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Censos Sénior.
Idosos a viver
sós ou isolados
aumentam
1 7% num ano
Dados finais da operação Censos Sénior de
2014 mostram aumento de situações de risco.
GNR detectou 5766 novos casos de isolamento

5766
Aumento de idosos
sinalizados pela GNR este ano
na Operação Censos Sénior

33963
Idosos identificados, entre 15
de Janeiro e 1 5 de Fevereiro, a
viver sós e/ou isolados
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O", Durante o ano,
a GNR reforça o

patrulhamento e
dá apoio aos
idosos sinaliza-
dos no início do

ano

0? A Operação
Censos Sénior
2014 decorreu

entre 15 de

Janeiro e 1 5 de
Fevereiro e
envolveu as

equipas de pro-
gramas espe-
ciais dos vários

comandos da

GNR de todo o

país
ANTÓNIO PEDRO SANTOS

A operação esteve no terreno durante
um mês. Entre 15 de Janeiro e 15 de Feve-

reiro, os militares da GNR palmilharam
o país à procura de idosos a viver sozi-
nhos e/ou isolados. Os resultados da ope-
ração Censos Sénior de 2014 já estão
compilados e apontam para um aumen-
to das situações de risco. No total, a Guar-
da identificou 33963 idosos vulneráveis
- o que representa um aumento de 17%

face ao ano passado, quando foram sina-
lizados 28197 casos.

A maioria das situações detectadas diz

respeito a idosos a viver sozinhos. Segun-
do as contas da GNR, são pelo menos
21286 em todo o país. A este número jun-
ta-se os que estão isolados - em lugares
ermos ou sem vizinhança. Neste âmbito,
os militares sinalizaram 4281 situações.
Além destes casos, há ainda os de idosos

que sozinhos e isolados: este ano foram
encontrados 3026. As estatísticas da GNR
englobam também situações em que os
velhos até nem vivem sós ou longe de
tudo, mas que necessitam de apoio e

acompanhamento especial. "É o caso dos

que podem viver com outros idosos num
prédio com várias habitações, mas que
têm, por exemplo, problemas graves de
mobilidade", explica ao i o major Paulo
Poiares, chefe da repartição de Progra-
mas Especiais do Comando Operacional

da GNR. Neste grupo estão sinalizados
5370 casos.

Apesar do aumento no número de ido-
sos vulneráveis, as zonas do pais que apre-
sentam mais riscos mantêm-se. "São sobre-

tudo as regiões do Interior", conta Pau-
lo Poiares. O distrito de Viseu continua
a liderar a tabela - à semelhança do ano
passado -, com um total de 3745 casos,
seguido por Beja, onde foram registadas
3745 situações. Seguem-se Portalegre,
com 2869 idosos sinalizados, Bragança
com 2791 e a Guarda com 2745.

Em 2013, na terceira edição do progra-
ma, o número de idosos detectados a viver
sós ou isolados já tinha aumentado. Com-

parativamente com 2012, foram identifi-
cadas mais 5196 situações, o que corres-
pondeu a um aumento de 22,6 %. O major
Paulo Poiares explica que o aumento veri-
ficado, anos após ano, tem a ver com a
própria implementação da operação no
terreno. 'Todos os anos conseguimos che-

gar a mais sítios e recebemos mais con-
tactos de pessoas que conhecem situa-
ções e nos alertam", justifica. Recuando
ao ano de 2011, a GNR identificou quase
mais 13 mil idosos do que em 2010, pas-
sando o número final de 15 596 para 28
mil. E Viseu, Bragança (2587 casos), Guar-
da (2418), Évora (2373), Beja (2047) e Cas-

telo Branco (2007) eram os distritos com

mais problemas detectados.

DESERTIFICAÇÃO E ENVELHECIMENTO Mas,
dizem sociólogos ouvidos pelo /, há outros
factores que podem justificar o aumen-
to de idosos a viver em situação de ris-
co. Desde logo, adianta o investigador
Manuel Villaverde Cabral, o facto de as
aldeias estarem cada vez mais vazias. O
último Censos, de 2011, comprova-o: mes-
mo que as pessoas não abandonem o
Interior do país, as estatísticas mostram
que tendem a concentrar-se nas sedes
de concelho. "Para estarem mais perto
dos serviços", justifica o sociólogo. "O

que se verifica é que a certa altura não
há ninguém nas aldeias para se ocupar
dos mais velhos", acrescenta.

Além do problema da fuga para as cida-
des, há ainda a questão do envelhecimen-
to da população portuguesa, cujo aumen-
to tem sido uma constante ao longo das
últimas décadas. "Há cada vez mais pes-
soas com 65 anos", confirma o major Pau-
lo Poiares da GNR. O último Censos reve-
lou que cerca de 19% dos residentes em
Portugal tem 65 ou mais anos de idade.
E o Alentejo o Centro são as regiões apon-
tadas pelo Instituto Nacional de Estatís-
tica (INE) como as mais envelhecidas -
com uma percentagem de idosos a ron-



dar os 24,3% e os 22,5%, respectivamen-
te. Em 1981, e a título de comparação, só

11% da população era idosa.

O sociólogo Villaverde Cabral sublinha,

por isso, a importância de "políticas de

fundo e integradas" para a terceira ida-

de. "Cada vez mais, impõe-se a existên-

cia de uma secretaria de Estado, à seme-

lhança do que existe para a Juventude,

com capacidade de integrar as políticas

para essa área", defende o investigador
do Instituto de Ciências Sociais, sugerin-
do uma articulação, no terreno, entre as

várias instituições de apoio à terceira ida-

de. "Desde as Misericórdias, passando

pelas autarquias, as polícias e os bombei-

ros", exemplifica.

BURLAS SOBEM A percepção da GNR no

terreno aponta para existência não só de

mais idosos a viverem sós, mas também

para um "ligeiro aumento" de crimes de

burla Só no ano passado, segundo o major
Paulo Poiares, foram detectados 655 casos

de burlas a maiores de 65 anos. A ope-
ração Censos da GNR também serve para
sensibilizar para a necessidade de maio-

res cuidados.
É costume os militares deixarem pan-

fletos com conselhos aos idosos. E, ao

longo do ano, a Guarda dá pequenos cur-

sos sobre comportamentos a adoptar -
trancar portas, pedir identificação a fun-

cionários de serviços, não ter dinheiro

em casa, não transportar bens de valor

na rua, entre outros. Ao longo do ano, os

ficheiros de identificação dos idosos sina-

lizado na operação Censos Sénior são

actualizados e os comandos da GNR
fazem um reforço do patrulhamento nes-

sas áreas.

Operação

Números
por distrito

AVEIRO
A GNR sinalizou

809 casos

BEJA
É o segundo distrito com
mais situações: 3085

BRAGA
Sinalizados 1 574 idosos

BRAGANÇA
Continua a ser um dos

distritos mais

problemáticos, com 2791

situações

CASTELO BRANCO
Sinalizados 2051 idosos

COIMBRA
1 565 idosos sinalizados,

ÉVORA

Regista um dos números
mais elevados: 2650

FARO
Sinalizados 1339 idosos

GUARDA
Volta a ser um dos
distritos com mais casos:

2745

LEIRIA
976 idosos

PORTALEGRE
Identificados 2869 idosos

PORTO
Encontrados 898

SANTARÉM
2078 idosos sinalizados

SETÚBAL
Tem o menor número de

casos sinalizados do

país, com 688

VIANA DO CASTELO
822 situações idosos

VILA REAL
Identificados 2272

VISEU
É o distrito do país com
mais casos: 3745


