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Lembro-me
que era gente nova, da minha

idade. Tenho várias amigas aqui que Têm

mais ou menos a minha idade, portanto
eram novas, e agora Lambem envelheceram."
Maria Gabriela Saraiva, ou apenas Gabriela, como
é conhecida no bairro, mudou-se para a Penha de

França há cerca de 60 anos.
Nascida na Covilhã, veio para Lisboa estudar
c por aqui casou c foi ficando. Em outubro
celebrou 89 anos c continua a viver no mesmo

primeiro andar para onde se mudou depois do

casamento. Mas não é a única. No prédio, são Lrês

as vizinhas que se manlêm esles anos lodos, um
cenário que se repete na maioria dos números da

rua. "Já há muita gente nova, porque as pessoas
vão morrendo, mas também ainda há muita

gente velha", garante Gabriela. E os números
confirmam.
Lisboa é a capital da União Europeia (UE) com o

maior índice de dependência de idosos. Segundo
a EuroslaL, em 2017, exisliam 41,1 idosos (-65
anos) por cada cem pessoas em idade aliva

(20-64 anos) na Área Metropolitana de Lisboa,
rácio que aumenta para 54,4%. se considerarmos

apenas a cidade.
Neste rantíng europeu, segue-se Roma (36,4%)
c Riga (34,2%). A nível nacional, são o Barreiro

(45,8%) e Coimbra (41,9%) que ocupam os

lugares cimeiros da lisla. Já o Por 10, apresenta
um índice de dependência de idosos de 33,8%,
mas dispara para 50,3% caso se exclua os

subúrbios.
O fenómeno do envelhecimento não é, no

entanto, novidade. "Já há bastantes anos que é

assim", afirma Manuel Villavcrdc Cabral. "Desde
1981 que já se verifica em Portugal a queda da

taxa de fertilidade, a qual já tinha então caído
abaixo da reprodução das gerações e não parou
desde enlão", explica o sociólogo do InsliluLo do
Envelhecimento da Universidade de Lisboa.

ONDE MORA A DEMOGRAFIA
A queda íoi significativa: em 1981 registaram-
se pouco mais de 152 mil nascimentos no país.
Em 2018, esse número caiu — de acordo com
o Pordata — para cerca de 87 mil. Em sentido

inverso, a esperança média de vida aumentou

quase uma década no mesmo período, estando

hoje nos 80,8 anos e sendo uma das maiores do

mundo. Em conjunto, os dois fatores ajudam
a explicar o envelhecimento — c o aumento
da dependência de idosos da população
portuguesa e lisboeta, mas não são os únicos.

"Algumas cidades da UL têm uma proporção de

idosos relativamente elevada devido a um fluxo
de saída de jovens, rcflctindo cm alguns casos

o elevado custo da propriedade (para alugar
ou comprar) em muitos centros de cidades e,

noutros casos, as oportunidades limitadas de

educação c emprego", lc-sc no artigo da Eurostat
"Estatísticas das Cidades Europeias".
O caso de Lisboa encaixa-se no primeiro cenário

proposto pelo Gabinete de Estatística da União

Europeia. "A baixíssima densidade populacional
[do centro] deve se ao abandono em que se

encontra uma boa parte do imobiliário, à falta de

plano de urbanização c à especulação", corrobora
Manuel 'Villavcrdc Cabral.

Paradoxalmente, Lisboa é também um polo
de juventude. A capital tem o maior índice de

dependência de jovens do país, havendo 37,4

jovens (0-19 anos) por cada centena de pessoas
cm idade ativa. O pódio nacional fica completo
com Setúbal (37,2%) e Sintra (36,4%). Já a nível

europeu, a capital portuguesa fica em sétimo,
num ranking liderado por Bruxelas (41%), Paris

(39,2%) e Dublin (39,1%).
Este indicador é, segundo o mesmo documento
da UE, "influenciado, pelo menos até certo

ponto, pelos padrões de fertilidade". A queda
da natalidade (que apesar do ligeiro aumento
nos últimos anos está cada vez mais longe dos

valores registados nos anos 2000, 90 e 80), mas
também a decisão dos habitantes de adiarem a

maternidade, terem famílias mais pequenas ou

nem sequer terem filhos contribuem para uma
menor dependência de jovens, característica de

uma cidade com maiores populações estudantis e

com mais qualificações.
Mas para esta equação e contribuindo em
sentido inverso para uma maior dependência
de jovens — entra também a presença de

populações imigrantes relativamente grandes e/
ou grandes grupos que se dediquem a trabalhos

braçais.

Em Lisboa, esta concentração de jovens não

parece ser, no entanto, suficiente para contrariar
o envelhecimento da cidade, uma tendência

que, diz Manuel Villaverde Cabral, está "cada

vez pior". "Já não são 30 anos, mas sim 40

que passaram desde o censo de 1981! Com a

governação que (não) temos tido desde que estas

tendências demográficas foram observadas pela
primeira vez e desmentidas por todos os governos
que se sucederam, a desertiíicação de Lisboa,
sobretudo nas noites de semana, c imparávcl!",
afirma o sociólogo.
"De positivo, [a situação] pouco terá, salvo a

tranquilidade apenas entrecortada pelo turismo

e os fins de semana da juventude no Bairro Alto
e na Ribeira. Os habitantes de Lisboa têm a mais
alta taxa de escolaridade, são os mais 'ricos' do

país e, apesar ou por causa da idade, aqueles que
revelam um envelhecimento mais ativo. O mais

negativo c o estado de saúde de que se queixam c

o isolamento, em especial numa cidade em altos e

baixos, passeios péssimos, inúmeros prédios sem
elevador e sem aquecimento."
Para reverter a situação, defende, é necessário
incentivar a natalidade, uma "reforma do
sistema de pensões, bem como da assistência
social" e recuperar o "sistema de saúde público".
"Atualmcntc, esta questão é absolutamente
essencial para o nosso futuro." •


