 pontos, os 

referidos itens encontram-se agrupados em sete facetas, sendo estas: 

Funcionamento Sensorial, “avalia o funcionamento sensorial e o impacto da 

perda de capacidades sensoriais na participação em atividades e na interação”; 

Autonomia, “avalia a capacidade para viver de forma autónoma/independência 

e tomar decisões”; Atividades Passadas, Presentes e Futuras, “avalia a 

satisfação com objetivos alcançados na vida e projetos a realizar”; Participação 

Social, “avalia a participação em atividades do quotidiano, nomeadamente, na 

comunidade”; Morte e Morrer, “avalia preocupações e medos sobre a morte e o 

morrer”; Intimidade, “avalia a capacidade para ter relações pessoais e íntimas” e 

Família/Vida Familiar, “avalia a satisfação com o tempo passado em família, o 

apoio e as relações familiares e o sentido de valor do idoso na família” (Vilar et 

al., 2015, p.4 cit. por Carmo, 86), cada uma destas facetas contêm quatro itens.  

Os resultados neste instrumento de avaliação podem ser obtidos por 

faceta ou de forma global. Por faceta, é realizada a soma das respostas dadas 

nos quatros itens, podendo os valores variar entre 4 e 20 pontos. De forma 

global, ou seja, a soma de todas as facetas perfazendo o total dos 28 itens, os 

valores podem variar entre 28 e 140 pontos. Quanto mais alto for o valor do 

somatório melhor será a perceção da qualidade de vida.  

Os itens 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10 estão formulados na negativa, tendo que ser 

reconvertidos (Vilar et al., 2010, cit. por Rebelo, 2015, p.55). 

Tabela 1 - Facetas da escala WHOQOL-OLD e respetivos itens 

Fonte: Vilar et al. (2010, p.242 cit. por Rodrigues, 2019, p.22) 

 



36 
 

20%

80%

GÉNERO

Masculino Feminino

40%

50%

10%

ESTADO CIVIL

Casado(a) Viúvo(a)

Solteiro(a) Divorciado(a)

6.   Procedimento e tratamento de dados 
Com a amostra selecionada, passou-se à fase da aplicação dos 

instrumentos de recolha de dados. Todos os participantes foram esclarecidos 

acerca do estudo e para que serviria, tendo sido informados que as informações 

dadas eram exclusivamente para o estudo em questão, garantindo-se 

confidencialidade e anonimato.  

Quer a entrevista estruturada quer as escalas de medida utilizadas foram 

aplicadas individualmente a cada um dos participantes.  

No que diz respeito à análise dos dados recolhidos, na entrevista 

estruturada foi utilizada a análise de conteúdo. Nas escalas de medida foi 

realizado um tratamento estatístico, tendo em conta a escala de medida de cada 

uma delas.  

7.   Apresentação dos resultados 
 Caracterização sociodemográfica da amostra  

Neste primeiro ponto, irá identificar-se o género, o estado civil, a idade e a 

profissão dos elementos da amostra.  

Gráficos 4 
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Elaboração Própria 

Como já tinha sido referenciado, a amostra conta com 10 elementos com 

65 ou mais anos sendo a maioria do sexo feminino. Quanto ao estado civil dos 

elementos da amostra, 50% são viúvos (as) o que equivale a 5 elementos, 40% 

casados (as) e 10% solteiros (as).  

No que diz respeito às idades dos elementos da amostra, existe uma 

grande predominância entre o intervalo de idades entre os [75 – 80] anos.  

Relativamente às profissões que eram desempenhadas pelos elementos 

da amostra podemos observar que a maioria dividia-se entre os trabalhos rurais 

e os serviços domésticos, o que nos leva a perceber que estamos perante uma 

população com características de um meio rural.  

 

 Análise de Conteúdo - Entrevista estruturada aos Idosos da Aldeia de 
Vila Ruiva  

Após a realização das entrevistas procedeu-se à Análise de Conteúdo das 

mesmas que será apresentada de uma forma geral através do seguinte quadro. 
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Tabela 2 

Categorias Subcategorias Unidades de Registo 
 
 

Qualidade de 
vida, bem-estar 

e o 
envelhecimento 

1. Significado atribuído ao 

processo de 

envelhecimento 

E1: “É ver passar os anos e deixar de conseguir fazer 

certas coisas” 

E2: “É triste” 

E3: “Passar os anos” 

E4: “Deixar de ser jovem” 

E5: “Fiquei triste, não quero ser velha” 

E6: “Vida, sabedoria” 

E7: “É sinal que já vivi alguns anos e que estou a perder a 

qualidade de vida que tinha” 

E8: “Perder capacidades e ter dificuldades”  

E9: “É ser muito velha” 

E10: “Deixar de ter saúde” 
2. Significado atribuído à 

Qualidade de Vida 
E1: “Não ter doenças, passear mais e divertir-me mais” 

E2: “É ter saúde” 

E3: “Ter saúde” 

E4: “Fazer por ela” 

E5: “Ser feliz” 

E6: “Sem faltas, calmo e a família” 

E7: “Não ter faltas e puder fazer todos os trabalhos” 

E8: “Ter coisas que não tenho” 

E9: “Conseguir fazer as suas coisas” 

E10: “É estar bem” 
3. Sentimento de Bem-estar E1: “ Sentir-me bem de saúde e estar bem e perto da 

minha família” 

E2: “Estar bem e com a minha família” 

E3: “Ter a minha família perto” 

E4: “É ter satisfação” 

E5: “Estar bem” 

E6: “Tranquilidade” 

E7: “Estar feliz, tranquila, não ter problemas” 

E8: “Ter saúde” 

E9: “É estar bem, ter saúde” 

E10: “Ter saúde” 
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4. Caracterização da 

experiência de 

envelhecimento 

E1: “Tem sido uma experiência má porque cada vez tenho 

menos saúde” 

E2: “Boa” 

E3: “Boa e má” 

E4: “Tem sido boa” 

E5: “Tem sido boa” 

E6: “Boa” 

E7: “Triste, não sou a mesma pessoa, muitas falhas” 

E8: “Não tem sido boa, não esperava envelhecer tão 

depressa” 

E9: “Tem sido boa” 

E10: “Não tem sido muito ruim.” 
5. Relação entre 

Envelhecimento, 

Qualidade de Vida e 

Bem-estar 

E1: “Tem sido com qualidade de vida mas com bem-estar 

não” 

E2: “Não” 

E3: “Podia ser com mais” 

E4: “Não. Não tem sido boa” 

E5: “Tem, sim senhora” 

E6: “Sim” 

E7: “Sim. Não.” 

E8: “Não” 

E9: “Sim tem” 

E10: “Sim.” 
6. Sentimento atual ao nível 

do Bem-estar e 

Qualidade de Vida 

E1: “Sim, se não fosse a pandemia teria mais, pois 

aproveitava mais.” 

E2: “Tenho e sim.” 

E3: “Sim mas tinha mais se fosse autónoma” 

E4: “Sim ainda tenho. Sinto” 

E5: “Sim. Sinto.” 

E6: “Sim, mas com uma revolta.” 

E7: “Não. Nem pensar: Não” 

E8: “Não, gostava de ter mais saúde, conseguir fazer 

tarefas domésticas. Às vezes.” 

E9: “Não, acho que devia já ter morrido.” 

E10: “Acho. Sim” 
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7. Sentimentos de 

perda/falta 
E1: “Mais saúde só.” 

E2: “Mais saúde.” 

E3: “Sim, ser mais nova e independente.” 

E4: “Felizmente não.” 

E5: “Não me falta nada.” 

E6: “A mocidade.” 

E7: “Sim, falta-me principalmente um filho que partiu.” 

E8: “Não.” 

E9: “Não, tenho a minha família sempre para me apoiar.” 

E10: “Acho que não.” 
8. Melhorias ao nível da 

Qualidade de Vida e 

Bem-estar 

E1: “Não.” 

E2: “Não.” 

E3: “Não.” 

E4: “Deixar de trabalhar tanto.” 

E5: “Não.” 

E6: “Impossível, as amarguras da vida já não será 

possível.” 

E7: “Não, nunca mais vou ser a mesma.” 

E8: “Não.” 

E9: “Acho que não.” 

E10: “Parece-me que não, não sei.” 
9. Necessidades sentidas 

no dia-a-dia 

E1: “É ter dores e não puder fazer o que quero.” 

E2: “Ver bem.” 

E3: “Todas.” 

E4: “Nada.” 

E5: “Não tenho.” 

E6: “O desmembramento da família, principalmente os mais 

novos.” 

E7: “Como já disse, a falta do meu filho.” 

E8: “Não sinto nenhuma necessidade.” 

E9: “Sinto falta de ir à rua, de fazer as coisas sozinha.” 

E10: “Sinto que devia conseguir fazer mais coisas.” 
10. Influência da Pandemia 

na Qualidade de Vida e 

Bem-estar 

E1: “Sim, porque estou mais em casa e não posso 

passear.” 

E2: “Não, é igual.” 

E3: “Não.” 
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E4: “Ainda não me afetou nada.” 

E5: “Acho que não.” 

E6: “Sim, as preocupações da doença na família.” 

E7: “Sim, o afastamento da família.” 

E8: “Não.” 

E9: “Não, a minha vida contínua igual.” 

E10: “Sim porque não posso sair tanto.” 
11. Desejos expressos para o 

fim da pandemia 

E1: “Ir com a minha família passear a Fátima.” 

E2: “Gostava de ir ao campo andar.” 

E3: “Não sei, ver a minha família bem.” 

E4: “Tirar a máscara.” 

E5: “Gostava que ela não regressasse.” 

E6: “Aquele abraço.” 

E7: “Conviver com os amigos sem problemas.” 

E8: “Nada. A minha vida tem continuado igual.” 

E9: “De sair à rua, ir ver o sol.” 

E10: “De conviver.” 
12. Perspetiva para o futuro E1: “Cada vez pior, sem puder fazer nada.” 

E2: “Não sei.” 

E3: “Não sei.” 

E4: “Bom.” 

E5: “Como é a minha vida agora.” 

E6: “Viver o dia-a-dia, negro.” 

E7: “Triste.” 

E8: “Não imagino que vá ter uma vida diferente da que 

tenho.” 

E9: “Já não tenho futuro, é morrer.” 

E10: “Não sei.” 
Elaboração Própria 

 

Segundo os dados apurados nas Entrevistas aplicadas, podemos 

constatar que o Significado atribuído ao processo de envelhecimento varia 

consoante as vivências das pessoas. Já o Significado atribuído à Qualidade de 

Vida é entendido como “ter saúde”, “Não ter doenças, passear mais e divertir-

me mais”. 
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No que concerne ao Sentimento de Bem-estar entendem-no como “Ter 

saúde” o “Estar bem”.  

A forma como é caracterizada a experiência de envelhecimento varia 

consoante a pessoa em questão, havendo quem referencie que tem sido uma 

experiência boa ou má ou até mesmo uma mistura de ambas. No que diz respeito 

à questão 5, Relação entre Envelhecimento, Qualidade de Vida e Bem-estar, 

existem algumas respostas menos positivas pelo que referem que “Tem sido 

com qualidade de vida mas com bem-estar não” ou até mesmo que “Podia ser 

com mais”.  

A maioria da amostra acha que atualmente possui qualidade de vida e 

que até se sentem bem consigo próprios, mencionando que das poucas coisas 

que lhes falta para terem bem-estar e qualidade de vida é ter mais saúde.  

No que toca à questão 9, sendo que a questão se refere às maiores 

necessidades que sentem no dia-a-dia, existe uma discrepância nas respostas 

obtidas. 

Quanto à situação pandémica, em muitos elementos teve influência e 

noutros devido à sua situação familiar, em nada veio alterar, mantendo todas as 

suas rotinas. No entanto, muitos são os desejos que pretendem realizar quando 

a mesma terminar, coisas simples mas que poderão fazer a diferença na vida 

destas pessoas.  

Quanto ao futuro, a grande maioria não sabe como o imaginar pois este é 

sempre uma incógnita no entanto, a pandemia afetou bastante esta faixa etária 

uma vez que, ficaram mais isolados e mais afastados das suas famílias. 

 

 Tratamento estatístico da Escala de satisfação com a vida – SWLS 

A Escala de Satisfação com a Vida (Satisfaction with life scale –SWLS) é 

constituída por cinco questões, tendo o mesmo número de alternativas de 

resposta (1-Discordo muito; 2-Discordo um pouco; 3-Não concordo, nem 

discordo; 4- Concordo um pouco e 5-Concordo muito). Os resultados possíveis 

de obter com a referida escala, variam entre um mínimo de 5 pontos e um 
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máximo de 25 pontos, sendo o valor médio de 15 pontos. Quanto mais elevado 

for o valor maior será a Satisfação com a Vida. 

 

Tabela 3 

 

Elaboração própria 

 

De acordo com os resultados obtidos através dos elementos da amostra 

podemos verificar que os valores variam entre os 6 e os 35 valores, sendo que 

se verifica uma discrepância entre os valores obtidos.  

Como tal e apesar de haver uma discrepância nos valores podemos referir 

que o resultado no geral é favorável existindo uma satisfação com a vida que é 

 Em muitos 
campos a 
minha vida 

está próxima 
do meu ideal 

As minhas 
condições 

de vida são 
excelentes 

 

Estou 
satisfeito 

com a minha 
vida 

 

Até ao 
momento 

tenho 
alcançado as 

coisas 
importantes 
que quero 

para a minha 
vida 

 

Se pudesse 
viver a 

minha vida 
de novo não 

mudaria 
quase nada 

 

 

 

 

Total 

E1 3 1 6 6 1 17 

E2 4 2 7 7 1 21 

E3 4 2 2 5 7 20 

E4 7 7 7 7 7 35 

E5 6 7 7 7 7 34 

E6 6 6 4 5 4 25 

E7 2 1 1 1 1 6 

E8 6 5 6 2 7 26 

E9 7 4 6 7 7 31 

E10 6 7 5 7 6 31 
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percecionada de forma positiva, pois a média dos resultados obtidos (24,6) foram 

superiores ao ponto médio de 15. 

 

 Tratamento estatístico da Escala de Qualidade de Vida - WHOQOL-Old 

Esta escala é constituída por 28 itens, estando as respostas organizadas 

em escalas de tipo Likert de 5 pontos, podendo variar entre 1 a 5 pontos, os 

referidos itens encontram-se agrupados em sete facetas sendo que cada uma 

destas facetas contém quatro itens. Os resultados neste instrumento de 

avaliação podem ser obtidos por faceta ou de forma global. De forma global, ou 

seja, a soma de todas as facetas perfazendo o total dos 28 itens, os valores 

podem variar entre 28 e 140 pontos. Quanto mais alto for o valor do somatório 

melhor será a perceção da qualidade de vida. 

 
 
 
Tabela 4 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 
Funcionamento 

Sensorial 

11 6 17 20 20 10 17 9 7 14 

Autonomia 16 12 10 20 20 16 12 15 17 19 

Atividades 

passadas, 

presentes e 

futuras 

12 13 11 20 20 12 7 16 16 19 

Participação 

Social 

7 13 12 20 20 15 10 6 6 13 

Morte 6 15 19 16 20 17 14 16 16 15 

Intimidade 19 12 15 20 20 20 19 20 19 20 

Vida familiar 19 13 19 20 20 20 9 20 20 20 

Global 90 84 103 136 140 110 88 102 101 120 
Elaboração Própria  
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Como podemos verificar, através dos resultados globais obtidos a partir 

da amostra escolhida, todos os valores estão acima dos 80 pontos, havendo 

alguma discrepância entre eles. No entanto, todos eles apresentam uma boa 

perceção da qualidade de vida, pois o valor médio dos resultados obtidos foi de 

107,4, estando este acima do ponto médio da referida escala que é de 70. Como 

tal, pode afirmar-se que os elementos da amostra avaliam a sua qualidade de 

vida de forma positiva.  

No que diz respeito a cada uma das facetas: 

 Funcionamento sensorial – a pontuação nesta faceta pode variar entre os 

4 e 20 pontos, sendo que aqui o valor mais baixo é de 6 pontos e o mais alto 

é de 20 pontos, pelo que podemos verificar existir uma grande discrepância 

entre os valores apresentados. No entanto, podemos verificar que esta faceta 

é percecionada de forma positiva, tendo um valor médio de 13,1 pontos.  

 Autonomia – a pontuação nesta faceta pode variar entre os 4 e 20 pontos, 

sendo que aqui o valor mais baixo é de 10 pontos e o mais alto é de 20 

pontos, existindo assim uma discrepância entre os valores apresentados. No 

entanto, podemos verificar que esta faceta é percecionada de forma positiva, 

tendo um valor médio de 15,7 pontos. 

 Atividades passadas, presente e futuras - a pontuação nesta faceta pode 

variar entre os 4 e 20 pontos, sendo que aqui o valor mais baixo é de 7 pontos 

e o mais alto é de 20 pontos, existindo assim uma discrepância entre os 

valores apresentados. No entanto, podemos verificar que esta faceta é 

percecionada de forma positiva, tendo um valor médio de 14,6 pontos. 

 Participação Social - a pontuação nesta faceta pode variar entre os 4 e 20 

pontos, sendo que aqui o valor mais baixo é de 6 pontos e o mais alto é de 

20 pontos, existindo assim uma discrepância entre os valores apresentados. 

No entanto, podemos verificar que esta faceta é percecionada de forma 

positiva, tendo um valor médio de 12,2 pontos. 

 Morte - a pontuação nesta faceta pode variar entre os 4 e 20 pontos, sendo 

que aqui o valor mais baixo é de 6 pontos e o mais alto é de 20 pontos, 

existindo assim uma discrepância entre os valores apresentados. No entanto, 

apenas um valor foi abaixo de 10 pontos o que podemos perceber que esta 

faceta é percecionada de forma positiva, tendo um valor médio de 15,4 
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pontos, ou seja a morte é uma coisa que é bem percecionada não existindo 

o “medo” associado à mesma.  

 Intimidade - a pontuação nesta faceta pode variar entre os 4 e 20 pontos, 

sendo que aqui o valor mais baixo é de 12 pontos e o mais alto é de 20 

pontos, não existindo uma grande discrepância entre os valores 

apresentados. Podemos verificar que esta faceta é percecionada de forma 

bastante positiva, tendo um valor médio de 18,1 pontos. 

 Vida familiar - a pontuação nesta faceta pode variar entre os 4 e 20 pontos, 

sendo que aqui o valor mais baixo é de 9 pontos e o mais alto é de 20 pontos, 

existindo uma pequena discrepância entre os valores apresentados. 

Podemos verificar que esta faceta é percecionada de forma bastante positiva, 

tendo um valor médio de 18 pontos. 

Através da análise dos resultados obtidos em cada uma das facetas podemos 

concluir que a faceta que é percecionada de forma mais positiva é a da 

Intimidade e a que é percecionada de forma menos positiva é a faceta da 

Participação Social, pelo que deve ser uma das facetas que deve ser mais 

trabalhada com os elementos da referida amostra.  

 

8.  Análise e Discussão dos Resultados 
Após a apresentação dos resultados torna-se necessário realizar uma 

análise geral dos dados obtidos através da aplicação das Entrevistas 

Estruturadas e das Escalas de Medida SWLS e WHOQOL-Old à amostra de 10 

pessoas com 65 ou mais anos residentes na Aldeia de Vila Ruiva.  

Este trabalho tem como objetivos específicos: Compreender de que forma 

os idosos vivenciam o processo de envelhecimento; Compreender se existe 

qualidade de vida e bem-estar nos idosos da Aldeia de Vila Ruiva; Identificar 

necessidades e problemas sociais na população idosa da Aldeia de Vila Ruiva; 

Compreender o impacto da pandemia na vida dos idosos da Aldeia de Vila Ruiva; 

Propor um projeto de intervenção. 

Assim, e tendo em conta os objetivos deste trabalho, irá discutir-se os 

resultados de uma forma geral, no sentido de compreender qual a resposta à 
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questão de partida do estudo, “Como é que os idosos na aldeia de Vila Ruiva 

vivenciam a experiência do envelhecimento?”.  

Posto isto, de acordo com as entrevistas que foram aplicadas pode-se 

verificar que o Significado de Envelhecer varia consoante as vivências das 

pessoas. Ter qualidade de vida é entendido como “ter saúde”, “Não ter doenças, 

passear mais e divertir-me mais”, no que diz respeito ao bem-estar este é 

entendido como “ter saúde” ou “estar bem”.  

O processo de envelhecimento varia consoante a pessoa em questão, 

sendo que para umas tem sido uma boa ou má experiência e para outras tem 

sido uma mistura de ambas. Referem que o processo de envelhecimento “tem 

sido com qualidade de vida mas com bem-estar não” ou até mesmo que “podia 

ser com mais”. 

A maioria da amostra acha que atualmente possui qualidade de vida e 

que até se sentem bem consigo próprios, mencionando que das poucas coisas 

que lhes falta para terem bem-estar e qualidade de vida é ter mais saúde e que 

nada mais pode ser feito para melhorar a sua qualidade de vida e bem-estar. 

Quanto à situação pandémica, em muitos elementos teve influência e 

noutros devido à sua situação particular em nada veio alterar. No entanto, muitos 

são os desejos que pretendem realizar quando a mesma terminar, coisas 

simples como “De sair à rua, ir ver o sol”, que poderão fazer a diferença na vida 

destas pessoas.  

No que diz respeito à escala de medida de satisfação com a vida SWLS, 

os resultados obtidos entre os 6 e os 35 valores, verificando-se uma discrepância 

entre os valores obtidos. No entanto, o resultado no geral é favorável existindo 

uma satisfação com a vida de forma positiva, pois a média dos resultados obtidos 

foi de 24,6 valor superior ao ponto médio de 15.  

De acordo com a Escala de Medida da Qualidade de Vida, WHOQOL-Old 

pode verificar-se, através dos resultados globais obtidos que todos os valores 

estão acima dos 80 pontos, havendo alguma discrepância entre eles. No entanto, 

todos eles apresentam uma boa perceção da qualidade de vida, pois o valor 

médio dos resultados obtidos foi de 107,4, estando este acima do ponto médio 
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da referida escala que é de 70. Como tal, pode afirmar-se que os elementos da 

amostra avaliam a sua qualidade de vida de forma positiva.  

No que respeita à análise dos resultados obtidos em cada uma das 

facetas a investigadora pode concluir que a faceta que é percecionada de forma 

mais positiva é da Intimidade e a que é percecionada de forma menos positiva é 

a faceta da Participação Social, pelo que deve ser uma das facetas a ser mais 

trabalhada.  

Posto isto, é a altura indicada para se conseguir dar resposta à Questão 

de partida do presente estudo: “Como é que os idosos na aldeia de Vila Ruiva 
vivenciam a experiência do envelhecimento?”, pode concluir-se que existe 

uma discrepância como o processo de envelhecimento é vivenciado, pois este 

depende de pessoa para pessoa e tem a ver com as vivências de cada uma 

delas, no entanto referiram que atualmente possuem bem-estar e qualidade de 

vida sendo que nada mais poderia ser feito para contribuir para isso mesmo. 

Sendo que, a qualidade de vida é bem percecionada nos idosos da Aldeia de 

Vila Ruiva tal como a Satisfação com a sua vida. Das reflexões feitas aos 

resultados obtidos a partir dos três instrumentos utilizados, pode concluir-se que, 

existe necessidade de trabalhar a Participação social e fazer algo para que estes 

idosos tenham algum tipo de ocupação, pelo que será elaborado um Projeto de 

Intervenção que poderá vir a ser desenvolvido com esta faixa etária.  

 

Parte III - Proposta de Projeto de Intervenção 
Segundo Guerra, um projeto é “a expressão de um desejo, de uma 

vontade, de uma intenção, mas é também a expressão de uma necessidade, de 

uma situação a que se pretende responder. Um projeto é sobretudo, a resposta 

ao desejo de mobilizar as energias disponíveis com o objetivo de maximizar as 

potencialidades endógenas de um sistema de ação garantindo o máximo de 

bem-estar para o máximo de pessoas.” (Guerra, 2002, p. 126) 

Tendo em conta os resultados obtidos através dos instrumentos de 

recolha de dados, verificou-se que a qualidade de vida é bem percecionada nos 

idosos da Aldeia de Vila Ruiva tal como a Satisfação com a sua vida. No entanto, 

pode concluir-se que existe necessidade de trabalhar a Participação social e 



49 
 

fazer algo para que tenham algum tipo de ocupação no seu dia-a-dia de forma a 

puderem conviver uns com os outros e também com a sociedade de forma a 

conseguirem fazer algumas coisas que contribuam para a sua saúde, qualidade 

de vida e bem-estar e assim proporcionar uma melhor experiência do processo 

envelhecimento e um envelhecimento ativo.  

Assim o Projeto visa a criação de um Centro para Pessoas Idosas – 

“Envelhecer com Saúde” implementado ao nível da Junta de Freguesia de Vila 

Ruiva e Albergaria dos Fusos. Este seria composto por uma equipa 

multidisciplinar (Assistente Social, Psicólogo, Enfermeiro, Animador 

Sociocultural, Terapeuta Ocupacional, Técnico de Desporto) que desenvolvem 

rastreios de saúde, atividades/ações e ações de informação tendo em conta a 

qualidade de vida, bem-estar e necessidades da população.  

O projeto abrange toda a população idosa da Freguesia de Vila Ruiva e 

Albergaria dos Fusos não tendo qualquer tipo de custos para as mesmas.  

1. Finalidade do Projeto  
“As finalidades indicam a razão de ser de um projeto e a contribuição que 

ele pode trazer aos problemas e às situações que se torna necessário 

transformar.” (Guerra, 2002, p.163). 

A finalidade do presente Projeto será contribuir para a Saúde, Qualidade 

de Vida e Bem-estar da População Idosa e assim proporcionar uma melhor 

experiência do processo de envelhecimento minimizando as necessidades 

percecionadas promovendo também um envelhecimento ativo. 

2.  Objetivos Gerais e Específicos do Projeto 
Objetivo Geral:  

 Promover a Qualidade de Vida e o Bem-estar da População Idosa da 

Freguesia de Vila Ruiva e Albergaria dos Fusos.  

Objetivos Específicos:  

 Promover ações/atividades tendo em conta os interesses, desejos e 

necessidades da População idosa.  

 Contribuir para uma boa experiência do processo de envelhecimento; 
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 Promover um envelhecimento ativo; 

 Apoiar a população idosa; 

 Potenciar a participação social da população idosa; 

 Promover ações de sensibilização e formação no que diz respeito à 

Qualidade de Vida e Bem-estar da População idosa; 

 Potenciar a realização de rastreios de saúde à população idosa. 

3.   Público-Alvo 
O Projeto é dirigido à população com 65 ou mais anos da Freguesia de Vila Ruiva 

e Albergaria dos Fusos.  

4.   Recursos Necessários  
Recursos Humanos 

 Equipa do Projeto; 

 Profissionais das entidades parceiras; 

 

Recursos Materiais / Logísticos  

 Espaço para os Técnicos do Projeto; 

 Espaço para a realização das ações / atividades e rastreios a serem 

desenvolvidos no projeto; 

 Equipamento informático; 

 Material de desgaste; 

 Material de acordo com as ações / atividades e rastreios a serem 

desenvolvidos no projeto; 

 Transportes.  

5.  Avaliação 
O projeto de intervenção pode ser avaliado de três formas: avaliação ex-

ante que é a avaliação efetuada antes do projeto, a avaliação on-going que é a 

avaliação efetuada no decorrer do projeto serve para ajustar alguns aspetos de 

modo que a intervenção seja o mais proveitosa possível e por último a avaliação 

ex-post que é a avaliação realizada quando o projeto termina.  

Segundo Robertis (2011), a avaliação consiste em avaliar as mudanças 

ocorridas entre o início e o fim do projeto. A fase da avaliação é uma fase 
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importante do processo metodológico uma vez que é a partir desta que 

conseguimos perceber se o projeto teve ou não êxito e se foi eficaz ou não.  

A avaliação dos resultados pode ser parcial ou final, parcial é quando a 

avaliação ocorre a meio da intervenção para perceber como está a situação e se 

necessário reajustar os objetivos do trabalho, afinal é quando se trata de concluir 

a intervenção, sendo que a avaliação está presente ao longo de todo o processo 

de intervenção “pode servir de trampolim para reajustar as estratégias ou para 

rever os objetivos.” (Robertis, 2011, p. 220/ 224)  

“A avaliação é uma componente do processo de planeamento. Todos os 

projetos contem necessariamente um “plano de avaliação” que se estrutura em 

função do desenho do projecto e é acompanhado de mecanismos de 

autocontrolo que permitem, de forma rigorosa, ir conhecendo os resultados e os 

efeitos da intervenção e corrigir as trajetórias caso estas sejam indesejáveis. 

Esta tarefa, já de si difícil, é complexificada devido à grande diversidade de 

modelos e processos de avaliação disponíveis no mercado.” (Guerra, 2002, p. 

175) 

Deve ter-se em conta que a avaliação não serve apenas para avaliar os 

resultados finais, pois esta é um processo contínuo que se encontra articulado 

com a ação, sendo assim os resultados finais uma parte da avaliação. Posto isto, 

esta permite avaliar as mudanças produzidas na situação entre o início e o fim 

da intervenção. A avaliação dos resultados faz referência ao processo de medida 

de concretização ou não dos objetivos, compreende dois procedimentos: o da 

verificação dos resultados e o da análise dos procedimentos. Trata-se de dizer 

não só se os objetivos de partida foram atingidos, mas também como é que 

foram atingidos e fazer uma apreciação sobre as maneiras de fazer…” (Robertis, 

pág.221)  
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Considerações finais 
O aumento da esperança média de vida e o envelhecimento da população 

são um dos fenómenos mais preocupantes da sociedade portuguesa devido ao 

aumento da longevidade, redução da taxa de natalidade, o que leva a um 

aumento da população idosa, havendo assim uma grande discrepância entre o 

número de idosos e de jovens.  

Pelo facto de existirem cada vez mais idosos e da esperança média de 

vida estar cada vez mais elevada, é necessário perceber se os anos vividos são 

passados com qualidade de vida e bem-estar, daí surgir a ideia de compreender 

esse fenómeno na Aldeia de Vila Ruiva, uma vez que é uma aldeia rural com 

maior percentagem de população idosa comparativamente à percentagem de 

população jovem. 

Para além do processo de envelhecimento ser um processo muito 

delicado, atualmente, temos mais uma agravante, a crise pandémica provocada 

pelo COVID-19 que interfere na vida desta faixa etária de forma negativa pelo 

facto de serem considerados grupo de risco e consequentemente terem que 

manter o menor contacto possível com as pessoas que os rodeiam, o que leva 

ao seu isolamento.  

No presente trabalho foram utilizadas as Entrevistas estruturadas e duas 

escalas de medida, a Escala de satisfação com a vida – SWLS e a Escala de 

Qualidade de Vida - WHOQOL-Old de forma a conseguir obter a informação 

pretendida. Os três instrumentos de recolha de dados foram aplicados a 10 

pessoas com 65 ou mais anos residentes na Aldeia de Vila Ruiva.  

Tendo em conta os objetivos específicos do presente trabalho e 

respondendo a cada um deles pode dizer-se que, de acordo com a entrevista e 

escalas de medida a maioria dos idosos afirma que, atualmente, vivenciam o 

envelhecimento com qualidade de vida e bem-estar, no entanto o que cada um 

dos indivíduos entendem como qualidade e bem-estar difere um pouco, o ter 

qualidade de vida é entendido como “ter saúde”, “Não ter doenças, passear mais 

e divertir-me mais”, no que diz respeito ao bem-estar é entendido como “ter 

saúde” ou “estar bem”.  
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No que diz respeito às Escalas de medida, houve alguma discrepância 

nos valores de ambas. No entanto, os valores, em ambas são favoráveis e acima 

do ponto médio, existindo assim, no geral, uma satisfação com a vida de forma 

positiva e uma boa perceção da qualidade de vida. 

Através das reflexões feitas aos resultados obtidos nos três instrumentos 

de recolha de dados utilizados, pode-se concluir que, existe necessidade de 

trabalhar a Participação social e fazer algo para que tenham algum tipo de 

ocupação, pelo que foi elaborado um Projeto que poderá a vir a ser desenvolvido 

com esta faixa etária. 

A pertinência do projeto surge das necessidades encontradas através dos 

instrumentos de recolha de dados, sendo que o projeto, o Centro para Pessoas 

Idosas – “Envelhecer com Saúde” seria implementado na Freguesia de Vila 

Ruiva e Albergaria dos Fusos, abrangendo ambas as aldeias da Freguesia de 

forma a dinamizar atividades e ações para que estes idosos possam ter mais 

conhecimentos desta fase da vida onde se encontram e, sobretudo, para que os 

mesmos possam ter um envelhecimento mais saudável. 
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Apêndices 

1. Guião de Entrevista 
 

Guião de Entrevista  
 

A entrevista será aplicada no âmbito da Dissertação de Mestrado - “A qualidade de vida, bem-estar e o 

envelhecimento – um olhar pela realidade na aldeia de Vila Ruiva”, que se encontra inserida no 2º ano do Mestrado 

em Gerontologia Social e Comunitária. 

 
Objetivo Geral: Conhecer a realidade vivenciada pelos idosos na aldeia de Vila Ruiva. 

 
Os dados recolhidos serão apenas utilizados no âmbito do estudo em curso. Garante-se total anonimato e 
confidencialidade. 
 
Caracterização do entrevistado 
 
Sexo: 
Idade: 
Estado Civil:  
 
Qualidade de vida, bem-estar e o envelhecimento 

 

 

1. Como caracteriza a sua experiência de envelhecimento? Acha que tem sido boa? 
 
 
 

2. Acha que o seu envelhecimento tem sido acompanhado com qualidade de vida e bem-
estar? 

 
 
 

3. O que é para si Envelhecer? 
 
 
 

4. O que é para si a qualidade de vida? 
 

 

 

5. O que é para si o bem-estar? 
 
 
 

6. Atualmente, acha que a sua vida tem bem-estar? E qualidade de vida? 
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7. O que é que acha que lhe falta para ter bem-estar e qualidade de vida? 

 
 
 

8. Quais as maiores necessidades que sente no seu dia-a-dia? 
 
 

9. O que é que acha que poderia ser feito para melhorar a sua qualidade de vida e bem-
estar? 

 
 
 

10.  Acha que a situação pandémica que estamos a viver tem tido influência na qualidade de 
vida e bem-estar na sua vida? Se sim, como? 

 
 
 

11.  Como imagina o seu futuro?  
 

 
 
 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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2. Entrevistas aplicadas 
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Anexos 

1. Escala de Satisfação com a vida (SWLS) 
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3. Escala de Qualidade de Vida - WHOQOL-Old 
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