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Portugueses vivem hoje mais cinco anos face a 1994 

POPULAÇÃO •  MENOS CRIANÇAS E MAIS IDOSOS SOBEM A IDADE MÉDIA NA EUROPA 

Portugueses líderes 
no envelhecimento 
• Em duas décadas, a 
idade média da popula-
ção portuguesa passou 
de 35 anos para 43 anos 
• JOÃO SARAMAGO 

A
população portuguesa 
envelheceu 7,6 anos em 
duas décadas. A idade 

média passou de 35,5 anos para 
43,1 anos. De acordo com os da-
dos do Eurostat, o nosso país 
ocupa, com a Alemanha, o se-
gundo lugar no que toca ao en-
velhecimento na Europa. Am-
bos os países viram a idade mé-
dia dos seus habitantes subir 7,6 
anos. No topo da tabela, figura a 
Lituânia, com 8,9 anos de acrés-
cimo. No lado oposto está a Is-
lândia (35 anos), Chipre e Irlanda 
(ambos com 36 anos). 

Três fatores principais expli - 
cam o envelhecimento da popu-
lação portuguesa: a queda 
da taxa da natalidade, o aumen-
to da esperança de vida e a emi-
gração, explicou ao CM Jorge 
Malheiros, professor da Univer-
sidade de Lisboa. 

A taxa de natalidade em Por-
tugal foi, em 2014, de 7,9 bebés 
por cada mil habitantes: em 
1994, esse valor era de 10,9 por 
cada mil. Já a esperança média 
de vida era de 8o anos em 2014, 
quando em1994 não ia além dos 
75 anos. Quanto à emigração, 
saíram de Portugal134 mil pes-
soas no último ano: em 1994 ti-
nham sido 29 mil a emigrar. 

Ck PORMENORES 

Percenta- 
gem de adultos casados. Em 
união de facto são 11,3%. 

MENOS AVIVER SÓS 
Portugal (21%) é, depois do 
Chipre (20%), o país com me-
nos pessoas a viver sozinhas. 

Jorge Malheiros explicou que 
todos os cenários indicam que 
"no futuro, a população portu-
guesa irá continuar a envelhe-
cer': A criação de políticas de 
promoção da natalidade poderá 
levar a que a população "enve-
lheça mais devagar': A transição, 
em Portugal, de uma das popu-
lações mais jovens da Europa 
para uma das mais envelhecidas 
do Mundo foi, segundo o inves-
tigador do Instituto de Geografia 
e Ordenamento do Território, 
"bastante rápida': • 

Europa 

Média de idades 
por país 

Alemanha 45 

Itália 44 
Bulgária 43 
Grécia 43 
PORTUGAL 4_ 

Idade média europeia 42 
Áustria 42 
Croácia 42 
Eslovénia 42 
Finlândia 42 
Holanda 42 
Letónia 42 
Liechtenstein 42 
Lituânia 42 
Suíça 42 
Bélgica 41 
Dinamarca 41 
Estónia 41 
Espanha 41 
Hungria 41 
França 40 
Malta 40 
República Checa 40 
Roménia " 40 
Suécia 40 
Luxemburgo 39 
Noruega 39 
Polónia 39 
Reino Unido 39 
Eslováquia 38 
Chipre 36 
Irlanda 36 
Islândia 35 

Fonte Eurostat CORREIO DA MANHÃ 

7 


