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O que é o MATURE?
O projeto MATURE (Outubro 2012 – Setembro 2014) é sobre Tornar o Ensino para Adultos Útil,
Relevante e Envolvente - http://matureproject.eu/. Financiado pelo Programa Europeu de
Aprendizagem ao Longo da Vida (Grundtvig), MATURE é um projeto multilateral com parceiros da
Áustria, Alemanha, Grécia, Polónia, Portugal, Eslovénia, Suíça e Reino Unido.
Os parceiros do MATURE, baseados num significativo trabalho anterior e na sua experiência,
consideraram a melhor forma de envolver os idosos desfavorecidos em grupos de aprendizagem.
Cientes de que a participação na aprendizagem diminui com a idade, e a marginalização aumenta
sob o impacto da desvantagem, os parceiros do MATURE tiveram em conta diferentes abordagens
para sensibilizar, encontrar e envolver pessoas mais velhas, que normalmente não participam. No
coração do MATURE está o reconhecimento do papel desempenhado na aprendizagem por todas
as agências com conexões às pessoas mais velhas. Tornar os prestadores de aprendizagem
conscientes de que as práticas mais relevantes surgem do trabalho colaborativo é uma das
características dos programas de formação MATURE. Tornar outras agências conscientes de seu
potencial na melhoria do bem-estar através da aprendizagem é uma aspiração deste folheto.

Quais são as principais mensagens do MATURE?
Sobre a aprendizagem na velhice:
A Aprendizagem tem um impacto positivo sobre o bem-estar dos idosos - ajuda-os a participar na
vida social e a superar obstáculos relacionados com a idade. A Aprendizagem incentiva a inclusão.
Independência a longo prazo é assente na capacidade contínua de adultos idosos em aprender.
Sobre a adesão a um grupo de aprendizagem:
Fazer parte de um grupo de aprendizagem pode ter um impacto vital e imediato sobre as vidas das
pessoas mais velhas e sustentará os esforços de empoderamento de outros.
Sobre desvantagens na velhice:
Desvantagens relacionadas com a idade podem ser definidas como uma acumulação de reveses
causados por uma sucessão de acontecimentos com os quais o indivíduo está mal preparado para
lidar. A capacidade individual para funcionar eficazmente e com sucesso é seriamente afetada e,
em extremas circunstâncias, a independência é perdida.
Sobre o trabalho em conjunto:
Os recursos para lidar com problemas dos idosos vêm do individual e de agências que podem
oferecer apoio e estratégias de intervenções bem-sucedidas. Dada a variedade de intervenções
possíveis, uma abordagem conjunta entre o indivíduo e um número de diferentes agências é o
percurso mais provável para um bom resultado.

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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Para quem é a brochura?
A parceria do MATURE acredita que os educadores de adultos precisam de reconhecer e trabalhar
com agências e organizações comunitárias melhor colocadas, para chegar e ganhar a confiança das
pessoas mais velhas do que os prestadores de aprendizagem. Estas agências e organizações a que
chamamos “intermediários”, têm a responsabilidade de sinalizar idosos marginalizados para os
serviços que podem ajudar a capacitar e capacitá-los a resolver os seus próprios problemas. Muitos
destes “intermediários” continuam a ignorar o potencial da aprendizagem como uma ferramenta
para resolver problemas.
É um intermediário?
Pode ser um assistente social, um profissional de saúde, um jornalista, um funcionário do governo;
pode trabalhar num centro de emprego, numa associação de bairro, num sindicato, numa escola,
ou numa associação de moradores; ou pode estar numa organização voluntária ou comunitária,
num grupo religioso, numa organização cultural, num grupo de teatro, num grupo de mulheres ou
de pais; ou pode trabalhar para uma linha de aconselhamento ou ajuda ou numa misericórdia.
Pode simplesmente estar interessado em pessoas idosas. Pode até estar a pensar nos membros
mais idosos da sua própria família!
·
·
·
·

Conhece pessoas idosas que experienciam barreiras na participação em aprendizagem como
resultado da sua envolvente cultural, atitudes, preconceitos e estereótipos de outros?
Conhece pessoas idosas com problemas de saúde que necessitam de apoio de outras
pessoas?
Interessa-se por idosos, trabalha com idosos, tem familiares ou amigos idosos?
Já se confrontou com desvantagens experimentadas por idosos e já pensou como apoiá-los
melhor, como superar barreiras, ou sobre a melhor inclusão no seu mundo?

Se a resposta é sim, então certamente já pensou sobre o que os idosos precisam de fazer para
envelhecer bem e viver de forma independente. A aprendizagem é um fator-chave nesse processo.
Quem são as ‘pessoas mais idosas’?
Para os fins desta brochura, uma pessoa idosa tem geralmente 50 anos de idade ou mais. A
investigação sobre a discriminação relacionada com a idade, em várias áreas da vida, indica que 50
é uma idade significativa. Atribuem-se muitos rótulos às pessoas mais velhas - seniores, pessoas
idosas, velhos, a economia cinza ou prata ou a bomba-relógio demográfica. Estes rótulos nem
sempre são úteis e prestam-se a estereótipos. MATURE sugere que em vez do rótulo social pessoas
idosas, se use a aprendizagem para ajudar os ‘mais velhos’ a determinar melhor a sua própria
identidade.

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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Porque precisamos de
aconselhamento MATURE?
·

uma

brochura

de

Para chamar a atenção de organizações, que não as prestadoras da aprendizagem, do
potencial da aprendizagem como uma força para o bem-estar na vida dos idosos e, em
particular, na vida daqueles que vivem sob desvantagens.

‘Educação de adultos: Nunca é tarde para aprender’, a comunicação da Comissão Europeia sobre
educação de adultos, apela para a “ação para reduzir a pobreza e a exclusão social, através da
promoção da educação de adultos para melhorar as competências e a autonomia pessoal”.
A parceria do projeto MATURE reconhece que ações para superar a exclusão social e a redução da
pobreza através da aprendizagem devem reconhecer os fatores-chave (Idade) relacionados, que
diminuem a probabilidade de aprendizagem relevante ocorrer.
Estes incluem:
· Saúde – deteriorações e mudanças que podem estar relacionadas com a idade, mas são
mais suscetíveis de estar ligadas ao estilo de vida, à pobreza e à exclusão social.
· Dependência - devido à exclusão social, os baixos níveis de emprego (em termos de duração
e qualidade) e a dependência familiar ou estatal para a sobrevivência...
· Atitude – desenvolvida ao longo de um percurso de estar-se nas margens da sociedade.
Também 'mitos' relacionados com a idade, criados e acreditados pela sociedade e pelos
meios de comunicação, os quais se podem ter aplicado a anteriores grupos e gerações de
'idosos', mas que não se devem aplicar nos dias de hoje. "Estou velho demais para aprender
algo de novo!"
· Diferença cultural – deslocações significativas de populações em e através de toda a Europa
resultaram em idosos despossuídos e deslocados, sem "raízes", esforçando-se por viver os
seus dias de velhice com dignidade, em sociedades que não fazem por os (e, por vezes, não
os querem) entender.
O processo MATURE coloca essas desvantagens no lugar central, não como estigmas de fracasso,
mas como pontos de partida. Conceitos como fases da vida, rituais de passagem e de crises da vida
tornam-se blocos de construção para a aprendizagem.
A aprendizagem para um adulto assume muitas formas. Aprender com os outros acontece de
diferentes maneiras: num grupo de aprendizagem; num clube ou grupo religioso; numa reunião
informal de amigos e vizinhos. O grupo é um contexto ideal para partilha de experiências; para
aprender com os outros que se adaptaram e construíram uma vida inteira de saberes e
competências; para refletir sobre as formas como essa experiência pode ser trabalhada para tratar
de questões atuais. A sociabilidade da aprendizagem em conjunto é importante para os adultos
marginalizados reavivando as habilidades de comunicação, intercâmbio social e religando-os com
uma rede que lhes pode oferecer apoio.

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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Porque deve usar esta brochura?
Já está em contato direto com idosos e o seu objetivo é apoiá-los. Uma opção é ajudar os idosos a
ajudarem-se a si mesmo (às vezes chamado "empoderamento").
Incentivar os seus clientes a participar num grupo ou atividade de aprendizagem pode melhorar
outras ações que tomar para promover a sua autonomia, confiança e competência, reduzindo a
dependência em relação a si e a outros. A ação cooperativa com prestadores de aprendizagem
pode trazer benefícios a longo prazo para si, para a sua organização e para as pessoas que
trabalham consigo.
Utilize esta brochura:
ü Como um ponto de partida ou de trampolim para a sua jornada de colaboração com outras

agências.
ü Para estimular uma reflexão mais aprofundada sobre o que realmente faz a diferença na

vida dos idosos marginalizados.
ü Como um ponto de referência para novas informações e ideias emanadas do trabalho do

projeto MATURE (http://matureproject.eu/); as estatísticas, contactos e casos estudados
são mencionados aqui.

Porque devem os intermediários e as organizações
de educação de adultos trabalhar em conjunto?
ü Relações de trabalho entre a aprendizagem e outras atividades promove independência,

autonomia e participação na vida adulta e são de benefício a longo prazo para o indivíduo,
as organizações envolvidas e a sociedade em geral.
ü Os intermediários desempenham um papel extremamente importante para alcançar e

envolver os adultos mais velhos que acham a sua participação um desafio. Estes idosos
podem não entender os benefícios da participação e podem estar relutantes ou
desconfiados em relação à aprendizagem. Os intermediários estão em melhor posição para
explicar os benefícios e, por meio das relações estabelecidas com os mais idosos, podem
fornecer a segurança e a continuidade, vital na abordagem de uma nova experiência.
ü As organizações de educação de adultos precisam de apoio para entender porque as

pessoas não participam. Não vale a pena perguntar aos que frequentam aticidades
educativas sobre as necessidades de aprendizagem dos que não as frequentam...
ü As organizações intermediárias podem fornecer informações valiosas dos seus clientes

sobre os tipos de aprendizagem que possam ser atraentes. Acão cooperativa com a
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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educação de adultos pode resultar em aprendizagem que atenda às necessidades
específicas de grupos marginalizados e agrega valor ao trabalho de cada parceiro
participante.
ü A aprendizagem é ignorada como uma ação para melhorar o bem-estar das pessoas mais

idosas. Tornando-se parte de outras agendas pode melhorar a experiência total para os
idosos e ter um impacto positivo sobre o trabalho das agências intermediárias.
ü Redes e trabalho multissetorial aumentam as oportunidades para: a troca de boas práticas;

futuras oportunidades de cooperação; lobbying e influência; obtenção de financiamento
através de abordagens conjuntas. Bem gerida, é uma situação ganha-ganha para todos os
envolvidos.

Quando começa o trabalho em conjunto?
1.

Conhecimento
ü Oportunidades de pesquisa para a participação de pessoas idosas na aprendizagem e em

outras atividades de grupo na localidade. Para a aprendizagem, as fontes de informação
podem incluir folhetos e brochuras publicitárias dos cursos, e publicidade nos média sobre a
sua realização.
ü Procure outras agências diferentes da sua, que tenham idosos ou que tenham nas suas

atribuições questões relacionadas com a vida na velhice. Organizações nacionais e regionais
(como as identificados na lista de contatos nesta brochura) podem ajudá-lo/a a ampliar o
leque de agências com as quais poderá emparceirar.
ü Pesquise colaborações existentes em torno de questões na velhice (comités ou grupos que

promovam o envolvimento cívico ou os direitos dos idosos, por exemplo)
ü Encontre um nome de contacto nas organizações que deseja alcançar e descubra a melhor

forma de entrar em contato (e-mail, telefone)
2.

Ação
ü Advogue dentro de sua própria organização, em nome de uma ação cooperativa para os
idosos, utilizando as informações e estatísticas desta brochura e as do site do MATURE
(http://matureproject.eu/).
ü Pense em maneiras de demonstrar a capacidade da sua organização para a cooperação e a
vontade de a fazer: publicidade conjunta para um evento ou atividade; inclusão de
informações sobre as organizações a quem estão ligados em boletins, revistas ou folhetos;
oferta de espaço para reuniões e eventos; convites dirigidos aos potenciais parceiros.

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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ü Consiga a autorização para usar os seus contactos locais e de pesquisa para criar uma
reunião inicial entre as agências e os indivíduos com um interesse comum na promoção da
aprendizagem na vida-tardia, e no bem-estar dos idosos, a fim de debater o que se pode
alcançar em conjunto.

Fazer o momento
Sabe o que quer dizer - como é que ai passar a mensagem?

Use os media
Na maioria dos países, os media estão estruturados da seguinte forma:
- Agência de imprensa nacional;
- Serviço nacional de radiodifusão pública, revistas, jornais semanais;
- Serviços locais e regionais de radiotelevisão pública e comercial, revistas, jornais semanais;
- Boletins académicos;
- Boletins de associações para adultos;
- Tecnologia da informação, onde também a maior parte da imprensa escrita está disponível por via
eletrónica;
- Meios de comunicação social – Twitter, Facebook, etc.
Os media podem ser uma ferramenta poderosa para o envolvimento de mais pessoas e organizações nas questões
da velhice e da aprendizagem.
ü Criar uma lista de contactos dos media, tão extensa quanto possível.
ü Procure, em particular, os nomes dos jornalistas que cobrem os assuntos de educação e de bem-estar.
ü Use comunicados de imprensa, ou conferências de imprensa, para apresentar um tema a fontes de media,
públicos e comerciais.
ü Verifique as páginas dos média das comunidades locais e regionais para oportunidades de partilha de
informações.
ü Certifique-se de que os seus dados de contacto estão incluídos em tudo o que é emitido através dos meios
de comunicação social.
Não se esqueça do potencial dos meios de comunicação como um meio direto de envolvimento com idosos
desfavorecidos.
ü Lembre-se que a rádio é um meio amplamente utilizado por pessoas mais velhas.
ü Compreenda como o uso de uma rádio regional ou local pode ampliar o acesso numa determinada
localidade.
ü Pesquise o perfil dos públicos atuais das estações de rádio para descobrir qual pode melhor corresponder
ao seu grupo-alvo.
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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ü Utilize anúncios ou publicidade, gratuita ou paga, para convidar grupos-alvo para eventos.
ü Ofereça estudo de casos para transmissões de rádio ou imprensa escrita, que ilustrem os seus grupos-alvo
e os temas, e com os quais outros se possam identificar.
ü Procure contactos que o apoiem na apresentação de materiais de forma a atrair os radiodifusores e os
editores.
ü Use a tecnologia de informação como forma de canalizar a aprendizagem (um ambiente de aprendizagem
alternativo).

Uma boa história
Alguns decisores são influenciados por boas histórias emotivas de sucesso. Eis abaixo um exemplo
do parceiro austríaco do MATURE:
REIFER LEBENSGENUSS foi um projeto de promoção da saúde numa área rural, na Áustria. A
atividade do projeto incluía encontrar maneiras de permitir que grupos de idosos se reunissem em
pequenas aldeias. Todos os grupos eram geridos por idosos da respetiva aldeia. Os diferentes
grupos escolhiam atividades que se adaptassem às suas respetivas necessidades.
Um grupo decidiu que queria aprender informática e Internet, pois acreditava que isso lhes
permitiria ficar melhor inseridos na sociedade. Informaram o coordenador do projeto e pediram
ajuda.
O coordenador contactou o Presidente da Câmara e a universidade em busca de apoio para
encontrar uma sala de computadores com ligação à Internet. O coordenador também providenciou
um formador com experiência em trabalhar com idosos. O grupo dirige agora um cyber-café
semanal na sua aldeia utilizando as facilidades oferecidas gratuitamente pelo Presidente da
Câmara. Outros idosos já se juntaram. Os membros do Café ajudam-se uns aos outros com o
computador e com problemas da internet, num ambiente sociável e descontraído.
http://www.reifer-lebensgenuss.at/
É fácil recolher histórias inspiradoras e motivadoras. Perguntas simples como: · Porque se envolveu na aprendizagem?
· O que acha que alcançou?
· Como é que acha que esta experiência o/a pode ter mudado?
· O que pode fazer em seguida?
· Que palavras de encorajamento daria a alguém para o/a incentivar a envolver-se com a
aprendizagem?
Estes 'feedbacks' podem ser usados em comunicados de imprensa, artigos de media, folhetos
promocionais e informativos. Dando a estes idosos empreendedores uma plataforma para falarem
sobre o que têm feito, é ainda melhor!
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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Igualdade
Na maioria dos países existe legislação sobre a igualdade de acesso aos serviços. A análise de
websites nacionais de agências de igualdade pode dar-lhe mais provas para fortalecer os seus
argumentos.

Apoiar o caso
Um argumento frequentemente feito - especialmente em tempos de dificuldades económicas - é
sobre a necessidade de "provas" e de "políticas baseadas em evidências". Algum conhecimento
sobre estatísticas relevantes é essencial. Argumentos emotivos e sobre a igualdade são raramente
suficientes.
ü Políticas e evidências de pesquisa. Precisa familiarizar-se com as políticas relevantes e
pesquisas nacionais e internacionais que o vão ajudar a contextualizar o seu ponto de vista.
Apontando para omissões nas políticas nacionais podem igualmente dar peso ao seu
argumento.
ü Estatísticas. Abaixo listamos alguns destes dados e indicam-se fontes onde pode aceder a
estatísticas locais, regionais, nacionais e Europeias.

Dados populacionais
O número e a proporção de pessoas "idosas" nas nossas comunidades, regiões e países - agora e no
futuro.
Total da população dos 27 países da EU
Em 2010:
- 19,1% tinha entre 50 e 64 anos de idade (9,3% homens - 9,8% mulheres).
- 12,7% tinha entre 65 e 79 anos de idade (5,7% homens - 7,0% mulheres, e
- 4,7% tinha 80 anos ou mais (1,6% homens - 3,1% mulheres).
Eurostat 2011

Em 2020 estima-se que 21,1% da população dos países da UE terá 65 anos ou mais.
Em 2050 esta subirá para 29.6%!
Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Uma fonte rica de dados sobre tendências populacionais, expectativas de vida, saúde e morbidade,
e migração.

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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Participação na aprendizagem ao longo da vida

Alemanha

49% das pessoas entre 18-64 anos participaram na aprendizagem num ano
(AES, de 2012, incluindo formação profissional contínua, ofertas informais).
Para pessoas com 65 anos ou mais, o estudo CiLL (estudo suplementar
nacional de PIACC) mostra a participação de 39%, mais mulheres do que
homens. A probabilidade de participação diminui, se o nível de educação
formal é baixo. Nesta faixa etária, a participação de migrantes é ainda
menor.
Projecto CiLL: http://www.die-bonn.de/cill/

Grécia

Apenas 3% da população adulta em geral participa das atividades
educacionais. Não há dados para os indivíduos com idade superior a 65 anos.

Eslovénia

Participação na educação formal e não-formal em 2011:
- 50 – 64 anos - 114.537; 5,57 % da população, 49,00 % homens; 51,00 %
mulheres
- 65– 69 anos - 11.910; 0,58 % da população, 44,5 % homens; 55,5 % mulheres
Não foram recolhidos dados sobre aqueles que tinham 70 ou mais anos.

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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EU

Em 2009, apenas 3,3% das pessoas com idade entre 55 e 74 anos nos 27
países parceiros da UE havia participado em ações de educação e formação.
Eurostat 2011
Participação na educação formal ou não formal, e formação, por pessoas
com idade entre 25 e 64 anos, em 2011.
Alemanha
Grécia
Áustria
Portugal
Eslovénia
Reino Unido
Suiça

7.8%
2.4%
13.4%
11.0%
15.9%
15.8%
29.9%

Fonte: Eurostat 2012

Outras fontes de dados úteis são:
PIAAC
A OCDE coleta e analisa dados para ajudar os governos a avaliar, controlar e analisar o nível e a
distribuição de competências pelas suas populações adultas. A recente pesquisa (2013) foi
implementada em vários - mas nem todos os países parceiros da UE. Os dados relacionados com a
idade deve ajudar a desenvolver argumentos relevantes.
http://www.oecd.org/site/piaac/
CONFINTEA
O Instituto para a Aprendizagem ao Longo da Vida da UNESCO produz dados sobre a participação
de adultos na educação, em todo o mundo. Ele produz atualizações regulares sobre as políticas e as
ações pertinentes, bem como dados de apoio à participação.
http://uil.unesco.org/home/programme-areas/adult-learning-and-education/confintea-portal/
EAEA
A Associação Europeia para a Educação de Adultos produz regularmente recomendações para a
ação europeia, para aumentar e melhorar as oportunidades educacionais para TODOS os adultos.
http://www.eaea.org/
EACEA
Direção Geral da Comissão Europeia para a Educação e Cultura é responsável por vários programas
de financiamento de educação de adultos, incluindo o novo programa Erasmus + como parte de sua
estratégia política para 2020.
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
EPALE
É a nova e-plataforma de partilha de informações para os "profissionais" da aprendizagem de
adultos.
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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http://ec.europa.eu/epale/en/home-page

Envelhecimento e Saúde
Há cada vez mais evidências de benefícios alargados para todos os aspetos da sociedade do
envolvimento dos mais idosos em aprendizagem na velhice. O argumento de que despesas
"mínimas" em educação para os idosos pode permitir poupanças no futuro nos custos da saúde é
muito forte.
Eslovénia

Suiça

A Eslovénia tem uma baixa taxa de fecundidade e de mortalidade. As estatísticas de
saúde mostram que na última década a probabilidade de pessoas idosas (70 anos de
idade ou mais), serem hospitalizados está a aumentar. Questões de saúde neste
grupo incluem: doenças cardiovasculares, aneurisma, diabetes, certas lesões
(relacionadas com a idade) físicas (quedas) e demência.
No ano de 2010 a expectativa de vida foi de 76,3 anos para os homens e de 82,7
para as mulheres.
Fontes:
http://www.nijz.si/Mp.aspx/tukaj.pdf?ni=164&pi=5&_5_Filename=1962.pdf&_5_M
ediaId=1962&_5_AutoResize=false&pl=164-5.3.
http://www.stat.si/
O número de pessoas idosas (64 e mais anos) na Suíça mais do que duplicou desde
1950, e o número das com mais de 80 anos de idade aumentou quatro vezes.
Conforme o cenário populacional do "Bundesamt für Statistik" (Direcção Federal
Suiça de Estatística), esta tendência continuará durante as próximas décadas.
Expectativa de vida em anos
65 e mais anos

Reino
Unido

Mulheres
22,1

Homens
19,9

Fonte:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/dienstleistungen/publikationen_stati
stik/statistische_jahrbuecher/stat__jahrbuch_der.html
Comparando 1960 e 2010, foram adicionadas anos á expectativa de vida dos
homens e mulheres, com idade entre os 65 e os 80 anos.
Idade 65 anos:
1960: Homens 9.36%: Mulheres 13.85%
2010: Homens 14.54%; Mulheres 18.02%
Idade 80 anos:
1960: Homens 1.32%; Mulheres 2.47%
2010: Homens 3.36%; Mulheres 5.74%
http://mortality.org
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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Base de dados da mortalidade humana (2012), Universidade da Califórnia, Berkeley,
EUA e, Instituto de Pesquisa Demográfica Max Planck, na Alemanha.

Politicas para os idosos
A mudança demográfica é um facto bem conhecido. Mas não é totalmente conhecido como os
parceiros europeus lidam com essa mudança. São os idosos vistos como um problema ou parte da
solução? Será que os países e as regiões consultam os idosos? Que políticas foram criadas para
incentivar a divulgação da aprendizagem na velhice para mais idosos, e não apenas para aqueles
que já participam e beneficiam?
Áustria

Polónia

Portugal

Politicas para idosos
- Uma política nacional para os idosos desde 1998
- Conselho nacional consultivo sénior
- Conselho sénior
- Styria: último "Relatório da geração de Styria" 2009/2010
- Styria: Departamento para a Sociedade e Gerações desde 2011
- Graz: Departamento de Assistência aos Cidadãos Séniores desde 1996
Fontes:
http://www.sozialministerium.at/site/Soziales/Seniorinnen_und_Senioren/
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74837524/DE
http://www.graz.at/cms/beitrag/10021019/245601
O Ministério do Trabalho e Política Social produziu um pacote especial de
documentos em relação às políticas dos idosos, que incluiu recomendações para
uma política de longo prazo para o período 2014-2020; um programa de atividade
social dos idosos (ASOS) 2014-2020; objetivos para o programa "Solidariedade
entre gerações - Medidas para aumentar mercado de trabalho para pessoas com
50 ou + anos de idade". Mais informações nos "links" seguintes:
http://www.firma.egospodarka.pl/103633,Seniorzy-w-Polsce-pakietMPiPS,1,11,1.html
http://www.grundtvig.org.pl/aktualnosci/zalozenia-dlugofalowej-politykisenioralnej-w-polsce-na-lata-2014-2020
Programa de Acão do Governo, no âmbito do Ano Europeu do Envelhecimento
Ativo e da Solidariedade entre Gerações - 2012
http://www.igfse.pt/upload/docs/2012/Programa%20A%C3%A7aoAnoEuropeu201
2.pdf
No Plano Nacional de Saúde Português, 2012 (Plano Nacional de Saúde, 20122016), há uma secção específica dedicada envelhecimento ativo (p.6), a partir dos
65 anos.
http://pns.dgs.pt/files/2012/02/Contextos-saud%C3%A1veis-ao-longo-da-vida.pdf
A Estratégia Nacional de Envelhecimento Ativo (2006)
http://www.socialgest.pt/_dlds/ENEA_Estrategia_Nacional_Envelhecimento_Activ
o.pdf
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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A Plataforma Europeia Age
A Plataforma Age monitoriza e relata todos os aspetos da politica do idoso que emana da Comissão
Europeia.
http://www.age-platform.eu/

Questões de desvantagem
A promoção e realização da aprendizagem na velhice, para mais e diferentes idosos nas
comunidades, não é apenas um problema para os prestadores de educação. É uma
responsabilidade compartilhada entre todas as áreas do governo a todos os níveis. Utilize
argumentos de desvantagem para fortalecer o processo da ação.

Alemanha

Grécia

Portugal

United
Kingdom

Como na saúde, na participação na EA (Educação de Adultos), pode ser mostrado
que desvantagens na idade mais avançada (por exemplo, rendimentos, acesso às
infraestruturas, mobilidade, atividades culturais) estão intimamente relacionadas
com a formação educacional e do status profissional de uma pessoa.
A taxa de dependência está estimado em 51% em 2050.
Nos dias de hoje 21,3% dos adultos com mais de 65 anos estão em risco de
pobreza.
1/3 vive sozinho.
Cerca de 26% dos idosos portugueses (acima dos 65) estão em risco de pobreza.
Isto é devido às más condições económicas, as pensões baixas, condições
precárias de habitação, dificuldades de acesso a serviços e, em muitos casos, o
aumento da despesa em vários campos, especialmente no campo da saúde,
contribuem para a vulnerabilidade e dependência dessas pessoas.
"A solidão afeta as pessoas durante todo o ano, com 30% das pessoas mais velhas a dizer que
gostariam de sair com mais frequência, enquanto 41% dizem que o seu animal de estimação é
sua principal forma de companhia. 12% sente-se isolada da sociedade."
"Segundo a previsão do relatório do grupo de reflexão do Instituto de Pesquisa de Políticas
Públicas, até ao final de 2020 mais de um milhão de pessoas idosas no Reino Unido não terá
filhos adultos para cuidar deles"
Age UK Maio de 2014: www.ageuk.org.uk/

Rede Anti-Pobreza Europeia (European Anti-Poverty Network)
Rede que tenta abordar as questões da pobreza em toda a Europa e como a Comissão a pode
atenuar.
http://www.eapn.eu/en
Rede Europeia das Mulheres mais Idosas (European Older Women’s Network)
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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É uma rede estabelecida há muito tempo e que pesquisa o impacto das questões da igualdade de
género nas mulheres mais velhas
http://www.own-europe.org/

Contactos – Conhecer as pessoas com quem
conversar e que influenciam
Fornece-se abaixo uma lista de ALGUMAS agências nos países parceiros do MATURE, que podem
oferecer aconselhamento e apoio na vossa prática colaborativa em torno de questões e de
aprendizagem na velhice. Algumas são agências governamentais, finaanciadoras ou decisores
políticos; algumas são fornecedoras de oportunidades de aprendizagem; algumas são agências
intermediárias.
Quando pretendam influenciar os decisores locais, regionais, e os representantes eleitos:
ü Associem-nos com o vosso sucesso.
ü Façam-nos sentir como se fizessem parte das vossas realizações e, não barreiras para elas.
ü Comemorem os vossos sucessos e convidem-nos a participar.
ü Atraiam-nos como campeões para angariar apoio permanente.

Áustria
Organização
National Agency for
Lifelong Learning
Bildungsnetzwerk
Steiermark
Senior Office of the City
of Graz

Finalidade
Agência Nacional Austríaca para
o Erasmus+
Coordena a educação da Estíria
Ponto de serviços para os idosos.
Liga ofertas para os Seniores e
coordena o voluntariado sénior

Contato

www.lebenslanges-lernen.at
www.bildungsnetzwerk-stmk.at
http://www.graz.at/cms/beitrag/10022350
/374944/

Alemanha
Organização
Volkshochschule em
Hamburgo
Deutscher
Volkshochschulverban
d
Bundesarbeitsgemeins
chaft der
Seniorenorganisatione

Contactos
H.Koelln-Prisner@vhshamburg.de
krause@dvv-vhs.de

Website
www.vhs-hamburg.de

bagso@easynet.be

http://www.bagso.de/

www.dvv-vhs.de

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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n (BAGSO)
BMFSFJ - German
Ministry of Family,
older persons, women
and youth

poststelle@bmfsfj.bund.de

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/aelteremenschen.html

Grécia
Organização
HAEA
Hellenic Adult Education
Association

(Departamento de
Comunicação e Estudos
de Media, Aristotle
Universidade de
Thessaloniki
City College

ForAge

Alzheimer Disease
Association

Finalidade
Associação científica sem fins
lucrativos ativa no campo da
educação para os idosos. O seu
objetivo é a teorização, ação,
informação e diálogo na
Educaçãod e Adultos
A desenvolver de momento um
programa de TIC para os mais
idosos

Currently offering computer
lessons for
seniors - In process of developing
a
Centre for Active Ageing
ForAge is a Grundtvig funded
network
tasked with sharing data about
later life
learning across Europe
Athens Association of
Alzheimer's Disease
and Related Disorders is a nonprofit
organisation which aims at
promoting
awareness, care and support for
everyone in anyway related to
the
disease.

Contato
www.adulteduc.gr

www.media.uoa.gr

George Pavlidis
gpavlidis@city.academic.gr

Dr. Myrto-Maria Ranga
www.foragenetwork.eu

Areti Eythimiou
info@alzheimerathens.gr
http://www.lifeaftercare.eu/

Polónia
Organização

Ministry of Health

Finalidade

Instituição Pública

Detalhes de contacto

kancelaria@mz.gov.pl

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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Ministry of
Administration and
Digitization
Office of Electronic
Communication
Urban Centre for Family
Support in Gdansk
City Culture Institute

Instituição Pública

mac@mac.gov.pl

Instituição Pública

uke@uke.gov.pl

Instituição Pública

dyrekcja@mopr.gda.pl

Instituição cultural municipal

Universities of Third Age
Foundation
Association of Academic
E-learning

Fundação para a
Universidade Jagiellonian
Associação criada para a
promoção e
desenvolvimento do elearning na formação
académica
A competição de subsídios de
âmbito nacional realizada
pela Associação de Iniciativas
Criativas „ę”, graças ao fundo
da Fundação para a
Liberdade Polaca-Americana
Um programa social
implementado pela UPC
Polónia
A Fundação Iniciativas Sociais
"Sie zrobi"

ikm@ikm.gda.pl,
https://www.facebook.com/IKMgdansk
biuro@fundacja.uj.pl

Seniors in Action

Akademia e-seniora

Się zrobi

kontakt@sea.edu.pl

http://www.seniorzywakcji.pl/?p=258
info@seniorzywakcji

dagmara.krzesinska@upc.com.pl,
http://www.facebook.com/akademiaese
niora?v=wall
fundacja@siezrobi.org,
https://www.facebook.com/siezrobi

Portugal
Organização

Contacto

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança
Social

http://www.portugal.gov.pt/en/theministries/ministry-of-solidarity-and-socialsecurity/about-this-ministry.aspx

RUTIS, Associação Rede das Universidades da Terceira
Idade

http://www.rutis.org/

APRe! Associação de Aposentados Pensionistas e
Reformados

http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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Eslovénia
Organização
Third Age University

Institute of Adult
Education of
Slovenia

Centre of the
Republic of
Slovenia for
Mobility and
European
Educational and
Training
Programmes
Association of
Slovenian Adult
Education Centres

Finalidade
A Universidade da Terceira Idade da
Eslovénia é uma organização educacional
voluntária para pessoas com mais de 50
anos, em sua maioria reformados. O seu
objectivo é proporcionar aos idosos o
acesso à cultura e educação e, estimular a
inclusão e o desenvolvimento de novos
programas educacionais para adultos mais
velhos. Tem 35 universidades em todo
Eslovénia
O Instituto de Educação de Adultos da
Eslovénia é a principal instituição nacional
de pesquisa e desenvolvimento no campo
da educação de adultos. Fundado em
1991, com suas inúmeras atividades, é um
dos promotores mais declarados da
aprendizagem ao longo da vida, na
Eslovénia.
CMEPIUS é uma instituição pública
eslovena fundada em 2003. O seu
principal objetivo é prestar apoio às
organizações e entidades nacionais que
implementam projetos do Programa de
Aprendizagem ao Longo da Vida.
Coordena
também
programas
educacionais e formações de outros
programas europeus.
ZLUS é uma associação de 28 organizações
ONG's que trabalham no campo da
educação de adultos. As suas principais
atividades incluem o desenvolvimento de
trabalho de especialistas em educação e
integração de adultos e, o trabalho com os
seus 28 membros.

Contacto

Doc. dr. Dušana Findeisen
http://www.univerzazatretjeobddrustvo.si/

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik
http://www.acs.si/

Borut Korada
http://www.cmepius.si/en/

http://www.zlus.si/si/index.aspx

Suíça
Organização

Finalidade

VOLKSHOCHSCHU Nicolas
Füzesi
é
Chefe
do
LE BEIDER BASEL
Departamento
de
Línguas
e
Competências Essenciais da Swiss
National University Basel
Pro Senectute
Organização independente de base
Region Bern
regional centrada em maior e melhor

Contacto

Dr. Nicolas Füzesi,
nicolas.fuezesi@unibas.ch
www.vhsbb.ch
Regina Gerber-Pfäffli
gerberstextservice@belponline.ch

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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EB Zürich

CH-GO
Ch Stiftung

qualidade de vida para os idosos.
Regina Gerber é professora de curso de
francês na Pro-Senectute, em Berna
EB Zürich é uma das maiores
instituições públicas de educação
adicional, há mais de 40 anos.
Eva Müller-Kälin é educador/Treinador
de Projetos na EB Zürich
A Fundação CH para a Cooperação
Federal promove a cooperação entre os
cantões e com a Confederação. Com
base nos mandatos do Escritório
Federal de Cultura para a realização de
programas de intercâmbio intra-Suíça,
e da Secretaria de Estado da Educação,
Investigação e Inovação para
implementação dos Programas
Europeus "Aprendizagem ao Longo da
Vida" e "Juventude em Acção", a
Fundação CH oferece uma ampla gama
de programas de intercâmbio, bem
como o conselho adaptado para
diferentes grupos-alvo.

www.pro-senectute-regionbern.ch
Eva Müller-Kälin,
eva.mueller@eb-zuerich.ch
http://www.eb-zuerich.ch/
Susanne Scheiwiller
Project coordinator Grundtvig
s.scheiwiller@chstiftung.ch
www.chstiftung.ch
www.ch-go.ch

Reino Unido
Organização
NIACE
National Institute
for Adult &
Continuing
Education

ECORYS
The British Council

Age UK

Finalidade
ONG para a educação de adultos com visão
geral da prática do Reino Unido, alguma
especialização em torno de aprendizagem
na vida tardia e relacio-namentos chave
com o departamento de educação do
governo do Reino Unido. NIACE tem o
secretariado para o grupo nacional
consultivo de alunos mais velhos.
Agentes nacionais Erasmus+ do Reino
Unido, a par do “British Council”. {Kevin
Robinson falou disto na 1 ª reunião do
ForAge em Leicester. Os respectivos papéis
não são ainda completamente claros
Principal, mas não única, agência de lobby
para e sobre pessoas mais velhas.
Trabalharam em aprendizagem na questões
da vida tardia

Detalhes de contacto

21, De Montfort Street, Leicester,
LE1 7GE, UK www.niace.org.uk

www.niacedc.org.uk

http://www.uk.ecorys.com/
http://www.britishcouncil.org/home
-information-centre-ourservices.htm
http://www.ageuk.org.uk/work-andlearning/further-education-andtraining/

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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WEA
Workers’ Education
Association

BIS
Department for
Business

ForAge

CPA
Centre for Policy on
Ageing

Provedor independente, de base regional,
de educação de adultos que tem uma
tradição de tentar trabalhar com as
comunidades marginalizadas e em
contextos de aprendizagem nãotradicionais.
O departamento do governo britânico
responsável pela educação de adultos.
Liderou várias iniciativas - prática e pesquisa
em torno de aprendizagem na vida tardia.
BIS financia o grupo nacional consultivo dos
alunos mais velhos
O ForAge é uma rede financiada pelo
Grundtvig com a tarefa de partilhar dados
sobre a aprendizagem na vida tardia em
toda a Europa
Uma ONG com uma visão geral dos vários
aspectos do envelhecimento

http://www.wea.org.uk

https://www.gov.uk/government/to
pics/further-education-and-skills

Madie Armstrong

http://www.cpa.org.uk

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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A Equipa MATURE
University of Leicester,
Institute of Lifelong Learning
Leicester, Reino Unido

AidLearn
Lisboa, Portuga

bia-net
Graz, Áustria

Hamburger Volkshochschule
Hamburgo, Alemanha

50plus Hellas
Atenas, Grécia

PRO-MED sp. z o.o.
Gdansk, Polónia

Verband der Schweizerischen
Volkshochschulen
Bern, Suíça
ZDUS
Ljubljana, Eslovénia

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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O projeto MATURE foi financiado com
o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente os autores,
não sendo a Comissão responsável
pela utilização que dela possa ser feita.

