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Portugal é um dos países europeus com maior percentagem de pessoas idosas, 

possuindo uma força de trabalho bastante envelhecida, dado que existem cada vez menos 

pessoas em idade ativa e produtiva, em comparação com os que ou ainda não entraram 

ou já estão de saída do mercado de trabalho. Muitas destas pessoas pretendem, no entanto, 

manter-se no ativo, mesmo que, na maioria das vezes, a sociedade as empurre para uma 

situação de reforma formal das suas atividades profissionais apenas por um critério etário. 

Também se verifica que aquelas que não se mantém profissionalmente ativas mais 

facilmente caem em situações pautadas por pobreza e solidão. Assim, o reconhecimento 

destes dados deve contribuir para, progressivamente, se mudar o significado e o contexto 

da terceira idade, da experiência de trabalho e da vivência da reforma (Duberley & 

Carmichael, 2016). 

 

Envelhecimento na sociedade portuguesa 

Os idosos, pessoas na terceira idade, ou adultos tardios são um grupo que aparece 

definido essencialmente em termos etários, isto é, considerando o envelhecimento 

cronológico. Na maioria das sociedades ocidentais uma pessoa é considerada idosa 

quando atinge 65 ou mais anos de idade. 

É interessante analisar a situação de Portugal em comparação com a União 

Europeia nos seguintes agregados: população residente, esperança média de vida, taxa de 

atividade, risco de pobreza e solidão. 

Relativamente à população residente, em Portugal, as estatísticas indicam que, no 

ano de 2017, cerca de 21,3% da população era idosa (comparativamente com 7,9% em 

1960), estimando-se que este número duplique dentro dos próximos 60 anos1. Em termos 

da União Europeia a 28 países, a população residente com 65 ou mais anos de idade 

correspondia, nesse mesmo ano, a 19,6% do total da população. No panorama da União 

Europeia, Portugal é o quarto país com maior percentagem de pessoas idosas, 

 
1 Nota: Informação consultada em https://www.pordata.pt/DB/Portugal/Ambiente+de+Consulta/Tabela 



 
 

apresentando uma relação de 118 idosos por cada 100 jovens2. O índice de 

envelhecimento em Portugal, em 2017, era de 153,2%3, enquanto na União Europeia a 28 

países, em 2017, era de 125,8%. 

A esperança média de vida na União Europeia, nas últimas décadas, aumentou de 

forma generalizada. Em Portugal, quando se considera especificamente o aumento da 

esperança de vida aos 65 anos de idade, constata-se uma média, em 2017, nos 20,4 anos 

(18,3 anos para os homens e 22,1 anos para as mulheres)4. Já na União Europeia a média 

situava-se, na mesma altura, em 19,9 anos. Em virtude deste aumento da esperança média 

de vida, o número de reformados na sociedade aumentou consideravelmente. Se há uns 

anos as pessoas tinham apenas cerca de dois anos de vida no período de reforma, 

atualmente alguns autores referem que quase 20% do ciclo de vida de uma pessoa é vivido 

dentro deste período (UNECE, 2017). No entanto, quando se consideram os anos de vida 

saudável que as pessoas têm pela frente aos 65 anos, em Portugal, o número de anos 

andava em torno dos 7,7 para os homens e os 6,4 para as mulheres5, enquanto na União 

Europeia, em 2016, aproximava-se dos 9,8 anos. Este aumento nos anos de vida saudável 

só tem sido possível graças ao aumento da qualidade de vida. O desenvolvimento que tem 

ocorrido na sociedade, em termos tecnológico, de saúde, de condições de habitação, entre 

outros, tem permitido uma melhoria significativa das condições de vida das pessoas, pelo 

menos no que respeita os países desenvolvidos. 

Quanto à taxa de atividade de pessoas com 65 ou mais anos, os dados sugerem 

que, em Portugal, cerca de 11,5% das pessoas ainda trabalham, estando assim numa 

posição ativa perante a sociedade. Na União Europeia, os dados apontam para metade, ou 

seja, cerca de 5,7%6. A este respeito, o estudo “Rendimento do Trabalho depois da 

Reforma na União Europeia”7 publicado pela agência Eurofound em 2019 indica que 

mais de metade destas pessoas que se mantêm ativas o fazem por aspetos que não são 

monetários, mas porque se encontram capazes, gostam do que fazem, ou pretendem-se 

sentir-se úteis, combatendo deste modo também a solidão e o isolamento social. No 

entanto, se até ao momento, em termos europeus, a idade de reforma se situava nos 65 

 
2 Nota: https://www.pordata.pt/Portugal/Indicadores+de+envelhecimento-526 
3 Nota: https://www.pordata.pt/Europa/%C3%8Dndice+de+envelhecimento-1609  
4 Nota: https://www.pordata.pt/Europa/Esperan%C3%A7a+de+vida+aos+65+anos+por+sexo-1262 
5 Nota: https://www.pordata.pt/Europa/Anos+de+vida+saud%C3%A1vel+aos+65+anos+por+sexo-1590 
6 Nota: 
https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+actividade+total+e+por+grupo+et%C3%A1rio+(percentagem)
-1321 
7  Nota: https://www.eurofound.europa.eu/pt/topic/retirement 



 
 

anos, nos últimos anos, a idade formal de reforma tem vindo a aumentar nas diversas 

sociedades ocidentais. Por exemplo, em Portugal passou muito recentemente dos 65 para 

os 66 anos de idade e cinco meses8. Este aumento deve-se, sobretudo, ao facto de os 

sistemas de segurança social das sociedades estarem a colapsar face ao número elevado 

de pessoas em situação de inatividade versus o número de pessoas ativas (como 

anteriormente referido). Assim, considerando que aos 65 anos de idade estas pessoas 

ainda são consideradas novas, e com capacidade de se manterem ativas, muitas 

sociedades ocidentais estão a arranjar incentivos para que estas pessoas se mantenham 

empregadas durante mais tempo. 

No que concerne a taxa de risco de pobreza, após transferências sociais (e.g., 

pensões), em pessoas com 65 anos ou mais, em Portugal, no ano de 2017, os dados eram 

pouco animadores, situando-se nos 17%9. Já na União Europeia, esta taxa situava-se nos 

14,6%. Estes dados devem ser analisados no contexto da atual volatilidade do mercado 

de trabalho. Face à incerteza, instabilidade e imprevisibilidade no mercado de trabalho 

(Pinto, 2010), deixaram de existir empregos para o resto da vida, passando a existir, 

sobretudo, pequenas experiências de emprego/trabalho ao longo da vida. Esta situação 

reduz a segurança e estabilidade económicas das pessoas e suas famílias, com particular 

impacto nas pessoas de idade mais avançada (Blossfeld, Buchholz, & Kurz, 2011). 

Um outro dado importante, e que se relaciona com a taxa de (in)atividade dos 

idosos, corresponde ao número de pessoas com 65 ou mais anos que vivem sozinhos ou 

isolados. Dados de 2016 revelaram que cerca de 40% da população portuguesa, com mais 

de 65 anos, (quase um milhão de idosos), se encontrava sozinha durante oito ou mais 

horas por dia, estando por isso em situação de solidão ou isolamento10. 

  

Envelhecimento e trabalho: mitos e estereótipos 

Existem múltiplos entendimentos acerca dos idosos dependendo do contexto 

social que estivermos a analisar. As sociedades orientais apresentam maior apreço pelas 

pessoas com mais idade, respeitando-as pela sabedoria e experiência de vida que possuem 

e representam11 (e.g., Schneider & Irigaray, 2008). Contrariamente, nas sociedades 

 
8 Nota: Informação consultada em https://dre.pt/application/conteudo/119366210 
9 Nota: 
https://www.pordata.pt/Europa/Taxa+de+risco+de+pobreza+ap%C3%B3s+transfer%C3%AAncias+socia
is+indiv%C3%ADduos+com+65+e+mais+anos-2169 
10 https://www.gnr.pt/comunicado.aspx?linha=4206 
11 https://www.ufjf.br/ladem/2013/06/28/o-olhar-ao-idoso-no-japao-e-na-china-por-silvia-masc/ 



 
 

ocidentais é mais frequente a sua desvalorização, maltrato, exclusão e abandono, 

existindo diversificados estereótipos em relação a esta fase da vida. Grande parte desses 

mitos e estereótipos são usados como justificação para a sua exoneração/ não-contratação 

em contextos de trabalho. 

É frequente as pessoas com 65 ou mais anos serem percebidas, em contexto 

profissional, como (Beehr & Bowling, 2002; Van der Heijden, de Lange, Demerouti, & 

Van der Heijde, 2009; Peterson & Murphy, 2010): mais propensas a doenças, isto é, 

considera-se que têm mais problemas de saúde, quer física, quer mental, motivo pelo qual 

se considera que começam a faltar mais ao trabalho, gerando mais encargos para as 

organizações nas quais trabalham; menos adaptáveis às novas realidades, isto é, com 

dificuldade em se atualizarem nos seus conhecimentos, nas suas competências, e na 

utilização das novas tecnologias; menos produtivas e eficientes, apresentando níveis mais 

baixos de desempenho, e também menos capacidade de trabalho sob pressão, ideia 

essencialmente ligada a eventuais declínios cognitivos que podem ocorrer nesta fase de 

vida, e que os podem tornar mais lentos na realização das suas tarefas; mais propensas a 

sofrer acidentes de trabalho, devido por exemplo, à sua menor capacidade de atenção, 

concentração e reação; menos motivadas, ambiciosas, e comprometidas com a realização 

do seu trabalho dado que em breve estarão na reforma (e muitos consideram que já 

alcançaram o estilo de vida desejado e, por isso, não necessitam de se continuar a 

esforçar); Menos criativas e inovadoras, menos versáteis, e mais rígidas na estruturação 

e organização do seu trabalho; e, mão-de-obra mais dispendiosa em comparação com 

mão-de-obra mais barata proveniente dos jovens, saídos das faculdades, com 

conhecimentos atualizados, e que as empresas podem moldar à medida das suas 

necessidades. 

Estes mitos (Kluge & Krings, 2008; Scidurlo, 2006) são responsáveis pela 

perpetuação do idadismo (i.e., discriminação pela idade) nas nossas sociedades contra 

pessoas com 65 ou mais anos. Esta situação discriminatória, que insiste em ver o fim do 

ciclo de vida com aversão, é uma barreira para o envelhecimento ativo, e gera 

consequências dramáticas que incluem, mas não se restringem, a reduzidas oportunidades 

(por exemplo, de trabalho e formação profissional), situações de desrespeito, negligência, 



 
 

tratamento diferenciado ou acesso limitado a serviços, invisibilidade e/ou representações 

estereotipadas nos media, e abuso físico, psicológico, sexual, financeiro ou material12,13. 

O envelhecimento é um fenómeno universal e heterogéneo. Nesta fase da vida 

existem efetivamente inúmeras alterações biopsicossociais que decorrem da passagem do 

tempo no ser humano. É um facto que há um conjunto de mudanças fisiológicas que 

pautam esta fase da vida, nomeadamente, mudanças antropométricas, na musculatura, 

cardiovasculares, pulmonares, nos órgãos sensoriais, e neuronais. No entanto, as 

mudanças fisiológicas, em particular as neuronais, que se registam durante este período 

de vida não justificam os estereótipos anteriormente indicados. Além disso, a idade não 

afeta as funções humanas todas do mesmo modo, nem as mudanças que nelas ocorrem 

acontecem sempre ao mesmo ritmo ao longo do ciclo de vida (Roldán-Tapia, et al., 2017). 

Neste sentido, várias têm sido as investigações desenvolvidas com a finalidade de se 

compreender quais poderão ser os fatores protetores contra o declínio (cognitivo) 

associado ao envelhecimento (e.g., Roldán-Tapia, et al., 2017). Estes fatores protetores 

são unanimemente referidos como um estilo de vida físico e mental saudável, e incluem 

a realização de exercício físico regular, a adesão a uma dieta saudável, o consumo 

reduzido de álcool, e o envolvimento em atividades de educação, e/ou de formação, e/ou 

de trabalho, e/ou de lazer que contribuem para a estimulação sensorial, intelectual, 

cognitiva, técnica e social destas pessoas (Lange, Yperen, Heijden, & Bal, 2010; Tucker 

& Stern, 2011). 

 Assim, é de extrema importância a revisão da conceção de idade avançada como 

um período de dependência e declínio, e a adoção de um discurso que acentue a velhice 

como uma idade ativa e produtiva (Rudman, 2006). O prolongamento da vida humana 

com qualidade é uma oportunidade para as pessoas se manterem vivas de novas e 

diferentes formas (Angel & Settersten, 2012; Duberley & Carmichael, 2016). 

 

 Funções pessoais e sociais do trabalho 

Grande parte da nossa vida adulta é passada a trabalhar. Frequentemente, as 

pessoas iniciam a sua vida de trabalho pelos seus 20/25 anos (ou até mesmo antes) e nela 

permanecem até, pelo menos, aos 65 anos. Isto significa que, se a esperança média de 

 
12 Nota: https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2017/07/ENEAS.pdf 
13 Nota: 
http://dms.ufpel.edu.br/ares/bitstream/handle/123456789/232/5%20%202005%20%20envelhecimento_ati
vo.pdf?sequence=1 



 
 

vida se situa, atualmente, nos 70/80 anos, nas sociedades desenvolvidas, cerca de metade 

da vida é passada a trabalhar. Dada a centralidade que o papel profissional assume, 

considera-se fundamental refletir sobre as suas funções na vida humana, e em particular 

sobre as consequências da sua perda nesta fase do ciclo de vida. 

 O trabalho confere à pessoa um sentido de identidade. Qualquer pessoa recorre à 

menção da sua profissão para se apresentar a alguém e explicar quem é. Ao mencionar a 

sua profissão está a ajudar o outro a criar expectativas sobre si, sobre a sua personalidade, 

sobre o seu comportamento. Do mesmo modo, quando a pessoa perde o seu trabalho é 

como se uma parte fundamental de si deixasse de existir. É ficar com o seu autoconceito 

suspenso, se recordarmos que, de acordo com Super (1980), qualquer escolha 

vocacional/profissional é uma manifestação desse mesmo autoconceito. 

O trabalho confere à pessoa estrutura e organização para a vida, e para o dia-a-

dia. As pessoas organizam a sua vida de acordo com os dias de trabalho e as férias, os 

dias de trabalho e os dias de fim-de-semana, as horas dedicadas ao trabalho e as horas 

dedicadas aos restantes papéis de vida. O trabalho ocupa cerca de metade do tempo que 

a pessoa está em vigília, e serve de ponto de partida para a organização de todas as 

restantes atividades e tarefas (Pinto, 2019). Por conseguinte, ao reformar-se a pessoa 

passa a ter todo o tempo do mundo, para gerir como quiser, quando quiser. Esta situação 

pode ser vivida com bastante ansiedade. 

O trabalho confere sentimentos de autorrealização, de poder, prestígio e 

concretização. Isto é, o trabalho permite à pessoa ser bem-sucedida, alcançar uma 

determinada posição/estatuto na sociedade, e por ela ser admirada. A par disto, confere 

sentido de utilidade e propósito. Qualquer pessoa que trabalhe sente que contribui, de 

algum modo, para a criação de valor na sociedade. Sente que, aquilo que produziu, através 

do seu esforço e motivação no trabalho, tem valor. Por conseguinte, reformar-se pode 

fazer com que a pessoa sinta que é descartável, que perdeu o seu valor próprio, que não 

serve para nada. 

O trabalho confere melhores condições de vida, recompensas financeiras, riqueza 

material. Frequentemente, em troca da realização de um trabalho a pessoa recebe uma 

compensação (i.e., tem um retorno financeiro). Este retorno permite à pessoa ter melhores 

condições de vida, e assegurar a satisfação das suas necessidades. Deste modo, reformar-

se pode pôr em causa as suas atuais condições de vida.  

O trabalho confere ainda vida social, isto é, ajuda a satisfazer a necessidade de 

afiliação e pertença. Dado que muitas das horas da vida humana são passadas em 



 
 

contexto laboral, muitas das vezes é aí que se estabelecem relações sociais importantes 

que, ocasionalmente, até extravasam para a vida pessoal. Reformar-se pode significar 

perder o contacto com essas relações, ficar mais isolado e, consequentemente, 

desenvolver sentimentos de solidão. 

No entanto, reformar-se não tem necessariamente de implicar a perda de nenhuma 

das funções anteriormente referidas em relação papel profissional. As pessoas podem, e 

devem manter-se ativas e investidas noutros papéis de vida, noutros contextos, e noutras 

experiências, que podem ser igualmente satisfatórias e recompensadoras. O processo de 

reforma deve, pois, tornar-se um assunto importante para a pessoa, as organizações e a 

sociedade em geral. No entanto, as concetualizações teóricas em torno desta fase de vida 

devem ser revistas, por forma a assegurar que não tratam esta fase da vida como uma 

época de declínio e dependência, mas que abrem portas a novos entendimentos que 

melhor traduzem as novas realidades da reforma. 

 

Contributos teóricos para a concetualização de uma nova fase de vida 

A revisão dos principais modelos teóricos que incluem as pessoas com 65 ou mais 

anos de idade é crucial para a compreensão das características, desafios e tarefas 

desenvolvimentais desta fase de vida. Os modelos desenvolvimentistas são os que melhor 

enquadram o desenvolvimento do ser humano ao longo do ciclo de vida, nomeadamente 

desde que nascemos até que morremos, a partir de um conjunto de estádios de 

desenvolvimento e respetivas tarefas desenvolvimentais. Os estádios correspondem a 

períodos de desenvolvimento, qualitativamente distintos, e delimitados por um critério 

etário. Por sua vez, as tarefas desenvolvimentais são entendidas como as tarefas que cada 

pessoa deve resolver (de forma bem-sucedida) numa determinada fase específica do seu 

desenvolvimento e resultam de uma integração entre as características, necessidades e 

objetivos individuais e as expectativas e exigências sociais. Assim, neste ponto 

apresentam-se brevemente alguns desses modelos, tendo em vista a identificação de 

contributos para a concetualização de uma nova fase de vida no processo de 

envelhecimento. 

Começando pela Teoria do Curso de Vida Humana de Bühler (1964), esta 

apresenta o ciclo de vida organizado num conjunto de cinco fases de desenvolvimento 

definidas a partir das mudanças em termos de acontecimentos, atitudes e realizações. As 

fases propostas pela autora dizem respeito à forma como são geridos os objetivos pessoais 

de cada indivíduo. Na quarta fase, que abrange as pessoas na faixa etária dos 45 aos 65 



 
 

anos, é esperado, em termos de tarefas desenvolvimentais, que a pessoa realize uma 

autoavaliação/balanço dos resultados das suas tentativas e esforços para alcançar os 

objetivos pessoais ao longo da vida. O resultado desta avaliação pode ter um impacto 

significativo na forma como é vivida a próxima e última fase do ciclo de vida. Por sua 

vez, na quinta fase, que abrange as pessoas com 65 ou mais anos, é esperado que a pessoa 

viva uma vida mais calma, afastada da sua atividade profissional principal, e na qual 

alguma decadência física e mental podem começar a manifestar-se. É também esperado 

que a pessoa alcance a sensação de autorrealização, associada à concretização dos seus 

objetivos. Caso contrário, poderá desenvolver uma sensação de fracasso. Pode também 

verificar-se o reaparecimento de novos objetivos, mais provavelmente de curto-prazo e 

centrados na satisfação de necessidades concretas e imediatas. 

Na Teoria de Desenvolvimento Psicossocial, Erikson (1959) organiza o ciclo de 

vida em oito estádios de desenvolvimento, cada um dos quais com uma crise 

(psicossocial) central a resolver. O oitavo estádio, que ocorre a partir dos 60 anos de 

idade, apresenta como principal tarefa a necessidade da pessoa efetuar uma avaliação/ um 

balanço da sua trajetória de vida, e atribuir-lhe um significado, de modo a ser capaz de 

responder claramente à questão: valeu a pena ter vivido?. Esta questão surge na 

consciência de proximidade da morte e da necessidade de confrontação com a própria 

identidade nesta fase final de vida. De acordo com o autor, existem duas resoluções 

possíveis: ou, de um modo geral, a pessoa faz um balanço positivo da sua vida, sente que 

viveu e aproveitou as diversas oportunidades com que foi confrontada, e retira desta 

análise uma sensação de satisfação, prazer e bem-estar; ou, de um modo geral, a pessoa 

faz um balanço negativo da sua vida, sente que não viveu o suficiente por não ter sido 

capaz de concretizar os seus sonhos e desejos, e retira desta análise uma sensação 

frustração, arrependimento, amargura e ressentimento. Para Erikson, a vertente positiva 

desta crise deve gerar a ideia de integridade na pessoa idosa, enquanto a vertente negativa 

desta crise gera a ideia de desespero. 

No seguimento da teoria de Erikson, Peck (1956) procura concretizar um 

refinamento da mesma, a partir de uma definição mais pormenorizada dos estádios da 

meia-idade e da velhice. Concretamente no estádio da velhice, o autor apresenta três 

tarefas desenvolvimentais: a diferenciação do ego vs preocupação com o papel 

ocupacional, que consiste na necessidade da pessoa identificar uma vasta gama de novas 

atividades, interesses e valores, de forma a que a perda do papel profissional resultante 

da reforma não se traduza na perda do sentido de identidade, autoestima e utilidade; a 



 
 

transcendência do corpo vs preocupação com o corpo, que consiste em ultrapassar o 

desconforto e sofrimento resultante de doenças, de modo a poder aproveitar a vida com 

sensações de bem-estar, prazer e satisfação; e, a  transcendência do ego vs preocupação 

com o ego, que se traduz em analisar formas de deixar um legado para além do seu período 

vital (por exemplo, através de descendentes, contribuições para a cultura). 

Mais ou menos na mesma altura, Havighurst (1953) apresenta, na sua Teoria das 

Tarefas Desenvolvimentais, apresenta o ciclo de vida organizado em três fases/estádios, 

e respetivas tarefas desenvolvimentais. No caso da subfase correspondente à adultez final 

(também designada pelo autor por fase de maturidade posterior ou velhice) as tarefas 

antecipadas incluem: lidar com às mudanças físicas e de saúde (nomeadamente, ao 

decréscimo de força física e saúde), ajustar-se à reforma e à redução dos seus 

rendimentos, desenvolver estratégias para lidar com a morte do(a) esposo(a), estabelecer 

filiação a grupos de pessoas (idosas), envolver-se em compromissos sociais e cívicos, e 

estabelecer condições físicas satisfatórias para viver bem a velhice.  

Por sua vez, o Modelo de Desenvolvimento de Carreira desenvolvido por Super 

(1959) organiza a carreira a partir de duas perspetivas: a perspetiva longitudinal (de ciclo 

de vida) e a perspetiva latitudinal (de papéis de vida). Para o autor, a carreira desenrola-

se num conjunto de cinco estádios, que se vão sucedendo em função da idade e à medida 

que a pessoa cumpre um conjunto de tarefas desenvolvimentais. O último estádio, 

designado por Declínio, abrange pessoas de 65 ou mais anos, e é aquele na qual o papel 

de trabalhador adquire menor importância em detrimento de outros papéis de vida. Este 

estádio subdivide-se em três subfases, nomeadamente: Desaceleração, i.e., a necessidade 

de reduzir progressivamente o papel de trabalhador, em que a pessoa começa a delegar 

parte da sua atividade em pessoas mais novas e em tornar-se mais seletiva no que faz; 

Planeamento da reforma, i.e., a pessoa desenvolve uma preocupação, claramente 

relacionada com a idade, de que está na altura de se retirar da atividade profissional, e de 

que isso requer algum planeamento; e, Reforma, i.e., passagem efetiva para a reforma, 

passando a ter muito tempo livre, muitas das vezes apenas por ter atingido o “limite de 

idade para trabalhar”.  

Um pouco mais tarde, Levinson (1986), na Teoria dos Estádios de 

Desenvolvimento da Carreira do Adulto, apresenta uma teoria de desenvolvimento 

constituída por quatro fases e várias estações de crescimento. Nas duas últimas estações 

da terceira fase, dos 50 aos 55 anos e dos 55 anos aos 60 anos, as pessoas avaliam 

profundamente a sua vida, nomeadamente realizando uma comparação entre o seu estilo 



 
 

de vida atual vs estilo de vida ideal, no sentido de identificar disparidades. Os valores de 

vida podem ser revistos e modificados, traduzindo-se também na necessidade de 

desenvolver novos planos para o futuro. Preocupações com a necessidade de deixar um 

legado, preocupações com a morte e a necessidade de viver a vida de forma mais 

verdadeira estão cada vez mais presentes, e podem ser catalisadores de mudanças 

significativas. Já na quarta fase, as pessoas realizam uma reavaliação da sua vida, 

refletindo sobre as decisões que tomaram. Procuram não se envolver em novos planos ou 

aventuras, mas antes manter o estilo de vida alcançado e, eventualmente, começar de 

forma progressiva a abandonar determinados papeis de vida e determinadas 

responsabilidades associadas (nomeadamente em termos profissionais). 

Mais recentemente, Greenhaus e colaboradores (2010) apresentam um modelo de 

desenvolvimento de carreira, organizado em quatro estádios distintos. O último estádio, 

intitulado de carreira tardia, abrange o grupo de pessoas a partir dos 55 anos até à idade 

da reforma. De acordo com os autores, no início deste estádio as pessoas devem mostrar-

se dedicadas, competentes e produtivas na realização das suas tarefas. Isto irá permitir-

lhes assumir cargos de chefia sénior nas suas organizações, e daí retirar um grande sentido 

de valor próprio e dignidade. Seguidamente, espera-se que estas pessoas comecem a 

antecipar e a planear a sua reforma, de modo a que a sua separação do trabalho possa 

ocorrer de forma progressiva, não sendo assim vivenciada como algo devastador. Deste 

modo, os autores consideram que uma reforma faseada, ou o envolvimento em 

“empregos-ponte” podem ser algumas alternativas preparatórias da reforma definitiva. 

Finalmente, este estádio culmina com a reforma, esperando-se que, mediante a preparação 

previamente realizada, as pessoas possam viver vidas satisfatórias e significativas durante 

todo o tempo que lhes resta. 

Uma análise destes diferentes modelos permite verificar a existência de três 

fatores consensuais. 

O primeiro fator diz respeito a um aspeto cronológico. Os modelos analisados 

consideram que as pessoas a partir dos 65 anos estão na última fase das suas vidas, apesar 

de se saber que, hoje em dia, a esperança média de vida ainda contempla mais quase cerca 

de 20 anos além dessa idade normativa da reforma. Além disso, esses modelos também 

consideram as pessoas com 65 ou mais anos como um grupo uniforme, apesar de se estar 

na presença de um grupo muito diversificado de pessoas, não só em termos etários, mas 

também em termos das suas características (e.g., ativos e independentes, inativos mas 

independentes, e dependentes). 



 
 

O segundo fator reporta-se à ideia de fim de ciclo, isto é, a reforma é apresentada 

como o fim de vida. Em quase todos os modelos enunciados, os estádios associados às 

pessoas com mais de 65 anos são apresentados como um buraco negro, cuja principal 

tarefa de desenvolvimento é a preparação e a efetivação da transição para a reforma. No 

entanto, o que acontece durante o período pós-reforma raramente é antecipado. A maior 

parte dos modelos salienta que as pessoas nesta fase procuram não se envolver em novos 

planos ou aventuras, mas antes manter o estilo de vida alcançado. Quer as pessoas 

efetivamente desejem manter esse estilo de vida, quer o queiram modificar, irão sempre 

sentir necessidade de o fazer de formas alternativas/diferentes das anteriores, dado que as 

suas condições de vida (e.g., de saúde, familiares, financeiras) também se modificaram e, 

portanto, todo o plano de vida/carreira deve ser revisto como um todo. 

O terceiro fator tem a ver com uma questão de foco no passado ao invés de foco 

no futuro. Isto é, todos os modelos teóricos consideram que a tarefa de desenvolvimento 

de preparação e efetivação da transição para a reforma não pode ser feita sem uma 

avaliação/balanço da vida passada, sabendo-se que o resultado deste balanço pode ser 

positivo ou negativo. Caso as pessoas concretizem um balanço positivo da sua vida, e 

retirem desta análise a referida sensação de satisfação, prazer e bem-estar, não é referido 

como podem assegurar que nos anos vindouros ainda mantem as condições necessárias 

em termos dos seus contextos e papeis de vida para dar continuidade a estas sensações 

positivas. Do mesmo modo, caso as pessoas façam um balanço negativo da sua vida, e 

retirem desta análise a referida sensação de frustração, arrependimento, amargura e 

ressentimento, não é referido como podem assegurar que alteram as condições em termos 

dos seus contextos e papeis de vida para provocar uma mudança nestas sensações 

negativas. 

Face os fatores identificados, os modelos desenvolvimentistas atrás referidos 

podem ser considerados desatualizados e incompletos, na medida em que não fazem um 

bom enquadramento das atuais circunstâncias de vida das pessoas com mais de 65 anos, 

nem tão pouco dão resposta às suas atuais necessidades e expectativas. Torna-se, por isso, 

pertinente concetualizar um novo subestádio de desenvolvimento de carreira na idade 

adulta, que designamos por Carreira Pós-Carreira. 

 

Carreira pós-carreira: proposta de um novo subestádio de desenvolvimento 

No seguimento das reflexões atrás apresentadas, apresenta-se uma proposta de um 

novo subestádio de desenvolvimento de carreira – carreira pós-carreira – focado nas 



 
 

pessoas com 65 anos ou mais em situação de reforma. A forma como as pessoas 

vivenciam esta nova fase de vida depende do modo como estão (ou não) capazes de dar 

uma resposta eficaz a um conjunto de tarefas desenvolvimentais. 

Com base na revisão dos modelos anteriormente apresentados, e canalizando os 

seus contributos mais relevantes para as circunstâncias atuais da reforma e pré-reforma, 

foram antecipadas doze tarefas neste novo subestádio de desenvolvimento. Essas tarefas 

foram organizadas em três dimensões - identidade, oportunidade e adaptação - que 

seguidamente se identificam e descrevem. 

A dimensão de identidade, através de um foco no passado e na sua relação com o 

presente, engloba um conjunto de tarefas de desenvolvimento que visam apoiar os 

participantes na reconstrução do conceito de si próprio, da sua utilidade e autoestima. 

Esta dimensão diz respeito a um conjunto de passos, estratégias e atividades que as 

pessoas devem colocar em prática no sentido de explorarem informação sobre si próprias, 

o seu passado e presente, as suas características, interesses, competências, valores e 

atitudes, com a finalidade de desenvolverem um sentido mais esclarecido acerca de si 

próprias. Podem identificar-se nesta dimensão as quatro seguintes tarefas 

desenvolvimentais: reavaliar-se a si próprio, enquanto pessoa, e à situação em que está, 

incluído a sua saúde física e mental, tal como referido por Havighurst (1953) e Peck 

(1959); reavaliar a sua trajetória/história de vida, tendo em vista o desenvolvimento de 

um sentido de integridade e continuidade, de acordo com Bühler (1964), Erikson (1959) 

e Levinson (1986); reconhecer e explorar novos interesses e competências, como salienta 

Peck (1956); e,  reavaliar valores de vida, como referido por Levinson (1986) e Peck 

(1956). 

A dimensão oportunidade, através de um foco no presente e na sua relação com o 

futuro, engloba um conjunto de tarefas de desenvolvimento orientadas para a exploração 

ativa de atividades, recursos e relações, disponíveis nesta fase da vida. Esta dimensão diz 

respeito a um conjunto de passos, estratégias e atividades que as pessoas devem colocar 

em prática no sentido de explorarem proactivamente informação sobre a sua situação 

atual de reforma, o meio em que estão inseridas, as oportunidades de criar ou manter o 

estilo de vida que desejam em termos pessoais, familiares, sociais, económicos, de lazer 

e comunitários, e os recursos necessários para alcançarem esse estilo de vida. Podem 

identificar-se nesta dimensão as quatro seguintes tarefas desenvolvimentais: analisar 

expectativas, crenças, e mitos sobre a reforma e analisar atitudes, necessidades e medos 

em relação a esta nova fase de vida, tal como referido por Havighurst (1953); identificar 



 
 

e reconhecer recursos (para lidar com questões relevantes no âmbito legal, da saúde, 

ambiente doméstico, finanças, habitação, segurança social, entre outros), também de 

acordo com Havighurst (1953); identificar e explorar possibilidades de trabalho 

remunerado (a tempo inteiro ou parcial), de possibilidades de voluntariado e novas 

atividades de lazer, e/ou de reingresso no sistema de ensino, com inspiração em Bühler 

(1964) e Havighurst (1953); e, desenvolver relações calorosas e afetivas com os outros, 

de acordo com a recomendação de Havighurst (1953). 

A dimensão adaptação, com foco sobretudo no futuro, engloba um conjunto de 

tarefas que potenciam o desenvolvimento de uma atitude otimizada e orientada para esse 

futuro. Esta dimensão diz respeito a um conjunto de passos, estratégias e atividades que 

as pessoas devem pôr em prática no sentido de definirem objetivos para o seu futuro, 

definirem e implementarem planos de ação que aumentem a probabilidade de atingir esses 

objetivos, e avaliarem a sua situação em termos de níveis de bem-estar e satisfação com 

a nova fase de vida (Pinto, 2010; Pinto, Taveira, & Ordonez, 2016). Podem identificar-se 

nesta dimensão as quatro seguintes tarefas desenvolvimentais: definir objetivos e 

desenvolver planos de ação, tal como referido por Bühler (1964) e Levinson (1986);  

monitorizar a implementação do seu plano de transição e adaptação à reforma, conforme 

valorizado no modelo de Super (1959);  reorganizar/ reconfigurar os papéis de vida (nova 

relação entre importância - tempo despendido em cada papel), tal como sugerido por 

Levinson (1986); e, avaliar os níveis de bem-estar e satisfação com esta nova fase de vida, 

integrando as perspetivas de Greenhaus et al. (2010), Levinson (1986) e Peck (1956). 

Estas três dimensões no seu conjunto, proporcionam um contributo processual, 

com inspiração nos modelos recentes de gestão pessoal da carreira (Greenhaus, et al., 

2010; Pinto, Taveira, & Ordonez, 2016), e têm a função de integrar e organizar as diversas 

tarefas desenvolvimentais previstas, inspiradas nos modelos anteriormente revistos.  

No quadro 1 apresentam-se as diferentes tarefas desenvolvimentais, organizadas 

por dimensões, e explicita-se a sua finalidade.  

 

Quadro 1. 

Subestádio carreira-pós-carreira: dimensões e tarefas desenvolvimentais 

Dimensão: Identidade 
Objetivo: Reconstruir o sentido de identidade, utilidade e autoestima 
- Reavaliar-se a si próprio 
- Reavaliar a sua trajetória/história de vida 
- Reconhecer e explorar novos interesses e competências 
- Reavaliar valores de vida 



 
 

Dimensão: Oportunidade 
Objetivo: Explorar, de forma proativa, atividades, recursos e relações 
- Analisar expectativas, crenças, e mitos sobre a reforma e analisar atitudes, 
necessidades e medos em relação a esta nova fase de vida 
- Identificar e reconhecer recursos 
- Identificar e explorar possibilidades de trabalho remunerado, possibilidades de 
voluntariado e novas atividades de lazer, e/ou de reingresso no sistema de ensino 
- Desenvolver relações calorosas e afetivas com os outros 

Dimensão: Adaptação 
Objetivo: Desenvolver uma atitude otimizada e orientada para o futuro 
- Definir objetivos e desenvolver planos de ação 
- Monitorizar a implementação do seu plano de transição e adaptação à reforma 
- Reorganizar/ reconfigurar o projeto de vida 
- Avaliar os níveis de resiliência e bem-estar nesta nova fase de vida 

 

A proposta de um novo subestádio de desenvolvimento de carreira do adulto pode 

ser útil em diferentes vertentes. Por exemplo, pode servir como racional para sustentar o 

desenvolvimento de programas estruturados de intervenção, de cariz preventivo e 

promocional, tendo em vista um apoio precoce na gestão de uma carreira pós-carreira 

para esta população específica. As tarefas desenvolvimentais anteriormente mencionadas 

podem ser utilizadas como guia para o desenvolvimento de atividades que, no seu 

conjunto, ajudem a preparar a transição e adaptação bem-sucedidas para um período de 

carreira pós-carreira de adultos-sénior. Pode também servir para a criação de novos 

instrumentos de avaliação para identificação de diferentes estilos de resolução das tarefas 

desenvolvimentais antecipadas. Esta taxonomia pretende ser orientadora da análise dos 

profissionais de orientação face à situação dos seus clientes nesta fase de vida e, 

consequentemente, abrir pistas para o tipo de intervenção a desenvolver em função das 

necessidades identificadas. A formação de (futuros) técnicos que atuem dentro deste 

domínio, junto desta população-alvo pode, também, ser favorecida a partir da 

apresentação deste novo racional teórico, mais compreensivo e integrador. 
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