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1. INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento populacional é um fenômeno que tem ocorrido em 
todo o mundo. Essa modificação demográfica resulta em consequências e demandas 
específicas, como saúde, infraestrutura urbana, habitação, lazer, assistência social dentre 
outras. Essas demandas são direcionadas tanto ao Estado, como à sociedade e a família.     

Além de fatores sociais e econômicos, o envelhecimento populacional é um aspecto 
importante nas mudanças ocorridas com os arranjos familiares. As famílias estão cada vez 
mais reduzidas em relação ao número de integrantes. Isso atinge diretamente o idoso no 
sentido do cuidado, quanto menores as famílias, maior a dificuldade em se cuidar de seu 
idoso. Outro ponto a ser destacado, diz respeito aos idosos que residem sozinhos. Muitos 
são os fatores que influenciam essa decisão, desde a independência econômica e física, até 
a privatização da família reduzida. Observa-se também uma quantidade expressiva de 
mulheres idosas residindo sozinhas, majoritariamente nas áreas urbanas.  

Para incentivar a permanência do idoso em sua própria residência, o Governo de 
Portugal elaborou uma Política Pública no setor da habitação destinada exclusivamente a 
este público, o PCHPI - Programa Conforto Habitacional para Pessoas Idosas, vinculado ao 
Instituto da Segurança Social daquele país. Tendo sua população com muitos idosos, e 
muitos desses residindo sozinhos, as prefeituras municipais têm um serviço de apoio 
domiciliar para a qualificação da habitação, em função das especificidades dos idosos. No 
Congresso Internacional de Gerontologia ocorrido na cidade do Rio de Janeiro no ano de 
2005, foi consensual entre os pesquisadores que, as IPILs e asilos deveriam ser a última 
opção para o idoso. Com essa estratégia, é minorado o número de idosos que necessitam 
ser realocados em ILPIs e asilos, sendo um dos principais objetivos da política.  
 

1.1. METODOLOGIA 

O estudo terá abordagem descritiva a partir da pesquisa bibliográfica que objetivará 
exibir o envelhecimento, a habitação e o PCHI (Programa de Conforto Habitacional para 
Pessoa Idosa), por objetivar descrever a situação de moradia da população idosa de 
Portugal e o PCHI.  

 
1.2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O envelhecimento ativo e produtivo é visto por estudiosos como fator preponderante 

para promoção da independência e autonomia da população idosa. Vale ressaltar que, para 
a OMS (2015), Organização Mundial da Saúde, o envelhecimento ativo é pautado em quatro 
pilares: saúde, aprendizagem continuada, participação social e segurança/proteção; fatores 
esses diretamente ligados à habitação e que repercutem no bem estar e qualidade de vida 
do indivíduo idoso. Em Portugal a Secretaria de Segurança Social desenvolveu um 
programa com a atuação em nível local (municipal) com vistas em desenvolver o 
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envelhecimento ativo e produtivo, o PCHI – Programa de Conforto da Habitação da Pessoa 
Idosa.  

A habitação compreende em um fator fundamental na vida do idoso, sendo assim, 
precisa estar presente na elaboração e efetivação das políticas públicas de todas as 
sociedades, é em seu habitat que o indivíduo se identifica como pertencente de uma cultura 
e de uma sociedade. [...] “o sector da habitação (…) constitui um dos mais importantes 
vectores de uma política de qualidade de vida” (COUTINHO, 1997, p.01).  

O país de Portugal está localizado no sudoeste da Europa, compõe a zona ocidental da 
península Ibérica. Sua população em 2011 era de 10 562 178 habitantes, com uma 

população idosa de 19% desse total.  

 

 

 

 
Gráfico 01. População Portuguesa 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Em Portugal a habitação do idoso toma contornos próprios em razão da avançada 
idade das construções, especialmente na zona urbana das grandes cidades. Edifícios 
degradados, de vários pavimentos desprovidos de elevadores e sistemas de aquecimento 
obsoletos e perigosos são alguns dos problemas evidenciados nessas habitações. Essas 
condições dificultam a vida do idoso que se isola e perde a autoconfiança, também em 
função do afastamento ou ausência dos familiares, e pelo convívio social reduzido. Dessa 
maneira, “o ambiente urbano exerce um impacto fundamental sobre a mobilidade, a 
independência e a qualidade de vida dos idosos” (MARTINS, 2015, p 14). Assim os apoios 
formais ofertados pelas instituições podem configurar muitas vezes o único apoio e atenção 
do idoso urbano (MARTINS, 2015). 

O gráfico abaixo ilustra os indicativos de conforto na habitação. 

 

 

 

 

 

Gráfico 02. Indicadores das condições habitacionais da população acima dos 65 anos, 2008. 
Fonte: LOPES, 2010, p 04. 

Como se pode notar o aquecimento é um problema muito relevante nas casas dos 
idosos, considerando que Portugal está localizado onde os invernos são rigorosos, a 
ausência desse componente pode gerar graves problemas de saúde. Outro item que chama 
a atenção é o apodrecimento das portas, janelas, tetos e pisos provavelmente em 
decorrência da falta de manutenção no decorrer dos anos. Já os banheiros, cômodo 
responsável por grande parte dos acidentes com idosos em casa, requerem atenção, quanto 
menos rendimento o idoso dispõe, pior é a condição de seu banheiro. 
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Gráfico 03. 
Domicílios de Idosos 

Fonte: Elaboração autora. 

Esse quadro se agrava na medida em que, considerado como uma tendência 
mundial, a do idoso que mora só ou acompanhado por outro idoso. Quando este reside só 
ou com outro idoso, a situação da precarização da habitação se caracteriza em um alto risco 
de vulnerabilidade, e exclusão social (MARTINS, 2015). Na freguesia de Lisboa, (Gráfico 
03), várias cidades tem a seguinte proporção: para cada 100 domicílios de idosos, 70 
domicílios são ocupados por pessoas idosas que moram sozinhos ou na companhia de 
outro idoso, ou seja, um percentual considerável e deve ser levado em consideração nas 
políticas direcionadas para essa população. 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados e consequentemente as conclusões aqui demonstradas são parciais, 
uma vez que, esta pesquisa se encontra em andamento, em fase de extração e análise de 
dados, elaboração de resultados, de discussões e de conclusões. 

O envelhecimento populacional é uma realidade. O idoso para atingir um 
envelhecimento ativo, precisa que suas demandas sejam satisfeitas, como saúde, lazer, 
direitos, segurança e habitação. A moradia qualificada atribui valor ao envelhecimento ativo 
no sentido de incentivar a autonomia e independência do idoso. 

Para que a pessoa tenha acesso à habitação de qualidade, é fundamental a 
implementação de políticas sociais que propiciem essa permanecia do indivíduo em sua 
residência de forma segura e prazerosa. Nessa perspectiva, o PCHI, Programa de Conforto 
Habitacional para Pessoas Idosas em Portugal, busca integrar as condições físicas da 
habitação por meio de uma qualificação, mantendo o idoso em sua própria casa, junto a sua 
rede social já estabelecida ao longo dos anos, atendendo as condições de segurança e 
comodidade da habitação. 
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