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ANEXO 1 — QUESTION RIO ENVIADO AOS PARCEIROS SOCIAIS

"Por for a das actuais tend ncias demogr ficas, que colocam novos e importantes desafios
s pol ticas de emprego, trabalho e seguran a social, o envelhecimento activo — entendido
como o conjunto de ac es que visa assegurar uma maior participa o no mercado de tra-
balho dos grupos et rios mais velhos ainda em idade activa — tem vindo a merecer uma
aten o crescente no quadro da Estrat gia Europeia para o Emprego (EEE).
Atrav s das orienta es para as pol ticas de emprego nos Estados-Membros (EM), para 2003,
a Comiss o Europeia voltou a apelar, em concreto, ao desenvolvimento de esfor os que visem
"promover o envelhecimento activo, nomeadamente atrav s do fomento de condi es de tra-
balho conducentes  manuten o dos empregos — tais como o acesso a forma o cont nua e
a formas flex veis de organiza o do trabalho — e eliminar incentivos ao abandono precoce
do mercado laboral, revendo para tal os regimes de reforma antecipada e assegurando com-
pensa es para os trabalhadores que permanecem activos". 
As estat sticas existentes permitem verificar que Portugal, neste dom nio, ocupa uma
posi o relativa favor vel, na medida em que, comparativamente aos restantes EM, os tra-
balhadores mais velhos portugueses apresentam taxas de actividade elevadas e reformam-
se tardiamente. No entanto, a sua participa o em ac es de educa o e forma o apresen-
ta n veis muito baixos e o peso dos mais velhos no universo dos desempregados de longa
dura o tem vindo a aumentar de forma expressiva.
(...)
Para que possamos adoptar uma abordagem o mais cr tica poss vel na an lise e reflex o dos
impactos das actuais tend ncias demogr ficas no mercado de trabalho, bem como das
respostas institucionais induzidas pela EEE, necessitamos, agora, de conhecer de form a
mais completa a opini o dos Parceiros Sociais relativamente ao tema em quest o. 
Assim considerando, vimos por este meio solicitar a vossa colabora o para a elabora o de
um documento escrito que expresse, oficialmente, as principais opini es que a [nome da
organiza o] partilha sobre o envelhecimento activo, nomeadamente do ponto de vista das
suas implica es para as empresas e para os trabalhadores.
No sentido de facilitar a estrutura o dos conte dos do documento solicitado, sugerimos
algumas das quest es que gostar amos de ver respondidas, designadamente:
¥ Quais os principais desafios que se colocam, a n vel nacional, no dom nio do emprego,

do trabalho e da seguran a social em sequ ncia do envelhecimento demogr fico? Quais
as principais implica es do envelhecimento da m o-de-obra?

¥  o envelhecimento activo uma resposta adequada a esses desafios? Em que medida
podem ser os seus objectivos contr rios aos interesses dos trabalhadores e das empre-
sas? Em que medida podem ser favor veis?

¥ Quais os factores (pol ticas, pr ticas empresariais, representa es sociais, etc.) que mais
dificultam, no caso nacional, o envelhecimento activo? E quais os que concorrem para a
sua concretiza o?

¥ Do ponto de vista das pr ticas empresariais nacionais, s o os trabalhadores mais velhos
alvo de discrimina o (positiva e negativa)? Quais as pr ticas que mais evidenciam
ambas as formas de discrimina o?

¥ Quais os factores considerados mais determinantes na vontade dos trabalhadores em
prolongar a sua vida activa? Atrav s de que meios pode ser essa vontade estimulada, sal-
vaguardando-se tanto os interesses das empresas como dos pr prios?  (...)."
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