
O Livro Verde Sobre o Envelhecimento é uma iniciativa da Comissão Europeia que procura lançar
um amplo debate público sobre as alterações demográficas e o consequente envelhecimento da
população europeia. Esteve em consulta pública durante o primeiro trimestre de 2021.

As organizações de pessoas mais velhas, de toda a Europa, nomeadamente a AGE Platform Europe e
os seus membros, participaram massivamente nessa consulta pública organizada pela Comissão
Europeia.

A APRe! apresenta também o seu contributo para o Livro Verde sobre o Envelhecimento .
Para tal, o Grupo de Trabalho mandatado pela Direção seguiu o da Comissão Europeia, com
17 perguntas, e destaca algumas considerações iniciais:

- abordagem do envelhecimento numa perspectiva de direitos humanos deixando as pessoas
idosas de serem encaradas como meras destinatárias passivas, carentes de ajuda e protecção, e
passando a ser vistas como seres humanos sujeitos de direitos;

- a longevidade e, consequentemente, o envelhecimento biológico, constituem um ganho
civilizacional, ao contrário do envelhecimento demográfico que constitui um desafio
civilizacional.

- a passagem à situação de reformado não pode ser sinónimo de perda de rendimentos nem de
pobreza;

- a resposta à sustentabilidade dos sistemas de pensões não pode passar pelo prolongamento
obrigatório e generalizado da vida profissional, mas pela procura de novas fontes de
financiamento desses sistemas. Concretamente, por exemplo, através de um aumento do peso
global das contribuições patronais, tendo por base o valor acrescentado e/ou a facturação das
empresas e não o volume de emprego.

- o modelo redistributivo da Segurança Social requer o aumento da população com emprego
permanente, carreiras, condições de trabalho e salários dignos.

Deixamos aqui, para consulta detalhada, os links para:
1) Livro Verde sobre o Envelhecimento lançado pela Comissão Europeia, em projeto para

discussão pública;
2) O contributo enviado pela APRe! ;
3) Os contributos dos membros da AGE Europe Platform, em que a APRe! se inclui:

1) https://drive.google.com/file/d/1P-sdHeKzhGQavH5n3OkPbO_rzF0mts7A/view?usp=sharing

2) https://drive.google.com/file/d/1CNKwL7FaWfMy34a_mJGt7WYVIJqR3g0A/view?usp=sharing

3) https://www.age-platform.eu/age-member-news/age-members-react-eu-green-paper-ageing
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